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Editörden...

Hür Teflebbüsün 200 Y›ll›k Serüveni
‹ktisat Tarihçisi Mehmet Genç, Türkiye’de yerli giriflimcili¤i koruma ve gelifltirme
politikalar›n›n bafllang›c›n›, ‘Hayriye Tüccarlar›’na dayand›r›yor. ‹ktisadi dönüflüm,
sanayi devrimi ve ondan sonraki modern iktisadi büyüme sonucunda Osmanl›
reayas›ndaki Müslümanlarla  gayrimüslümler aras›ndaki dengenin, bat› ile olan
iktisadi iliflkilere paralel olarak Müslümanlar aleyhine de¤iflmesi üzerine 
1829’lar›n sonlar›nda bafllayan, ‘Hayriye Tüccarlar›’ giriflimi, Osmanl› döneminde
‹ttihat ve Terakki yönetiminde temel politika halini ald›.  Cumhuriyetin kurucular›
da ayn› politikaya sürdürdü. Prof. Dr. Ayfle Bu¤ra’ya göre Cumhuriyetçilerin de 
üzerinde durduklar› en önemli nokta, ulusal kalk›nmay› sa¤lamakta öncü rolü 
üstlenecek bir burjuvazinin yetifltirilmesiydi. Baflka bir deyiflle, Cumhuriyet’i 
kuranlar›n amac›, ekonomiyi millilefltirmeye yönelik bir programd›. Çünkü 1913
sanayi say›m›na göre, Türkiye’nin 1923 s›n›rlar› içinde her biri 10 ya da daha çok
kifli çal›flt›ran ve imalat yapan iflyeri say›s› sadece 560 idi. 53 kuruluflta ise istihdam
say›s› 100’er kifliyigeçmekteydi. Bunlar›n büyük bir ekseriyeti de yabanc›lar›n veya
onlar›n yurtiçindeki ifl orta¤› olan gayrimüslimlerindi. Oysa günümüze gelindi¤inde
Devlet ‹statistik Enstitüsü’nün verilerine göre 2005’in sadece Ocak ay›nda kurulan
flirket ve kooperatif say›s› 4440’dür. Yine Ocak ay›nda kurulan ticaret ünvanl› iflyeri
say›s›n›n 3576 oldu¤u dikkate al›n›rsa giriflimcilikte bir hayli mesafe al›nd›¤› 
anlafl›l›yor.

Geçmifli Tahlil, Gelece¤i Tahkim
‹flte bu say›m›zda, mazisi yaklafl›k 200 y›l geriye giden yerli giriflimcili¤i koruma ve
gelifltirme politikalar›n›n gerekçesini ve fikri altyap›s›n› bir bütün olarak vermeye
çal›flt›k. Öte yandan sadece geçmifli tahlille kalmad›k, gelece¤e yönelik bir de 
vizyon sunmaya gayret ettik. Bu vizyonu MÜS‹AD Kurucu Baflkan› Erol Yarar,
“Tekno Ekonomik Paradigma, yani teknolojik geliflmelerle beslenen
ekonomik geliflme” fleklinde ifade ediyor. Ancak salt teknik ve geliflmenin 
yeterli olmad›¤›n›, bunun ahlâki boyuta da sahip olmas› gerekti¤ini vurguluyor.
Bir bütün olarak bu vizyonu, “Yüksek Ahlâk, Yüksek Teknoloji” fleklinde özetliyor.
Teknolojiyi anlad›k da, yüksek ahlâk ne demek? Yani flu anda ekonomimiz ahlâki
boyuttan yoksun mu? gibi sorular› akl›na getirenler için Türkiye’nin say›l› sanayi
sosyologlar›ndan Prof. Dr. Orhan Türkdo¤an flu aç›klamay› getiriyor, “Cumhuriyetin
millî tüccar tipi seküler ahlâk kurallar›yla donat›lm›flt›r. ‹slâmi ahlâktan uzaklaflt›ran
bu sebepten dolay›, Türk kültür gelene¤ini teflkil eden, ‘Gözetimci’ ve ‘Dayan›flmac›’
yönetim ideolojisi, k›sa bir süre içinde kiflisel ç›karlara yönelik , ‘Her fleyi kitab›na
uyduran’ bir ideolojiye dönüflebilmifltir. Ekonomi sistemimiz, kutsal -d›fl› alandan
kutsala- alana çekilemedi¤i sürece, kalk›nmam›z›n rasyonel, verimli ve toplum 
katlar›na adil-eflitlikçi bir nitelikte da¤›l›m› mümkün olamayacakt›r. Kendi 
de¤erlerimize dönmek suretiyle oradan bir fleyler kazanma zarureti flu anda 
karfl›m›za ç›km›fl bulunmaktad›r. MÜS‹AD gibi kurulufllar, bu tür bir gelene¤e 
baflvurmay› tarihi bir görev kabul etmifl görünmektedir. MÜS‹AD’›n Homo-‹s-
lamicus ilkesini tercihi, üzerinde durulmaya de¤er yaklafl›mlard›r. Burada, islami 
zihniyetin ekonomiye entegresi söz konusudur.” 

Ahlâki boyutu ihmal etmeyen teknik temelli giriflimcili¤in gelifltirilmesi temennisiyle...

fiükrullah DOLU
sukru@ekocerceve.com
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Sonbahar gelince baz› kufllar›n ortadan
kaybolup, ilkbaharda yeniden ortaya ç›k-
malar›, onlar›n baflka bir yöreye mi gittik-
lerini, yoksa k›fl uykusuna m› yatt›klar›n›
bilemeyen ilk do¤a bilimcilerin hep akl›n›
kar›flt›rm›flt›r. Aristo bile, toygar ve üveyik
gibi küçük kufllar›n yerin alt›nda k›fl uyku-
suna yatt›klar›n› düflünüyordu. Bugün,
her y›l milyarlarca kuflun ilkbahar ve son-
bahar bafl›nda binlerce kilometrelik göç-
lerine bafllad›klar›n› biliyoruz. Hem Avras-
ya'dan, hem Kuzey Amerika'dan toplam
400 türe ait 10 milyar kuflun, k›fl› Afrika'da
veya Orta ve Güney Amerika'da geçirdik-
leri tesbit edilmifl bulunuyor. Göç saye-
sinde kufllar, y›l boyu aktif kalarak dünya-
n›n farkl› yörelerindeki mevsimlik beslen-
me ve yuvalanma imkânlar›ndan faydala-
n›yorlar. Dolay›s›yla genellikle kufl göçle-
ri, üreme ve üreme d›fl› dönemlerin ayn›
bölgede geçirilmesinin avantajl› ya da
mümkün olmad›¤› durumlarda görülür. 

Anadolu Sermayesi’nin 
Üç Aflamal› Göçü
‹flte ulusal ve uluslar aras› ölçekteki ser-
maye de, kufl göçlerindeki gibi elveriflsiz
ortamlardan flartlar›n daha uygun oldu¤u
alanlara do¤ru yönelmektedir. Bu aç›dan
Türkiye’deki sermaye hareketlili¤i de ayn›
gerekçeyle aç›klanabilir. Türkiye’deki ya-
t›r›mc› hareketlili¤ini üç aflamada incele-
mek mümkün. Bunlar;

Anadolu’dan 
‹stanbul’a Yönelifl
Yat›r›m faktörlerinden en önemlilerinden
birisi insan kayna¤›, di¤eri ise finansman-

d›r. Bu iki faktör sa¤land›¤› taktirde di¤er
unsurlar da biraraya getirilir. Osmanl›’n›n
son döneminde uzun y›llar süren savafl-
lar; ekonomiyi alt üst edip, genç ve nite-
likli insan kayna¤›n› tüketti¤i için, Cum-
huriyet kuruldu¤unda yat›r›m›n en önem-
li iki faktörü de yeterli düzeyde de¤ildi.
Cumhuriyetin kurulufl y›llar›nda ülkemize
yapt›¤› bir ziyarette Tarihçi Arnold J.
Toynbee, Türkiye’nin birçok potansiyele
sahip olmas›na ra¤men, bunlar› iflleyecek
nitelikte insan kayna¤› bulunmad›¤›na
dikkat çekerek, o zamanki durumu flöyle
anlat›yordu, “Yerli usta ve e¤itimli iflgücü
oluflturmak zaman alabilir; Çünkü eski-
den bu hemen hemen Yunanl› ve Ermeni
az›nl›klar›n tekelindeydi. Ancak teknik
e¤itim verilip ekonomik flartlar sa¤land›-
¤›nda, Türklerin usta ve e¤itimli iflgücü s›-
n›f›n› oluflturmamalar› için gerek fizyolo-
jik, gerekse psikolojik yönden olsun hiç-
bir sebep yoktur. Tüm ülkede aç›lan tica-
ret, ziraat ve di¤er teknik okullar vas›tas›y-
la teknik e¤itim çok h›zl› yay›lmaktad›r.”
Zamanla gerek bu okullardan mezun
olanlar, gerekse çekirdekten yetiflenlerle
üretim için laz›m olan nitelikli insan kay-
na¤› yetiflti. Böylelikle küçük dükkanlar
ma¤azaya, ma¤azalar toptanc›ya, atölyeler
ise fabrikaya dönüfltü. Anadolu mütefleb-
bisi, bir zamanlar da¤›t›m ve sat›fl›n› yapt›-
¤› ürünleri yavafl yavafl imal eder noktaya
geldi. Anadolu’nun üretme süreci özellik-
le 1950’lerden sonra h›zland›. Anadolu za-
manla geçmiflin en önemli problemi olan
üretimi ö¤renmiflti, ancak bu sefer karfl›s›-
na pazarlama problemi ç›kt›. Çünkü gerek
yurtd›fl›, gerekse yurtiçi pazarlaman›n

Anadolu’ya Dönüfl
Muhteflem Olabilir
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merkezi ‹stanbul’du. ‹flte Anadolu müte-
flebbisi, pazarlama problemini çözmek ve
ifllerini daha da büyütmek için tamamen
‹stanbul’a tafl›nmaya veya merkezini ‹s-
tanbul’a nakletmeye bafllad›.

‹stanbul’dan 
Dünyaya Aç›lma 
‹stanbul’a gelerek yurtiçi pazarlama prob-
lemini çözen Anadolu müteflebbisi,
1980’lerden sonra Turgut Özal’la bafllayan
d›fla aç›lma sürecinde h›zla ihracata yönel-
di. Çünkü, Cumhuriyet kuruldu¤unda 45
milyon dolar olan ihracat, 1980’lere gelin-
di¤inde ancak 2.5 milyar dolara ç›kabil-
miflti. Döviz darl›¤› nedeniyle sürekli kriz-
ler yaflan›yordu. Türkiye ekonomisinin d›-
fla aç›lma ve piyasalaflma sürecinin bafllan-
g›c› olarak kabul edilen 24 Ocak 1980 ka-
rarlar›ndan sonra  sürekli art›fl seyrini sür-
düren ihracat›n, geçen y›l  65 milyar dola-
r› aflt›¤› tahmin ediliyor. Yani cari dolar
de¤eriyle 25 y›lda ihracat›m›z tam 30 kat
artm›fl.  

Anadolu’ya Dönüfl
Muhteflem Olabilir
‹statistiklere göre Türkiye, OECD ülkeleri
içinde kifli bafl›na geliri en düflük ülkeler-
den biri olmas›na ra¤men Türkiye’de üre-
tim maliyetleri içinde önemli yer tutan
(Elektrik, akaryak›t, SSK pirim ve vergi yü-
kü) kalemlerinde geliflmifl bat› ülkelerin-
den de, eski do¤u bloku ülkelerinden de
daha pahal› durumda. Sanayi maliyetleri-
nin seçilmifl baz› OECD ülkeleri ile karfl›-
laflt›r›ld›¤›nda arada dev bir uçurumun ol-
du¤u hemen farkediliyor. ‹stihdam vergi-
leri, sanayide kullan›lan elektrik ve yük-
sek kükürtlü fuel oil için Türk sanayicileri
daha fazla bedel ödüyorlar. Böylesine
yüksek maliyetler ile yabanc› yat›r›mc›lar›
ülkemize çekmemiz imkâns›z oldu¤u gi-
bi, yerli yat›r›mc›y› da yurt içinde tutma-
m›z zorlaflmaktad›r.  Bir de buna her ge-
çen gün biraz daha varl›¤›n› hissettiren
Çin tehlikesini ekleyince, müteflebbisleri-
miz yeni aray›fllara yönelmektedir. Müte-

flebbislerimizin varl›klar›n› sürdürebilmek
için baflvurduklar› yöntemlerin bafl›nda,
yat›r›mlar›n› maliyetlerin daha düflük ol-
du¤u ülkelere tafl›ma e¤ilimi gelmektedir.
Geçen y›llar› baz ald›¤›m›zda, y›lda ortala-
ma  1 milyar dolar seviyesinde do¤rudan
yabanc› yat›r›m alabilen ülkemiz, maliyet-
ler sebebiyle 2004 y›l› sonuna kadar 7 mil-
yar dolarl›k öz sermayesini d›flar›ya kaç›r-
m›flt›r. Türk sermayesinin yöneldi¤i ülke-
ler; Bulgaristan, Romanya, Özbekistan,
‹ran ve Suriye gibi bölge ülkeleri fleklinde
s›ralanabilir. Resmi istatistiklere göre,
2.428.000 kiflinin iflsiz oldu¤u bir ülkede,
yerli sermayenin yurtd›fl›na yönelmesi is-
tihdam aç›s›ndan hiç de olumlu bir tablo
de¤il. Ancak ekonominin ayakta kalabil-
mesi için müteflebbis ve iflletmeleri yaflat-
mam›z gerçe¤ini de göz önünde tutma-
m›z laz›m. Bu bak›mdan onlar›n ayakta
kalmas›n› sa¤layacak ortam› kal›c› hale ge-
tirmek gerekiyor. 

Yat›r›m Ortam›n› 
‹yilefltirecek Öneriler
Esas›nda yat›r›m için Anadolu’nun altyap›-
s›, Tarihçi Arnold J. Toynbee özetledi¤i
kurulufl dönemine göre fevkalade gelifl-
mifltir. Yat›r›m için yeterli sermaye biriki-
mi sa¤lanm›flt›r. Nitelikli insan kayna¤›
bulunmaktad›r. Bunlar›n fark›nda olan
birçok müteflebbisimiz, özellikle kendi
do¤duklar› illere, bölgelere yat›r›m yap-

maktad›r. E¤er merkezi hükümet ve yerel
yönetimler yat›r›m ortam›n› daha da cazip
hale getirecek çal›flmalar yürütebilirlerse,
vefa duygusuyla kendi memleketine yat›-
r›m yapanlara yenileri eklenecektir. Bu
bak›mdan Anadolu’ya dönüfl muhteflem
olabilir. Yeter ki flartlar› iyilefltirelim. Bu
hedefe katk›da bulunma gayesiyle MÜS‹-
AD olarak, “Bölgesel-Sektörel Sorun-
lar ve Çözüm Önerileri” ad›yla bir ra-
por haz›rlad›k. Yak›nda bask›s› da yap›la-
cak olan rapordan birkaç tespiti dikkatini-
ze sunmak istiyorum. Bunlar; 1- Türki-
ye’de genel geçer teflvikler yarar getirme-
mektedir. Daha önce flahit oldu¤umuz
kamu yat›r›m mezarl›klar›n›n benzeri bu
kez özel sektör için geçerli olabilir. 2- Yi-
ne Türkiye’nin ihtiyaçlar›n›n çeflitlili¤i
dikkate al›nd›¤›nda, tek bir teflvik sistemi-
nin isabetli olmad›¤› anlafl›lmaktad›r. Bu
son derece risklidir. Ayn› miktarda kay-
naklarla, daha fazla ve etkin netice almak
mümkündür. 3- Haz›rlanan raporda da bir
kez daha ortaya ç›kt›¤› üzere, bunun için
bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar dikkate al›-
narak farkl›laflt›r›lm›fl ve maksada uygun
teflvikler verilmelidir. 4- Ayr›ca baz› strate-
jik sektörlere yönelik özel teflvik paketi
de aç›lmal›d›r. 5- Sermaye çekmek üzere
de son derece dar alanda spesifik teflvik-
ler verilebilir. Ayr›ca nesnellik, fleffafl›k,
performans ve kontrol öncüllerinden
taviz verilmemelidir.
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3 Kas›m 2002 genel seçimlerinden beri
ekonomide belli bafll› göstergeler sürekli
“ileri” gidiyor. 2004 y›l› sonu itibariyle de-
¤erlendirildi¤inde elde edilen kazan›mla-
r›n umut verici oldu¤u ancak, endifle ve-
rici yan etkilerinin de ortada oldu¤u gö-
rülmektedir. Genel olarak ifade etmek
gerekirse bu aflamada ekonominin ba¤›-
fl›kl›¤› artm›fl de¤il, tam tersine azalm›fl,
gerek iç ve gerekse d›fl etkilere karfl› k›r›l-
ganl›k katsay›s› artm›flt›r. Bu ba¤lamda,
ekonominin kontrolü bundan sonra bü-
yük oranda d›fl piyasalar›n ve aktörlerin
tutum ve davran›fllar›na ba¤l› hale gelmifl-
tir. ‹kinci genel gözlem ise fludur; ülkede
istikrar havas› vard›r, ama istikrar da tek
bafl›na yeterli de¤ildir. ‹stikrar, bunun
mümkün k›ld›¤› gerekli kal›c› hamlelerin
yap›lmas› halinde de¤er ifade edecektir.
Bu ba¤lamda elimizde bir IMF tan›ml›
program vard›r ve bu program hâlâ Tür-
kiye’de ekonominin önceliklerini bir
borç ve faiz ödeme k›s›d›na göre belirle-
mektedir. Geldi¤imiz aflamada elde edi-
len kazan›mlar› ve bunlar için ortaya ç›-
kan birikmifl riskler afla¤›daki gibi özetle-
nebilir:

IMF Anlaflmas›n›n
De¤erlendirmesi
‘1999 y›l›nda IMF ile neden yola ç›k›ld›¤›’

sorusu oldukça tart›flmal›d›r. Bir çok göz-
lemciye göre bu tarihte ülkede bir cari
aç›k ve ödemeler dengesi sorunu yoktu.
Borç stoku ise artma e¤ilimindeydi ama
standart bir IMF anlaflmas›n›n bir zemini
yoktu. Bilindi¤i üzere IMF ile anlaflma
yapman›n gerekçesi bu türden ödemeler
dengesi sorununun oluflmas›d›r. Ancak
2000 y›l›nda kaydedilen geliflmelerin ar-
d›ndan, IMF anlaflmas›n›n gölge-
sinde Türkiye’nin bir buhrana gir-
di¤i bilinmektedir. 2001 krizinden
sonra bafllayan, halen devam eden
ve 2007 y›l›na kadar da bizimle ka-
laca¤› anlafl›lan program›n hemen
hemfikir oldu¤u iki temel amac›
vard›. Birincisi enflasyonu yenmek,
ikincisi de kamu borç stokunu ön-
ce h›zla “döndürülebilir,” ard›ndan
da bu oran› milli gelirin % 64’leri gibi ge-
nel kabul gören seviyelerine geri çekmek-
ti.  Öte yandan bizi bu amaçlar setine tafl›-
yacak araçlar ise daha çok kamu maliye-
sinde sa¤lanacak disipline dayanmaktay-
d›. Buna göre, harcamalar azalt›lacak, ge-
lirler art›r›lacak, bütçe aç›¤›n›n düflürül-
mesi suretiyle kamu borçlanma gere¤i
(KSBG) düflürülecek ve milli gelirin
(GSMH) % 6,5’i olarak belirlenen faiz d›fl›
fazla (FDF) hedefine sad›k kal›nacakt›. Se-
naryoya göre, bu nedensellik sürecinde,

bir yandan kamu harcamalar› azalt›l›p özel
tüketimde kemerler s›k›l›rken, öte yan-
dan da Hazine net borç ödeyicisi olaca-
¤›ndan, do¤al olarak bir yandan enflas-
yon, öte yandan da reel faizler düflecekti.
Bununla birlikte büyümeyen bir ekono-
mide gelir ve istihdam art›r›lamayaca¤›na,
borç ödenemeyece¤ine, döviz kazan›la-
mayaca¤›na, gelir da¤›l›m› ve iflsizlik soru-

nu çözülemeyece¤ine göre, ekonomide
makul bir büyüme oran›n›n yakalanmas›
gere¤i de tart›flmas›z bir hedefti. 
Bu arada Türk ekonomisi her h›zl› büyü-
me sürecinde “bir sonraki” krizin alt yap›-
s›n› oluflturan ciddi yan etkilere maruz
kalmakta ve bu da bilinmekte idi. Kamu
maliyesi aç›klar› ve oluflan borç sarmal› za-
ten öteden beri süregelen bir sorundu.
1990’lardan sonra buna cari aç›k sorunu
da ilave oldu. Bu durumu dikkate ald›¤›
söylenen IMF program›na göre dalgal› kur
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2004 y›l›nda vergi gelirlerinin faiz d›fl›
harcamalar› karfl›lama oran› son 10 y›-
l›n en yüksek oran› olan yüzde 106 sevi-
yesine ulaflm›flt›r. Ancak cari aç›k ise
% 93 oran›nda artarak tarihte ilk defa
15,6 milyar dolara yükselmifltir. 
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rejimin ekonominin d›fl dengesizli¤ini
kendili¤inden kontrol alt›na alacakt›. Yani
bu, uygulanan program›n›n bir sigortas›
niteli¤inde idi. Daha önceki uygulamalar-
da çöken ve yine bir “sigorta” olarak lanse
edilen kur ç›pas› da “k›l› k›rk yararak he-
saplanan bir mühendislik harikas›” olarak
sunulmufltu. Program›n yukar›da vurgula-
nan makro ekonomik hedefleri vard› ama,
hiçbir IMF program›nda olmad›¤› gibi bu
programda da sosyal hedeflere yer veril-
memiflti. Örne¤in, borç ödeme takvimi
FDF tan›m› ile garanti alt›na al›n›rken, ifl-
sizlik, gelir da¤›l›m› ve istihdam gibi so-
runlar›n›n bir flekilde “piyasa” taraf›ndan
çözülece¤i beklenmekteydi. IMF alacakl›-
lar›n› ve kendi alacaklar›n› tahsil etmeyi
düflünüyordu. Hükümetler ise yönetmeye
talip olduklar› ço¤unlu¤u düflünmek du-
rumundayd›. Acaba geldi¤imiz aflamada
elde edilen kazan›mlar nelerdir? 2005 y›-
l›ndan neler beklenmelidir? Gidiflat nere-
ye?

Büyüme, Büyümenin 
Kaynaklar› ve Finansman›
2002 y›l›ndan beri ekonomideki büyüme
oranlar› sürekli olarak hedeflerin üzerine
ç›kt›. 2003 y›l›n› % 5,8 ile, 2004 y›l›n› da
muhtemelen % 9,5 civar›nda rekor düzey-
de bir büyüme ile geride b›rakm›fl bulunu-
yoruz. Bu ortamda kaydedilen büyüme
moda ifadesiyle “hormonsuz” bir büyüme
idi. Yani, büyümenin kaynaklar›na inildi-
¤inde, bunun baflta imalat sanayi eksenli
bir sanayi üretiminin ve büyük bir ihracat
hamlesinin sonucu oldu¤u anlafl›ld›. Fiyat
fliflirmesi de yoktu. Y›ll›k bazda sanayi üre-
tim art›fl h›z› 2003 y›l›na göre % 9,8 olarak
gerçekleflirken, d›fl ticaret hacmi % 37 ora-
n›nda artarak 160 milyar dolar› buldu. Bu
art›flta, hedeflerin de üstünde gerçeklefle-
rek 67 milyar dolar› bulan ihracat›n rolü
büyüktür. Ancak 91 milyar dolar› bulan it-
halat art›fl› da not edilmelidir. 
Ekonomide büyüme, genel beklentilerin

tersine enflasyondaki bir düflüflle ayn› an-
da gerçekleflmifl oldu. ‹lk defa flahit oldu-
¤umuz “tek haneli” enflasyon ile tan›flt›k.
Enflasyon oran› hedefleri de aflarak Üretici
Fiyatlar› (ÜFE) na göre %9,9, Tüketici Fi-
yatlar›nda (TÜFE) ise % 9,5 olarak gerçek-
leflti. Bu Türkiye için oldukça sevindirici ve
yeni bir olgudur. Zira genel kanaate göre,
enflasyon ancak toplam talebin k›s›ld›¤› bir
durgunluk ortam› nedeniyle düflebilirdi.
Bu ise aç›kt›r ki, “talep” eksenli bir analiz
olup, arz yönlü bir yaklafl›m›, yani üretim
ekonomisini d›fllamaktad›r. fiüphesiz buna
2001 krizinde dramatik oranlarda düflen,
dengesiz ve yetersiz gelir nedeniyle topar-
lanmayan, özellikle tüketime yönelik talep
unsurundaki zay›fl›k ve s›k› mali disiplinin
katk›s› da ilave edilmelidir. Üretim eksenli
d›fl ticaret ata¤› ise, büyüme ile fiyat istikra-
r›n›n bir arada sürdürülmesinde etkili ol-
mufltur. De¤erli TL sendromu nedeniyle
ithalat›n ucuzlamas› da enflasyonu bast›-
ran baflka bir unsur olmufltur.

Bütçenin ‹ki Yakas› 
Bir Araya Geliyor
2004 y›l›, Türkiye’de mali disiplinin kay-
bolmas›n›n temel nedeni olan bütçe aç›k-
lar›n›n azalt›lmas› ve kontrol alt›na al›nma-
s› yönünden önemli kazan›mlarla geride
b›rak›ld›. fiöyle ki;
1- 2004 y›l›nda 45,8 katrilyon lira olarak

öngörülen bütçe aç›¤›, 15,5 katrilyon lira
eksi¤iyle 30,3 katrilyon olarak gerçeklefl-
mifltir. Bu kazan›mda FDF d›fl›ndaki harca-
ma hedefi için belirlenen harcama hedef-
lerinin de alt›nda kal›nmas› anlaml› bir
katk› sa¤lad›. 
2- Yine 66,1 katrilyon lira olarak öngörü-
len faiz giderinde de 9,6 katrilyon lira da-
ha ilave bir tasarruf sa¤lanarak 56,5 katril-
yon lirada kald›. 
3- Neticede 149,9 katrilyon lira olarak
programlanan toplam bütçe harcamalar›
140,2 katrilyon lira olarak gerçekleflti. Bi-
lindi¤i üzere bütçe aç›¤›n›n GSMH’ye ora-
n› kamu mali disiplini aç›s›ndan önemli
bir baflka orand›r. 2001’de bütçe aç›¤›n›n
GSMH’ya oran› yüzde 16,5 iken, bu oran
2003 y›l›nda yüzde 11,3, 2004 y›l›nda ise
yüzde 7,1 olarak gerçekleflti.. Bu oran›n
2005 y›l›nda yüzde 6,1 seviyesine düflürül-
mesi hedeflenmektedir.  
4- Faiz harcamalar›n›n toplam bütçe har-
camalar› içindeki pay›, 2001 y›l›nda yüzde
51 iken, bu pay 2003 y›l›nda yüzde 41,7,
2004 y›l›nda ise yüzde 37,3 olarak gerçek-
leflmifltir. Faiz harcamalar›n›n GSMH’ye
oran› ise 2001 y›l›nda yüzde 23,3 iken, bu
oran 2003 y›l›nda yüzde 16,4’e, 2004 y›l›n-
da ise yüzde 13,3’e gerilemifltir. 
5- Harcamalarda oldu¤u gibi hedeflenen
bütçe gelirlerine ulaflmada da baflar› gös-
terilmifltir. 2004 y›l›nda net vergi gelirleri-
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nin tahmin edilenden 1,2 katrilyon lira
fazlas›yla 90,1 katrilyon lira olarak gerçek-
leflmifltir. Vergi d›fl› gelirler de yine 15,2
katrilyon lira olarak öngörülürken 4,6 kat-
rilyon lira fazlas›yla 19,8 katrilyon lira ola-
rak gerçekleflti. Buna göre GSMH’n›n yüz-
de 5’i olarak hedeflenen program tan›ml›
konsolide bütçe FDF hedefinin, 549 tril-
yon lira fazlas›yla 21,8 katrilyon lira olarak
gerçekleflti¤i görülmektedir. 2001 y›l›nda
vergi gelirleri faiz harcamalar›n› karfl›lama-
ya yetmezken, 2004 y›l›nda vergi gelirleri-
nin yüzde 55’inin faiz harcamalar›n› karfl›-
lar hale gelmesi büyük bir kazan›m olmufl-
tur. Yine 2004 y›l›nda vergi gelirlerinin fa-
iz d›fl› harcamalar› karfl›lama oran› son 10
y›l›n en yüksek oran› olan yüzde 106 sevi-
yesine ulaflm›flt›r. Yani art›k vergi gelirleri
faiz d›fl› harcamalar› aflm›fl bulunmaktad›r.
K›saca, kamu maliyesinde program
hedeflerinin ötesinde kazan›mlar el-
de edilmifl, ilave olarak büyük bir ta-
sarruf sa¤lanm›fl ve bir nevi reel kay-
nak oluflturulmufltur. 

Baflar›n›n Bedeli: 
Ne Demek?
Görüldü¤ü üzere, 2004 y›l›nda da ekono-
mide büyüme, fiyat istikrar› ve kamu mali-
ye disiplinin sa¤lanmas› yönünde önemli
kazan›mlar sa¤lanm›flt›r. Devam edece¤i
de ayr›ca beklenmektedir. Peki bu resim-
de aç›kta kalan nedir? Sözü edilen baflar›
baflka yerde verilen aç›klarla gerçeklefltiril-
di. Bunlar k›saca flöyle özetlenebilir. 
1- Daha çok ticaret aç›klar›n›n neden
oldu¤u cari aç›k: D›fl ticaret aç›¤› % 56
oran›nda artarak 35 milyar dolar olarak
gerçekleflmifltir. Cari aç›k ise  % 93 oran›n-
da artarak tarihte ilk defa 15,6 milyar dola-
ra ç›km›flt›r. Bu ise GSMH’n›n % 5,3’üne
tekabül eden son derece riskli bir orand›r.
2004 y›l› Nisan ay›nda y›l›n ilk çeyre¤inde
oluflan cari aç›¤› istismar etmekte maha-
retli davranan “piyasa”, flu aflamada bu ve-
riyi görmezden gelebilmektedir. Bu du-

rum, piyasan›n yönetici ve aktörler üzerin-
de nas›l bir miyobik bak›fl oluflturdu¤u-
nun çok ilginç bir göstergesidir. Nispi d›fl
ticaret aç›¤›nda son üç y›lda bir iyileflme
kaydedildi, ancak cari aç›kta artan oranlar-
da bir kötüleflme gözleniyor. Cari aç›¤›n,
d›fl ticaret aç›klar›ndan baflka etkenleri de
analize sokulmal›d›r. Bunlar d›fl borç faiz
ödemeleridir. 
2- Bu aç›¤›n finansman› için gerekli
kayna¤›n yine büyük oranda s›cak
para ile finanse edilmifl olmas›: “Nas›l
olsa geçen seneki aç›k finanse edildi, üzü-
lecek ne var, art›k bu geçti, önümüze ba-
kal›m” yaklafl›m› iktisat bilim ad›na bir ta-
lihsizliktir. Zaten finanse edilemeyen bir
cari aç›k olmaz ki! Borç alarak ödemedi¤i-
niz bir mal› zaten alamazs›n›z ki! Cari aç›k
ve bunun finansman kalemleri çok rahat-
s›z edicidir. 
Ancak, 2004 y›l›ndaki finansman gereksi-
nimi, cari aç›¤›n alt›nda kalm›flt›r. Finans-
man gere¤i 12,5 milyar dolar oldu. Bu
fark, 3,6 milyar dolarl›k kökeni belirsiz
kaynak girifli nedeniyledir. Bu finansman
gereksiniminin yaklafl›k 9 milyar dolar› k›-
saca “s›cak para” diyebilece¤imiz portföy
yat›r›mlar›ndan oluflmaktad›r. Bunun 7,8

milyar dolar› ise Hazinenin borçlanmas›
sayesinde gerçeklefltirilmifltir. 
K›sacas›, 2004 y›l›nda borç stokunun yan›-
na, çözümü aciliyet kazanan bir baflka s›-
cak gündem olarak cari aç›¤›n azalt›lmas›
ilave olmufltur. Cari aç›k sorununun 2005
y›l› için çözümü, ekonominin daralt›lmas›,
özellefltirme gelirlerini art›r›lmas›, do¤ru-
dan yabanc› sermayenin ülkeye çekilmesi
gibi yollardan olacakt›r. Galiba 2005 y›l›n-
da bu üçünde de anlaml› bir kazan›m›n el-
de edilmesi gerekecektir. Konjonktürün
flu aflamada buna müsait oldu¤u görül-
mektedir. Uzun vadede ara ve sermaye
mal› ba¤›ml›l›¤›n›n azalt›lmas› için yeni at›-
l›mlar›n gerçeklefltirilmesi gerekmektedir.
3- FDF’daki rekor baflar›ya ra¤men,
kamu  borç stokunun artm›fl olmas›
ise en büyük tedirginlik kayna¤›: ‹ç
borç stoku 2004 y›l›nda 31 katrilyon lira
daha artarken, d›fl borç stoku ise 5 milyar
dolar daha artm›fl durumdad›r. ‹ç borçlar-
da reel faiz yap›s› yüksek olan piyasan›n
pay› da sürekli art›fl e¤ilimini sürdürmek-
tedir. 2004 y›l› boyunca borçlar›n vade ya-
p›s› da bize göre “sorun” oluflturmaya de-
vam etmifltir. Ancak 2005 y›l›n›n bafl›ndaki
e¤ilimler ise hem vade yap›s›nda, hem de
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reel faizlerin seyrinde h›zl› bir telafi süreci-
ne girildi¤ini göstermektedir. Özellikle
büyük miktarlardaki itfalar›n ger-
çeklefltirilece¤i May›s ve A¤ustos ay-
lar›nda çeflitli spekülatif iktisadi ve
siyasi çalkant›lar›n olabilece¤i dikka-
te al›nd›¤›nda, Hazinenin bu y›l›n ba-
fl›ndan beri gerçeklefltirdi¤i borçlan-
ma politikalar›n›n isabetli oldu¤u
söylenebilir. Bu sayede istikrars›zl›k-
tan medet umanlar varsa bunlar söz
konusu riskin parças› haline getirile-
rek disiplin alt›na al›nm›flt›r.  
Aç›kt›r ki, uygulanmakta olan program›n
enflasyon kadar önemli hedefi olan kamu
borç stoku konusunda hedef tutturulama-
m›flt›r. 2003 y›l› sonunda net kamu borç
stoku % 70’leri test ettikten sonra, 2004 y›-
l›nda kaydedilen % 9,5 civar›ndaki rekor
büyümeye ve kurlardaki düflüfle ra¤men
oran, düflmek bir yana artma e¤ilimine
girmifltir. Ayr›ca 2004 y›l›nda hedeflenen
reel faiz düflüflü gerçekleflmemifltir. 2004
y›l›nda yaklafl›k 181 katrilyon gibi muaz-
zam bir anapara ve faizden oluflan borç
ödemesi yap›ld›. Bunun 50 katrilyonu faiz
için,  geri kalan ise anapara ödemesi. 181
katrilyonluk borç ödemek için tam 163
katrilyon borçlan›ld›. Türkiye, uygulan-
makta olan IMF program›na ra¤men bor-
cu borçla ödemeye devam etmektedir.
Borcun art›fl oran›, GMSH’nin art›fl›ndan
daha yüksektir ve net borçlanma artmak-
tad›r. Reel faizi sürekli yüksek seyreden iç
borçlar daha da h›zla artmaktad›r. 
4- Sosyal boyut ihmal ediliyor: Yine
ekonomide birtak›m önemli baflar›lar elde
edilirken, istihdam, gelir da¤›l›m›, tar›m
baflta olmak üzere sektörel ve bölgesel
dengesizlikler ve iflsizlik ya düzelmedi, ya
da daha da kötüye gitti. Kriz ortam›nda
gelir da¤›l›mda bir k›smi düzelme oldu.
Bunun nedeni iyileflme de¤il, külfetin da-
¤›l›m›nda krizin zengin kesimi daha fazla
vurmas›d›r. Ancak ekonomide toparlanma
devam ettikçe, program›n dar gelirli ve

ezilen kesimler lehine bir sosyal iyilefltir-
meyi içermemesi nedeniyle gelir da¤›l›-
m›ndaki adaletsizlik tekrar artma e¤ilimi-
ne girmifltir. ‹flsizlik oran› da halâ %10 ci-
var›nda seyretmektedir. 

Bu Tabloyu Nas›l 
Yorumlamal›y›z?
En çok sözü edilen sorunlar cari aç›k ve
bunun finansman biçimi, iflsizlik sorunu
ve toplam borç stokunun artma e¤ilimin-
de olmas› fleklinde belirginleflmektedir.
Cari aç›kla bafllamak gerekirse, belli oran-
da cari aç›k büyüme dönemlerinde kaç›-
n›lmaz bir gerçe¤imizdir. Türkiye yap›sal
olarak sektörüne göre de¤iflmekle bera-
ber, ortalama olarak % 70 oran›nda ithala-
ta ba¤l› bir ülkedir. Yani 100 birim ihracat

için 70 birimlik mal ithal etmek zorunda-
d›r. Bu hükümetin suçu de¤ildir, telafisi
de kolay gözükmemektedir. Bu, ithal ika-
meci süreçte çuvallayan Türkiye’nin 1980
sonras›nda da bu aç›¤› kapatmadan üre-
timsiz bir flekilde ihracata yönelmesinin
ve bir de üstüne üstlük sermaye hareket-
lerini denetimsiz bir flekilde d›flar›ya aç-
mas›n›n bir sonucudur. Türkiye, yaklafl›k
25 senedir sektirmeye devam etti¤i ve pi-
yasalar›n bir gün yerine getirece¤ini um-
du¤u bu üretim hamlesini yapmak zorun-
dad›r. Bu gerçekle yüzleflmeyi ve bafla ç›k-
may› göze alamayan Türkiye, fakirlefltirici
ve asl›nda tersine sanayilefltirici bir d›fla
aç›lma sürecinde al›flkanl›k haline getirdi-
¤i devalüasyonlarla kendini kand›rd›. fiim-
di ise yüksek katma de¤er ve verimlilik ya-
ratarak sürecin tersine iflletilmesi gerekir. 
Ancak mevcut cari aç›¤›n mazur görülme-
si de imkâns›zd›r. 2003’ten sonra 2004 y›-
l›nda da cari aç›k konusunda IMF Progra-
m› bir kez daha çöktü. Cari aç›¤›n bu ka-
dar yüksek oldu¤u bir ülkede o ülkenin
paras› de¤er kaybeder, bunu IMF de bek-
lemekteydi. Ancak reel faizlerin yüksek ol-
du¤u ülkemizin s›cak para hareketlerine
maruz b›rak›lmas› ve siyasal iktidarlar›n
hiçbir köklü tedbir almaya cesaret edeme-
mesi nedeniyle ülke bir s›cak para ak›m›na
maruz kalmakta ve böylece cari aç›¤a kur-
lar tepki gösterememektedir. Hat›rlanaca-
¤› üzere daha önceki dönemde, yani kriz
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öncesinde, döviz ç›pas› tutmam›flt›. Öyle
gözüküyor ki, dalgal› kur politikas› da tut-
mamaktad›r. Buna neden olan ise ba¤›m-
s›z politikalar üretilmesini imkâns›z hale
getiren s›cak para hareketleridir. Bunun
durdurulmas› gerekmektedir. 
Dövizdeki düflüfl Türkiye’nin ihracatç›
sektörünü yok etmek üzeredir. Verimlilik
orta ve uzun dönemli bir projedir. ‹flçi
tasarrufu yoluyla artt›¤› anlafl›lan verimli-
lik, sanal bir verimliliktir. Dolay›s› ile
kurlara yönelik bir tedbir al›nmal›d›r.
Bunun yolu da elbette s›cak paran›n cay-
d›r›lmas›d›r flu aflamada.
Kurun düflüklü¤ü nedeniyle ara mal›
üreten sanayici de üretimden vazgeç-
mek zorunda kalmaktad›r. Halbuki Tür-
kiye cari aç›k vermemek için üretim sü-
recinde yerli katk›y› art›rmak zorunda-
d›r. Bu aray›fl flu aflamada verimlilik art›-
fl› kadar önemlidir. Zira yan sanayi ayn›
zamanda istihdama da yo¤un olarak kat-
k›da bulunmaktad›r.
Asl›nda bu ba¤lamda teflvik konusu da
gündeme gelmektedir. Hükümetin IMF
cenderesinden kurtulmak için sergiledi-
¤i bilinçsiz ve sonuçsuz tav›rlar ile, IMF’i
hükümetin, AB’yi de parlamentonun ba-
fl›nda Demokles’in K›lc› gibi tutanlar›n ta-
v›rlar› da oldukça dikkat çekicidir. 2004 y›-
l›nda bütçeden tasarruf edilen kaynaklarla
k›smen finanse edilebilecek teflviklere
olan tepki, teflvik program›n›n niteli¤i ya-
ni içeri¤i ile ilgili de¤il, ç›kar kaynakl› ve
ideolojiktir. Hükümetin ümü¤ünü s›kma
anlam› tafl›r. Öte yandan tarihten ders al-
madan gelifli güzel bir teflvik politikas›na
sar›lmas› da, Hükümetin tam bir yanl›fl› ol-
maktad›r. Bu yoldan biran önce dönülme-
lidir. Teflvikler, bölgesel ve sektörel bazda
somut kriterlere göre verilmeli ve seçici
olunmal›d›r.  

2005 Y›l› Beklentileri
1- Ekonomide olup bitenlerin büyük k›s-
m› aç›klanamayan unsurlar kategorisine

girmektedir. Küreselleflme denen dayat-
mac› global jandarmal›k, belirsizlikleri da-
ha da art›rm›fl durumdad›r. 
2- 2005 y›l›nda dolar ucuz ve avro dolara
göre rekor bir pariteyi iflaret ediyor. Bu
devam ederse, ihracat›n›n daha ço¤unu
avro, ithalat›n›n ço¤unlu¤unu ise dolar
olarak yapan Türkiye döviz gelirini art›ra-

cakt›r. Bunun cari aç›¤› düflürücü etkisi
oluflabilir. Yüzde 5 olarak hedeflenen bü-
yümenin yavafllamas›yla zaten cari aç›k
kontrol alt›na al›nm›fl olacakt›r. Ucuz dö-
vizden flu aflamada adeta sadece ihracatç›
flikayet etmektedir. Ancak ard› ard›na ka-
panma noktas›na gelen bir çok flirketle
beraber bütün yerli sanayici de bundan fli-
kayet etmek durumundad›r. Ayr›ca döviz-
de spekülatif olarak yukar› do¤ru ani bir
hareket piyasalar› derinden sarsabilir. Dö-
vizde yaflanan erozyona yönelik olarak s›-
cak para miktar› ve vade yap›s›na müdaha-
le gerekir. 
3- Finansal sektörde 2001 krizi öncesinde
oldu¤u gibi bir “risk birikimi” yoktur. An-
cak özel sektörde bu risk art›k dikkat çeki-
ci bir noktaya do¤ru gitmektedir. Bu da

dolayl› olarak finansal sektörü etkileyebi-
lir. Bankalar›n rolü ekonominin durgunlu-
¤a do¤ru gitti¤i bir ortamda kendini belli
eder. Bir durgunluk durumunda kredi ris-
ki artabilir. Son aylarda Türkiye’de çek ve
senet protesto say›s› artmaktad›r. 
4- 2005 y›l›nda da AB ajandas›, 2004 y›l›
kazan›mlar› ve h›zla devam edecek reform

dalgas› varsay›m› alt›nda, oluflacak cari
aç›¤›n finansman› da ayr›ca yine müm-
kün olacakt›r. Özellefltirmenin ivme
kazanmas›yla ve do¤rudan yabanc› ya-
t›r›m›n artmas›yla uzun vadeli büyük
bir kaynak girifli olabilir. Ortaya ç›kacak
yeni cari aç›¤›n do¤rudan yabanc› ser-
maye girifli ile finanse edilmesi büyük
bir zarurettir.  
5- Ucuz döviz ve sermaye girifli, zaten
daralan bir ekonomide reel faizlerin
h›zla düflmesine yard›m edecektir. Bu
y›l›n bafl›nda gerçekleflen de budur.
Reel faizlerin düflmesi flu aflamada Tür-
kiye’de en gerçekçi teflviktir. Finans-
man maliyetlerinin düflmesi durgunlu-
¤a giren bir çok ihracatç› sektörün iflle-
rini kolaylaflt›racakt›r. Ancak enflasyon
hedefine sad›k kalmak üzere, bunun
hedeflerin çok daha alt›nda kalmas› gi-

bi bir amaç asla takip edilmemelidir. Zira
piyasa likiditesiz kalma s›k›nt›s›n› da yafla-
maktad›r. 
6- 2005 y›l›nda yine ucuz döviz girdisi ne-
deniyle, döviz cinsinden borçlar›n idaresi
daha da kolay olacakt›r. 
7- “Düflük enflasyon, düflük reel faiz ve
ucuz döviz” üçlüsünün ekonomide afl›r›
bir ›s›nmaya yol açmas› ihtimali flu aflama-
da yüksek de¤ildir. S›k› mali disiplin
bunun garantisi olacakt›r, konu dikkatle
takip edilmelidir. Özellikle ithal tüketim
boyutuna özel ihtimam gösterilmelidir. 
8- Bütün bunlar, “d›fl ve iç alem paramet-
relerinin radikal bir sürpriz yapmamas›”
flart›na ba¤l› analizleri içeriyor. Bu konuda
ise artan oranlarda Türkiye’nin duvara
s›k›flt›r›ld›¤› hissine kap›l›yoruz. 
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‘Ortadirek’ kavram› Turgut Özal’la birlik-
te literatürümüze girdi. 1983 seçimlerin-
de Turgut Özal, ‘Ortadirek’ söylemiyle
partisini tek bafl›na iktidara tafl›m›flt›. 16
y›l sonra 27 Ocak 1999’da, dönemin Re-
fah Partili Konya Millet Vekili Hüseyin
Ar›’n›n TBMM’nin 46. birlefliminde yapt›-
¤› konuflma, zamanla Ortadirek kavram›-
n›n anlafl›ld›¤›n› ve kabul gördü¤ünü or-
taya koyuyor. TBMM’nin Tutanak dergi-
sinden takip etti¤imize göre Hüseyin Ar›,
meclise hitaben yapt›¤› konuflmada Orta-
dire¤i ve önemini flöyle anlat›yor; “De-
¤erli arkadafllar, malumlar›n›z, ço¤unlu-
¤un idaresine dayanan demokratik sis-
temlerde esas amaç, Ortadirek denilen
büyük kitlenin huzurunu sa¤lamak ve on-
lar›n refah seviyesini belli standartlara
ulaflt›rmakt›r. Ortadirek diye adland›r›lan
memur, iflçi, küçük esnaf, köylü, çiftçi ile
bunlar›n emekli, dul ve yetimleri, yani,
toplumun çal›flan, üreten ve hizmet ve-
ren büyük bölümü, demokrasilerde
amaçlanan esas kitledir. ‹flte, bu ço¤un-

luk kesimin ekonomik flartlar› ile sosyal
güvenlikleri ne kadar iyi seviyeye getirilir-
se, o toplumda iç bar›fl, huzur ve istikrar
da o derece sa¤lam ve iyi olur.”  Özal’dan
bu yana ortadire¤in refah seviyesinin ne
oldu¤u baflka bir konu, ancak bugün
Türk ekonomisindeki dinamiz-
min alt›ndaki sürükleyici faktö-
rün Ortadirek kökenli giriflimcilik
oldu¤u anlafl›l›yor. Gelinen nok-
tada ülke giriflimcili¤inin toplum-
sal kökenleri hakk›nda elimizde
bir bilgi bulunmuyor. Ancak son
bir y›lda yapt›¤›m›z ve “Ortadirek
Kökenli Giriflimcilik” adl› tabloda
detaylar› gözüken röportajlar›
baz alarak baz› fikirler edinebili-
riz.  Sektör, bölge ve ölçek ayr›m›
yapmaks›z›n rast gele temsilcisiyle röpor-
taj yap›lan bu kurumlar detayl› incelendi-
¤inde görülecektir ki; birço¤u esnaf, iflçi,
memur ve çiftçi kökenlidir. Bu da bize
Özal’›n sözünü etti¤i Ortadire¤in giriflim-
ci oldu¤unu gösteriyor.

Osmanl›’dan Cumhuriyet’e 
Bir Özlem
Esas›nda Türkiye’deki büyük ölçekli giri-
flimcili¤in temeli de ortadire¤e dayan›yor.
Bugünün giriflimcili¤ini ve kökenini anla-
mak için düne daha yak›ndan bakmak ge-

rekiyor. Çünkü yerli giriflimci gelifltirme
politikalar›n›n bafllang›c›, Osmanl›’n›n son
dönemine kadar geri gidiyor. 
‹ktisat Tarihçisi Mehmet Genç’e göre Tür-
kiye’de yerli giriflimcili¤i gelifltirme politi-
kalar›n›n bafllang›c›, 1820’li y›llardaki ‘Hay-

Dünün Özlemi, 
Bugünün Gerçe¤i

Ortadirek
Giriflimcilik

Kapitülasyonlar›n getirdi¤i avantaj, sanayi devriminin oluflturdu¤u rüzgarla birleflince, yabanc› ve
gayrimüslim ticaret erbab› karfl›s›nda Osmanl› yerli esnaf-tüccar grubu h›zla eridi. Bunun önüne 
geçebilmek için bafllat›lan, ‘Hayriye Tüccarlar›’ giriflimi, Cumhuriyet döneminde Menderes’in, 
‘Her mahalleye bir milyoner’, Özal’›n ise, ‘Ortadirek’ vizyonuyla geliflimini sürdürdü.

fi ü k r u l l a h  D O L U
s u k r u @ e k o c e r c e v e . c o m

Cumhuriyet’in kurucular›n›n iktisadi ba-
k›fl aç›lar›, ‹ttihat ve Terakki Partili se-
leflerinden pek farkl› de¤ildi. Cumhuri-
yetçilerin de üzerinde durduklar› en
önemli nokta, ulusal kalk›nmay› sa¤la-
makta öncü rolü üstlenecek bir bur-
juvazinin gelifltirilmesiydi.

dosya G‹R‹fi‹MC‹L‹K
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Temsilcisiyle Röportaj
Yap›lan Firma Kuruluflu ve Geliflimi

Ortadirek Kökenli Giriflimcilik 
(Çerçeve için son 5 say›da rasgele yapt›¤›m›z röportajlar, 

giriflimcili¤in kökenin ortadirek oldu¤unu gözler önüne seriyor.)

1959 y›l›nda ‹stanbul’a gelen Rizeli Bayramo¤lu Kardefller taraf›ndan  inflaat sektöründe faaliyet göstermek üzere
temeli at›lan Bab Group, zaman içinde madencilik, g›da ve e¤itim ifline de girerek yelpazesini geniflletti.

Sivas’ta Devlet Demiryollar›nda iflçi olarak çal›flan bir baban›n çocu¤u olarak 1964 tarihinde do¤an ve makine
mühendisli¤i e¤itimi alan ‹brahim Mirmahmuto¤lu taraf›ndan kurulan Dizayn Grup, 1992’de girdi¤i boru sek-
töründe h›zl› bir büyüme kaydetti.

Ütü tamircisi Mustafa Alkan taraf›ndan 1972’de 12 m2’lik alanda kurulan Malkan Makine,  6 bin m2’lik kapal› alan-
da ve 140 kiflilik bir kadroyla 215 türde ütü üreterek dünyaya ihraç edebilir noktaya geldi.

1950’li y›llarda Hac› Ahmet Albayrak taraf›ndan inflaat sektöründe faaliyet göstermek üzere temeli at›lan Albayrak
Grubu,  flu anda inflaat, Taahhüt-Tafl›mac›l›k, Tekstil, Ka¤›t, Liman ‹flletmecili¤i ve Bas›n sektörlerinde faaliyet
gösteriyor.

Tekel Sigara Fabrikas›’ndan 1982’de emekli olan Hikmet Kiler’in emekli paras›yla Bitlis’te  küçük bir bakkal
dükkan›yla temelini att›¤› Kiler Hipermarketleri, 1984 y›l›nda ‹stanbul’a tafl›nd›. 

‹flçi emeklisi olan baba Abdurrahman Ç›nar’›n 1978’de k›dem tazminat›n› sermaye yaparak kurdu¤u Ç›nar Boru,
y›ll›k 150 bin ton üretim kapasitesine sahip. 

Bursa ‹negöl’de bak›rc› esnaf› olan Muzzaffer Çilek ve inflaat mühendisi a¤abeyi Mustafa Çilek taraf›ndan 1996’da
kurulan flirket, h›zla dünya çap›nda bir marka imaj› oluflturmay› baflard›.

Haz›r giyim perakendecisi olarak 1965' te faaliyete bafllayan  Ayd›nl› Giyim, daha sonra Pierre Cardin, Cacharel,
Polo ve Becon gibi markalar›n Türkiye lisanslar›n› ald›. 

1948’de Bursa’da aç›lan atölyede gazya¤›, peynir tenekesi ve soba imalat› ile temeli at›lan Yaparlar A.fi., y›lda 5
bin ton çelik kullanma kapasitesiyle  Erdemir’in ilk 10 müflterisi aras›na girdi.

Artvinli döfleme ustas› Osman Necmi taraf›ndan 1942’lerde Ankara’da temeli at›lan Seray Oturma Gruplar›
taraf›ndan üretilen ürünler, dünyan›n önde gelen mobilya dergilerinden Furniture Today taraf›ndan, ‘Tasar›m
Harikas›’ seçildi.

Ayakkab› esnaf› Ahmet Ziylan taraf›ndan 1955’lerde Gaziantep’te temeli at›lan Ziylan Grubu, 1970’de ‹stanbul’a
gelerek Kinetix, Polaris, Flogart, Torex ve Scooter markalar›yla ayakkab› sektöründe markal› ürün anlay›fl›n›n
yerleflmesini sa¤lad›. 

Nakliye ve tafl›mac›l›k iflleri yapan  Gür Ailesi taraf›ndan 1960’l› y›llarda Rize’de temeli at›lan Ortado¤u fiirketler
Grubu, 1978’de ‹stanbul’a tafl›nd›. fiu anda Bat› Afrika’dan Orta Asya’ya kadar uzanan genifl bir co¤rafyada faaliyet
gösteriyor.

1960’da ‹stanbul Yeflildirek’te iplik ticaretiyle temeli at›lan Dampa ‹plik, ikinci nesil yönetiminde fantezi iplik üre-
timine girerek Türkiye’de kendi kategorisinin lideri, dünyada ise ilk üç aras›na girmeyi baflard›.

Mustafa Polat, Mehmet F›r›nc› ve Bekir Berk taraf›ndan 1965’li y›llarda temelleri at›lan Yeni Nesil Grubu’nun flu
anda yay›nc›l›k, matbaac›l›k, takvim yap›m›, radyoculuk, kaset üretimi ve organizasyonu ile catering alanlar›nda
faaliyet gösteren 7 flirketi bulunuyor. 

Aslen imam hatip olan Denizlili Yusuf Tavasl›’n›n ‹stanbul’da kurdu¤u Hattat Yusuf Tavasl› Yay›nlar›, flimdi
Avrupa standartlar›nda bir de matbaa ile geliflmesini sürdürüyor..  

Bab Grup
(Say› 30)

Dizayn Grup
(Say› 30)

Malkan Makine
(Say› 30)

Albayrak fiirketler Grubu
(Say› 31)

Kiler Hipermarket 
(Say› 31)

Ç›nar Boru 
(Say› 31)

Çilek Genç Odas›
(Say› 32)

Ayd›nl› Grubu
(Say› 32)

Yaparlar A.fi.
(Say› 32)

Seray Oturma Gruplar›
(Say› 33)

Ziylan Grubu
(Say› 33)

Ortado¤u fiirketler Grubu
(Say› 33)

Dampa ‹plik
(Say› 34)

Yeni Nesil Grubu
(Say› 34)

Tavasl› Matbaac›l›k
(Say› 34)
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riye Tüccarlar›’na dayan›yor. ‹ttihat Terak-
ki yönetimince desteklenen yerli giriflimci
gelifltirme süreci, Cumhuriyet döneminde
de sürdürüldü. 
Cumhuriyet’in kurucular›n›n iktisadi bak›fl
aç›lar›n›n ‹ttihat ve Terakki Partili selefle-
rinden pek farkl› olmad›¤›n› vurgulayan
Ayfle Bu¤ra, flunlar› kaydediyor; “Cumhu-
riyetçilerin de üzerinde durduklar› en
önemli nokta, ulusal kalk›nmay› sa¤lamak-
ta öncü rolü üstlenecek bir burjuvazinin
yarat›lmas›yd›. Baflka bir deyiflle, Cumhu-
riyet’i kuranlar›n amac›, ekonomiyi milli-
lefltirmeye yönelik bir programd›.” (Bu¤-
ra, 2003;143)
Ayfle Bu¤ra’y› teyid eden Yahya S. Tezel
ise flöyle devam ediyor; “...1920’lerin ba-
fl›nda Kemalist kadronun kabul etti¤i ge-
liflme stratejisinin temel ö¤esi, ülkenin sa-
nayilefltirilmesi ifllevini, devletin ve yaban-
c› sermaye çevrelerinin yard›m› ile gerçek-
lefltirebilecek bir Türk ifladamlar› s›n›f›n›n
ortaya ç›kart›lmas›yd›. Yönetici kadro, ül-
kedeki tüccarlar›n, büyük arazi sahipleri-
nin ve para kazanma istidad› güçlü olan
memur ve esnaf kesimlerinin, zamanla, ik-
tisadi geliflmede dinamik bir rol oynayabi-
lecek bir Türk burjuvazisine dönüflme po-
tansiyeline sahip oldu¤u umudundayd›.”
(Tezel, 1982; 422) Yine Yahya S. Tezel’in
nakletti¤ine göre Mustafa Kemal, 1922 y›-
l›nda Sovyet Büyükelçisi Aralov’a flöyle di-

yor; “... Benim amac›m, ... Anadolu taciri-
ne yard›m etmek, zenginleflmesini sa¤la-
makt›r.” (Tezel, 1982;135)
Osmanl›’n›n son döneminden bafllamak
üzere yerli giriflimci gelifltirme iste¤i özel
bir politika olmufltu, çünkü Osmanl› dö-
neminde kapitülasyonlar›n yabanc›lara
sa¤lad›¤› avantaj, sanayi devriminin olufl-
turdu¤u rüzgarla birleflince devletin itha-
lat a¤›rl›kl› d›fl ticareti h›zla artt›. Artan bu
d›fl ticaretin yurtiçindeki ifl orta¤› gayri-
müslimlerdi. Dolay›s›yla artan d›fl ticaret,
Müslümanlar›n aleyhine gelifliyordu.
Avrupa flirketlerinin liman flehirlerimizde
açt›klar› acentalar, arac› olarak Gayrimüs-
lim Osmanl› vatandafllar›n› çal›flt›r›yorlard›
(ve bunlar›n baz›lar› bu flekilde yabanc› ül-
kelerin pasaportlar›n› ald›lar). Bu iflleyifl
biçimi Müslüman tacirleri giderek safd›fl›
etti...(Keyder, 1999; 25)

Osmanl› vatandafl› gayrimüslimle-
rin Avrupal› flirketlere arac›l›k yap-
mas›yla bafllayan süreç nedeniyle
19. yüzy›l bafllar›nda Müslüman or-
ta s›n›f›n h›zla geriledi¤i görülüyor.
Hatta çok kere küçük ticareti bile
az›nl›klar ele geçirmifl ve o zaman
bu s›n›f mensuplar›na yapacak tek
ifl olarak küçük bir memuriyetle
devlete memur olmak kalm›flt›.
(Yerasimos, 1987;24)
Durum böyle olunca, 19. yüzy›lda
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na gelen
yabanc›lar›n, Müslümanlar›n ticari
zihniyetten yoksun olup, yaln›zca

toprak ifllemeye yatk›n olduklar›, Rumla-
r›n ve Ermenilerin ise çal›flkan ve ileri gö-
rüfllü olduklar› yolundaki izlenimlerine
flaflmamak gerek.” (Keyder, 1999; 26)
Çünkü Rumlar ve Ermeniler, daha çok fle-
hirlerde yaflamakta ve tar›m d›fl› sektörler-
de çal›flmaktayd›. Yerli gayrimüslimler,
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun d›fl ve iç tica-
retinde, madencilik ve sanayi sektörlerin-
de, Müslümanlara, Türklere göre çok da-
ha önemli bir yeri ellerinde tutuyordu. Ör-
ne¤in, 1922  y›l› ‹stanbul’unda d›fl ticaret
iflletmelerinin sadece yüzde 4’ü, tafl›mac›
firmalar›n yüzde 3’ü, toptanc› ma¤azalar›n
yüzde 15’i ve perakendeci ma¤azalar›n
yüzde 25’i Müslümanlara aitti. 1919 y›l›n-
da Bat› Anadolu’da çal›flmakta olan 3300
imalat sanayi iflyerinin yüzde 73’ü Rumla-
r›n olup, bu iflyerlerindeki 22000 iflçinin
yüzde 85’i de gayrimüslimdi. Anadolu tar›-
m›nda ihracata yönelik üretimin gerçek-
lefltirilmesi, yeni tekniklerin kullan›lma-
s›nda da Rum ve Ermeni çiftçileri daha ön-
de gelmekteydi.” (Tezel, 1982; 88) ‹flte
Osmanl› toplum yap›s›nda Türklerin aley-
hine geliflen bu tablo, gerek Osmanl›, ge-
rekse Cumhuriyet yöneticilerini yerli giri-
flimcilik konusunda harekete geçirmifltir.

Menderes’in Hedefi, 
ABD’nin Deste¤i
Yerli giriflimci yetifltirme iste¤i, 1950’lere
gelindi¤inde dönemin baflbakan› Adnan
Menderes taraf›ndan meflhur, “Her mahal-
lede bir milyoner yetifltirece¤iz” sözüyle
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özetlenir olmufltu. Marshall Yard›m Prog-
ram›’ndan yararlanabilmek için de zaten
özel sektörün gelifltirilmesi gerekiyordu.
“Her mahallede bir milyoner yetifltirece-
¤iz” sözü, Menderes’in elit zengin s›n›f›
peflinde oldu¤u gibi yanl›fl anlamalara ve
yorumlara neden olmufltu. Ancak Mende-
res’in, ‘Milyonerler’ de¤il de, ‘Her mahal-
lede bir milyoner’ demesi, sermayenin
yayg›nlaflt›r›lmas› hedefini ifade etmektir.
Dolay›s›yla bu söz, yayg›n ve toplumsal bir
vizyon içermektedir. 
Menderes’le birlikte 1950’lerde yaflanan
hareketlilik, giriflimciler için de tamamiyle
yeni bir boyut tafl›yordu. Bugünkü Türki-
ye’nin en nüfuzlu sanayicilerinin ço¤unun
ifl hayat›na at›ld›klar›, ya da as›l birikimle-
rini sa¤lad›klar› dönem 1950’lerdi. Önde
gelen sanayi kurulufllar› içinde pek az›n›n
tarihi 1950 öncesi döneme uzan›r. Yerli
sanayi burjuvazisinin gerçek geliflmesine
imkân veren 1950’lerin olanaklar›yd›. Bu-
günkü sanayi burjuvazisi içinde yer alanla-
r›n baz›lar› köyden flehre göçenlerin izini
takip etmifl, yani tar›mdaki dönüflüm saye-
sinde birikim yapabilmifllerdir. (Keyder,
1999; 191) Korkut Boratav’›n, Birinci Dün-
ya Savafl› y›llar›nda ‹stanbul’da defterdar-
l›k yapan Faik Ökte’nin yazd›klar›ndan ak-
tard›¤›na göre ‹stanbul’un ticari hayat›n-
daki k›rsal kökenli önemli de¤iflim flöyle,
“‹stanbul’a yeni yerleflenler aras›nda kasa-
ba tüccar› ve yeni zenginleflen köylülere
de tesadüf edilmektedir. Geçen sene, Es-
kiflehir’de mahsulünü yüksek fiyatla sat-
ma¤a muvaffak olan birçok çiftçi aileleri
çocuklar›na daha iyi bir tahsil vermek
maksad›yla ‹stanbul’a yerleflmifllerdir...
Anadolu’nun muhtelif bölgelerinde yük-
sek fiyatla mahsul  satma¤a imkân bulan,
... büyük kârlar temin eden tacirlerin, iflle-
rini geniflleterek ‹stanbul’a ak›n ettikleri
gerçek bir olayd›r...” (Boratav, 1982; 228) 
‹fllerini daha da büyütmek ve çocuklar›na
daha iyi e¤itim imkân› sa¤lamak için ‹stan-
bul’a gelenlerden flansl› olanlar, ekonomi-
nin baflkentinde bulunman›n avantaj›yla

Giriflimcinin Ahlâkl›s›n› Yetifltirmeliyiz

Cumhuriyet’in kuruluflundan beri yerli
giriflimci s›n›f›n gözetildi¤ini ve daha da
geliflmesi için özel bir gayret sarfedildi-
¤ini belirten Prof. Dr. Orhan Türkdo-
¤an, 1950’lerden sonra Türkiye’de geli-
flen kapitalizmle yerli bir giriflimci s›n›f
yetiflti¤ine dikkat çeken Prof. Dr. Orhan
Türkdo¤an, ahlâki boyutun ihmal edil-
memesi gerekti¤ine dikkat çekiyor.
Toplumumuzun geleneksel, ‘Fert-Top-
lum Dengesi’nin Cumhuriyet dönemin-
de laik kültür kodlar›na dönmesiyle kal-
k›nman›n manevi yap›s›n›n bozuldu¤u-
na dikkat çeken Prof. Türkdo¤an flunla-
r› kaydediyor, “Cumhuriyetin millî tüc-
car tipi seküler ahlâk kurallar›yla dona-
t›lm›flt›r. ‹slâmi ahlâktan uzaklaflt›ran bu
sebepten dolay›, Türk kültür gelene¤ini
teflkil eden, ‘Gözetimci’ ve ‘Dayan›flma-
c›’ yönetim ideolojisi, k›sa bir süre için-
de kiflisel ç›karlara yönelik , ‘Her fleyi ki-
tab›na uyduran’ bir ideolojiye dönüfle-
bilmifltir.
... Gelinen noktada ekonomik sistemi-
mizin manevi bir yap›s› oldu¤u tezi ka-
bul edilemez. Tamamiyle seküler nite-
liktedir. Üstelik, bu ekonomik sistem
kendi tarihi geliflim ve toplum yap›m›-
z›n bir ürünü de de¤ildir. Bat›dan aynen
taklit edilmek suretiyle aktar›lm›flt›r.
Türk toplum yap›s›, de¤erler ve inanç
sistemi ve tarihi oluflum flartlar› da zerre
kadar göz önüne al›nmam›flt›r. Son y›l-
larda büyük bir h›zla yay›lan bu kapita-
lizm toplum yap›m›zda, kültürel de¤er-
lerimizde önemli tahribatlar yapmakta-
d›r. 

MÜS‹AD’›n Yüklendi¤i Misyon
... Reddi miras etmemiz ve geçmiflimiz-
le ba¤lar› koparmam›z tarihi süreklili¤i
devreden ç›karm›flt›r. Bu nedenle, top-
lum tarihimiz kadar iktisadi gelene¤imi-
zi de izlemekte güçlük çekmekteyiz.
Özellikle, 1945 y›l›na kadar devlet arfliv-

lerine yasak konulmas› da gerçekleri
aç›klamam›za imkân tan›mam›flt›r. Tari-
hi miraslar›m›z, son y›llarda genç arafl-
t›rmac›lar taraf›ndan belgeleriyle sunul-
maktad›r. Böylece, Osmanl› iktisat siste-
minin bir manevi yap›s› oldu¤u, kendi-
ne özgü de¤erler düzeniyle bu modeli
sürdürdü¤ü ortaya ç›kmaktad›r.
... Ekonomi sistemimiz, kutsal -d›fl› alan-
dan kutsala- alana çekilemedi¤i sürece,
kalk›nmam›z›n rasyonel, verimli ve top-
lum katlar›na adil-eflitlikçi bir nitelikte
da¤›l›m› mümkün olamayacakt›r.
... Kendi de¤erlerimize dönmek suretiy-
le oradan bir fleyler kazanma zarureti flu
anda karfl›m›za ç›km›fl bulunmaktad›r.
MÜS‹AD gibi kurulufllar, bu tür bir gele-
ne¤e baflvurmay› tarihi bir görev kabul
etmifl görünmektedir. MÜS‹AD’›n Ho-
mo-‹slamicus ilkesini tercihi, üzerinde
durulmaya de¤er yaklafl›mlard›r. Bura-
da, islami zihniyetin ekonomiye enteg-
resi söz konusudur. MÜS‹AD’›n ‹slam
ülkeleri aras› ekonomi iflbirli¤i çizgisin-
deki araflt›rmalar› ve  Çerçeve gibi süre-
li yay›nlar›, Türk ekonomi sistemine
manevi bir yap› kazand›rma endiflesi
tafl›maktad›r.”

Prof. Dr. Orhan Türkdo¤an
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sunulan genifl devlet desteklerinden ya-
rarlanmada da bir ad›m öne geçtiler. Es-
naf, çiftçi ve tüccar gibi ortadirek köken-
den geliyorlard›, ancak devletin sa¤lad›¤›
avantajl› ortam› iyi kullanarak h›zla geliflti-
ler.  Hatta Do¤an Avc›o¤lu, so¤uk flavafl
sürecinin yafland›¤› o dönemde ABD’nin
de bu giriflimci s›n›f›n geliflmesini destek-
ledi¤ini söylüyor.  Komünizmin yay›lmas›-
n› engellemek için ABD’nin di¤er ülkeler-
de de ayn› politikay› uygulad›¤›n› belirten
Avc›o¤lu, flunlar› kaydediyor; “ABD, mu-
hafazakar bir toplumsal grubu teflkil etti¤i
düflüncesiyle, ‘Orta S›n›flar’›n teflviki ad›
alt›nda küçük sanayiin gelifltirilmesine,
yard›m etti¤i bütün ülkelerde önem ver-
mifltir. Daha 1950’den önce Thornburg,
en ileri teknolojinin ithalini elefltirmifl,
ufak atölyelerden bafllay›p büyük fabrika-
lara do¤ru yükselen, ‘Orta s›n›flar›’ öv-
müfltür... Adalet Partisi iktidar› da, ayn› en-
diflelerle, bu konuya özel bir önem ver-
mifltir. Nitekim Halk Bankas›’n›n kredileri

genifl ölçüde artt›r›lm›flt›r. 1963  sonunda
202 milyon lira olan krediler, 1967 y›l›
A¤ustos’unda 523 milyon liraya ç›km›flt›r.
1968 ortalar›nda 700 milyonu aflm›flt›r.”
(Avc›o¤lu, 1978; 889) Ça¤lar Keyder de,
ABD’nin 1974 K›br›s ç›karmas›na kadar
komünizme karfl› stratejik olarak Türk
özel sektörünün geliflmesini destekledi¤i-
ni, ancak ç›karmadan sonra ambargo ne-
deniyle bu deste¤i kesti¤ini kaydediyor. 

‘K›rk Haramiler’den Ortadi-
rek Giriflimcili¤e Geçifl
Genifl devlet yard›mlar› ve Amerikan des-
te¤inden esas itibariyle çok s›n›rl› say›da
büyük müteflebbis yararlanm›flt›r. Nite-
kim, ‹kinci Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›, bu
gerçe¤i teslim etmektedir: ‘Özel teflvik
tedbirlerinin müteflebbisler taraf›ndan ge-
nifl ölçüde bilinmemesi, sadece belirli bü-
yüklü¤ün üzerindeki kurulufllar›n bunlar-
dan yararlanmalar›’ durumunu do¤urmufl-
tur... 

Dolay›s›yla Menderes’in ‘Her mahallede
bir milyoner’ olarak özetledi¤i ve ABD’nin
de konjonktür icab› destekledi¤i Ortadi-
rek hedefi, genifl devlet imkânlar›n›n kul-
lan›lm›fl olmas›na ra¤men gerçeklefleme-
mifltir. K›sacas› bir amaç sapmas› olmufl-
tur. Çünkü sunulan destekler, küçüklere
ulaflamam›flt›r. Do¤al olarak bunun sonu-
cunda, Mustafa Sönmez’in, ‘K›rk Harami-
ler’ diye tan›mlad›¤› olgu ç›km›flt›r. Peki
nedir veya kimdir bu k›rk haramiler? Mus-
tafa Sönmez, onlar› flöyle tan›ml›yor, “Sa-
y›lar› 50, bilemediniz birkaç fazlas›... Ama
o kadar. Tekstilden makinaya, çimento-
dan lasti¤e, margarinden gübreye sanayi-
de en büyük tesisler onlar›n, Toplanan
mevduata, da¤›t›lan krediye de onlar ha-
kim. Çünkü bankalar›n ço¤u kontrollerin-
de. Sigorta flirketlerinin ço¤u da onlar›n.
Dev petrol tankerleri, iri-k›y›m yük gemi-
leri de, dev TIR filolar› da onlar›n. ‹hracat-
ta aslan pay› onlar›n, dev binalar›n müte-
ahhitleri de onlar.” (Sönmez, 1992;19)

dosya G‹R‹fi‹MC‹L‹K / Dünün Özlemi, Bugünün Gerçe¤i Ortadirek Giriflimcilik



ÇERÇEVEMart 2005 19

Mustafa Sönmez, ‹kinci Befl Y›ll›k Kalk›n-
ma Plan›’nda sunulan desteklerin büyük
bir ekseriyetinin büyük iflletmeler taraf›n-
dan kullan›ld›¤› yönündeki tespiti do¤ru-
layarak bu grubu gelifltiren flartlar› da flöy-
le anlat›yor, “Holdinglerin sermaye biriki-
mi sürecine devletin katk›s› çok çeflitli bi-
çimler ald›. Önce sanayiinin yolunu açt›,
özel sektör ra¤bet göstermeyince, onlara
ticareti ve hizmet sektörünü b›rakt›, ken-
disi sanayici oldu. Onlar sanayie girecek
kadar palazlan›nca ellerinden tuttu. Ucuz
girdi, altyap› sa¤lad›, onlarla ortakl›klar
kurdu, ucuz kredi, ucuz döviz verdi. Vergi
ba¤›fl›kl›¤›ndan gümrük korumac›l›¤›na
çeflitli teflvikler sa¤lad›. Ürettikleri mallara
hemen al›c› oldu, kendi kurulufllar›yla ya-
pabilece¤i iflleri onlara yapt›rd›. D›flar›ya
mal sats›nlar diye dev boyutlu teflvikler
sa¤lad›, yabanc› hükümetlere ve firmalara
karfl› onlara kefil oldu. Kârlar› azalmas›n
arts›n diye sendikalara k›s›tlamalar getirdi,
grevleri yasaklad›.” (Sönmez, 1992; 111) 
Menderes’in, ‘Her mahallede bir milyo-
ner’ olarak belirledi¤i vizyonla ç›k›lan yol-
da geçen 30 sene sonra Türkiye’de, say›la-
r› 100’ü bulmayan ve yayg›n olmayan bir
giriflimci yap›s› ortaya ç›km›flt›. Sermaye
birikiminin sa¤lanmas› güzeldi, fakat ser-
mayenin bu kadar az elde toplanmas›;
hem ekonomik yap›, hem de demokratik
sistem aç›s›ndan sak›ncalara gebeydi. 
Nitekim Mustafa Sönmez, bu sak›ncalar›
flöyle dile getiriyordu, “Bu 50 aile ya da
sermaye grubu, Türkiye’de toplumsal ya-
flama damgalar›n› vuruyor. Ekonomik
zenginlikler üzerindeki egemenlikleri,
Türkiye’nin politikas›na; politikadaki ege-
menlikleri güçlerine güç kat›yor. Toplum-
da gerek politika, gerek ekonomi, gerekse
di¤er toplumsal yaflamla ilgili statüko h›z-
la onlar›n lehine gelifliyor.” (Sönmez,
1992;19)
‹flte 1980’lere gelindi¤inde ülkede, serma-
yenin belirli aile ve belirli bölgelerde top-
lanmas› gerçe¤iyle karfl› karfl›yayd›. Ülke
nüfusu, dolay›s›yla iflsizlik h›zla art›yor, an-

cak ifl imkânlar› ayn› oranda ge-
liflmiyordu. O halde yap›lmas›
gereken, Menderes’in, ‘Her ma-
hallede bir milyoner’ vizyonu-
nu yeniden canland›rmakt›.
Çünkü zenginli¤in yayg›nlaflma-
s› halinde toplumsal geliflmenin
önün aç›laca¤› bilinen bir ger-
çekti. Menderes’in vizyonu tam
olarak gerçekleflmemiflti, ancak
geçen süre zarf›nda potansiyel
bir altyap› oluflmaya bafllam›flt›.
fiöyle ki, 1927’de 13.6 milyon
olan ülke nüfusunun yüzde
24,22’si flehirde, yüzde 75,28’i
köyde yafl›yordu. 1980’e gelin-
di¤inde  toplam nüfus
44.736.957 idi ve bunun yüzde
35,9’u kent merkezlerinde (Nü-
fusu 20.000 ve daha fazla olan
yerleflmeler), yüzde 64,1 ise k›rsalda yafl›-
yordu. 2000 y›l›nda ise toplam nüfus
68.036.000’e ç›km›flt›. H›zl› nüfus art›fl›n›n
yafland›¤› Türkiye’de flehirler, hem nüfus
art›fl›, hem de göç nedeniyle sürekli büyü-
dü ve Cumhuriyet’in kuruluflundan 77 y›l
sonra nüfusun yüzde 63,7’u kentlerde,
yüzde 36,3’ü k›rsal kesimde yaflar olmufl-
tu. Bu olgunun tam bir flehirleflme olup
olmad›¤› ayr› bir konu ancak gerçek flu ki,
özellikle sanayi ve ticaretin yo¤un oldu¤u
illerde kümelenen k›rsal nüfus, gelecekte-
ki geliflmeler için mayalanma dönemini
yafl›yordu. Çiftçi, esnaf ve memur köken-
den gelen bu kitleler, bir yandan endüstri-
yel çal›flma kültürünün içine girerken, di-
¤er yandan ise tam olamasa da çocuklar›-
n› flehir ortam›n›n avantajlar›yla büyüttü-
ler. fiehirde geçen her gün esnaf kesimi;
k›rsala göre hem sermaye, hem de tecrü-
be bak›m›ndan kendisini gelifltirmiflti.
Okuyan iflçi ve memur çocuklar› ise gele-
ce¤in nitelikli insan kayna¤›n›n temelini
teflkil edecekti. K›sacas› 1980’lere gelindi-
¤inde Türkiye’nin büyük kentlerinde ger-
çek giriflimcili¤in flartlar› yavafl yavafl olufl-
mufltu, fakat ülke içe kapan›k oldu¤u için

potansiyel aç›¤a ç›kam›yordu. ‹flte bu nok-
tada devreye giren Özal, Menderes’in,
‘Her mahallede bir milyoner’ vizyonunu
‘Ortadirek’ söylemiyle yeniden canland›r-
d›. ‘Teflebbüs hürriyeti’ vurgusuyla yeni
bir dönemi bafllatan Özal, ortadirek kesi-
minin giriflimci olmas›n› cesaretlendirdi.
Peki Özal’›n vizyonunda gelinen nokta ne
oldu, onda da Menderes’inki gibi bir sap-
ma oldu mu? Bu sorunun cevab›n› Taha
Akyol’un aktarmas›yla TOBB Baflkan› Rifat
Hisarc›kl›o¤lu’ndan takip edelim: “TOBB
Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Moskova'da
düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda ‘Giriflimci
Orta S›n›f’ kavram›n› vurgulayarak adeta
bir toplum felsefesi yap›yor.
- Sovyetler çöktü, çünkü ekonomiyi yürü-
tecek giriflimci orta s›n›f yoktu. ‹kinci
Dünya Savafl›'ndan sonra Almanya ve Ja-
ponya süratle toparland›, çünkü güçlü, gi-
riflimci orta s›n›flar› vard›. Türkiye 1980'le-
rin bafl›nda 2 milyar dolarl›k ihracat›n› bu-
gün 63 milyar dolara ç›kard›. Çünkü Tür-
kiye'de de giriflimci orta s›n›f ekonomiyi
çekip çevirecek kapasiteye ulaflt›!
Hisarc›kl›o¤lu rakamlar veriyor:
- 1980'lerin bafl›nda 2 milyar dolarl›k ihra-
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cat›m›z›n hemen tamam› tar›msal ürünler-
di. ‹hracatç›lar›m›z›n say›s› bin kadard›.
Bugün 63 milyar dolarl›k ihracat›m›z›n
yüzde 85'i sanayi ürünü; bunun içinde
yüzde 15'i ileri teknoloji ürünü. 25 bin ih-
racatç› flirketimiz, 40 bin ihracatç›m›z var.
Bu sayede bugünkü Türkiye yirmi, elli,
yüz sene öncekinden daha refahl›, daha
hür, daha güçlü!” (14 Ocak 2005 Milliyet)
Hatta TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, 
Cumhuriyet tarihinin en derin ekonomik
krizinin yafland›¤› 2001’de, Arjantin’deki
gibi ya¤mac›l›¤a kadar varan toplumsal bir
patlaman›n yaflanmamas›n› giriflimci orta
s›n›f›n geliflmesine ba¤l›yor. Daha da ileri-
si, Mehmet Y›lmaz, Türkiye’deki giriflimci-
lik katsay›s›n›n Avrupa ve ABD’nin önüne
geçti¤ini kaydediyor. Avrupa ülkelerinin
giriflimcili¤i teflvik eden, toplumun yükse-
len bir de¤eri haline getirmeyi hedefleyen
politikalar uygulad›¤›n› kaydeden Meh-
met Y›lmaz, flöyle devam ediyor, “Euroba-
rometre'nin yapt›¤› bir araflt›rma, Ameri-
kan halk›n›n yüz-

de 61'inin kendi iflini kurmak istedi¤ini
tespit ederken, bu oran Avrupa halklar›
için yüzde 50'nin alt›na iniyor. Tam da bu-
rada size Milliyet internet sitesinde yap›-
lan bir anketin sonucunu vermeliyim: Tür-
kiye'de önümüzdeki befl y›l içinde kendi
iflini kurmak isteyenlerin oran› yüzde 66.
Dünyan›n en giriflimci toplumu kabul edi-
len ABD'den bile çok yüksek bir oran kar-
fl›m›za ç›k›yor. (5 Mart 2005, Milliyet)

As›l Geliflme fiimdi
Tarihçi Arnold J. Toynbee, Cumhuriyet’in
kurulufl y›llar›nda ülkemize yapt›¤› ziyaret-
lerde o zamanki durumu flöyle anlat›yor-
du;  “... Zengin bir ülke görmekteyiz; uy-
gun bir iklime, keflfedilmemifl madenler
ve orman zenginlikleriyle dolu muhteflem
da¤lara ve bereketli tar›m arazileri olarak

kullan›labilecek genifl topraklara sahip-
tir bu ülke. Fakat Anadolu’nun so-

runlar›, Kanada’n›n, Avustral-
ya’n›n ve Yeni Zelanda’n›n

oldu¤u gibi nüfus soru-
nudur; nüfusta önemli
olan miktar de¤il, kalite
ve niteliktir.” (Toyn-
bee,2003;182) 
Ünlü tarihçinin de kay-
detti¤i gibi ülkenin im-
kânlar› geliflmeye müsa-

itti, fakat o potansiyeli de-
¤erlendirecek insan kayna-

¤› ne say›, ne de nitelik bak›m›ndan yeter-
liydi. Uzun y›llar süren savafllar, sadece
ekonomik hayat› alt üst etmekle kalma-
m›fl, ekonominin can damar› olan genç ve
nitelikli insan kayna¤›n› da yok etmiflti.
Türkiye’nin 1923 s›n›rlar› içindeki nüfusu,
1915 y›l›nda 15.7 milyondan 1927 y›l›na
gelindi¤inde 13.6 milyona düflmüfltü.
Azalma oran› yüzde 13’tü. Azalman›n bir
nedeni, Türk nüfusunun 1913’ü izleyen
on y›lda sürekli olarak savafl içinde yafla-
m›fl olmas›yd›. Birinci Dünya ve Kurtulufl
savafllar›yla ilgili olarak Türk ordular›n›n
1.8 milyon insan kaybetti¤i tahmin edil-
mektedir. Baz› kaynaklara göre bu kay›p 2
milyon 500 bini bulmaktad›r. Nüfus azal-
mas›n›n di¤er bir nedeni de az›nl›klar›n
nüfus mübadelesi gibi etnik kökenlidir.
(Tezel, 1982;87) Bütün organizasyonlarda
temel dinami¤in insan oldu¤u hususunu
dikkate ald›¤›m›zda Türk ordular›n›n 1.8
milyon insan kaybetmifl olmas›, ülkenin
gelece¤i aç›s›ndan tarifi mümkün olmayan
negatif bir geliflmedir.  Hele bu insanlar›n
genç ve dinamik kitleden olmas›, ülke ge-
lece¤i aç›s›ndan ne kadar k›ymetli bir cev-
herin yitirildi¤ini gözler önüne sermekte-
dir. Savaflta e¤itimli ve genç kufla¤›n› yiti-
ren ülkede 1927 y›l›nda yap›lan say›m, nü-
fusun ancak yüzde 11’inin okur yazar ol-
du¤unu gösteriyordu. (Tezel, 1982: 90)
1924 y›l›nda fakülte ve yüksekokul say›s›
ise 9’du. Gelinen noktada fakülte ve yük-
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Prof. Nazif Gürdo¤an; bir aya¤› endüstri-
de, bir aya¤› da üniversitede olan ender
akademisyenlerden birisi. DPT kariyeri
de bulunan Prof. Gürdo¤an, teori ve pra-
ti¤in sentezini yapman›n kazand›rd›¤›
deneyimle, “Giriflimciler için mükemmel
olman›n de¤iflmez ve her yerde ayn› so-
nuçlar› veren bir formülü yok. Ancak
dünyan›n neresinde olursa olsun, her gi-
riflimcinin de¤iflmez özellikleri var” diye-
rek giriflimciyi baflar›l› k›lan 32 de¤iflmez
niteli¤i flöyle s›ral›yor;  
1. Dürüstlük, dünyan›n her yerinde bir
giriflimcinin en önemli ve vazgeçilmez
sermayesidir.
2. Risk almas›n› bilmeyen bir giriflimci,
hiçbir zaman ifl hacmini büyüterek, dün-
ya pazarlar›na aç›lamaz.
3. Yenilik peflinde koflmayan bir giriflim-
ci, en büyük zenginlik kayna¤› verimlili¤i
art›ramaz.
4. Giriflimci ordu gibi  de¤il, orkestra gi-
bi örgütlenmesini bilmeli ve ekip çal›fl-
mas›na yatk›n olmal›d›r.
5. Giriflimci sorunlar› ele al›rken, kayaya
de¤il, suya benzemeli, su gibi uyumlu,
sab›rl›, sinerji ve hayat kayna¤› olmal›d›r.
6. Giriflimci güzellikte s›n›r olmad›¤›n›
bilmeli ve yapt›¤› her ifli güzel yapmal›-
d›r.
7. Giriflimci zamana egemen olmazsa,
zaman ona egemen olur. O zaman›n ç›-
ra¤› de¤il, ustas› olmal›d›r. 
8. Savurgan giriflimci savurganl›¤›n kay-
na¤› olur.

9. Giriflimcinin dünyas›nda ümitsizli¤e
kesinlikle yer yoktur. Ümitsizli¤in oldu-
¤u yerde üretim olmaz.
10. Adalet odakl› bir giriflimcinin çal›fl-
mas›, adaletli yönetimin örne¤i olur.
11. Paylaflmas›n› bilmeyen giriflimcinin
kaynaklar› paylaflmas›n› bilenler taraf›n-
dan paylafl›l›r.
12. Ö¤renmesini ö¤renen giriflimci dün-
ya standartlar›nda üretmesini de baflar›r. 
13. Giriflimci inceliklerin ayr›nt›da oldu-
¤unu bilir, ancak ayr›nt›da bo¤ulmaz.
14. Giriflimci birlikte  çal›flt›¤›  kimsenin
inanc›n›  küçümsemedi¤i  gibi, kimseyi
inanc›n› de¤ifltirmeye zorlamaz.
15. Giriflimci çal›flma hayat›nda birbirine
yabanc› insanlar› arkadafla, arkadafllar›
kardefle dönüfltürmeyi baflarand›r.
16. Giriflimci gelen günü, geçen günden
daha üretken k›lmas›n› bilendir. 
17. Giriflimci yerin alt›nda da olsa meza-
r› güzel yapmaktan geri durmayand›r. 
18. Giriflimci çekirdekte meyveyi, mey-
vede de a¤ac› görebilendir.
19. Giriflimci oldu¤u gibi görünecek ve
göründü¤ü gibi de olacak kadar fleffaf
oland›r.
20. Giriflimci hayat›n uyum ve düzenin-
deki fliirin coflkusunu üretime yans›tabi-
lendir.
21. Giriflimci sevdiklerini paylaflmas›n›
ö¤renendir. O kendisi için istedi¤ini bafl-
kas› içinde isteyebilendir.
22. Giriflimci çöküflte yükselifli görebi-
lendir.

23. Giriflimci özgürlü¤ün olmad›¤› yer-
de, özgünlü¤ün olmayaca¤›n› bilir.
24. Giriflimci misyonu olmayan›n vizyo-
nu olmayaca¤›n›n bilincindedir.
25. Giriflimci dünyadaki geliflmelere
ayak uydurmada sorumlulu¤u baflkalar›-
na yüklemez.
26. Giriflimci inisiyatif kullanmaktan hiç-
bir zaman kaç›nmaz.
27. Evrensel etik ve hukuk ilkelerine
ba¤l›l›kta giriflimci en ön saftad›r. Onun
en büyük düflman› ilkesizliktir.
28. O kültür ve ekonomiyi bir paran›n
iki yüzü gibi birbirinden ay›rmaz. 
29. O çözüm üretmeyenin sorun üretti-
¤ini unutmaz. 
30. Giriflimci de¤iflmeden de¤ifltireme-
yece¤ini görür. 
31. O zorlaflt›rman›n de¤il, kolaylaflt›r-
man›n öncüsüdür. 
32. Giriflimci denizi arayan nehir gibi,
kusursuzlu¤u arar.

Giriflimcilere Baflar› ‹çin 32 De¤iflmez Prensip

Prof. Dr. Nazif Gürdo¤an

sek okul say›s› 1.380’i (2002) aflm›fl du-
rumdad›r ve  okur-yazar oran› da yüzde
90’›n üzerine yükselmifltir. Yani bafllang›ç
noktas›n›n tam tersi bir durum ortaya ç›k-
m›flt›r. Ayn› durum, baflta Almanya olmak
üzere de¤iflik Avrupa ülkelerine niteliksiz
ve e¤itimsiz iflgücü olarak giden iflçi nüfu-
sumuz için de geçerlidir. Türkiye Araflt›r-
malar› Merkezi (TAM) Direktörü Prof. Dr.
Faruk fien’in bildirdi¤ine göre sadece Al-
manya’da yar›m milyonu aflk›n Türk ö¤-
renci bulunmaktad›r. Alman üniversitele-
rindeki 3. kuflak Türk vatandafl› say›s› ise
24 bin seviyesinde. AB ülkelerinde kendi
iflini kuran Türklerin say›s›n›n 90 bini aflt›-
¤›n› kaydeden Prof. fien, bu durumun ge-

lecek için çok önemli bir avantaj oldu¤unu
vurguluyor. Hakikaten Türkiye, yetiflen di-
namik insan kayna¤› ile gerçek bir gelifl-
menin altyap› flartlar›n› sa¤lam›flt›r. Alman-
ya’n›n Hannover kentinde düzenlenen ve
dünyan›n en büyük biliflim fuar› olan Ce-
BIT’e bu sene Türkiye’den  70 teknoloji
firmas›n›n kat›lmas›, gelecek için ümit ver-
mektedir. Dolay›s›yla as›l geliflme  bundan
sonra olacakt›r..
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‹ktisadi dönüflüm, sanayi devrimi ve on-
dan sonraki modern iktisadi büyüme so-
nucunda Osmanl› reayas›ndaki Müslü-
manlarla Gayrimüslimler aras›ndaki den-
genin, bat› ile olan iktisadi iliflkilere para-
lel olarak Müslümanlar aleyhine de¤iflti¤i-
ni belirten ‹ktisat Tarihçisi Mehmet Genç,
bu sürecin nas›l iflledi¤ini ve ‘Hayriye Tüc-
carlar›’n›n nas›l ortaya ç›kt›¤›n› flöyle anlat-
t›: “Üretim faktörleri klasik iktisatta üç ana
grup olarak tasnif edilmifltir. Bunlar; top-
rak, sermaye ve emektir. Yani bütün üreti-
lenlerde bunlar›n paylar› de¤iflik olmakla
birlikte mutlaka vard›r. Osmanl›lar bu fak-
törlerin her üçünü de siyasi sistemin kont-
rolü alt›nda bulundurmaya çal›flm›fllard›r.
Bunlar› tam olarak kontrol etmek, devlet-
lefltirmek imkân› 20. yüzy›l komünist re-
jimleri d›fl›nda mümkün olmam›flt›r, hiçbir
zaman olmaz da...  Olmas›n›n imkân dahi-
line girmesinin sonuçlar› komünizmin ak›-
betinden anlafl›lmaktad›r. Bütün faktörler
bir merkezden kontrol edildi¤i zaman do-
¤acak risklerin de haddi hesab› yoktur.
Ancak bunun götürüleri oldu¤u gibi getiri-
leri de var. Osmanl›lar, bu faktörleri kont-
rol etmeye çal›flm›fllard›r. Sistemi devletin
tekelinde, uhdesinde toplamam›fllard›r.
Böyle bir fleyi de istememifllerdir. Yaln›z
faktörlere kimler sahip olacakt›r, ne kadar
sahip olacakt›r ve nas›l el de¤ifltirecektir?

gibi konularda oldukça net tav›r alm›fllar-
d›r. Faktörlerin mülkiyeti, tedavülü ve da-
¤›l›m› konusunda bütün devletlerin bir tu-
tumu ve tavr› vard›r.  
Osmanl›lar, milli gelirin önemli bir k›sm›n›
temin eden zirai ürünlerin üretim faktörü
olan topra¤› özel mülkiyete b›rakmam›fl-
t›r. Ayn› zamanda bunun serbestçe al›n›p
sat›lmas›n› da önlemifltir. Devlet, istedi¤i-
ne istedi¤i kadar topra¤› tahsis edecek fle-
kilde mekanizmalar iflletmifltir. Bu tahsis-
te, Müslüman veya Gayr› Müslim ayr›m›
yap›lmam›flt›r. Devlet, kendi mülkiyetinde
tuttu¤u topraklar› asl›nda özel mülk gibi
idrak edilmesini sa¤layacak düzenlemeler
yapm›flt›r. Yani köylüler, ekip biçtikleri
topraklar›n kendi mülkleri oldu¤unu dü-
flünmüfllerdir. Fiilen de buna yak›n olmufl-
tur. 
Eme¤i de önemli ölçüde kontrol etmifltir.
Ancak sermayedeki kontrolü, geliflmeler
karfl›s›nda biraz kaybetti. Zaten bafltan da
kontrol etmek zordu. Sermayeyi kontrol,
cin toplay›p onu kontrol etmek gibi bir
fleydir. Bafllang›çta Osmanl› Devleti, baz›
dolayl› ve dolays›z düzenlemelerle serma-
yeyi kontrol ediyordu.  Öncelikle devlet,
fiyat kontrolü yap›yordu. Bafl›ndan beri
kârlar› kontrol ediyordu. Kârlar›n normal,
makul ve meflru belirlenmifl hadleri vard›.
Yani esnaf ve perakendeci tüccar›n satt›¤›

ürüne koyabilece¤i kâr miktar›, yüzde 5 ila
15 aras›ndayd›. Sanayi ürünü üreten esnaf,
bu hadlerin d›fl›nda kâr koyamazd›. Koy-
du¤u zaman ona çeflitli yapt›r›mlar uygula-
narak hizaya gelmesi sa¤lan›rd›. Bu had-
lerle sermayenin birikim yapmas› taktir
edersiniz ki kolay de¤ildi. Bu hadler, ne
öldüren, ne de süründüren ortalama bir
hayat sa¤l›yordu. 

Kontrol nas›l bozuldu?
Kontrolü bozan mekanizmalar bafltan beri
vard›. Bölgeleraras›, uluslararas› ticarette
kâr kontrolü kolay de¤ildir. Çünkü o za-
man›n son derece riskli ve tehlikeli flartla-
r›nda bir mal› al›yorsunuz ve bir tak›m ma-
ceralardan sonra tüketici pazarlar›na ulafl-
t›rabiliyorsunuz. Bu tarz ticarette kârlar›
yüzde 10’da tutman›n imkân› yoktur. Bu
flartlarda bazen yüzde 50 kay›p veya hiç
kazanç olmayabilirdi. Fakat buna ra¤men
bölgesel ticarette de çok büyük servetle-
rin oluflmas›n› sa¤layacak flekilde kâr et-
melerine de imkân verdiler. 
18. yüzy›ldan sonra h›zla büyüyen d›fl tica-
ret ve geliflen olaylar, yürütülmekte olan
politikalarda büyük de¤iflikliklere neden
oldu. 1700 ile 1800 y›llar› aras›nda Osman-
l› d›fl ticareti en az 3-4 misli büyüdü. 1800-
1900 aras› ise belki 10 misli büyüdü. Bu
alandaki büyüme, baflka hiçbir alandaki ile

‹ktisat tarihçisi Mehmet Genç’e göre, yerli sermayedar
ve giriflimci gelifltirme politikalar›n›n bafllang›c›
Osmanl›’daki, ‘Hayriye Tüccarlar›’na dayan›yor.

‘Hayriye
Tüccarlar›’yla
Bafll›yor

Mehmet GENÇ
‹ktisat Tarihçisi
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k›yaslanamayacak seviyededir. 
Osmanl› Devleti, kendi yaflad›¤› ça¤›n flart-
lar› içinde yönetti¤i kitlelere azami refah›
sa¤lamay› kendine ilke edinmifltir. Onla-
r›n müreffeh olmalar›n› sa¤lamak için ih-
racat› kontrol ediyor, ithalat› da afla¤› yu-
kar› serbest b›rak›yordu. ‹hracat› kontrol
ediyordu, çünkü sanayi devrimi öncesin-
de bütün ülkelerde mal k›tl›¤› yaflan›yor-
du. Bu nedenle bir memlekette üretilen
ürünler önce o memleketin ihtiyac›n› kar-
fl›lamas›, ondan sonra fazlal›k varsa onun
d›flar›ya gönderilmesi temel politikayd›.
Sanayi devrimine götüren de¤iflmeleri
bafllatan Bat› Avrupa ise, 14. yüzy›ldan iti-
baren o zaman›n bu temel politikas›ndan
farkl› olarak d›fl ticarete, ihracata yöneldi-
ler ve büyük bedeller ödediler. Osmanl›lar
ise böyle bir bedel ödemeye yanaflmad›-
lar. Devletin yönetim anlay›fl›na göre yö-
netilen halk, Allah’›n bir emaneti kabul
ediliyordu ve onlara iyi bir hayat yaflatmak
esast›. Bu nedenle ihracat s›n›rl›, ithalat
ise serbestti. Yönetim, devletin sahip ol-
du¤u sahay›, kendi kendine yeterli bir
dünya olarak görüyordu. ‹thalat›n önünü
açmak için yabanc›lara kapitülasyonlarla
özel avantajlar sa¤lanm›flt›r. 16. yüzy›l›n
sonuna kadar yabanc›lar Osmanl› memle-
ketine gelip serbestçe ticaret yap›yorlard›,
ancak bu haklar, devletin kendi himaye-
sindeki Müslüman ve Gayrimüslimlerin-
kinden daha fazla de¤ildi. Bu durum, 17.
yüzy›l›n bafl›nda bat›l›lar›n lehine olarak
de¤iflmifltir. Bu son derece önemlidir. 15.
yüzy›lda co¤rafi keflifler yap›ld› ve ticaret
yollar› de¤iflti. Ticaretin a¤›rl›k merkezi
Akdeniz’den Atlantik’e geçti. Osmanl›lar,
Akdeniz üzerinden geçen transit ticaret
avantaj›n› kaybetmeye bafllad›lar. Bu avan-
taj› yitirmemek için Hint Okyanusuna gi-
ren Portekizlilerle büyük mücadele yapt›-
lar. Sonuçta transit ticareti Portekizlilerle
yar› yar›ya  paylaflma anlaflmas›na vard›lar.
Fakat 1600’lerde bat›n›n Portekiz’den
farkl› olarak kapitalist kurallara göre faali-
yette bulunan Hollanda ve ‹ngiltere, ilk
büyük anonim flirketlerle Hindistan ve As-

ya ticaretini deniz yoluyla gerçeklefltirme-
ye kalk›nca, Osmanl› üzerinden gerçekle-
flen transit ticaret tamamen bitme noktas›-
na geldi. Bunun üzerine Osmanl›lar, ‹ngi-
liz ve Hollandal›lar›n deniz yolu yerine Os-
manl› ülkesinden geçen eski güzergah›
kullanmalar› için kapitülasyonlar› onlar›n
lehine daha da cazip hale getirdiler. Yani
bir nevi teflvik verdiler. Bu ülkelerin tüc-
carlar›na sa¤lanan haklar, Osmanl› toplu-
muna tan›n›nlardan daha fazla oldu. 17.
yüzy›l sonunda bu gruba Fransa da kat›ld›.
Sanayi devrimi ile bat›da kitlesel üretimin
artmas› ve artan bu üretiminin Osmanl›
topraklar›na serbesti yüzünden her geçen
gün daha fazla miktarda girmesi, Osmanl›
toplumunda Müslüman olmayan kesim
için yeni bir bafllang›ç oldu. Yabanc›lar›n
diline ve kültürüne daha aflina olan az›n-
l›klar, artan ithalat›n yurtiçindeki ifl ortak-
lar› olmaya bafllad›. Yabanc›lar›n Osmanl›
memleketindeki temsilcisi olan bu Gayri
Müslimler de, k›sa bir zaman sonra ‹ngiliz,
Frans›z ve Hollanda tüccarlara sa¤lanan
özel avantajlar kapsam›na girdi. Bunun
üzerine Gayri Müslim tebaa, yabanc› hi-
mayesine geçmeye bafllad›. Bu durum 18.
yüzy›l›n bafllar›ndan itibaren giderek artt›.
Daha çok Rum ve Ermeniler yabanc› hi-
mayesine girdi. Bunlar, yabanc› tebaas›y-
m›fl gibi Osmanl›’da faaliyet gösterdiler.
1700’lerde birkaç yüz kifli olan bu grup,
1800’lerde birkaç bini geçtiler ve bunlar,
ticaret yapan, sermayedar, ifl-güç sahibi in-
sanlard›. Hatta yabanc›lar›n yan›nda çal›fl-

makta olduklar›na dair beratlar› rüflvet gi-
bi çeflitli yollardan elde etmeye bafllad›lar.
Osmanl› devleti yabanc›lara, dolay›s›yla
onlar›n Osmanl› co¤rafyas›ndaki ortaklar›-
na tan›nan imtiyazlar› kald›rarak bunlar-
dan kurtulamad›, çünkü onlara muhtaçt›.
Bu durum çok önemli bir problem oldu
Osmanl› Devleti için. Önce yasaklad›lar,
ancak bunun çözüm olmad›¤›n› görünce,
reayan›n yabanc› himayesine girme se-
beplerini ortadan kald›ral›m diye düflün-
düler ve ayn› imtiyazlar› yerli az›nl›k tüc-
carlara da tan›d›lar. Böylelikle 1806’da,
‘Avrupa Tüccar›’ denen bir grup do¤du.
‘Avrupa Tüccar›’ denilen grup, Hindis-
tan’dan Avrupa’ya kadar çok genifl bir co¤-
rafyada imtiyazl› ticaret yapma imkân› el-
de etti. Bu sefer Müslüman Tüccarlar, böl-
geleraras›  ve uluslararas› ticarette yerli ve
imtiyazl› az›nl›k olan, ‘Avrupa Tüccarla-
r›’ ile gizli ortakl›klar kurmak zorunda kal-
d›. Böylelikle bir nevi yerli gayrimüslim
tüccarlar›n himayesine girmifl oldular. Bu-
nun üzerine Müslümanlar da, ‘Ayn› imti-
yazlar› bize de verin’ dediler. Yönetim de,
Müslüman tüccarlar›n imtiyazl› konuma
geçen az›nl›k tüccarlar›n›n himayesinde
çal›flmak yerine müstakil olarak ifl yapabil-
meleri için Müslüman tüccarlara da  ya-
banc›lara ve yerli az›nl›k tüccarlara tan›nan
imtiyazlar› tan›d›. Böylece 1829’lar›n so-
nunda, ‘Hayriye Tüccarlar›’ do¤mufl ol-
du. Yani ‘Hayriye Tüccarlar›’ bat›n›n reka-
beti karfl›s›nda yerli sermayedar olufltur-
man›n ve onlar› koruman›n ilk giriflimidir.”
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Son zamanlarda sürekli vurgulad›-
¤›n›z, “Giriflimci Orta S›n›f”› Türki-
ye’de ortaya ç›karan faktörler nedir?
Bütün milletler tarihte köylüydüler. Köylü
olmadan önce de göçebeydiler. Bütün
milletlerin köylü oldu¤u dönemlerde ül-
keleri bürokratlar yönetiyordu. Osmanl›
Devleti’nde de, ‘Reaya’ denilen bir köylü,
bir de devleti yöneten bürokratlar vard›.
Ancak zamanla ticaret hayat› geliflti; özel-
likle 16. yüzy›ldan itibaren dünya bir tica-
ret devrimi yaflamaya bafllad›. Böylelikle ti-
caretle u¤raflanlar›n say›s› artt› ve tüccarlar
sosyal bir güç haline geldi. Bir insan›n köy-
lü olmas›yla tüccar olmas› aras›ndaki fark
fludur: Köylü mecburen r›zk›n› tabiat flart-
lar›na ba¤l› olarak temin eder. Tüccar ise
hesab›n›-kitab›n› yapar, kâr›n›-zarar›n› he-
saplar ve riskini göz önüne al›r. Toplumla-
r›n giderek ticarileflmesi, hem rasyonel ak-
l›n geliflmesi , hem de risk alma ve tefleb-
büs yetene¤inin geliflmesi anlam›na geli-
yor. Bu da durgun toplumdan aktif toplu-
ma geçifltir. Türkiye’nin uzun tarihine bak-
t›¤›m›zda, ‘Giriflimci Müslüman Orta S›-
n›f’›n II. Abdülhamit döneminden itibaren
desteklendi¤ini görüyoruz. ‹ttihat ve Te-
rakki iktidar›, ‘Milli ‹ktisat’ politikas›yla bu

s›n›f› desteklemifl ve gelifltirmifltir. Cum-
huriyet döneminde de Atatürk’ün, ‘Kaç
milyonerimiz var? Hiç... Binaenaleyh biraz
paras› olanlara da düflman olacak de¤iliz.
Bilâkis memleketimizde milyonerlerin,
hatta milyarderlerin yetiflmesine çal›flaca-
¤›z’ diye meflhur bir sözü vard›r. Adnan
Menderes daha sonra bu sözü, ‘Her ma-
hallede bir milyoner yetifltirece¤iz’ fleklin-
de ifade etmifltir. Ama Türkiye’de esnafl›k-
tan ve köylülükten flehirli ticari bir toplu-
ma geçifl Menderes döneminde h›zlanm›fl-
t›r. Yollara, fabrikalara, üretime ve malla-
r›n çeflitlenmesine bakt›¤›m›zda görüyo-
ruz. Bu ticarileflme montaj sanayii fleklin-
de geliflti ve 1980’e gelindi¤inde Türkiye
Turgut Özal’la tan›flt›. Turgut Özal’›n 24
Ocak kararlar›yla birlikte Türkiye bir ihra-
cat patlamas› yapt›. Özal kap›lar› açt›. Kap›-
lar›n aç›lmas›yla birlikte Türkiye’de yat›-
r›m yapan, risk alan bu, ‘Giriflimci Orta S›-
n›f’, d›fla aç›ld› ve dünya ile tan›flt›. Böyle-
likle Türkiye’de modernleflmenin insiyati-
fi devletten topluma, ‘Giriflimci Orta S›-
n›f’a geçti. Anadolu’da köylülerin çocukla-
r› bugün ‹ngilizce konufluyorlar, ihracatç›
oluyorlar, tekstil sektöründe, hatta maki-
ne sanayiinde dünya ile rekabet edebile-

cek seviyede ürün üretip pazarl›yorlar.
Bunlar; flehre, ticarete ve üniversiteye ge-
lirken geleneklerini de getiriyorlar. Böyle-
ce ninemizin, analar›m›z›n köylü tarz›nda-
ki baflürtüsü, modern  türbana dönüflü-
yor. Türkiye’de modernleflme insiyatifi ar-
t›k, ‘Giriflimci Orta S›n›f’a geçmifltir. Köy-
lülük döneminde modernleflme hareket-
lerini devlet yap›yordu. Tanzimat ve Isla-
hat Ferman› bu kapsamdad›r. Arkas›ndan
II. Abdülhamit dönemindeki reformlara,
modernleflme hareketlerine bakt›¤›m›z za-
man bürokratik karakterli oldu¤u görülür.
Bürokratik modernleflmenin zirvesi Cum-
huriyettir. Ama art›k Türkiye’de modern-
leflmenin öncüsü devlet de¤ildir. Aksine
devlet zaman zaman tutucu bir tav›r tak›n-
maktad›r. 

‘Giriflimci Orta S›n›f’›n 
özellikleri nedir?
Öncelikle bu s›n›f homojen de¤il, hetero-
jendir. Bu s›n›f›n içinde Alevi kökenden
gelenler de, Sünni kökenden gelenler de
var. Kendisini, ‘laik Türk’ olarak kabul
edenler de var. Ancak bu s›n›f, müflterek
özelliklere de sahip. Bu s›n›f nas›l ekono-
mide, ‘Devlet kar›flmas›n’ diyorsa, yavafl

Taha AKYOL
Gazeteci-Yazar

De¤iflimde ‹nisiyatif
Giriflimcilerde
Toplumsal olaylar›, tarihi kökeni ve sosyolojik süreciyle
birlikte  yorumlamas›yla dikkat çeken gazeteci-yazar
Taha Akyol, Türkiye’deki giriflimcili¤i de ayn› anlay›flla
analiz ediyor. Geliflen giriflimcili¤in ortadirek kökenli
oldu¤unu ve modernleflmede inisiyatifi eline ald›¤›n›
anlatan Taha Akyol’a konuyla ilgili detaylar› sorduk:
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yavafl siyasette de ayn›s›n› söylüyor. Bu s›-
n›f demek ki, piyasa ekonomisini ve de-
mokrasiyi gelifltirmede ortak de¤erlere sa-
hip. Bu s›n›f›n içinde muhafazakar talepler
son derece önemli. Çünkü Anadolu köy-
lüsü art›k köylülükten kurtuluyor, müte-
flebbis haline geliyor. Böylelikle türban,
baflartüsü; art›k bulafl›kç›, çamafl›rc›, köylü
ve taflral› kad›n›n k›yafeti de¤il, üniversite-
ye gitmek isteyen, iyi e¤itim alarak ifl haya-
t›na girmifl, doktor veya avukat olan mu-
hafazakar ailelerde ortaya ç›k›yor. 

Özal’›n, “Ortadirek” diye 
tan›mlad›¤› kesimle sizin
sözünü etti¤iniz, “Giriflimci
Orta S›n›f”›n ilgisi var m›?
“Giriflimci Orta S›n›f”, Özal’›n “Ortadirek”
diye tan›mlad›¤› kesimden ç›k›yor. Özal,
‘Ortadirek’le iflin kültür ve demokrasi bo-
yutundan daha çok ekonomi yönünü kas-
tediyordu. Yani yoksullar›n ekonomiye
katk›da bulunmas› çok zor. Bunlar›n eko-
nomiye katk›da bulunabilmeleri için yok-
sulluktan kurtulmalar› gerekir. Çok yük-
sek bir elitimiz var, onlar zaten kurtulmufl-
lard›. Toplumun esas k›sm›n› bu orta ke-
sim oluflturmaktad›r. Turgut Özal, hem
gelir da¤›l›m›n› düzeltmek, hem de Türki-
ye’de ticareti, sanayii ve giriflimcili¤i Ana-
dolu’ya yaymak anlam›nda, ‘Ortadirek’e
vurgu yapm›flt›r. Zaten Anadolu, bilhassa
Özal’la birlikte giriflimciler, entelektüeller
ve sosyal önderler ç›karmaya bafllam›flt›r. 

Bu kesimin gelecekteki 
rolü ne olacak?
Türkiye’de bu kesim güçlendikçe, bunla-
r›n karakterini oluflturan özellikler de güç-
lenecek. Türkiye’deki reformlara dikkat
ederseniz bunlar›n etkisi görülür. Hangi
iktidar baflta olursa olsun bütün reform-
lar, devletin müdahale etti¤i alanlar› daral-
tan niteliktedir. Çünkü bunlar, ‘Devlet ka-
r›flmas›n’ diyorlar. Türkiye ne zaman eko-
nomik krize girse, piyasa ekonomisi daha
fazla geliflsin diye devletin müdahalesi s›-
n›rland›r›l›yor. Ekonomik bak›mdan bunu

yapan bu orta s›n›f, siyasi bak›mdan da,
‘Devlet giydi¤ime kar›flmas›n, inançlar›m-
la, düflüncelerimle u¤raflmas›n’ diyor. Tür-
kiye’deki siyasi reformlara bakt›¤›m›zda,
orada da amac›n demokrasiyi gelifltirmek
oldu¤unu görüyoruz. 

Gelinen noktada giriflimci
bir s›n›f›n yetiflti¤i, ancak
s›rf  kâr elde etmeye 
odaklanan bu giriflimciler
yüzünden ahlâki bir kriz 
yafland›¤› söyleniyor...
Piyasa ekonomisinin geliflmesi döneminde
sermaye birikimi için korkunç bir kâr h›r-
s›yla hareket edildi. Vahfli kapitalizm deni-
len bu süreç, Avrupa’da da, Türkiye’de de
yafland›.  Bizde flu anda piyasa ekonomisi-
ne, giriflimcilere yöneltilen, ‘Her fleyi para
ve kâr aç›s›ndan görüyorlar’ elefltirisi, bun-
dan 200-300 y›l önce Avrupa’daki giriflimci-

lere de yap›l›yordu. Fakat bir süre sonra
görülüyor ki, piyasa ekonomisi bir ahlâk
oluflturuyor. Piyasadaki insanlar zamanla
anl›yorlar ki, muhatab› bir kere kand›rmak
k›sa vadede kazand›rsa da, uzun vadede
ebediyen kay›p anlam›na geliyor. Bunun
yan›nda manevi, sosyal ve kültürel de¤er-
ler canlan›yor. Dikkat ederseniz Türki-
ye’de zenginler eskiden vak›f kurmazlard›.
Yine eskiden zenginler Osmanl› eserlerini
toplamazlard›. Ama flimdi vak›f kuruyorlar,
yurtd›fl›nda da olsa Osmanl› eserlerini al›p
getiriyorlar. Bir yandan yeni zenginler ç›-
karken, di¤er yandan da daha önceden
oraya gelmifl olanlar›n görgü ve kültürleri
art›yor, manevi ve tarihi-kültürel de¤erleri-
ne daha çok sahip ç›k›yorlar. Bu bir de¤i-
flimdir. Bugün Türkiye’de yaflanan ahlâki
kriz, bir tür delikanl›l›k döneminin yan-
s›mas›d›r. Piyasa ekonomisi olgunlaflt›kça
ahlâk› da geliflecektir.

Bu süreçte MÜS‹AD’›n üstlendi¤i
misyon ve rol ne olmufltur?
MÜS‹AD bu geliflmenin imgelerinden
biridir. Türkiye’de yerli ve yabanc› dil-
de MÜS‹AD hakk›nda yap›lm›fl pek çok
araflt›rma var. Türkiye’de muhafazakar-
lar, MÜS‹AD çat›s› alt›ndaki, ‘Giriflimci
Orta S›n›f›’ oluflturuyorlar. Dolay›s›yla
MÜS‹AD, Türkiye’de muhafazakar mo-
dernleflmenin bir kurumudur. Bunlar,
Türkiye’nin geleneksel ve dini-‹slâmi
de¤erlerini koruyorlar. Bununla birlikte
bir mahalle imam› gibi yaflam›yorlar. ‹fl
hayat›nda Ortaça¤ esnaf› gibi düflünmü-
yorlar. Modern bir müteflebbis olarak
dünya ile çeflitli ticari iliflkileri var. Kâr
ve yat›r›m hesab› yan›nda pazarlama ya-
p›yorlar. Bunlar›n hepsi modern faali-
yettir. Sosyolog Max Weber’in söyledi¤i
anlamda bir rasyonelleflmeyi ortaya ko-
yuyorlar. Ayn› zamanda bunlar dindar.

Bütün dinler tarihte köylülerin, askerle-
rin dini olmufltur. Ama H›ristiyanl›k, Av-
rupa’da sosyo-ekonomik geliflmeler ne-
ticesinde ‹slâm’dan önce orta s›n›f›n di-
ni haline gelmifltir ve bununla büyük
de¤iflime u¤ram›flt›r. Bütün ‹slâm tari-
hinde ilk defa Türkiye’de ‹slâm, tarihte
oldu¤u gibi uleman›n, askerlerin, gazi-
lerin ve köylülerin dini olmakla birlikte,
flimdi ‘Giriflimci Orta S›n›f›’n dini olu-
yor. Bu çok büyük bir de¤iflmedir. Bu
de¤iflmenin d›fla vuran, vitrine ç›kan gö-
rüntülerinden en önemlisi MÜS‹AD’d›r.
‹slâm tarihine bakt›¤›m›zda, daha beri
gelip 50-100 sene öncesine bakt›¤›m›z-
da MÜS‹AD gibi bir kurumun ol-
mad›¤›n› görüyoruz.

MÜS‹AD, 
‹slâm Tarihinde Bir ‹lk 
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Turgut Özal, Türkiye ekonomisinin dünya
ekonomisine entegrasyonun yolunu açar-
ken, Anadolu’da yeni bir sermaye kesimi-
nin ortaya ç›k›p k›smen de olsa güçlenme-
sine neden oldu. Anadolu kökenli bu ser-
maye kesimi, çok ilginç biçimde k›sa süre-
de iç pazar› da atlayarak dünyaya ihracat
yapan bir konuma ulaflt›. ‹hracatç› olarak
geliflti. Bu palazlanma, pazar›n kendi dina-
mikleri içinde, Ankara’dan destek alma-
dan hatta Ankara taraf›ndan kösteklene-
rek ortaya ç›kt›. Bu s›n›f, ayn› zamanda
Türkiye’nin tarihsel gerçekli¤i olarak mu-
hafazakar bir s›n›f. Muhafazakar gelene¤i
olan bir s›n›f. Bana göre Türk muhafaza-
karl›¤›, milletin, dayatmac› devlet elitine
karfl› muhalefetidir. Türkiye’de muhafaza-
karl›k, merkezin reddiyesi üstüne kurulu
muhalif bir konumdur. Merkezin, iktisadi
ve ayn› zamanda kültürel reddiyesidir.

Türkiye’de yaflanan bu yepyeni  sosyo-
ekonomik geliflim; kökü koyu bir muhafa-
zakarl›ktan gelen bir gelenek, Cumhuriyet
rejimi içinde, ‹slam ile demokrasinin ku-
caklaflmas›n› art›k samimi olarak talep edi-
yorlar. “Art›k”, diyorum, zira daha evvel bu
konumda de¤ildiler.

Kimdir Muhafazakar 
De¤iflimciler?
Türkiye, tarihinde ilk kez devlet ayg›t›n-
dan kopuk ba¤›ms›z bir müteflebbis s›-

n›f yarat›yor. Bu s›n›f ço¤unlu¤u itibari ile,
Anadolu’da yefleriyor! 
Rahmetli Turgut Özal’›n 1980’lerin orta-
s›ndan beri açt›¤› “ihracata yönelik üre-
tim” yolunda ilerleyen bu s›n›f: 
a) Kendi dinamikleri ile sermaye bi-
rikimini sa¤l›yor: Bu s›n›f cumhuriyetin
klasik ‹stanbul-Ankara ba¤›ndan kopuk,
merkez-d›fl› kalm›flt›r ve tamamen kendi
kiflisel at›l›mlar› ile geliflmektedir. 
b) ‹flbirlikçi kapitalizmin dev-
let rant›ndan faydalanam›yor:
Merkezden kopuk bu s›n›f ülkede
egemen “devlet eli ile zengin yarat-
ma” politikalar›ndan nasibini alma-
m›fl, devlet taraf›ndan de¤il destek-
lenmek, kösteklenmifl bir s›n›ft›r.
Hem ödedi¤i vergileri iflbirlikçi ka-
pitalizme kapt›r›yor hem de mer-
kez, “hayat tarz›na” bile kar›fl›yor.
Hatta zaman zaman onu “rejim düfl-
man›” olarak görüyor. 
c) ‹hracat merkezli üretim yap-
t›¤› için d›fl dünyaya çok aç›k:
Turgut Özal bu s›n›f› “ihracat› destekleme
politikalar›” çerçevesinde  oldukça teflvik
etti. Bu insanlar da genellikle manevi, za-
man zaman  maddi olan bu teflvikleri çok
iyi de¤erlendirdiler. Ortado¤u’ya, Rus-
ya’ya, Kuzey Afrika’ya , hatta Avrupa’ya
mal ve hizmet satmay›; bu pazarlar› hedef-
lemeyi ö¤rendiler. 
d) ‹slami yaflam tarz›na s›k› s›k›ya

ba¤l›lar: Anadolu’daki hakim hayat tarz›-
na, dolay›s› ile ‹slami geleneklere s›k› s›k›-
ya ba¤l›lar. Zaten, 28 fiubat’ta da bu yönle-
ri ön plana ç›kar›larak, ‹stanbul-Ankara it-
tifak›na karfl› yükseltebilecekleri itiraz ke-
silmeye çal›fl›ld›.
e) Babalar ça¤dafl e¤itim almam›fl ol-
salar da; o¤ullar (hatta k›zlar) ça¤dafl
e¤itimin en yüksek seviyesi ile do-

nanm›fllar: Gelenekçi babalar e¤itim al-
mam›fllar ama o¤ullar›n›, hatta k›zlar›n› Av-
rupa’da, Amerika’da okutuyorlar. ‹lkokul
mezunu hac› babalar ve onlar›n be-
yaz yakal› o¤ullar› !

fiimdi bu yeni s›n›f›n önderli¤inde Denizli,
Uflak, Çorum, Kayseri, Gaziantep, Kahra-
manmarafl, Konya v.b. iller fabrika bacalar›

Türkiye, tarihinde ilk kez, merkezden beslenmeyen, ona ba¤l› olmayan ba¤›ms›z bir müteflebbis s›n›f
ile karfl›lafl›yor. Turgut Özal’›n oluflturdu¤u süreçte geliflen bu müteflebbisler, Anadolu’daki hakim
hayat tarz›na, dolay›s› ile ‹slâmi geleneklere s›k› s›k›ya ba¤l›lar. Zaten, 28 fiubat’ta da bu yönleri ön
plana ç›kar›larak, ‹stanbul-Ankara ittifak›na karfl› yükseltebilecekleri itiraz sesleri kesilmeye çal›fl›ld›.

D r .  C ü n e y t  Ü L S E V E R
c u l s e v e r @ e - k o l a y . n e t

Türkiye’nin Yeni Dinami¤i

Muhafazakar De¤iflimciler

Baz›lar›n›za garip gelebilir ama benim
tezime göre; Türkiye’yi bütünü ile, ça¤-
dafl dünyaya tafl›yacak sosyolojik temel
bu yeni kitle. Zira onlar hem milletin
“muhafazakar kimlik ihtiyac›n›” karfl›-
l›yor, hem de “de¤iflimin” içselleflmesi-
ne vesile oluyorlar. Onlar, ister istemez
taflray› merkeze tafl›yorlar. Taflra ile
merkezi uzlaflt›rabilirler.
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ile doluyor, flehirler jet h›z› ile büyüyor,
fabrikalarda çal›flan beyaz ve mavi yakal›lar
ifl yerlerinin önlerini özel arabalar› ile dol-
duruyorlar, k›fll›k ve yazl›k kooperatiflerin
senetlerini kofluflturuyorlar.
Bu illerde kriz öncesi iflsizlik oran› %0 idi !
Kaba hatlar›n› çizdi¤im bu yeni s›n›f klasik
kal›plara s›¤mayan oldukça de¤iflik bir gö-
rünüm veriyor.
Hem muhafazakarlar, hem de de¤iflimden
yanalar !
Onlar,  küreselleflme sürecinin de kendi
lehlerine geliflti¤inin fark›ndalar.
‹slami hayat tarz›n› talep etme aç›s›ndan
muhafazakarlar; ancak önemle Refahyol
döneminde, salt ‹slam’a dayanan siyasetin
kendilerine hiçbir yarar sa¤lamad›¤›n› fark
ettiler. Hatta çok büyük bir grup Erbakan
çizgisinden koptu. 
Benim tarifime göre, muhafazakar-de¤i-
flimciler: 
a) Refahyol tecrübesinden ülkeyi geriye
götürecek de¤iflim taleplerinin ne kadar
anlams›z oldu¤u dersini ç›karm›fl, 
b) Küreselleflmeye kat›lma arzusu yüksek, 
c) ‹slam kaynakl› bilgi d›fl›nda di¤er bilgi-
lere de aç›k ve, 
d) Her zaman oldu¤u gibi teknolojiyi ku-
caklayan çok genç bir kitle.
Tabii ki, yine muhafazakarlar ama bu nite-
likleri ile, milletin ço¤unlu¤unun, “ileriye
dönük de¤iflime” s›cak bakabilme ihtima-
lini de bir o kadar art›r›yorlar.

Baz›lar›n›za garip gelebilir ama benim
tezime göre; Türkiye’yi bütünü ile,
ça¤dafl dünyaya tafl›yacak sosyolo-
jik temel bu yeni kitle. 
Zira onlar hem milletin “muhafa-
zakar kimlik ihtiyac›n›” karfl›l›-
yor, hem de “de¤iflimin” iç-
sellefltirilmesine vesile olu-
yorlar.
Onlar, ister istemez taflray›
merkeze tafl›yorlar. 

Taflra ile merkezi uzlaflt›rabilirler.
1990 sonras› Fethullah Hoca -özellikle
genç nesil- hareketi de benzer bir çizgiyi
izliyor. 

Muhafazakar de¤iflimcilerde tezahür eden
bu yeni talep ana hatlar› ile dört maddede
özetleyebilece¤im geliflimin sonucu:
1) Dünyada yaflanan de¤iflim rüzgar› onla-
r› da etkiliyor. 
2) Eskiden onlara heyecan veren ve ‹slam›
kullanan, a¤›rl›kla hamasi söyleme daya-
nan “klasik siyasetin” bofl bir hayal oldu-
¤unu, s›n›fsal menfaatlerini koruyacak ta-
lepleri karfl›lamad›¤›n› gördüler.   

3) Üretimde ve ticarette çok
önemli bir ivme kazand›lar. 

4) Edindikleri yeni iktisadi
konumu korumak ve ge-

lifltirmek için  liberal
politikalar ve demokra-
tik kazan›mlar›n önem

ve gereklili¤ini gör-
düler.

Art›k onlar kendi
menfaatleri aç›-

s›ndan “tutu-
cu” veya

“gerici” olman›n bofllu¤unun fark›ndalar. 
Benim indimde onlar›n bu gelifliminden
ürken  “eski ilericiler”  art›k “yeni gerici-
ler” ! 
Varl›¤›n› Ankara’ya borçlu klasik Cumhuri-
yet ürünü s›n›f katmanlar›n›; bu kesimin
iktisadi geliflimi, yeni rakip olarak, ürkütü-
yor.
Hele hele “eski muhafazakarlar›n”, boynu
bükük Anadolu eflraf› görüntüsü d›fl›na ç›-
k›p, iktisadi gücü de yüklenerek yeni poli-
tikalar talep etmeye bafllamas› korkular›
iyice körüklüyor. 
Korkunun da kökeni onlar›n kaç›n›lmaz
bir flekilde “yeniden bölüflüm” talep ede-
cek olmalar›d›r.
‹flte bu yeni olgu Türkiye’nin daha evvel
tan›mad›¤› yeni bir s›n›f üzerine infla edili-
yor. 
Bu s›n›f ilk ba¤›ms›z burjuva s›n›f›d›r. 
Kapitalist üretim tarz›n› tercih eden cum-
huriyet , savafltan ç›kan bu ülkede müte-
flebbis s›n›f›n bulunmamas›ndan hareket-
le, Ankara’n›n himayesi ve kollamas› alt›n-
da bir burjuvazi yaratmaya niyetlendi. 
Ancak, bu iflbirlikçi s›n›f, beklenenin aksi-
ne kendi ayaklar› üzerine hiç kalkmad›,
hatta büyümemek ifline geldi. 
Türkiye’de burjuvazi büyük oranda mer-

kezden kopmay›nca;
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demokrasi de ülkeye do¤ru dürüst yerle-
flemedi.
‹stanbul-Ankara yatakl› treninde kuramla-
flan “devlet eli ile zenginlik” ne kadar çok
merkeze dayan›yor ise, muhafazakar-de-
¤iflimcilerin talepleri de bir o kadar mer-
kezin bu refah da¤›t›c› otoritesinin y›k›l-
mas› talebine dayan›yor. 
Zira, ba¤›ms›z sermaye aç›s›ndan devlet
sadece asli görevleri ve iktisat d›fl› faaliyet-
ler için gerekli. 
Klasik “eski-ilericiler” aç›s›ndan Ankara
“refah yaratma kayna¤›” olmaya devam et-
meli !
Birisi için Ankara’da toplanan rant, var ol-
malar› için ne kadar gerekli ise, di¤eri için
bu rant bir o kadar geliflimlerine sekte vu-
ruyor.
Birisi devletten ald›¤› ile palazlan›yor, di¤eri
devlete verdi¤i her lüzumsuz kuruflun pa-
lazlanmas›na engel oldu¤u düflüncesinde.
Ancak, kimse onlar›n devlet düflman› ola-
ca¤›ndan korkmas›n. 
Onlar da  sermaye birikimlerinin korun-
mas› ve kollanmas› için hukuk devleti
ihtiyac› içindeler !
Bu durumda “eski ilericiler” mümkünü
yok ki; “yeni ilericilerden”  hoflnut olabil-
sinler. Bu mücadelenin flahikas›n› 28 fiu-
bat döneminde yaflad›k. Kavga flimdi daha
az belirgin ama daha derinlerde.
Bu yeni geliflime; ‹stanbul ve Ankara’dan

bak›l›nca bir meydan okuma yaflan›yor gi-
bi gözüküyor.
Ancak, fark›na varmam›z gerekiyor ki, bu
s›n›f da art›k burjuva oldu.
Onlar sadece:
i) seçtikleri hayat tarz›na kar›fl›lmamas›n›
istiyorlar,
ii) rant ekonomisinin kendilerinden al›p
merkeze yak›n duranlara da¤›tmas›na iti-
raz ediyorlar,
iii) yeniden paylafl›m talep ediyorlar.
Bu s›n›f dünyan›n her yerinde oldu¤u gibi,
hayat tarz›n› bir kimlik (flahsiyet) meselesi
olarak görüyor.
Kendisine baflka bir hayat tarz›n›n dayat›l-
mas›n› flahsiyetine indirilmifl bir darbe ola-
rak alg›l›yor.
Bu yönleri ile klasik muhafazakarlar ile ha-
la benzefliyorlar.

Ancak, bu s›n›f burjuvalaflt›kça - sermaye
birikimini ço¤altt›kça:  
i) varl›¤›n› en iyi koruyacak mekanizma-
n›n tek hukuka dayanan  modern devlet 
oldu¤unu görüyor, 
ii) Refahyol tecrübesini kendi menfaatleri
aç›s›ndan kötü bir tecrübe olarak alg›l›yor 
-sadece ‹slam’a dayanan politikalar›n çare-
siz kalaca¤›n› fark etti–,  
iii) hayat tarz›n› en iyi koruyacak dünyevi
rejimin demokrasi oldu¤unu keflif etti.

Son Söz

Bu makalede bir yeni sosyal dinami¤in,
muhafazakar de¤iflimciler ad›n› verdi-
¤im ve Türkiye’nin ancak 1985’lerden
sonra yaflamaya bafllad›¤› ba¤›ms›z bur-
juva hareketin genel koordinatlar› aç›-
s›ndan analizi yap›lmaktad›r.
Türkiye , tarihinde ilk kez merkezden bes-
lenmeyen, ona ba¤l› olmayan ba¤›ms›z bir
müteflebbis s›n›f ile karfl›lafl›yor.
Benim tezim; demokrasinin ancak merkez-
den ba¤›ms›z bir sermaye birikimi ve onun
merkezi “yönetimi paylaflma”ya zorlamas›
ile yeflerece¤i varsay›m›na dayan›yor.
Bu varsay›m› da Bat›n›n bizzat yaflad›¤› ta-
rihten al›yorum.
Bat›da da demokrasi; krall›¤›n karfl›s›nda
ve d›fl›nda sanayi devrimi ile palazlanan
burjuva s›n›f›n›n, kral ile yönetimi paylafl-
ma konusunda yaflad›¤› mücadelenin so-
nucu olarak ortaya ç›km›flt›r.
Birbirini alt edemeyen siyasi ve ekonomik
otorite sonunda birbirlerine bir o kadar da
ihtiyaçlar› oldu¤unu görmüfller ve uzlafl-
may› tercih etmifllerdir.
‹flte demokrasi bu uzlaflman›n sonucudur.
Ayn› flekilde “laiklik” de dünyevi paylafl›m-
da kilise-siyasi otorite ve/veya mezhepler
aras›nda  bir arada yaflayabilmek için ulafl›-
lan bir uzlaflmad›r.
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1200’lerde Selçuklu Anadolu’su hakimiye-
tindeki Kayseri’de ilk esnaf birli¤ini kuran
Ahî Evren, Türk Sanayi tarihinin en büyük
at›l›mlar›ndan birini bafllatm›fl oldu. Ahî
Evren, müteflebbis kiflili¤inin yan›nda, yir-
minin üzerinde tespit edilmifl eseri olan
önemli bir fikir adam› idi. ‹slam tasavvufu-
na, ahlâka dair eserlerinde ifl ahlâk›na ayr›-
ca önem veriyordu. Eserlerinde insan›n
yarat›l›fl› ve ihtiyaçlar› bafll›¤› alt›nda esna-
f›n birlikler oluflturarak  teflkilatlanmas›n›
gerekçeleriyle anlat›yordu. Eserlerinde ve-
rimlilik ve üretim art›fl›, kalite ve standar-
diyasyon için esnaf›n birlik fleklinde teflki-
latlanmas› gereklili¤i üzerinde durmas› ve
ayr›nt›l› tahlileri, bu konularda önemli
araflt›rmalar yapt›¤›n› gösteriyor. Bu arafl-
t›rmalar› sadece teorik alanda kalmam›flt›.
Debba¤-derici esnaf birli¤ini kurarak, te-
orisini-tezini uygulama alan›na koyarak
denemiflti. Bu uygulamas›nda baflar›l› ol-
mufl, böylece tezini ayr›ca kan›tlam›flt›.
Ahî Evren eserlerinde savundu¤u fikirleri-
ni tatbik sahas›n› koyan yenilikçi bir müte-
flebbisti. Ahî Evren’in hem bir fikir adam›
ve teorisyen, hem de bunlar› tatbik eden
aksiyoner bir müteflebbis olmas›n› olufltu-
ran flartlar› incelememiz gerekiyor.
Türk ‹ktisat Tarihinde Selçuklular›n ayr›
bir yeri ve önemi vard›r. Selçuklular Dün-
ya Tar›m devrimine önemli katk›larda bu-

lundular. Ötedenberi Türk göçebe mede-
niyeti içinde geliflen hayvanc›l›¤›n yan›n-
da, ‹kta ad› verilen tar›m›n organizasyonu-
nu ile bitki üretiminde de önemli geliflme-
ler sa¤layarak, dünyada ilk kez bir ekono-
mide hem göçebelikle geliflen hayvanc›l›k,
hem de bitki üretimini birlikte gerçekleflti-
rilmeye bafllad›lar.
Ahî Evren’in gelifltirdi¤i ve uygulamaya
koydu¤u esnaf birlikleri sistemi ile
Selçuklular, sanayi alan›nda da
önemli bir dönüflüm bafllatt›lar. Ahî
Evren, Evhaüddin Kirmani’nin tale-
besi olarak ‹slâm mutasavv›f› ve fü-
tüvvet ehli olarak yetiflmiflti. Fütüv-
vet fikirinin mensubu olarak Ahî Ev-
ren eserlerinde, üretimin  ve üretim
kalitesinin artmas› için, insan kalite-
sinin artt›r›lmas› gerekti¤ini söylü-
yordu. Ahî Evren’e göre vas›fl›
emek, sadece mesleki vasf› de¤il,
maddi-manevi bütün unsurlar› içer-
mekteydi. Acaba Ahî Evren esnaf›n
birlik olarak örgütlenmesi gerekti¤i-
ni söylerken Fütüvvet teflkilat›ndan ne ka-
dar ilham alm›flt›r? Burada birkaç durumu
ayr› ayr› de¤erlendirmek gerekiyor. Fütüv-
vet birlikleri bir sosyal teflkilatlanma idi. ‹s-
lam halifesine ba¤l› idi.
‹slâmi Fikir klüpleri gibi ortaya ç›kan ve
yay›lan tarikat ve fleyhe ba¤l›l›k, Orta As-

ya’dan Anadolu’ya do¤ru yay›larak genifl-
lemifl, ‹slâm’›n Türler aras›ndan yay›lma-
s›nda tarikatlar çok etkili bir rol oynam›flt›.
10. yüzy›ldan itibaren, ‹slam dünyas›nda
tarikat ve fütüvvet birliklerinin iflsizlerin ve
miskinlerin bir araya geldi¤i bir dedikodu
toplulu¤u oluflturarak amaçlanan›n d›fl›n-
da bir flekle dönüflmek gibi daha sonralar›
da devam edecek olan önemli sorunlar or-

taya ç›km›flt›. Nitekim, ‹slâm ö¤retisiyle de
çeliflen birçok tarikat ve serseri derviflin
bu yüzy›llarda artt›¤›n› ve bunun önemli
bir sorun oldu¤unu biliyoruz.
Bu sorunun çözüm yollar›ndan biri olarak
Ahî Evren, esnaf birliklerinden önce Ahî
birliklerini örgütlemeye bafllayarak önem-

P r o f .  D r .  A h m e t  K A L A
‹ s t a n b u l  Ü n i v e r s i t e s i ,  T ü r k  ‹ k t i s a t  v e  
‹ ç t i m a i y a t  T a r i h i  A r a fl t › r m a l a r ›  M e r k e z i  M ü d ü r ü

Türk Sanayisinin 
Öncü Müteflebbisi

Ahî Evren 
Ahî Evren’in, Selçuklular döneminde kurdu¤u esnaf birlikleri modeli daha sonra Osmanl› devleti
taraf›ndan da benimsenip gelifltirildi. O, eserlerinde savundu¤u fikirleri tatbik sahas›n› koyan yenilikçi
bir müteflebbisti. Debba¤-derici esnaf birli¤ini kurarak, teorisini-tezini uygulama alan›na koyarak
baflar›l› olmufl, böylece tezini ispatlam›flt›.

Ahî birliklerinin, meslek sahibi olma
flart› içermeyen Fütüvvet birliklerinden
en önemli fark›, Ahî birli¤ine girebilmek
için meslek sahibi olma gereklili¤iydi.
Ahî Evren’e göre, kültürel ve sosyal bir
teflkilat olan fütüvvet birli¤i mensuplar›
meslek edinmeli ve insanlar›n ihtiyaçla-
r›n› karfl›lamal› idiler.    
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li bir giriflime de öncülük etti¤ini söyleye-
biliriz. 
Ahî Evren, meslek sahibi olma flart› içer-
meyen Fütüvvet birliklerinden ayr› olarak
Ahî Birliklerini oluflturdu. Ahî birliklerinin
en önemli fark›, Ahî birli¤ine girebilmek
için meslek sahibi olmak gerekiyordu. Ahî
Evren’e göre, kültürel ve sosyal bir teflkilat
olan fütüvvet birli¤i mensuplar› meslek
edinmeli ve insanlar›n ihtiyaçlar›n› karfl›la-
mal› idiler.    
‹slâm'›n Türkler aras›nda yay›lmas›yla bir-
likte, yetiflen Türk mutasavv›flar› aras›nda
da fütüvvet fikri yerleflmiflti. Ahmet Yesevi
gibi ilk Türk mutasavv›flar›n talebeleri
Anadolu'ya yerleflerek baflta Ahî Evren ol-
mak üzere Ahî teflkilât›n›  kurmufllard›.
Fütüvvetin ‹slâm fikri ve ahlâk›na dayal›
muhtevas›n›n do¤uflu, Arap-‹slâm dünya-
s›nda oldu. Ancak, birlik-teflkilât  olarak
ortaya ç›k›fl›n›, ‹slâm’›n 9.as›rdan itibaren
Asya'da  yay›lmaya bafllamas›ndan sonra
Türklerin yaflad›klar›  ve etki alanlar› alt›na
ald›klar› Orta Asya’dan Ortado¤uya kadar
olan bölgelerde aramak gerekir. Nitekim
A.Gölp›narl›, Türklerin etki alan› alt›na al-
d›klar› dönemde  ortaya ç›kan füttüvet bir-
liklerinin kuruldu¤u bölgeleri, Sührever-
di'nin "mecmuatun fi-l- hikmet-al-ilahiy-
ye" isimli eserinden de yararlanarak, Ho-
rasan, Ba¤dat,  Irak ve fiam olarak belirt-
mektedir. 
Ahîlik ve fütüvvet birlikleri üzerine araflt›r-
malar› olan Taeschner ise, Türklerin etki
alt›na ald›klar› bölgelerde oluflmaya baflla-
yan fütüvvet birliklerini tespit etti¤i halde
bunun Müslüman  Türklerle iliflkisinden
bahsetmez. ‹slâm tasavvufunu H›ristiyan
mistisizmine ve Bizans kültürünün etkisi-
ne ba¤layan meslektafllar›, Carra de Vaux,
Von Kremer, Boer, Hammer, Massignon,
gibi  müsteflriklerin etkisiyle, birlik fleklin-
deki fütüvvenin köklerini daha çok,  Müs-
lüman Araplar taraf›ndan fethedilen eski
kültür memleketleri olan Do¤u Roma ve
Sasani devletinin flehirlerindeki  antik  bir-
liklerde aranmas› gerekti¤ini, ancak bu
konuda elinde  yeterli bilgi de olmad›¤›n›

kaydederek, ilmi olmaktan
çok hissi bir tav›rla ileri sürer.
Türklerin ‹slâm’dan önceki
devirlerden beri gelifltirdikleri
savafl gelenekleri ve içtimaî
alanlardaki geliflmelerle olufl-
mufl olan, önceleri alp ismi
verilen, ‹slâm’dan sonra seyfî
fütüvvet kolu olarak alp
erenler, gaziler ile, ahî,
ahiyan, ahiyet el-fityan da
denilen sosyal-kültürel birlik-
ler vard›. ‹ran'da Sasaniler
devrinden beri varl›klar› bili-
nen ayyar, rind, ad›yla bili-
nen birbirinden ba¤›ms›z birliklerin ‹s-
lâm’dan  sonra füttüvvetin etkisi ve daha
sonra da Türklerin etkisi alt›nda daha çok
feta veya feta’n›n Farsca karfl›l›¤› olan ci-
vanmerd ismi de verilen, belirli bir mer-
kezden veya  birbirlerinden ba¤›ms›z kü-
çük, da¤›n›k birlikler ve bu birliklerden
oluflan içtimaî s›n›flar vard›. Fuat Köprülü,
Türk ve ‹ran illerindeki bu içtimai birlikler
her ne kadar farkl›  isimlerle an›lsalar da
gerçekte ayn› tür birlikler olduklar›n› söy-
ler.  
Dini bilgi ve inan›fla, adet ve örfe, zamana
ve mekâna göre isimleri, k›yafetleri, ahlâkî
prensipleri az çok birbirlerinden  ayr›lan
bu içtimaî birliklerin  hepsinin de asgarî
müflterekleri,  ‹slâm tasavvufunun etkisi
alt›nda olmalar›yd›. Böylece daha önce fik-
ri yönü oldukça geliflmifl olan fütüvvet'in
‹slâm’›n Asya’da h›zla yay›lmaya bafllad›¤›
10.as›rdan itibaren zamanla birlik-teflkilât
flekline dönüflmesinin ilk öncülerini bu iç-
timaî birlikler oluflturmufl oluyorlard›. An-
cak kaynaklar Abbasi'lerden olan ‹slâm
Halifesi an-Nâsir li-Dinillâh (1179-1225)
zaman›na gelinceye kadar, bu birliklere ne
ölçüde "fütüvvet birlikleri" diyebilece¤i-
mize dair yeterli bilgiyi vermemektedir.
Bilinen, bu birliklerin kendilerine mahsus
giyecek ve adetleriyle ‹slâm tasavvufun-
dan mülhem ahlâkî kâideleri ve inançlar›-
n›n oldu¤una dair kaynaklarda verilen çok
dolayl› ve k›t bilgilerden yakalanan ipuçla-

r›ndan ibarettir. Bu nevi birliklere biz ser-
best fütüvvet birlikleri diyoruz. Bu ser-
best fütüvvet birlikleri, Selçuklu-Türk
Devleti etkisi alt›na girmifl olan Abbasi Ha-
lifesi Nasir taraf›ndan birlefltirilip merkezi
hiyerarflik bir füttüvvet teflkilat› kuruldu. 
Halife Nasir, ‹bn'l-esir’in El-Kâmil Fi't-Ta-
rih adl› önemli eserinde belirtti¤i gibi an-
ne taraf›ndan Türk’tü ve Selçuklu Sultan›
II. ‹zzeddin K›l›ç Arslan'›n (Saltanat› 1155-
1190) k›z›yla evliydi. Halifesi  Nâsir, bu
önemli düzenlemeyi yapmadan önce, li-
bas el-fütüvve denen fütüvvet teflkilât›na
girmek için giyilmesi gererken flalvar› (ve-
ya h›rkay›) 1183 tarihinde giyerek fütüvvet
teflkilât›na girdi. Girifl merasimini sûfi
fleyhlerinden Salih el-Ba¤dadi yapt›. Böy-
lece fütüvvet teflkilât›na dahil olan halife
Nâsir, ayn› zamanda kendisini fütüvvetin
piri-lideri  ilân ile, kendisinden fütüvvet el-
bisesi al›p giyerek bu surette onu pir-lider
tan›yanlar hariç di¤erlerinin fütüvvet ehli
say›lamayacaklar›n› ilân edip, kendisi d›-
fl›ndaki fütüvvet birliklerini lâ¤vetti. Sel-
çuklu Devleti’nin deste¤i ile Halife Nasir,
halifeli¤in ‹slam aleminde zay›flayan etki-
sini, füttüvvet teflkilat› vas›tas› ile yeniden
kuvvetlendirmek istiyordu. Fütüvvet'le il-
gili bu önemli geliflmelerin yan›nda, fütüv-
vete dair müstakil eserler kaleme al›n›p
yaz›lmaya bafllanarak bir de fütüvvet ede-
biyat› do¤du.  "Fütüvvetname" ismi veri-
len bu eserler, fütüvvete ve fütüvvet  tefl-
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kilât›na dair genifl bilgiler vermekteydi.
Böylece fütüvvetin fikrî ve içtimaî yönü
birleflerek merkezi  fleklî-bürokratik, hiye-
rarflik, ahlâki kaideleri ve lideri olan tam
bir birlik-teflkilât halini almas›, Selçuklula-
r›n deste¤i ile halife Nâsir'in zaman›nda
gerçekçekleflmifl oldu. Halife Nasir, Fütüv-
vet teflkilât›nda yapt›¤› düzenlemeleri o
zaman›n tan›nm›fl din alimi-mutasavv›fla-
r›ndan olan Suhreverdi'nin (1145-1234),
dan›flmanl›¤› ve yard›mlar›yla yapm›flt›.
Suhreverdi, Selçuklular›n deste¤i ile fiii ‹s-
mailiye'ye karfl› büyük bir mücadele baflla-
tan  halife Nâsir'in yan›nda yer alm›flt›.
Suhreverdi, Eserlerinde,  hilâfet, sufilik ve
fütüvvetin birbirlerinden ayr›lmaz mef-
humlar  olup, fütüvvet sufili¤in cüzû oldu-
¤undan hilâfete tabi oldu¤unu,  bu ne-
denlerle de ‹slam halifesini tan›yanlar›n
fütüvvet  teflkilât›na dahil olmalar› gerekti-
¤ini anlat›yordu. Sünni mutasavv›f-sufi'li-
¤in kontrolü alt›nda ve halifenin  liderli-
¤indeki fütüvvet teflkilât›na girmek için
halife Nâsir taraf›ndan yap›lan davetler k›-
sa zamanda netice vermeye  bafllad›. ‹slâm
aleminin dört bir yan›ndan tan›nm›fl bir-
çok  devlet ve siyaset liderleri halife Nâ-
sir'den libas el- Fütüvve (Fütüvvet flalva-
r›), alarak fütüvvet teflkilât›na girdi. Bu
arada Anadolu Selçuklu Sultan› I.Keyka-
vus da 1215 tarihinde halife Nâsir'den Fü-
tüvvet flalvar› alarak fütüvvet teflkilât›na
dahil olmufltu. Bir sonraki Selçuklu Sulta-
n› I.Alaaddin Keykubat  (1219-1236) zama-
n›nda ise halife Nâsir'in dan›flman› ve yar-

d›mc›s› Suhreverdi, halife Nâsir taraf›ndan
elçi olarak I.Alaaddin  Keykubat'la görüfl-
mek için Konya'ya gönderilmiflti. Selçuk-
lular, Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar ge-
nifl bir sahada merkezi denetimlerini sa¤-
lamak ve halk› sosyal-kültürel-dini yönleri
ile de teflkilatland›rmak için füttüvet bir-
liklerinin halk içinde yay›lmas› için çok
büyük çabalar harc›yorlard›. 
Suhreverdi’nin ziyaretinin, fütüvvet fikri
ve teflkilât›n›n Anadolu'da yay›lmas› proje-
leri üzerinde oldu¤u aç›kt›. Nitekim Nec-
meddin Razi’nin Mirsâd ül-'ibad eserinde
belirtti¤i gibi, Suhreverdi, Halifenin elçisi
olarak Sultan› ziyaret için geldi¤i  Anado-
lu'dan dönerken Malatya'da devrin tan›n-
m›fl Sufilerinden  Necmeddin Razi ile gö-
rüflmüfl, "Genç dindar, ilimden tam nasi-
bini  alm›fl olan ve tasavvuf mensuplar›na
da ba¤l› bulunan bu Sultan'›n  (I.Alâaddin
Keykubat) himayesine gir, ona ve Anado-
lu halk›na faydal›  ol" tavsiyesinde bulun-
mufltu. Aç›kça görüldü¤ü gibi, Suhreverdi,
bu görüflmenin hemen akabinde, fütüvvet
ve Ahî birliklerinin Anadolu’da h›zla yay›l-
mas› projesini uygulamaya koymufltu.
Suhreverdi, halife Nâsir'in ölümünden
sonra da Fütüvvetin propagandas›na yo-
¤un  olarak devam etmifl, hatta fütüvvet
teflkilât›na girmek için gereken  fütüvvet
elbisesi giydirme törenini bizzat kendisi
de yapmaya bafllam›flt›. Bu durum, Selçuk-
lular›n, halifeli¤in etkisini artt›rmak ama
bu baflar›lamaz ise Fütüvvet fikrini yayarak
‹slam birli¤ini sa¤lamak ve teflkilatlanmak

gibi önemli projeleri oldu¤unu gösteren
geliflmelerdir. Suhreverdi, sadece Türk ve
‹ran taraflar›nda de¤il Arap dünyas›nda da
Fütüvvet birliklerini güçlendirmeye çal›fl›-
yordu. Nitekim, Nâs›r'in ölümünden alt›
y›l sonra, 1231'de gitti¤i Hac ziyareti s›ra-
s›nda Mekke'de devrinin meflhur Arap fla-
iri ‹bn el-Fâriz'in  (1282-1235) iki o¤luna
"fütüvvet h›rkas›" giydirmiflti. Bu teflvik-
lerle  Mo¤ollar›n önlerinden Anadolu'ya
gelen birçok mutasavv›f k›sa  zamanda
Anadolu'da çok güçlü bir manevi havan›n
do¤mas›na yol  açacaklard›. Mutasavv›f-
Sûfiler'in etkisi alt›nda ve Hilâfete daya-
nan "fütüvvet teflkilât›"n›n organizasyonu
ve fütüvvet fikriyle ilgili hususlar› anlatan,
halife Nâsir devrinden itibaren kaleme
al›nmaya bafllayan "fütüvvetname"ler,
muhteva ve teflkilât›n  organizasyonu ba-
k›m›ndan daha sonralar› ortaya ç›kan ben-
zer teflkilâtlar› ve bu teflkilâtlar için kaleme
al›nan fütüvvetnameleri etkileyen en
önemli ve devaml› bir tesir kayna¤› olmufl-
tu.
Hiyerarflik olarak merkezdeki otoritelerin
güçsüzleflmesi veya gücünü kaybetmesi
teflkilât›n da¤›lmas› demekti. Nitekim Ha-
lifeye ba¤l› fütüvvet teflkilât›n›n da¤›lmaya
bafllamas› da 1258'de putperest Mo¤ol or-
dular›n›n komutan› Hülagü'nün Ba¤dat'›
zaptedip Abbasi hilâfetine  kanl› bir flekil-
de son vermesiyle olmufltur. Asl›nda Hilâ-
fet bu tarihte son bulmad›. M›s›r'a iltica
eden Abbasi flehzadesi  halifeli¤e fütüvvet
teflkilât›n›n da reisi olarak devam etti. Hat-
ta M›s›r Sultan› Baybars da, halifenin ver-
di¤i "libas el-fütüvve" ile teflkilâta  dahil
edildi. Ancak fütüvvet teflkilât›n›n hiyerar-
flik olarak en üsütünde yer alan hilâfet gü-
cünden çok fleyler yitirmiflti. Di¤er yandan
Mo¤ol istilas› Selçuklu devletinin de sonu-
nu haz›rlayan etkiler yapt›. Bunlara ba¤l›
olarak halifeye ba¤l› fütüvvet teflkilât› da
zaman içinde tamamen da¤›ld›.
Selçuklu’lar›n fütüvveti sosyal-kültürel
alanda halk› teflkilatland›rarak yayma ba-
flar›lar›, Devlet zay›flasa ve y›k›lsa da gücü-
nü devam ettirecek bir model oldu¤u bu
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kar›fl›kl›klar s›ras›nda ortaya ç›kmaya bafl-
lad›. Nitekim Ahî teflkilât›n›n, fütüvvet tefl-
kilât›n› model alarak Ahî Evren taraf›ndan
Selçuklu Anadolu’sunda kuruldu¤unu bi-
liyoruz. Ahî teflkilât› kurulmadan  önce de
"ahî" isimli fütüvvet fikrini benimsemifl
Türk sufilerin Orta Asya'da, daha sonra da
Anadolu'da mevcut olduklar›n› kaynaklar
kaydetmektedirler. Hatta bu kiflilerin  li-
derli¤inde küçük serbest fütüvvet birlikle-
rine benzer birliklerin de önceleri varol-
duklar›na dair kaynaklarda baz› ipuçlar›
vard›r. Ancak  bu tür serbest birliklerinin
ve "ahî" isimli Türk sufilerin, yahut Türk
kültür muhitinde ald›klar› isimle "ahî"
isimli  "dervifl" veya "fleyh"lerin fütüvvet
teflkilât› modeline göre kurulmufl merke-
zi, bürokratik ve hiyerarflik bir teflkilât
oluflturmalar› Ahî Evren taraf›ndan ger-
çeklefltirilmifltir.
Ahî Evren'in hayat› ve fikirlerini tahlil ede-
rek  ahî teflkilât›n›n kurulufl  gayesi ve fü-
tüvvet teflkilât›na benzerli¤i ve farkl›l›klar›
ana hatlar›yla ortaya konulabilir.  Menk›-
bevi ismi, "Ahî Evren" olan fleyh Nas›r'üd-
din Mahmud bin Ahmet el-Hoyi, ad›na dü-
zenlenen vakfiyesinde geçen ismi ise
"fleyh Nasruddin Ahî Evren" dir.
‹smine yap›lan ekten de anlafl›labilece¤i
gibi Azerbeycan'›n  Hoy kentindendir.
1171-1261 y›llar› aras›nda yaflam›flt›r. Ahî
Evren, tahsil devresinde Horosan'a gidip
"kazi'l-kuzat" Fahrüddin Razi'nin hizme-
tinde bulunup talebesi olmufl, böylece f›-
k›h bilgisini artt›rd›¤› gibi devlet idaresi ve
idare hukuku  alanlar›nda tecrübeler edin-
miflti. Tasavvufî terbiyeyi ise Horasan'da
ve Türkistan bölgesinde ilk Türk mutasav-
v›flar›ndan olan Ahmet Yesevi'nin
(ölm.1166), talebelerinden ald›. Hac seya-
hatlar›ndan birinde ise, Ibn el-Arabi'nin
Fütühat el-Mekkiyye isimli eserinde mefl-
hur sûfilerden birisi olarak kaydetti¤i Ev-
haüddün-i Kirmani'yi fleyh edinerek, O'na
intisap etti. Hocas› Evhaüddin-i Kirmani
ve Muhyi'ddin ‹bn el-Arabi gibi meflhur
mutasavv›flarla birlikte Sadrüddin Kone-
vi'nin babas› Mevhüddin ‹shak'›n delâle-

tiyle 1205 y›l›nda Anadolu'ya geldi. Bu
devrede "fleyh" lakab›yla an›lan Ahî Evren,
Hocas› Evhaüddin ile birlikte Anadolu'yu
dolaflarak genifl bir muhitte fütüvvetin fik-
rî-siyasî propagandalar›n›  yapm›fllard›. 
Ahî Evren'in Anadolu’da oldukça genifl fik-
rî-siyasî  faaliyetlerde bulunabilmesi, bu s›-
ralarda Selçuklu taht›nda bulunan I.G›ya-
settin Keyhüsrev (1205-1211), sonra da bu
Sultan'›n iki o¤lu olan, tahta geçifl s›ras›y-
la, I.‹zzeddin Keykavus(1211- 1220) ve
I.Alaaddin Keykubat(1220-1237)'›n destek
ve himâyeleriyle olmufltur. Ahî Evren fikrî
sahada, teflkilâtç› düflüncelerini de iflleyip
anlatt›¤› birçok eserler kaleme ald›. Ahî
Evren bu eserlerinden üçünü I.Alaaddin
Keykubat'a, ikisini de bu Sultan'›n komu-
tanlar›ndan Celaleddin Karatay ve Seyfed-
din Tu¤rul'a ithaf etmiflti. Ahî Evren eser-
lerini "siyasetname" türünde kaleme al-
m›flt›. Özünde "fütüvvet fikri"ni ihtiva
eden bu tür eserler özellikle Sultanlara ve
devletin ileri gelenlerine ö¤üt niteli¤inde,
yap›lmas› ve yap›lmamas› gerekenleri an-
latmak için yaz›l›r, devlet idarecileri tara-
f›ndan da bu tür eserlerin devrin say›l›  bil-
ginlerince kaleme al›nmas› teflvik edilirdi.
Nitekim Ahî Evren'in bildi¤imiz kadar›yla
üç eserini devrinin  Sultan› ve ileri gelen
devlet adamlar›na ithaf etmesinin önemli
nedenlerinden birinin bu ricalin kendisin-
den bu tür eserler vermesini istemelerinin
bir niflânesi olarak görebiliriz. Di¤er bir
ifadeyle yukar›da da belirtildi¤i gibi Ahî
Evren'in teflkilâtla ilgili fikirleri devrin dev-

let adamlar›nca da destekleniyordu.
Ahî Evren'in teflkilâtç› fikirlerinden özel-
likle iktisadî hayat›n teflkilâtland›r›lmas›yla
ilgili fikirleri konumuz  aç›s›ndan önemli-
dir. Zira Anadolu'daki Selçuklu devletinin
siyasî idarecilerince de desteklenen bu fi-
kirler, ahî teflkilât›n›n nüvesini  olufltur-
mufllard›.
Ahî Evren, "letâif-i hikmet" ismiyle özellik-
le devlet idarecilerine  hitaben kaleme al-
d›¤› mahiyetinden belli olan eserinde  ikti-
sadî hayat›n teflkilâtland›r›lmas› gereklili-
¤ini, bu gereklili¤in nedenlerini ve nas›l
bir organizasyona gidilmesi gerekti¤ini
flöyle anlatmaktayd›;  “Bilmifl ol ki, Allah
insan› uygar yaratt›. Bu flu anlama ge-
lir; Allah insano¤lunu öyle yarat› ki in-
sanlar bir çok fleye muhtaç olsunlar ve
ihtiyaç duysunlar. Örne¤in yiyecek, içe-
cek, giyecek ve yatacak fleylere. Ve hiç
kimse bunlar› tek bafl›na karfl›layamaz
(üretemez). Bu ihtiyaçlar› karfl›lamak
için çok büyük bir kitle çal›flmal›, tâ ki
herkes gerekli eflyalar›n bir cüzünü yap-
s›n (üretsin). 
Baz›lar› sanayi ve tar›mla u¤rafls›n. Ba-
z›lar› da sanayi ve tar›m aletlerini yap-
s›nlar (iflbölümü yaps›nlar). Bu aletleri
baflkalar› yaps›n ki, (iflbölümü olsun ki)
inanlara gerekli olan bütün aletler yap›-
labilsin. Demek oluyor ki, çeflitli san‘at
kollar›nda çal›flan insanlara ihtiyaç
vard›r. O halde insanlar bir meslek
edinmeli, bir iflte birleflmeli (ayn› iflte ça-
l›flanlar mesleki guruplar oluflturmal›)
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ve çal›flmal› ki, insanlar›n ihtiyaçlar›
görülmüfl olsun. ‹nsanlar›n uygar yara-
t›lmalar› iflte budur.
‹nsanlar (çal›flanlar) guruplaflt›¤› za-
man (meslekî birlikler kurduklar›nda)
bu durum guruplar aras›nda düflman-
l›k ve çat›flmalara (y›k›c› rekabete) se-
bep olur.  Çünkü her bir gurup kendi ih-
tiyac›n› talep eder. Birinin elinde olan
fleye bir baflkas›n›n ihtiyac› olabilir. Ve
herkes kendi talebine göre, elinde olan
da, olan fleye karfl›l›k ister. Bu talepler
karfl›lanabilir. Bazen de buna imkân ol-
maz. Bu yüzden insanlar aras›nda bir
kanun olmas› gerekir ki, bu kanun in-
sanlar›n çat›flmalar›n› önlesin. Bu ka-
nun fler‘i olmal›d›r. Bu olumsuzluklarla
karfl›laflmamalar› için insanlar›n bu
kanuna uymalar› gerekir. Böylece çat›fl-
malar guruplar aras›nda ortadan kal-
kar. Ta ki her biri istedi¤ini elde edebil-
sin. Aralar›nda bir çat›flma ç›kt›¤› za-
man bu kanuna baflvurulup çat›flma or-
tadan kalks›n. Bu nedenle Allah’›n hik-
meti öyle öngördü ki; ‹nsanlara peygam-
berler gönderilsin. Allah’›n buyurdukla-
r›n› insanlar aras›nda aç›klas›nlar. ‹n-
sanlara ibadet zamanlar›n›, al›fl-verifl
fleklini göstersinler, sevaplar›n ecrini ve
günahlar›n cezas›n› aç›klas›nlar. Tâ ki,
fler‘i kanunlara uyulup dünyada insan-
lar aras›nda birlik kurulsun, fler ve fesat
ortadan kalks›n. ‹flte bu, peygamberlerin
insanlara gönderilifl sebebidir.”     

Ayn› zamanda debba¤ esnaf›ndan olan ve
debba¤ esnaf›nca "pir" kabul edilen Ahî
Evren, yukar›ya ald›¤›m›z sat›rlar›nda
aç›kca, toplumun ihtiyaçlar›n›  karfl›lamak
için iktisadî faaliyetlerin düzenlenmesi ge-
rekti¤ini nedenleriyle birlikte aç›kl›yordu.
Meslekî birliklerin kurulmas› ve iktisadi
hayat›n organizasyonu için uygun huku-
kun ‹slâm hukukundan yararlanarak olufl-
turulmas› gerekti¤ini anlatan Ahî Evren,
bu iktisadî faaliyetler için de özellikle o za-
man›n sanayisini oluflturan esnaf ve
san'atkârlar›n, esnaf birlikleri halinde tefl-

kilatlanmalar›n›  öngörüyordu. Ahî Evren,
iktisadî hayat›n organizasyonu olarak ön-
gördü¤ü meslekî birliklerin, birlikleri
oluflturanlar›n menfaatine oldu¤u gibi
tüm ihtiyaçlar›n karfl›lanmas›n› sa¤lad›¤›n-
dan toplumun da menfaatine oldu¤unu
söylüyordu.
Meslekî birlikler aras›nda do¤acak olan y›-
k›c› rekabetin ve ihtilaflar›n ise hukukî
yollardan önlenebilece¤ini ve çözülece¤i-
ni söyleyen Ahî Evren, devletin iktisadî ha-
yat›n düzenlenmesindeki rolünü, bu dü-
zeni sa¤layacak hukukun oluflturulmas› ve
uygulanmas›n› temin etmek olarak belirli-
yordu. Di¤er bir deyiflle Ahî Evren, devle-
tin iktisadî hayat›n düzenlenmesindeki
rolünü iktisadî hayat› düzenleyen hukuku
oluflturmak ve  bu hukuk vas›tas›yla iktisa-
dî hayat› denetlemek olarak görüyordu. 
Fütüvvet fikrine mensubiyetini bildi¤imiz
Ahî Evren, iktisadî  hayat›n organizasyo-
nunda, zaman›n Anadolu Selçuklu Sultan›
‹zzeddin Keykavus'un "Fütüvvet flalvar›"
alarak dahil oldu¤u, sonraki sultanlar›n da
ba¤l› oldu¤unu bildi¤imiz "fütüvvet teflki-
lât›"n› model olarak ald›. Bu husus iktisa-
dî hayat›n  organizasyonunda gerekli olan
devlet deste¤ini, bu tür bir  teflkilâtlanma-
n›n içinde her zaman mevcut ve sakl› tuta-
cakt›. Fütüvvet teflkilât› iktisadî hayat›n

düzenlenmesiyle iliflkili bir teflkilât de¤il-
di. Ahî Evren'in fütüvvet teflkilât›n› model
alarak devletin deste¤iyle iktisadî faaliyet-
leri belirli bir düzen-organizasyon içinde
yürütmek üzere kurdu¤u bu teflkilât ayr›
ve farkl› bir teflkilât olup kurucusuna atfen
ismi "ahî teflkilât›" idi. "Ahî teflkilât›" ikti-
sadî hayat›n bütün kollar›na  ve devlet bü-
rokrasisinin de dahil oldu¤u mesleklere
kadar nüfuz etmifl bir teflkilâtt›.
Barkan, aralar›nda "ahî" lerin de yerald›¤›
"kolanizatör dervifl" ismini verdi¤i, müte-
flebbislerin, çiftçilik ve sair  mesleklerle il-
gilerini flöyle anlat›yor; “Bu dervifller, ‘yan-
l›z mevattan kâfiri kârdan toprak aç›p, ta-
fl›n› bu¤day›n› ar›dup ba¤ ve ba¤çe  yetifl-
tirmekle kalmay›b gayet iyi cinslerde mey-
ve a¤açlar› limon, portakal ve gül bahçele-
ri yetifltiren mahir ba¤ç›vanlar, de¤irmen
arg› ve binas› infla eden kuyu kaz›p su
ç›karan ve araziyi sulamas›n› bilen muk-
tedir mühendisler oldu¤u da anlafl›lmak-
tad›r”. Ancak fütüvvet teflkilât›n›n mer-
kezî, bürokratik ve hiyerarflik özellikleriy-
le model al›nd›¤› iktisadî alan ise, iktisadî
faaliyetlerin daha dar bir sahas›nda, "esnaf
teflkilât›" n›n kurulmas›nda olmufltur.
Ahî Evren’in kurdu¤u esnaf birlikleri mod-
eli daha sonra Osmanl› devleti taraf›ndan
da benimsenip gelifltirilecektir.
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Sadrazam Keçecizade Fuat Pafla, padiflaha
yazd›¤›, “Vasiyetname”de Osmanl› Devle-
ti’nin geri kalm›fll›ktan kurtulmas› için flun-
lar› söylüyordu: “Mahvolma felaketinden
kurtulmakl›¤›m›z, ‹ngiltere’ninki  kadar pa-
raya, Fransa’n›nki kadar bilgi ayd›nl›¤›na ve
Rusya’n›nki kadar askere sahip olmakl›¤›-
m›za ba¤l›d›r.”
Âli Pafla ise kendi vasiyetinde ayn› konuyu
günümüze bile ›fl›k tutacak aç›kl›kta anlat-
maktad›r: “Devletin özel kurulufllar›, özel-
likle yerli sermaye ile kurulmufl olanlar› tefl-
vik etmesi kendi ç›kar› gere¤idir... Devlet
fabrikalar› çok masrafl› olup geliflmeye yat-
k›n olan özel sanayii bo¤maktad›r. Elimiz-
deki devlete ait önemli birinci s›n›f malze-
me, yap› ve makineleri hisse senedine çev-
rilip, devlet fabrikalar›n›n sevk ve yönetimi
özel flirketlere teslim edilmelidir. Özel flir-
ketler yoluyla Sultan›m›z ve hükümet, ayn›
eflyay› fiyat ve kalite bak›m›ndan çok daha
elveriflli flartlarda elde edebilecektir. Gere-
kirse yabanc› ülkelere baflvurmak müm-
kündür.”
Bu tavsiyeler iki özlemi, sanayileflme ve flir-
ketleflme özlemini ortaya koymaktad›r. Bu-
nun yolunun da, hür giriflimcilikten, o gü-
nün deyimiyle “serbesti-i ticaret”ten geçti¤i
aç›kça ortaya konulmufltur. Bu dönemde
mecmua-y› fünün gibi baz› yay›n organlar›,
“servet” bafll›¤› alt›nda ekonomiye yer verir-
ken Ahmet Cevdet Pafla ve Nam›k Kemal gi-
bi düflünce adamlar›m›z da “serbesti-i tica-
ret” üzerine yaz›lar yazm›fllar ve raporlar
haz›rlam›fllard›r. “Ticaret ruhu devletin kal-
bidir” diyen Ahmet Cevdet Pafla, özellikle

II. Abdülhamid’e sundu¤u raporlarda, ül-
keyi imar edecek olan, medeniyet ve ilerle-
me yar›fl›nda bizi Avrupa’dan ileri götürebi-
lecek olan ticaretin baflar›l› olabilmesi için,
“serbesti-i ticaretin” flart oldu¤unu ileri sü-
rer. Ona göre ticaret geliflmifl ülkelerden
çok geliflmemifl ülkelere yönelik, bir baflka
deyiflle ithalattan çok ihracata yönelik ol-
mal›d›r. Ayr›ca d›fl ve iç borç al›m›na da çok
dikkat edilmelidir.” Devlet alaca¤› akçeyi
gerçekten ihtiyac›na harcasa bu borç ona
fayda verir. Ancak, gerekli yerlere
sarfetmezse, s›f›r faizle bile olsa al›-
nacak borcun devlete zarar› vard›r.”
Nam›k Kemal de Londra ve Paris’te
bulundu¤u dönemlerde sürekli
“serbesti-i ticareti” savunmufltur.
Nam›k Kemal, ‹bret Gazetesi’nde
yay›nlanan “Tekâlîf” (Vergi) adl›
makalesinde olaya hür giriflimcilik
aç›s›ndan bakarak, “Verginin ancak
gerekli ve zorunlu harcamalar› kar-
fl›lamak için herkesten adaletli bir
biçimde al›nmas›n›” savunur. Onun
‹bret’te yazd›¤› makalelere göre,
devletin elindeki tekeller -tuz ve tü-
tün tekeli- özel sektöre devredilmeli, dev-
let e¤itim, sa¤l›k, adalet vb. klasik alanlar d›-
fl›ndaki alanlardan elini çekmelidir. Devle-
tin bu yükümlülüklerini aflarak ekonomik
hayata kar›flmas› asla kabul edilemez. “Te-
kâlîf” adl› makalesinin bir yerinde aynen
flöyle demektedir: “Hükümetin asli görevi
adaletin yerine getirilmesinden ibarettir.
Hükümet halk›n ne babas›d›r, ne hocas›d›r,
ne vasisidir ne de lalas›d›r.”

Osmanl›larda ilk klasik ekonomi kitab›,
1881’de Sak›zl› Ohannes Pafla taraf›ndan,
“Mebadî-i ‹lm-i Servet-i Milel” ad›yla yay›n-
lam›flt›r. Mülkiye’de ‹lm-i Servet (‹ktisat Bi-
limi) okutan pafla, serbest rekabet ve özel-
lefltirmeden yanad›r. Ona göre, “Eflyay›, bi-
rikimi, kâr› ve hâs›lat› belirleyen serbest re-
kabettir.” “Hükümetin ekonomiye bir ta-
k›m gereksiz müdahalelerde bulunmas›, ül-
ke halk›n›n ço¤unu rehavete itmektedir.
Halk›n flevk ve gayretini engellemektedir.

Bu durum toplumlar›n yaflam nedenlerin-
den biri olan giriflimcilik ruhunu zay›flata-
rak, genel harcamalar›n beyhude artmas›na
neden olmaktad›r” görüflünü savunan pa-
flaya göre, devletin ekonomiye müdahalesi,
iktisat bilimine ters düflmektedir. Devlet,
ulafl›m ve iletiflim hizmetleri dahil ekono-
miyi özel sektöre devretmelidir. Bu arada
bunlar›n problemsiz olarak hayata geçiril-
mesi için de temellük (mülkiyet) hakk› tam

‹ttihat ve Terakki döneminde bafllat›lan, fakat ‘Partizanl›k’ hastal›¤› yüzünden istenilen baflar›n›n
sa¤lanamad›¤› en olumlu politika, ‘Millî ‹ktisat Politikas›’d›r. Bu politikan›n temel amac›, serbest
piyasa ekonomisine geçmeden önce, ‘Müslüman Türk burjuva s›n›f›n›’ oluflturmak için bir süre
devletin himayeci politika izlemesiydi.

Osmanl›larda ilk klasik ekonomi kitab›,
1881’de Sak›zl› Ohannes Pafla taraf›n-
dan, ‘Mebadî-i ‹lm-i Servet-i Milel’ ad›y-
la yay›nlam›flt›r. Mülkiye’de ‹lm-i Ser-
vet (‹ktisat Bilimi) okutan pafla, serbest
rekabet ve özellefltirmeden yanad›r.
Ona göre, ‘Eflyay›, birikimi, kâr› ve hâ-
s›lat› belirleyen serbest rekabettir.’ 

dosya G‹R‹fi‹MC‹L‹K
A h m e t  U ç a r

‹ttihat-Terakki ve Hür Teflebbüs



ÇERÇEVEMart 2005 35

olmal› ve sahiplerince tam bir hürriyet için-
de kullan›lmal›d›r. Pafla bu nedenle Sosya-
lizmi de elefltirmifltir.
Nam›k Kemal ve Ohannes Pafla, serbest ti-
carete kesinlikle kar›fl›lmamas› gerekti¤ini
savunurken, Cevdet Pafla ise, serbest tica-
retin geliflimi için hiç olmazsa bir süre “hi-
maye” politikas›ndan yanad›r. Himaye
(devlet deste¤i ve kontrolü) politikas›n› sa-
vunan baflka düflünce adamlar›m›z da var-
d›r. Bunlardan ilki, her telden yazd›¤› yaz›-
larla bilinen Ahmet Midhat Efendi’dir.
1880’de Tercüma-› Hakikat gazetesinde
tefrika edilen ve sonra da kitaplaflt›r›lan
“Ekonomi Pomitik” bafll›kl› yaz›lar›nda,
“D›fl ticaretin yerli birikimi yok etmesini
engellemek, yerli sanayii ve ticareti teflvik
için bir tak›m engelleyici ve özendirici ön-
lemlerin al›nmas›n›” savunmaktad›r. Yerli
imalat› korumak için yabanc› ürünlere yük-
sek vergi konulmas›ndan yanad›r. D›fl tica-
rette uygulanan ayr›cal›k ve özgürlükler,
Osmanl› ülkesinde Emperyalizm’i güçlen-
dirmekte, bizi daha çok bat›ya ba¤lamakta-
d›r. Bu konuda eser veren bir baflka düflün-
ce adam› da Harp Okulu ‹ktisat ve Rus Dili
hocas› Rusya Türklerinden Akyi¤ito¤lu Mu-
sa Bey’dir. Bu konuda 1898’de “‹ktisat ya-
hut ‹lm-i Servet, Azadegi Ticaret ve Usûl-i
Himâye” ve 1900’de, “‹lm-i Servet ve yahut
‹lm-i ‹ktisat” adl› iki kitap yazm›flt›r. ‹kincisi

Askerî Maarif Komisyonu’nun karar›yla ba-
s›lan her iki kitapta da himayeci politikalar
savunulmaktad›r. Ona göre, “‹nsanlar
Adam Smith’in ileri sürdü¤ü gibi yaln›z
ekonomik ç›karlar›n›n dürtüsüyle hareket
etmezler. Ekonomik ç›karlar› da aflan ma-
nevi diyebilece¤imiz yurtseverlik, din, örf
ve âdet gibi baflka yararlar da vard›r. Bugü-
nün genel yararlar› ve ekonominin gele-
cekteki ç›karlar› için himayeci politikalar iz-
lenmelidir. Bugün baz› ekonomik zararlar
olsa bile ulusal varl›¤› ve ulusal sanayii olufl-
turmas› aç›s›ndan gelecekteki kârlar› bü-
yük olur.” Ona göre bu politikan›n temel
yararlar›, güçlünün zay›f› ezmesini önle-
mek, genel bilgi birikim ve yeteneklerini
en üst düzeye ç›karmak, tar›mla u¤raflanla-
r› sanayie bir anda aktaramaman›n s›k›nt›la-
r›ndan kurtarmakt›r. 1908’de II. Meflruti-
yet’in ilan› sonras› ‹ttihat ve Terakki’nin M.
Cavit Bey öncülü¤ünde izledi¤i, “Serbest
Ticaret” Politikas›na” en sert tepki, Akyi¤i-
to¤lu Musa Bey’den gelecekti. Musa Bey,
Vezirhan›’nda kurdu¤u matbaada önce
“Metin” ad›yla bir gazete ç›kararak himaye-
ci politikalar› savundu, gazetesi kapat›ld›.
Daha sonra iki gazete daha ç›kard›, onlar
da  kapat›ld›. O bu durumdan y›lmayarak
kapat›lan gazetelerini hat›rlatmaya yönelik
“Üç Kardefl” adl› yeni bir gazete ç›kard›. Bu-
nun üzerine 1910’da Harp Okulu’ndaki ho-
cal›¤›na son verilerek önce ‹zmir’e, sonra
Hama’ya çeflitli görevlerle gönderildi. Daha
sonra da Adilcevaz, Hoflap ve Çapakçur’da
kaymakaml›k yapt›r›larak ‹stanbul’dan
uzak tutuldu.

Türkiye’de Liberalleflmenin 
Öncüsü: M. Cavit Bey
‹tithat ve Terakki’nin “Maliye Naz›r›” olarak
bilinen M. Cavit, fikirlerinden çok kimli¤i
ile tart›fl›lm›flt›r. Solcu çevreler onu liberal
politikay› savundu¤u için “Emperyalizm’in

Osmanl›’daki uzant›s›” olarak kabul eder-
ken muhafazakâr çevreler daha çok onun
“Masonlu¤u ve dönmeli¤i” ile ilgilenmifller-
dir. Ünlü kitab›, “‹lm-i ‹ktisat”, 1900 y›l›nda
Osmanl› Maarif Nezareti’nin izni ile yay›n-
land›. 1476 sayfal›k bu büyük kitap, içeri¤i
ile günümüzde bile okutulabilecek önemli
bir ders kitab› niteli¤indeydi. Pozitivist bir
anlay›flla yaz›lan bu kitapta, Darwin’in do-
¤al seleksiyon iddias›n›n ekonomide de ge-
çerli oldu¤unu belirterek özellikle kapita-
lizmin babas› Adam Smith’ten yararlan›l-
m›flt›r. 1908’de yak›n arkadafl› Ahmet fiu-
ay›p’la birlikte “Ulum-i ‹ktisadiyye ve ‹çti-
maiyye” mecmuas›n› yay›nlayarak görüflle-
rini daha aç›k bir biçimde savunacakt›.
Özellikle serbest meslek ad›nda ekonomik
ve toplumsal alanda liberalizmi savunan
Cavit Bey, Maliye Naz›rl›¤›’nda da liberal
ekonomiye ba¤l›l›¤›n› sürdürmüfltür. Bu
ba¤l›l›¤› 1911 bütçesinde Düyun-› Umumi-
ye’ye methiyeler düzerek göstermifl, savafl
s›ras›nda kirli yollarla zengin olanlar›, “Ser-
maye birikimini ö¤rendiler” diye kutsam›fl-
t›r. Sürekli d›fl borçlardan yak›nsa da ba-
kanl›¤› süresince hep d›fl borç peflinde kofl-
mufltu.1 Cavit Bey sadece bir iktisatç› de¤il,
‹ttihat ve Terakki Cemiyeti’nin önderlerin-
den biri olarak Haziran 1909’da Mondros
Mütarekesi öncesine kadar kurulan hükü-
metlerin ço¤unda Maliye ya da Maarif Naz›-
r› (Bakan›) olarak yer alan etkin bir siyaset-
çi idi. Hükümette yer almad›¤› dönemler-
de bile o, ekonomi alan›nda büyük otorite-
lerden biri kabul edilirdi. Onun liberal po-
litikalar›n›n amac›, d›fla ba¤›ml› bir piyasa
ekonomisini gelifltirmek ve ülkede yeni bir
ticaret burjuvazisi oluflturmakt›, Onun sa-
vundu¤u iktisat politikas› tar›msal ihracata
dayal› ihtisaslaflma, yabanc› sermayeye kar-
fl› aç›k kap›, piyasalara devletin müdahale
etmemesi esaslar›na dayan›yordu.2 Bu ara-
da Le Play’i izleyen Prens Sabahattin de
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ekonomide “teflebbüs-i flahsî” ad›yla devle-
tin ekonomik hayattan elini çekmesi gerek-
ti¤ini ileri sürerek Cavit Bey’le paralel gö-
rüfller aç›kl›yordu, 1908’de ilan edilen II.
Meflrutiyet “Liberal bir devrim” olarak orta-
ya ç›km›flt›. II. Meflrutiyet’in ilk y›llar›nda
Cavit Bey’in öncülü¤ündeki ekonomik li-
beralleflme, Osmanl› ticaretini ellerinde tu-
tan gayrimüslim ve yabanc›lar›n etkinli¤ini
artt›rm›fl, II. Meflrutiyetle birlikte loncalar›n
kald›r›lmas›, teflkilatl› dayan›flma ile varl›¤›-
n› sürdürebilen ve Müslüman Türkler’den
oluflan  küçük esnafa büyük bir darbe indir-
miflti. Liberal politikalarla Osmanl› devlet
otoritesinin zay›flamas›, tamam›na yak›n›
Türk ve Müslüman olmayan komparador
burjuvazinin daha fazla ifline geliyordu. Bu
dönemde Avrupa’da ortaya ç›kan ekono-
mik devrimden yararlanabilen ve modern
sektörlerle birleflebilenler bu komprador
s›n›ft›. Tamam› Avrupa ile Akdeniz bölge-
sinden gelerek Türkiye’ye yerleflmifl, ku-
flaklar boyunca kendi dil ve kültürlerini ko-
rumufl olan levantenler ile komprador bur-
juvazinin iç çekirde¤ini oluflturan Ermeni
ve Rum tüccarlar, Osmanl› ekonomisinin
nerdeyse tamam›na hakimdi. Burada belki
de ‹ttihat ve Terakki’nin siyasî hayat› bo-
yunca att›¤›, fakat “partizanl›k” hastal›¤› ne-
deniyle istenilen baflar›y› sa¤layamad›¤› en
olumlu politikas› gündeme gelecekti: “Mil-
lî ‹ktisat Politikas›”. Bu politikan›n temel
amac› ise, serbest piyasa ekonomisine geç-
meden önce “Müslüman Türk burjuva s›n›-
f›n›” oluflturmak ve bunun için bir süre hi-
mayeci bir politika izlemekti.3

Milli ‹ktisat Politikas›
Yahya Sezai Tezel’e göre II. Meflrutiyet’le
yönetime hakim olan Bat› tipli yeni askeri-
bürokratik kadro, Osmanl› devletinin elde
etti¤i iktisadi fazlay› verimsiz bir flekilde tü-
ketmesine neden olmufltu.4 Yerli kaynakla-
r›n memur maafllar›na bile yetmemesi, he-
saps›z ve h›zl› bir d›fl borçlanmaya neden
olmufltu.  Bir baflka ekonomi tarihçisi Ça¤-
lar Keyder’e göre, ‹ttihat ve Terakki önder-
leri, bürokrat olmalar›na, e¤itimli ve ayd›n
bir kadroyu temsil etmelerine karfl›n 1913

Bâb›âli Bask›n› ile birden bire ele geçirdik-
leri iktidar için haz›r de¤illerdi. Ekonomi ile
ilgili uygulayacaklar› özel bir programlar›
olmad›¤› gibi, kendilerini hangi toplumsal
grubun destekleyece¤ini bile tam olarak
kestiremiyorlard›.5 Belki de iktidar› kaybe-
decekleri korkusuyla y›llarca mücadele et-
tikleri ve karfl› ç›kt›klar›, “otoriter devlet”
düflüncesini, “devleti kurtarma” ad›na savu-
nuyorlard›. Bu nedenle en küçük bir mu-
halefete bile tahammülleri yoktu.
‹ttihat ve Terakki hükümetinin ekonomi ile
ilgili olarak ald›¤› ilk önemli karar, 1 Ekim
1914’de kapitülasyonlar›n kald›r›lmas›yd›.
Kararda,  kapitülasyonlar›n Bâbiâliyi re-
formlar› yapmak için gerekli imkanlardan
yoksun ve hükümeti gündelik ihtiyaçlar
için bile yabanc› kredi almaya mecbur b›-
rakt›¤›, yabanc›lara tan›d›¤› vergi muafiyeti
ile Osmanl› devletini zay›flatt›¤›, Osmanl›
hukuku d›fl›nda hukukî haklar tan›yarak
devletin egemenlik hakk› ve gururunu ze-
deledi¤i aç›kça yaz›lm›flt›. Bu kararla sadece
yabanc› ayr›cal›klar kald›r›lmam›fl, yerli tüc-
cara da serbest ticaret ve gümrük indirimiy-
le ilgili yeni avantajlar getirilmiflti.6 Ancak
ulusal sermaye s›n›f›n› oluflturmak o kadar
kolay de¤ildi. Daha önce de belirtti¤imiz gi-
bi Osmanl›lara ait bir burjuva s›n›f› vard›.
Fakat bu s›n›f›n belirgin üç özelli¤i, “millî
burjuva” s›n›f› oluflturmaya engeldi: Önce-
likle bu s›n›f sanayide de¤il, ticarette (özel-
likle d›fl ticarette) geliflmiflti. ‹kincisi,
komprador bir baflka deyiflle “arac›, tefeci”
özelli¤i tafl›yorlard›. Üçüncüsü de bu grubu
büyük ölçüde levantenler, Ermeniler, Rum-
lar vb. gayrimüslimler oluflturuyordu. Böy-
le bir grubun ulusal nitelikli bir ekonomik
devrim yapmas› elbette düflünülemezdi.
Buna karfl›l›k Türk sermayedarlar oldukça
c›l›z kalmaktayd›. Müslümanlar, daha çok iç
ticarette küçük ve orta sermayeli esnaf
özelli¤i a¤›r basan bir zenginler s›n›f›na sa-
hipti. Bunlar da zay›f, da¤›n›k, örgütsüz ve
büyük ölçüde gayrimüslimlere ba¤›ml› bir
haldeydiler.7 

1914’le bafllayan Birinci Dünya Savafl› y›lla-
r›na hakim olan siyasi tema yerli, Müslü-
man bir burjuva s›n›f›n› oluflturma zorunlu-

lu¤uydu. Milliyetçi ayd›nlar ve onlara yan-
dafl olan bürokratlar, iktisadî ba¤›ml›l›¤›n,
serbest d›fl ticaretin ve komprador s›n›f›n
doktrini olarak gördükleri liberalizme hü-
cum eden yaz›lar yazmaya bafllad›lar. Te-
mel dayanaklar› da “Almanya’y› millî eko-
nomi politika kalk›nd›rd›, bizi de ancak o
kalk›nd›rabilir” teziydi.8 ‹ttihat ve Terakki
yönetimi Müslüman bir “sermayedarlar”
grubu oluflturmakta kararl›yd›. ‹ttihatç›lar›n
kontrolündeki Dersaadet Ticaret Odas› Ga-
zetesi’nde, 21 Mart 1914’de ç›kan bir yaz›da
flöyle deniliyordu: “Meflrutiyet hayat›n›n te-
min eyledi¤i hürriyetin neticesi olarak,
Müslümanlarda da ticarete büyük bir meyil
has›l oldu. Özellikle ‹stanbul’da, memuri-
yetten baflka hiç bir mesle¤e intisap etme-
ye al›flmam›fl olanlar ticaretteki ehemmiye-
ti takdir ettiler. Mekteplerini bitiren genç-
ler Bâbiâli’nin (Hükümetin) her zaman
kendilerini doyuramayaca¤›n› takdir ile
mütevazice dükkân açmaya heves göster-
diler. K›sacas› Müslümanlar gerek tek bafl›-
na gerekse flirketler kurarak ticarete girme-
¤e ve memleketin iktisadî gelece¤i için
önemli bir vazife almaya haz›rland›lar. Her
tarafta yeni aç›lm›fl Müslüman dükkânlar›,
ma¤azalar› görüyoruz. Yeni yeni Müslüman
flirketler kuruluyor.”9

Bu nedenle de, millî bir iktisat politikas›n›
hayata geçirmek gerekir. Bu konuda Cavit
Bey de yaln›z kalm›fl, onun liberal politika-
lar›na karfl›l›k özellikle Ziya Gökalp ve Te-
kin Alp’in savundu¤u “millî iktisat politika-
s›” tezi uygulamaya konulmufltu. Rum ve
Ermenilerin ayr›l›kç› tutumlar›, levantenle-
rin vatandafl› olduklar› bat›l› devletlerin Os-
manl›’ya savafl açmas› da bunda etkili ol-

dosya G‹R‹fi‹MC‹L‹K / ‹ttihat-Terakki ve Hür Teflebbüs

‹ttihatç› liderlerden

Enver Pafla



ÇERÇEVEMart 2005 37

mufltu. Özellikle 21 fiubat 1916’da ç›kmaya
bafllayan “‹ktisadiyyat Mecmuas›” yan›nda,
Türk Yurdu, “‹slam Mecmuas›” ve  “Yeni
Mecmua” vb. dergilerde “millî ekonomi”
tezi ifllenmifltir. Yahudilerin bu tezde Türk-
lere destek vererek kurulan millî flirketler-
de hissedâr olduklar› görülmektedir. Bu-
nun nedeni ‹ttihat ve Terakki’nin Selanik
merkezli oluflu, Yahudilerin bu harekette
etkin rol oynamas› ve genelde Osmanl› va-
tandafl› olarak kalmay› tercih edip büyük
devletlerin uyru¤una girmemeleri olarak
gösterilir. Bu nedenledir ki, asl›nda Moiz
Kohen adl› bir Yahudi olan Tekin Alp, millî
okonomi politikas›n› ve Türkçülük siyaseti-
ni Ziya Gökalp ile birlikte hararetle savun-
mufltur.10 

‹ttihat ve Terakki yönetimi, Müslüman ser-
mayedarlar (burjuva s›n›f›) oluflturma ifline,
flirketleflme ve bankac›l›k faaliyetleri ile
bafllam›flt›r. 1908-1914 aras› kurulan flirket-
lerde gayrimüslim unsurlar da söz sahibi
olurken 1914’de bafllayan I. Dünya Savafl›
süresince kurulan flirket ve bankalarda Ya-
hudiler d›fl›nda gayrimüslim unsurlara yer
verilmemifltir. Bu dönem flirket ve banka
ortaklar›n›n bir baflka önemli özelli¤i de “‹t-
tihat ve Terakki Cemiyeti” üyeleri olufllar›y-
d›. Bir baflka deyiflle partili olmayan, parti-
nin icazetini almayan ekonomik iflletmele-
rin varl›¤›n› sürdürme, hatta kurulma izni
almas›n›n bile imkâns›z derecede zor olma-
s›yd›. 1914-1918 y›llar› aras›nda Osmanl› ül-
kesinde ço¤u 1916 sonras› savafl ortam›nda
kurulmufl 123 anonim flirket vard›.1908-
1913 aras› ise 113 yeni flirket kurulmufltu.
Bir baflka deyiflle 1908-1918 aras› ku-
rular flirket say›s› 236 idi, 1920’deki
bir istatistik veriye göre bunlar›n
76’s› Anadolu’da faaliyet gösteriyor,
geriye kalanlar›n büyük bir bölümü
de faaliyetlerini ‹stanbul’da yürütü-
yorlard›.11 

Ekonomi ile ilgili dergi ve gazeteler, Türk-
lerin ticarette daha etkin olabilmeleri için,
savafl y›llar›nda kampanyalar açm›fl, “Türk
tâcir olabilir mi?” sorusuna gelecekteki tica-
ret mekanizmas›n›n en ince ve mühim bö-
lümünü idare edecek yetkili kolun,

Türk’ün kolu olaca¤› görüfllerine yer ver-
mifllerdi. Millî ticaret millî mefkure içinde
yer al›yor, kamuoyunun temel tart›flma ko-
nular›ndan birini “millî ticaretin nas›l yük-
seltilebilece¤i” konusu oluflturuyordu. Bu
arada daha önce çekingen davranan, tek
bafl›na ifl yapmaktan korkan Müslüman ser-
mâyedârlar, örnek flirketlerin ard›ndan
kendi bölgelerinde benzeri flirketler kur-
mak için harekete geçiyor, yönetim de
bunlara her türlü kolayl›¤› gösteriyordu.12

Bu arada yabanc› flirketlere duyulan tepki-
lerin artt›¤› ve bu flirketlere yaz›flmalar›nda
Türkçe kullanma zorunlulu¤u getirildi¤i de

görülüyordu. Yabanc› sermaye yasaklan-
mamakla birlikte ona millî sermaye ile bir-
likte çal›flma zorunlulu¤u getiriliyordu. Fa-
kat bat› kamuoyu, “millî iktisat” politikalar›-
n› “yabanc› düflmanl›¤›” (xénophobie) ola-
rak de¤erlendiriyor, yönetimin çok floven
ve çok nasyonalist oldu¤unu aç›kça dile ge-
tiriyorlard›. Cavit Bey, 1917 bütçe konufl-
mas›nda yabanc›lar›n bu kayg›lar›n› aktara-
rak bunun do¤ru olmad›¤›n›, “yabanc› ser-
mayeye aç›k” olduklar›n› belirtiyordu. Bu
aç›klamalar sürmekte olan savafl nedeniyle
Almanya ve Avusturya’n›n Osmanl› ülkesin-
deki malî gücünü artt›rmaktan öte bir fley
getirmiyordu.13 ‹ttihatç›lar›n getirdi¤i güm-
rüklerde “millî tüccar› korumaya yönelik”
yeni tarifeler, para ak›fl›n›n kontrol alt›na
al›nmas› ve ihracat›n devlet eliyle yap›lmas›
gibi uygulamalar, flirketleri devlete,14 daha
do¤ru bir ifadeyle ‹ttihat ve Terakki yöneti-

mine ba¤l› hâle getirmiflti. Bu nedenle de
‹ttihatç› olmayan flirketlerin yaflamas› âdetâ
imkâns›z hâle getirilmiflti. Özellikle Kambi-
yo Muamelat› Merkez Komisyonu eliyle
döviz al›m sat›m›n› devletin yapmas›, Türk
paras›n›n de¤erini gümrüklerde biraz ko-
rurken iç piyasada param›z %95.5 oran›nda
de¤er yitirmiflti.15 Bu da hem ihracat› zorlafl-
t›rm›fl, hem piyasaya pahal›l›k olarak yans›-
m›fl hem de karaborsa ve vurgunlarla zen-
gin olan yeni bir grup ortaya ç›karm›flt›: Sa-
vafl zenginleri!...
Bu dönemde ‹ttihat ve Terakki Cemiye-
ti’nin deste¤i ile kurulan “millî banka”larda
da ‹ttihat ve Terakki’nin etkisi çok güçlüy-
dü. 1917 bafllar›nda kurulan ‹tibar-› Millî
Bankas›, 10 liral›k 400 bin pay senedi ile
devrin Maliye Bakan› Cavit Bey öncülü¤ün-
de kurulmufltu. ‹ttihat ve Terakki yönetimi
bu bankaya verdi¤i deste¤i göstermek için
bütün milletvekillerinin “emr-i millîye iflti-
raklerini” isteyerek onlar›n hisse senedi al-
malar›n› sa¤lad›¤› gibi parti meclisi kasas›n-
daki paraya da hisse senedi alm›flt›. Sultan
Reflad’›n 200 hisse senedi almas›, partinin
yay›n organ› Tanin Gazetesi’nde “iktisadî
cihadda millete büyük ve örnek bir davra-
n›fl” olarak ilk sayfadan duyurulmufltu.
Banka, Osmanl› Bankas›’n›n 1925’de bite-
cek olan ayr›cal›¤›ndan sonra onun yerini
alma ümidi ile kurulmufltu. ‹ttihatç›lar sa-
dece ‹stanbul’da Millî ‹ktisadiyat Bankas›,
Ticaret ve ‹tibar-› Umumî Millî Bankas› gibi
yeni bankalar da kurdular. Anadolu’da da
banka faaliyetleri aktif olarak devam etti.16

Millî bankalar›n oldu¤u gibi millî flirketlerin
en ilginç örneklerini de ‹ttihat ve Terakki
Cemiyeti ‹stanbul fiubesi kurmufltu. Özel-
likle Cemiyetin ‹stanbul Murahhass› Kemal
Bey’in de bu konudaki aktif faaliyeti ve in-
siyatifi son derece dikkat çekiyordu. Kemal
Bey’in ön ayak oldu¤u ilk “millî” flirket, Os-
manl› topraklar›nda tah›l, tiftik, koyun, ya-
pa¤›, yün, deri, afyon vb. mallar›n al›m sat›-
m›yla u¤raflacak olan Anadolu Millî Mahsu-
lat Osmanl› Anonim fiirketi’ydi. 10 liral›k
200 bin Osmanl› liras› olan sermayesinin
yar›s›n› I. Dünya Savafl› y›llar›nda ‹stan-
bul’un iafle sorunu için Kemal Bey gözeti-

Bir di¤er ittihatç› lider
Talat Pafla
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minde kurulan Heyet-i Mahsusa-i Ticariy-
ye’nin kâr›ndan karfl›lanm›flt›. Heyet-i Mah-
susa-i Ticariyye 1916 y›l›nda 273.374 Os-
manl› Liras› kazanç sa¤lanm›flt›. Bu para
Anadolu millî mahsulat gibi di¤er flirketle-
rin de sermayesini sa¤layacakt›. Anadolu
Millî Mahsulat Osmanl› Anonim flirketinin
hisselerinin yar›s› da Konya, Ankara ve Ba¤-
dat demiryolu güzergâh›nda bulunan Os-
manl› tüccar›na sat›lm›flt›. Kemal Bey’in
kurdu¤u ikinci “millî” flirket, Millî ‹thalat
Kantariye Anonim fiirketi’ydi. Yurt içinden
ve d›fl›ndan fleker, ya¤, pirinç, kahve vb.
bakkal eflyas› ay›p satacak olan flirketin ya-
r› paras›n› yine Heyet-i Mahsusa-i Ticariy-
ye’ye öderken kalan yar›s› ‹ttihat ve Terak-
ki taraf›ndan ‹stanbul bakkal esnaf›na öde-
tilmiflti. fiirketin sermayesi 200 bin Osman-
l› alt›n›yd›. Kemal Bey’in giriflimi ile kuru-
lan üçüncü flirket Millî Ekmekçi Anonim
fiirketi’ydi. Bu¤day al›p un satacak olan flir-
ketin 400 bin liral›k sermayesinin yar›s› He-
yet-i Mahsusa-i  Ticariyye’nin kâr›ndan, ka-
lan› ‹stanbul Ekmekçi esnaf›ndan al›nacak-
t›. fiirketleflme Anadolu’da revaç bulmufl,
‹ttihat ve Terakki’nin taflra örgütünün gay-
retiyle Anadolu eflraf› k›sa sürede servet bi-
rikimine gitmiflti.17  
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‹ttihat ve Terakki’nin fail-i meçhul cinayet ve
sürgün cezalar›yla korku sald›¤› dönemde
halk›n ve ‹ttihatç› olmayan tüccarla esnaf›n
sesini ç›karmas› mümkün olmam›flt›. Sadece
müstear olarak Feyzi ad›n› kullanan bir Os-
manl› vatandafl›, “‹çiflleri Bakanl›¤›’na  ma-
ruzat›md›r...” diye bafllayan bir mektup
göndererek Osmanl› esnaf›n›n ve tüccar›n›n
bu konudaki duygular›n› bugünkü esnaf ve
ifladamlar›m›z›n duygular›na da tercüman ola-
cak bir dille anlatm›flt›.18 Hakk›nda sorufltur-
ma aç›lan, fakat gerçek isimi olmad›¤› için ya-
zan› bulunamayan mektubun tam metni flöy-
le; “Zahire ticaretiyle u¤raflmak üzere sizin
baflkanl›¤›n›zda bir teflkilat yap›lmaktad›r.
Kararname ile uygulamaya konulaca¤› ga-
zetelerde duyurulmaktad›r. Tüccar› olma-
yan bir hükümetin bu dünyada benzerinin
olmad›¤›n› izaha ve aç›klamaya gerek yok.
Zaten fiirket-i Bakkaliye ve Mahsulat-› Os-
maniye gibi flirketler ticarî hayat› sekteye
u¤ratarak söndürmekte iken hükümetin
idaresi alt›nda böyle yeni bir teflkilat›n ku-
rulmas›n›n ticari hayat› büsbütün kökün-
den kaz›mak demek olaca¤›n›, vatan›ma
olan aflk›ma dayanarak arz ve ihtara mec-
bur oldum. Bir kere, hükümetle ticaret iflle-
rini bir arada yürütmek mümkün de¤ildir.
Sadece savafl y›llar›nda bile olsa bunu uy-
gulamak do¤ru de¤ildir. Çünkü bu, Alman-
ya’da olan›n hemen burada, Türkiye’de uy-
gulanmas› ve yap›lmas›d›r ki, yeryüzünde
nas›l birbirine z›t fleylerin ihtiyaçlar› farkl›
ise her hükümetin de kendisine mahsus özel
durumlar› vard›r. Fayda ve zarar› o duru-
ma göre belirlemek, programlar› buna göre
uygulamak mutlaka zorunludur.
Gerçi içinde bulunulan savafl flartlar› gere-
¤i ordu ve halk›n iaflesini, irtikâptan (cal›-
n›p ç›rp›lmaktan) kurtarmak gerekir. Ve bu
niyyetle böyle bir teflkilata ihtiyaç duyuldu-
¤u bir hakikattir. Fakat ben de ihtikâr›n
(yolsuzluklar›n) engellenmesini, vatan›n
selamet ve menfaatinden daha fazla önem-
li buluyorum. Almanya bu gibi teflkilatlar
yapabilir. Çünkü orada ticaretin her türlü-
sü yap›lmaktad›r. Ayr›ca tüccarlar›n da her
türlü kâr ve zarar› dikkate al›narak onla-
r›n yok olmamas› için önlemler al›nmakta-
d›r. Bizde bunun tamamen tersi olarak bir
kaç çeflit olan ticaret de bu flekilde hüküme-
tin ya da ona ba¤l› bir flirketin kontrolüne

verilir. Almanlar›n ald›¤› önlemler ve duy-
du¤u kayg›lar hiç düflünülemez. Ticaret ha-
yat› da k›sa bir süre içinde mahvolur, ölür
gider. (Millet olarak) ileri gidemeyiflimizin
nedenini tembelli¤imizde ve uygulamaya
koydu¤umuz bir tak›m kanun ve kararna-
melerde aramam›z gerekmez mi? Bir kere
bu kadar tüccar›n ne ile geçinece¤ini, yiye-
ce¤ini nereden temin edece¤i hiç düflünül-
müyor. Hazinemiz onlardan ald›¤› geliri,
vergiyi onlar yok olursa nereden sa¤laya-
cak? Bunlar birleflerek “bize de bir memur-
luk verin” diye baflvururlarsa -ki bu gidiflle
mutlaka baflvuracaklard›r- içlerinden bir
ikisini salland›rarak m› bu tepkileri durdu-
raca¤›z? Bu elim siyaseti uygularsak bile
tüccarlar› ancak geçici olarak durduraca-
¤›z. Di¤er konularda oldu¤u gibi insanlar
k›sa bir süre sonra bu politikadan da kork-
mayacaklard›r. Bu konudaki karar›n›z›
tekrar düflünmenizi arzu ederken düflüne-
bildi¤i çare, bu konunun uzmanlar›ndan
yeni bir komisyon toplayarak hem ihtikâr›
(h›rs›zl›¤›) önlemek hem de ticaret serbest
b›rakmakt›r. Benim bu dilekçem nedeniyle
bir tüccar oldu¤um san›lsam da böyle ol-
mad›¤›m genel ticareti tekelime almak iste-
medi¤imden de bellidir. Bu nedenle de her
türlü flahsi ç›kardan uzak, vatana sevdal›
oldu¤um aç›kça bellidir. Sözlerimi “sana
emanet edilenleri koru ki, üzülmeyesin” sö-
züyle bitiriyorum, vatan›n kurtar›c›s› muh-
terem efendim.”

Feyzi
29 Temmuz 1916

‹ktidara ‹simsiz  Özel Teflebbüsü Talep Mektubu 
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Bu incelememizde yirminci as›r Türk dü-
flünce hayat›n›n en büyük ismi Ziya Gö-
kalp’in iktisat sosyolojisini ilgilendiren gö-
rüfllerini ele almaya ve bugünkü realite-
den hareketle, baz› hususlara dikkat çek-
meye çal›flaca¤›z. Ziya Gökalp 1874-1924
y›llar› aras›nda yaflam›flt›r. 48 y›ll›k ömrün-
de “konaktan, apartman dairesine s›-
k›flt›r›lan” yani ümmet devrinden, millet
devrine do¤ru h›zla geçifl yapan milletimi-
zin meselelerine flahit olmufl ve bu sosyal
meselelere sa¤l›kl› çözümler getirmeye ça-
l›flm›flt›r. Sosyal ve toplumsal çözümlerini
nihayetinde; “Türk milletindenim, ‹s-
lâm ümmetindenim ve Bat› medeni-
yetindenim” fleklinde formüle etmifltir.
Gökalp, ülkemizin fikir hayat›nda birçok
ilk’e imza atm›flt›r. O, “Garp ilmine isti-
nat ederek, cemiyetimizin bütün me-
selelerini en detayl› ve sistematik bir
tarzda gören, ilk büyük mütefekkir-
dir.”1 Türkiye’de sosyolojinin kurucusu
odur. Tarihimizi ilk defa sosyal geliflmesi-
ne göre devirlere ay›ran yine Gökalp’tir.
Türk (Atatürk) milliyetçili¤ini sistemli hâle
getirmifltir. Nitekim Atatürk, onu “fikirle-
rimin babas›” diye nitelendirmektedir.
Gökalp’in sosyolojik olarak vazgeçemedi-
¤i en önemli tutkusu, millîliktir. Ele ald›¤›
her konuyu, durumu ve bilgiyi, Türk halk›-
n›n flartlar›na göre yorumlar. ‹flledi¤i ko-
nular›, Türk tarihi ile toplumundan ele al-
d›¤› örneklerle öylesine zenginlefltirir ki,
okuyucunun anlat›lanlara inanmaktan
baflka alternatifi kalmaz. 

Gökalp, meram›n› anlat›rken birçok yaz›
sanat›n› kullanm›flt›r. Masal, hikâye, maka-
le, diyalog, vaaz ve fliir bunlar›n bafll›calar›-
d›r. Kaleminden inceleme olarak ç›kan,
“‹ktisadi Vatanperverlik” isimli bir ma-
kalenin,  baflka bir yerde ayn› bafll›kla bir
fliire konu olmaktad›r. Her ne kadar, “flu-
ur devrinde, fliir susar” dese de, hece
vezniyle yazd›¤› fliirlerinde, daha çok ne-
sirlerinde ele ald›¤› konulara temas etmifl-
tir. Özet bir ifadeyle, ray›ndan ç›k-
mak üzere olan Türk toplumunu,
yeniden ray›na oturtmak için, ente-
lektüel manâda her türlü yolu de-
nemifltir. 

Gökalp’›n 
Millî ‹ktisada Bak›fl›
‹ktisadî görüfllerinin temelini, “mil-
lî iktisat” kavram› teflkil eder. Ele
ald›¤› her konuda oldu¤u gibi, ikti-
satta da tamamen millîli¤i savun-
makta, bunu da ancak devletin ger-
çeklefltirebilece¤ine inanmaktad›r.
Nitekim Türkiye’de uygulanan devletçilik
politikalar›n›n temelinde, Gökalp’in dü-
flünceleri yer almaktad›r. Gökalp’in, millî
iktisad› savunmas›n›n sebebi, Avrupa’da
ve ülkemizdeki de¤iflmelerdir. Ondoku-
zuncu asr›n ortalar›ndan itibaren Avru-
pa’n›n devlet anlay›fl›ndaki “millî devlet”
olma gerçe¤i,  zamanla imparatorluklar›n
y›k›lmas›na ve bu co¤rafyalarda millî dev-
letlerin kurulmas›na yol açt›. Nitekim Os-
manl› co¤rafyas›ndan 27 farkl› devlet orta-

ya ç›kt›. Bat›’daki bu geliflmelere ba¤l› ola-
rak, yirminci yüzy›l›n bafllar›nda Türk dev-
leti de “ulus devlet” olma projesini uygu-
lamaya koydu. Ziya Gökalp bu projenin en
önemi teorisyenidir. Di¤er bir faktör ise,
liberalizm ve Marksizm karfl›tl›¤›d›r. Ona
göre; “Adam Smith ekonomi politik’i ku-
rarken, insanî bir ilim kurdu¤unu sand›.
Yani buldu¤u do¤rular›, her zaman ve her
mekân için do¤ru varsayd›. Hâlbuki fark›n-

da olmaks›z›n, ‹ngiliz ekonomisinin da-
yand›¤› esaslar› ve onun geliflme flartlar›n›
yaz›yordu. Amerikal› John Ray ile Alman
Fredrich List, bu düflüncenin kendi mem-
leketleri için yanl›fl oldu¤unu belirtti. fiim-
di Almanya sanayide çok ilerledi¤i için, bu
defa Adam Smith’in (Manchester okulu-li-
beral iktisat) kaideleri burada canlan›yor.
fiüpheniz olmas›n ki, Amerika sanayide
çok ilerledi¤i, ‹ngiltere ve Almanya reka-
betinden korkmad›¤› zaman, Adam
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Smith’in fikirlerini müdafaa edecek ve her
millete zorla kabul ettirmeye çal›flacakt›r.
Her ne zaman olursa olsun, endüstride
ileri gitmifl milletlerin ekonomi kitaplar›-
n›, de¤iflmez kutsal kitap kaideleri gi-
bi aynen okutmaya ve hayat›m›zda böyle
bir devlet ekonomisinin peflinden gitme-
ye kalkt›kça, iktisaden çökmeye do¤ru gi-
dece¤imizden flüphe etmeyiniz.” 2

Gökalp ayn› zamanda, Marx’›n iktisad›,
toplumlar için tek belirleyici faktör olarak
görmesine karfl› ç›kar. Bu noktada Gö-
kalp, sosyolojisinden etkilendi¤i Emile
Durkheim’in; “…Di¤er içtimaî hadise-
ler, iktisadî hadiselere sebep olabil-
di¤i gibi; iktisadî hadiseler de içtimaî
hadiselere sebep olabilir.”3 görüflünü
destekler. Gökalp, Edmon Domolen’in te-
sis etti¤i; “yar›nki cemiyet yaln›z müs-
tahsillerin olmal›d›r” anlay›-
fl›n› da mübalâ¤l› bulur. Çünkü,
müstahsilin mânâs› geniflletilin-
ce bir flair, bir âlim, bir musiki-
flinas, bir filozof, bir ressam da
müstahsildir. Yani üretici...O
halde; “yar›nki cemiyet mü-
tehass›slardan mürekkep
olmal›d›r”4 fikri daha do¤ru-
dur der. Asl›nda Gökalp’in bü-
tün çal›flmalar› bir maksat do¤rultusunda-
d›r: O da, millî kalarak ça¤dafllaflmakt›r.
Bu ça¤dafllaflma projesinde, Türkiye’de
millî ekonominin oluflturulmas› ve tar›m
toplumundan, sanayi toplumuna geçile-
rek, Bat› seviyesine eriflilmesi önemli bir
yer tutmaktad›r. Nitekim Türkiye’deki du-
rumu hep ‹ngiltere, Almanya, Amerika gi-
bi Bat› memleketleriyle k›yaslamakta ve
ülke realitesine göre çözümler üretmeye
çal›flmaktad›r. Gökalp meselelere getirdi-
¤i çözümler noktas›nda tamamen yerlidir.

‹ktisada Dair ‹lk Yaz›
Onun iktisadi meselelere iliflkin ilk yaz›s›,
16 May›s 1904 tarihli “Diyarbekir Gazete-
si”nde yay›nland›. Ad› “K›flla Meydan›” idi.
Diyarbekir ve Peyman gazetesinde yazd›¤›
birçok yaz›da daha ziyade kendi bölgesi-

nin ekonomik meselelerini konu alm›flt›r.5

Ziya Gökalp, ‹ktisat Mecmuas›nda kaleme
ald›¤› bir dizi yaz›da ise, “Millet nedir? Mil-
lî iktisat neden ibarettir?” sorular›na cevap
aramaktad›r.6 Burada millî iktisad›, Türkle-
ri bir camia haline getirecek, Türk hars›-
n›n teflekkülünü temin edecek amillerden
birisi olarak görmektedir. Ona göre iktisa-
dî hayat›n aile, flehir ve millî olmak üzere,
üç devresi vard›r. Aile iktisad› devresinde
mübadele yoktur. Ücret ve fiyat kurumla-
r› henüz mevcut de¤ildir. ‹fller imece usu-
lüyle yahut esirler ve serfler vas›tas›yla ya-
p›l›r. Küçük bir ifl bölümü vard›r. fiehir ik-
tisad›nda ise mübadele do¤rudan do¤ruya
ve vas›tas›zd›r. Ona göre, bu üç iktisadî
devre realitede birbirlerinden tamam›yla
ayr› de¤ildir. Her kavimde bu üç anlay›fl-
tan biri as›l, di¤erleri de ikincil planda ola-

rak bulunur. Yani flehir iktisad›n›n hâkim
oldu¤u yerlerde, aile iktisad›n›n izleri ola-
bilece¤i gibi, millî iktisad›n hâkim oldu¤u
yerlerde de aile ve flehir iktisatlar›n›n izle-
ri bulunabilir.7

Gökalp, bu yaz›lar›nda millî iktisad›n nas›l
meydana getirilece¤ini de anlat›r. Bunun
için mevcut iktisadî kurumlar› tetkik et-
mek ve di¤er milletlerin kurumlar› ile kar-
fl›laflt›rmak önemlidir. Bu makalelerinde
konuya daha çok teorik aç›dan yaklaflmak-
ta, bizlere bir flema sunmaktad›r. Ona gö-
re millî iktisad›m›z› aramaya giriflti¤imiz-
de, klasik iktisat ilmi ile ifle bafllamamal›-
y›z. Çünkü klasik iktisatta, millîlik yoktur.
Ayn› zamanda da bizim iktisat hayat›m›za
tatbik edilemez. Mesela bizde flehir ve afli-
ret iktisadi sistemleri var. Birbirinden büs-
bütün ayr› olan bu iki sistemi ayn› kural ve

kaidelerle idare etmek mümkün müdür?
Diye sormaktad›r.8 Yine millî iktisad›m›z›
olufltururken memleketin ve milletin tari-
hini de göz önünde bulundurmak gerek-
mektedir. Ona göre millî iktisad› olufltu-
rurken, mazi ve hâli bilmezsek, âti için dü-
flüncelerimiz gerçek d›fl› olur. Eski Türk-
lerde millî iktisat devreleri bulundu¤una
dikkat çeken Gökalp’in, millî iktisad›n
devletin flekliyle yak›n ilgisi oldu¤unu söy-
ler. Ona göre iktisad›n medine (flehir), sal-
tanat ve millet iktisad› olmak üzere üç
devresi vard›r. Bunlardan millet iktisad›
günümüz devletlerinde bulunmaktad›r.
Türkiye’nin istikbali de millî iktisattaki ba-
flar›s› derecesine ba¤l›d›r.9

Asri Devletin Tarifi
Gökalp’e göre asrî devlet büyük sanayiye

malik devlettir. Ülkemizde de bü-
yük sanayiye ulaflmak için, millî bir
hamle ile askerlikte Avrupa’ya ye-
tiflti¤imiz gibi, sanayide en k›sa za-
manda onlara ulaflmam›z lâz›m. Av-
rupa’n›n en son fennî terakkileriyle
ifle bafllamal›y›z. Mesela hareketi-
mizin bafllang›c› elektrik olmal› ve
memleketimizi büyük bir elektrik
flebekesi içine almal›y›z.10  Ayr›ca

devlet (valilik, kaymakaml›k, belediyeler
dâhil) özel teflebbüsle rekabet etmemek
flart›yla ve özel teflebbüsün gerçeklefltire-
meyece¤i alanlarda her türlü fabrikalar›
kurabilirler. Çünkü o an itibar›yla zay›f
olan yerli flirketlerden büyük ifller bekle-
nemeyece¤ini, ayr›ca siyasî müdahaleleri
arkalar›ndan sürükleyip getiren ecnebi
sermayesinden bir hay›r gelmeyece¤ini,
dolay›s›yla kendi ya¤›m›zla kavrulmam›z›n
daha do¤ru bir davran›fl olaca¤›n› düflün-
mektedir. Gökalp, memleketimize büyük
sanayiinin bütün flubelerini ancak devle-
tin kurabilece¤ini savunur. Türkler tabiat›
icab› devletçi oldu¤undan, her fleyin dev-
let taraf›ndan bafllat›lmas›n› bekler. Bu se-
beple devletin iktisadî ifllerde yetkili olma-
s› için kendisinin bir iktisadî devlet mahi-
yetine girmesi gerekir. Bunun için de, bü-
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tün devlet ricaliyle memurlar›n tam manâ-
s›yla iktisadiyatç› olmas› flartt›r.11 Ona gö-
re, hükümetlerin baflar›s›zl›¤›, siyasiler ta-
raf›ndan idare edilen hükümetlerin, iktisa-
dî iflleri de siyasetçilere havale etmesin-
den kaynaklanmaktad›r.12

Ziya Gökalp “‹ktisada Do¤ru” isimli ma-
kalesinde13 Türkiye’de iktisad›n inkiflaf›yla
zengin bir s›n›f yetiflmedi¤i için, sadece
zevk ald›klar› iflleri yapanlar çok azd›r. Ül-
kemizde büyük âlimlerin, sanatkârlar›n, fi-
lozoflar›n yetiflmemesi iktisadî hayat›m›-
z›n çok geri olmas›ndand›r. Avrupa’da yal-
n›z mütehass›slar›n eserlerine k›ymet veri-
lirken; bizde ise her fleyden bahsedenle-
rin otorite say›lmas›n›n sebebini yine ikti-
sadî hayatta aramal›y›z. Bir memlekette ik-
tisadî hayat ne kadar yüksekse, taksimi
amalde o derecede derindir. Yüksek faali-
yetlerin birer ihtisas mesle¤i olabilmesi,
ancak taksimi amelin çok derinleflmifl bu-
lundu¤u yerlerde mümkündür. Yani, ikti-
sada verilecek önem yaln›z maddî refah›
temin etmekle kalmaz; yüksek faaliyetle-
rin mümkün olmas›na da zemin haz›rlar.
Bir memlekette iktisadî hayat yüksek de-
¤ilse, ne ilim, ne sanat, ne felsefe, hatta ne
de ahlâk ve din yüksek tecellilerini göste-
rebilir. Demek ki, en mânevî zevkleri, en
ruhanî vecdleri duyabilmek için de, yine
iktisadî hayat›n yükselmesi gerekir.14

Çal›flmaktan Kurtulmak 
‹çin Çal›flmak
Ziya Gökalp, Cumhuriyet Gazetesi’nde,
“Çocuk Sütunu” genel bafll›¤› alt›nda da,
çeflitli yaz›lar kaleme alm›flt›r. Burada ya-
y›nlanan Hayvanlarda ‹ktisadî Hayat, Hay-
vanlarda ‹ktisat ve ‹htiyaçlar› ve Atefl Yaka-
bilen Mahlûk isimli o¤lu Turgut’la babas›-
n›n yapt›¤› sohbetler ekonominin baz›
özelliklerine ve kavramlar›na de¤inmekte-
dir. Burada insanlar› di¤er canl›lardan ay›-
ran en önemli fark›n, atefl yakabilme özel-
li¤i oldu¤unu söylemektedir. Yine kâinat-
ta çal›flmay› sevmeyen yegâne canl›n›n in-
sanlar oldu¤unu; kölelik, iflbölümü, maki-
neler gibi müesseseleri insanlar›n kendi
zahmetlerini azaltmak için icat ettiklerini
ifade etmektedir.15 Yani insanlar çal›flmak-
tan kurtulmak için çok çal›fl›yor. Ona göre
flair Eflref bu durumu; “Az zahmete muka-
bil, çok menfaat husulü” m›sra›yla çok gü-
zel ifade etmifltir. ‹stedi¤i ise insan›n çal›fl-
may› “içtimaî hizmet” gibi flerefli bir
mertebeye yükseltmesidir. Burada serma-
ye ve mülkiyet olgusuna da dikkat çek-
mektedir. Proudhon’un meflhur “mülki-
yet h›rs›zl›kt›r” sözüne at›fta bulunur. Bu-
na mukabil, Charles Gide’nin; “Mülkiyet
h›rs›zl›kt›r ifadesi birçok itirazlar› davet
edebilir. Fakat onu tarsine çevirerek h›r-
s›zl›k bir mülkiyettir haline getirirsek, her
türlü itirazdan azâde kal›r. Tabi olarak
e¤er mal sahipleri olmasayd› h›rs›zl›k da
olmayacakt›.”  Görüflünü öne sürerek Pro-
udhon’ a kat›lmamaktad›r.16 ‹ktisad›n bafl-
lang›c› olarak ihtiyaçlar› gören Gökalp’e
göre; “sermayenin alâmetifarikas›, yeni bir

servet husule getirmek için tasarruf olun-
mufl bir servet olmas›d›r.”17 Ona göre;
“Türkler özgürlük ve ba¤›ms›zl›¤›
sevdikleri için, ifltirakçi (komünist)
olmazlar, fakat eflitli¤i sevdiklerin-
den dolay›, fertçi de kalamazlar.
Türk kültürüne en uygun sistem, so-
lidarizm yani dayan›flmac›l›kt›r. Kifli-
sel mülkiyeti kald›rmaya giriflmeleri
do¤ru de¤ildir. Yaln›z sosyal dayan›fl-
maya yarayan flahsi mülkiyetler var-
sa, bunlar meflru say›lamaz. Bundan
baflka, sadece flahsi mülkiyet olmas›
gerekmez. Kiflisel mülkiyet gibi, top-
lumsal mülkiyet de olmal›d›r. Toplu-
mun bir fedakârl›¤› veya zahmeti so-
nucunda meydana gelen ve kiflilerin
hiçbir eme¤inden do¤mayan fazla
kâr, topluma aittir.” 18

Demek ki, Türklerin toplumsal ideali flah-
si mülkiyeti kald›rmaks›z›n toplumsal ser-
vetleri fertlere kapt›rmamak, genelin fay-
das›na harcamak üzere korunmas›na ve
üretilmesine çal›flmakt›r. 
Türklerin, bundan baflka, bir de ekono-
mik idealî vard›r ki, o da ülkeyi büyük sa-
nayie  kavuflturmakt›r. Baz›lar›: “Ülkemiz
bir tar›m ülkesidir. Biz daima çiftçi
bir millet olarak kalmal›y›z" diyorlar,
ki bu fikir asla do¤ru de¤il. Gerçekten,
çiftçili¤i hiçbir zaman elden b›rakacak de-
¤iliz; fakat ça¤dafl bir millet olmak istiyor-
sak, mutlaka büyük sanayiye sahip olma-
m›z gerekir. Avrupa hareketlerinin en
önemlisi, ekonomik devrimdir. Ekonomik
devrim ise, ilçe ekonomisi yerine, millet
ekonomisinin ve küçük zanaatlar yerine,
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büyük sanayiinin konulmas›ndan ibaret-
tir. Millet ekonomisi ve büyük sanayi ise,
ancak koruma yönteminin uygulanmas›
ile oluflabilir. Bu konuda bize yol göstere-
cek olan millî iktisat teorileridir. Ameri-
ka'da John Ras ve Almanya'da Friedrich
List, ‹ngiltere'de Manchesterienler kur-
duklar› ekonomi biliminin, genel ve mil-
letleraras› bir bilim olmay›p; sadece ‹ngil-
tere'ye özgü millî bir ekonomi sistemin-
den ibaret oldu¤unu ortaya koydular. ‹n-
giltere, büyük sanayi ülkesi oldu¤u için,
ürünlerini d›flar›ya göndermek ve d›flar›-
dan ham madde getirmek zorundad›r. Bu
nedenle ‹ngiltere için yararl› olan tek yön-
tem, gümrüklerin serbest olmas› kural› ya-
ni aç›k kap›19 politikas›d›r. Bu ilkenin ‹ngil-
tere gibi büyük sanayie sahip olmayan
milletler taraf›ndan kabul edilmesi, son-
suzlu¤a kadar ‹ngiltere gibi sanayi ülkele-
rine ekonomik aç›dan esir kalmas› sonu-
cunu verecektir. ‹flte bu iki ekonomist, ül-
keleri için birer özel "millî ekonomi" siste-
mi meydana getirerek, ülkelerinin büyük
sanayie sahip olmas› yolunda çal›flt›lar ve
baflar›l› da oldular. Bugün, Amerika ve ‹n-
giltere ile boy ölçüflecek bir konuma yük-
selmifllerdir ve flimdi onlar da, ‹ngilte-

re'nin aç›k kap› politikas›n› izliyor. Fakat
bu seviyeye gelebilmelerinin, y›llarca millî
ekonominin koruma yöntemlerini uygula-
malar› sayesinde oldu¤unu da pek âlâ bili-
yorlar.

‹flte Türk ekonomistlerinin de ilk ifli, önce
Türkiye'nin ekonomik gerçeklerini incele-
mek, sonra da bu objektif incelemelerden
millî ekonomimiz için bilimsel ve esasl› bir
program haz›rlamakt›r. Bu program ger-
çeklefltirildikten sonra, ülkemizde büyük
bir sanayi teflkil etmek için, her fert bu
program dairesinde çal›flmal› ve ekonomi
bakanl›¤› da bu flahsi faaliyetlerin bafl›nda
gelen bir düzenleyici görevi üstlenmelidir.
Ziya Gökalp’›n, Türkiye’nin kalk›nmas› ile
ilgili görüfllerinin bir k›sm›n› burada zik-
rettik. O, zaman›n›n iktisadî meselelerini
ele alarak, onlar› en iyi bir flekilde ifade et-
mifltir. Bu konular›n bir k›sm› günümüzde
de tart›fl›lmaya devam etmektedir. Bu an-
lamda son olarak; Ziya Gökalp’in, Cumhu-
riyet kurulurken ifade etti¤i iktisadî fikirle-
rinin önemli bir k›sm› hâlâ güncelli¤ini
koruyor. Kanaatimce Gökalp’in iktisadî ve
sosyal yönü ile önemi de buradan kaynak-
lan›yor. 
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‹stanbul Üniversitesi Tarih Enstitüsü Dergisi, Say›
12.ss.356..Diyarbekir ve Peyman gazetelerinde
ekonomiyle ilgili yaz›lar›n›n bir k›sm› Muhasebe-
i Iktisadiye, Diflten artmaz iflten artar, Ticaret:El-
Kasib..., Makale-i Iktisadiye, Ziraat ve Zenaat, Ar-
zi münazalar› gibi bafll›klar› tafl›maktad›r.
6Ziya Gökalp, Makaleler VIII, T.C. Kültür Bakanl›-
¤› Yay.,ss.75-96.
7Age.,ss.78-81
8Age.,ss.86
9Age.,ss.86-87.
10Age.,ss.170. Gökalp’in 1920’lerde söyledi¤i bu
sözlerden 70 y›l sonra 1990’larda dönemin Cum-
hurbaflkan› Turgut ÖZAL ile Dönemin Baflbakan›
Süleyman DEM‹REL aras›ndaki önemli tart›flma-
lardan birisi de ÖZAL’›n Türk köylerinin; Demire-
lin’de Türk köylüsünün yüzde yetmifline elektrik
götürdükleri yönündeki ö¤ünmeleridir.
11Baflbakanl›k Müsteflar› Prof.Dr.Ömer D‹NÇER’in
2004 y›l›nda Kanal7 televizyonunda kat›ld›¤› bi
haber pro¤ram›nda söyledi¤i “sos yirmi yil içeri-
sinde iflletmeci devlet anlay›fl›n›n egemen olmaya
bafllad›¤›,bu nedenle iflletme profesörü olarak be-
nim Baflbakanl›k Müsteflar› olarak atanmam isa-
betli olmufltur” fleklindeki sözleri de Gökalp’in gö-
rüfllerinin baflka biçimde ifadesir.
12Nitekim K‹T’lerin onlarca y›ld›r zarar etmesinin
temel sebebi de siyasiler taraf›ndan idare edilme-
sidir.Bunlar›n özellefltirildiklerinde kar etmeye
bafllamas› gerek bizi gerek se Ziya Gökalp’i hakl›
göstermektedir.
13Ziya Gökalp, Makaleler VII,TC Kültür Bakanl›¤›
Yay., ss.34-40.
14Age.,ss.37.
15Ziya Gökalp, Makaleler IX,TC Kültür Bakanl›¤›
Yay., ss.216-217.
16Age.,ss.220
17Age.,ss.221
18Ziya GÖKALP, Türkçülü¤ün Esaslar›,”‹ktisadî
Türkçülük”, MEB yay›nlar›,‹st.,1990.ss.178-182.
19Türkiye’de 1996 y›l›nda büyük ümitlerle güm-
rük birli¤ine gitmifltir.2003 y›l› sonuna geldi¤i-
mizde ise bu iflten zarar›m›z Ankara Ticaret
Odas› Baflkan› Sinan AYGÜN’ün ifadesine göre,
80 milyar olmufltur. (Bak›n›z ATO internet sitesi)
11 Kas›m 2003’de Haber Analiz’e verdi¤i bir rö-
portaj›nda Türkiye’nin Gümrük Birli¤i’nden do-
lay› u¤rad›¤› zarar›n 100 milyar dolar oldu¤unu
ifade etmektedir.
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1846 – 1879 aras›nda, yani Abdülmecit ve
Abdülaziz devriyle II. Abdülhamit’in ilk y›l-
lar›nda ‹stanbul’da yaflayan Alman yazar ve
bilim adam› A. David Mordtmann, Osman-
l› devlet ve toplum yap›s›yla ilgili izlenim-
lerini anlatt›¤› ‹stanbul ve Yeni Osmanl›lar
adl› kitab›n›n bir yerinde, biraz da alayc›
bir ifadeyle flöyle yaz›yor: “ (Osmanl›’da)
Maarif, Ticaret, Ziraat ve Nafia Nezaret-
leri daha önceleri yoktu ; devlet bu ifller-
le hiç ilgilenmiyordu. Bu nezaretler
1847’den itibaren kurulmaya baflland›
fakat ço¤unun varl›¤› isimden ibarettir.”
Bu ifadeler bize Osmanl› toplum düzeni
hakk›nda bir fikir veriyor. Söz konusu
alanlarda devlet yoksa da bu alanlar elbet-
te vard›. Koskoca devlet elbette nafias›z,
ticaretsiz de¤ildi. Kendine özgü bir toprak
düzeni, e¤itim sistemi vard› ve bu ifller ye-
rel sivil yönetim birimleri, vak›flar ve bafl-
ka sivil kurulufllar taraf›ndan yürütülüyor-
du. Bu konuda Ahmet Tabako¤lu’nun
Türk ‹ktisat Tarihi gibi bir çok esere bafl
vurulabilir. 
Sanayi Devrimi ve liberal ekonomik düzen
Bat› Dünyas›na hakim oldu¤unda asl›nda
Osmanl› toplum yap›s› buna haz›rl›kl›yd›.
Bir dönüflüm gerekliydi ki bunu Bat› top-
lumlar› da yaflamaktayd›. Osmanl› yenilefl-
mesi, gevflek Osmanl› sistemini merkezi
hale getirerek devlete ba¤l› bir düzene

sokma ve böylece da¤›lmay› önleme girifli-
midir. Tabi bunu yaparken kurumlaflmada
önde giden Bat› ülkeleri örnek al›n›yordu.
Özel teflebbüs ve flirketler aç›s›ndan da
benzeri bir geliflme yafland›. Demiryolu,
posta, telgraf, ulafl›m gibi birçok alanda
bafllayan yat›r›mlar, ço¤u yabanc› ortakl›
flirketler taraf›ndan yürütüldü. Dönemin
finans dünyas›nda kullan›lan hisse senedi,
bono gibi enstrümanlar Osmanl› ticaret
merkezlerinde de yayg›n bir flekilde mev-
cuttu. Abdülaziz’in arkas›nda hat›r›
say›l›r miktarda Osmanl› Bankas› bo-
nosu b›rakt›¤› biliniyor.     
Ünlü Osmanl› sadrazamlar› Ali ve Fu-
at Paflalar zaman›nda türlü nedenler-
le Posta flirketi iflas ediyor ve yerine
Posta Umum Müdürlü¤ü kuruluyor.
Yani posta, özel teflebbüsle bafll›yor.
Demiryolu, telgraf, ulafl›m da öyle.
Fakat ticarette yabanc› flirketler ve
onlarla birlikte çal›flan az›nl›klar›n ha-
kimiyeti vard›r. Müslüman halk›n ti-
caret ve sanayie yönelmesi ise daha
zor ve uzun zamanda oluyor. Tabi bunun
siyasal nedenlerini de göz ard› etmemek
gerek. Ayn› siyasal nedenlerle devlet, Müs-
lüman – Türk unsurda özel teflebbüs ve
flirketleflmeyi teflvik etme gere¤ini duyu-
yor. 
1908’e kadar Osmanl› topraklar›nda bili-

nen anonim flirket say›s› 86 iken 1908 -
1918 aras›nda bu say› 236’ya ç›k›yor. Özel-
likle 1914 sonras›nda kurulanlar›n ço¤u
Müslüman - Türk flirketleri. fiirketlerin yo-
¤unlaflt›¤› merkezler olarak, büyük ço¤un-
luk  ‹stanbul’da olmak üzere ‹zmir, Konya,
Ayd›n, Bursa, ‹zmit, Uflak, Manisa, Kayseri,
Ankara say›labilir. 1920 y›l›nda ‹stanbul d›-
fl›nda, milli anonim flirketlerde Konya bafl›
çekmekte, onu ‹zmir, Ayd›n, Bursa, Kayse-
ri, Kütahya, Eskiflehir, Ankara gibi merkez-

ler izlemektedir. ‹lk milli banka Konya Ka-
raman’da kuruldu, bunu  Ayd›n, Kayseri,
Adapazar› gibi merkezler izledi. 

Kurulufl Devre: 
Devlet Kapitalizmi
Yeni Türk Devleti, baflka birçok konuda

Yeni Türk Devleti, birçok konuda oldu¤u gibi,  ‹ttihatç›lar›n özel teflebbüsü destekleme
politikas›n› da miras ald›. Özel teflebbüsün desteklenmesiyle 1921– 1930 aras›nda kurulan
ve en az 50 kiflinin çal›flt›¤› sanayi kuruluflu 24 iken, bu say› 1931–1940 y›llar› aras›nda
57, 1941-1950 aras›nda ise 149  oldu.
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Cumhuriyet’in ‹lk Y›llar›ndan Günümüze

Özel Teflebbüs ve fiirketler

Genel olarak özetleyecek olursak; 1923 –
1950 kamusal kurumlaflma, 1950 – 1961
özel sektör kurumlaflma, 1961–1980 para
piyasalar›n›n yayg›nlaflma, 1980 – 1988 d›fl
ticarette serbestlik ve 1988 – 1994 mali
serbestleflme dönemi olmufltur. 1990’l› y›l-
lardan itibaren bafllayan özel teflebbüsün
yayg›nlaflmas› olgusu iflte bu temeller üze-
rinde gerçekleflti.



oldu¤u gibi,  ‹ttihatç›lar›n özel teflebbüsü
destekleme politikas›n› da miras ald›. Siya-
sal, ekonomik sistemde henüz temel bir
ayr›flma sa¤lanm›fl de¤ildi. Mecliste ‹ttihat
– Ahrar ikilemi devral›nm›fl gibiydi. ‹tti-
hatç› gelenekten gelen Halk F›rkas›na kar-
fl› daha liberal bir partinin kuruluflu gecik-
medi: Terakkiperver Cumhuriyet F›rkas›. 
Yeni yönetimin benimsedi¤i Bat› tarz› ka-
pitalist sistem bir ifl adamlar› s›n›f›na ihti-
yaç duyuyordu. Bu da Türk nüfus içinde
bir zengin s›n›f›n oluflmas›na ba¤l›yd›. Yö-
netici kadrolar ellerindeki siyasi gücü ken-
dilerini, yak›nlar›n› veya ifl ortaklar›n› zen-
ginlefltirmek için kullan›nca Cumhuriyetin
yeni zenginleri ortaya ç›kmaya bafllad›.
Birçok hükümet ve parlamento üyesi, üst
düzey bürokrat ve liderlerin yak›nlar› ifl
hayat›na at›ld›, oluflan “milli burjuvazinin”
kurucular› aras›nda yer ald›. Yerli ve ya-
banc› flirketlerin  ifl takipçisi, temsilcisi, or-
ta¤› ve yönetim kurulu üyesi olarak, yöne-
timle yerli ve yabanc› flirketler aras›nda or-
ganik ba¤lar› kurdular.  
Devlet ihaleleri, önemli bir zenginlefltirme
yoluydu. Devletin içeriden veya d›flar›dan
sat›n ald›¤› mal ve hizmetler, yeni meclis
üyeleriyle dost ve akrabalar› olan müteah-
hitlerin büyük servet biriktirmesini sa¤la-
d›. Bir baflka yol, devlet bankalar› ve ‹fl
Bankas› kredilerinin da¤›t›lmas›yd›. Kay-
naklara göre özellikle ‹fl Bankas›, liderle-
rin yak›nlar›na kredi da¤›tmakla meflhur-
du. ‹stanbul ve ‹zmir limanlar›n›n iflletil-
mesi, fleker üretimi ve ithali gibi temel ih-
tiyaç maddeleri üzerine baz› özel flirketle-
re verilen tekeller büyük servetlere yol aç-
t›. Baz› giriflimcilere de flirket sermayesine
hazinenin kat›lmas›yla fon sa¤land›.
1920’lerin sonunda devlet 29 flirketin top-
lam sermayelerinin %38’ini sat›n alarak o
günün cari de¤eriyle 22 Milyon TL aktard›.
Tabi siyasi nüfuz kullanarak zengin olma-
ya karfl› elefltiriler de geliyordu. Zaman›n
Bahriye Vekili Yavuz z›rhl›s›n›n onar›lmas›
iflinde rüflvet ald›¤› iddias›yla mecliste Yü-
ce Divan’a sevk edilir. Orada kendini sa-
vunmak için söyledi¤i  flu sözler, döneme

›fl›k tutar niteliktedir: “ Bana neden soru-
yorsunuz ? Hepiniz, baflta reisimiz olmak
üzere, zenginleflmek laz›md›r, demokrasi
zenginli¤e dayan›r demiyor muydunuz ?
Hepiniz ayn› flekilde ifllere girmediniz mi ?” 
Do¤udaki isyan ve yaflanan siyasi bunal›m,
tek parti sistemine, takrir-i sükuna götür-
dü¤ü gibi, Devletçi bir ekonomik rejimin
de yolunu açt›. Özellikle Dünyada yaflanan
1929 bunal›m› ihracat› büyük ölçüde bal-
talad› ve yaflanan paras›zl›k özel giriflimle-
rin önünü kesti. Bu ortamda Cumhuriyet
yönetimi devletçi karma ekonomi sistemi-
ne geçmeye karar verdi. 1930 – 31 y›llar›n-
da temel sanayiin devlet taraf›ndan kurul-
mas› ve iflletilmesi kesinleflti.Tabi burada,
kapitalizmin baflar›s›zl›¤› gibi görünen bü-
yük bunal›m› ve bunu f›rsat bilen ve bizde-
ki gibi kurulufl heyecan›n› yaflayan Sovyet
rejiminin devreye girerek yard›m etmek
istemesini dikkate almam›z gerekiyor. Ye-
ni Sovyet rejimi kap› komflusunu kazan-
mak istemektedir. 
O s›rada bez, fleker, gazya¤› gibi o günün
en temel ihtiyaç maddeleri ithal  ediliyor-
du. fieker, orta gelir grubunun bile ulafla-
mad›¤› bir fleydi. 1932 y›l›nda t›pk› Do¤u
Bloku ülkelerinde oldu¤u gibi befl y›ll›k
kalk›nma plan› haz›rlanmaya baflland›.
1933’de Sümerbank kuruldu ve bu Kamu
‹ktisadi Teflebüsleri ‘nin (K‹T) temeli ol-
du. 1934’te planl› ekonomi dönemi aç›ld›.
fiekerbank, Etibank derken 1937 sonuna
kadar dokuma, demir, ka¤›t, fleker, cam,
kimya gibi alanlarda 16 büyük fabrika ku-
ruldu. Bu kurulufllar ve onlara ba¤l› yan
sanayi ve hizmet alanlar› ‹kinci Dünya Sa-
vafl›’na do¤ru giden d›fl geliflmeler karfl›-

s›nda ekonominin bir ölçüde nefes alma-
s›n› sa¤lad›. Dünya buhran› ve ‹kinci Dün-
ya Savafl› koflullar›nda uygulanan yüksek
gümrük tarifeleri ve döviz s›n›rlamalar› it-
halat hacmini daralt›nca iç piyasa yerli sa-
nayi ve ticaret aç›s›ndan korunmufl oldu.
Bu durum da yerli sanayi ve ticaret burju-
vazisinin geliflmesini olumlu yönde etkile-
di. Fiyatlar befl kat artarken ücretler düfltü
ve bu iflletmelerin karl›l›¤›n› art›rd›. Buna
ba¤l› olarak savafl y›llar›nda birçok yeni
özel sanayi iflletmesi kuruldu. En az 10 ki-
flinin çal›flt›¤› sanayi kurulufllar› 1927’de
1880’den 1950’de 2520’ye yükseldi. 1921 -
30 aras›nda kurulan en az 50 kiflinin çal›fl-
t›¤› sanayi kuruluflu 24 iken bu say› 1931 -
1940 aras›nda 57, 1941 - 1950 aras›
149’dur.   
Savafl sonras›nda ise d›flar›dan Amerika ve
içeriden yerli ifladamlar› çevrelerinden ge-
len bask›lar devletçi sanayileflme politika-
s›n› gözden düflürdü. 1945 bütçe görüfl-
melerinde ‹ktisat Bakan› Fuat Sirmen,
Cumhuriyet rejiminin esasta özel mülki-
yete dayand›¤›n› vurgulayarak, hükümetin
sanayileflmede özel giriflime a¤›rl›k vere-
ce¤ini aç›klad›. Amerika öncülü¤ündeki
Bat› dünyas› Almanya’n›n flahs›nda devlet-
çi otoriter sistemlere karfl› zafer kazanm›fl-
t› ve bir kez daha kapitalist dünya revaç-
tayd›. Karma ekonomide kantar›n topuzu
bu e¤ilimi izlemekte gecikmedi. Siyasal
sistem de bundan nasibini ald›. CHP’nin
içinden yenilikçi kanat yeni bir siyasal ör-
gütlenmeye giderek hem özel teflebbüs
hem de siyasal özgürlük taleplerine cevap
verdi. 
Asl›nda CHP de savafl sonras›ndaki bu
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trende uymak istedi fakat o kadar esnek
de¤ildi. O s›rada ülkemize gelen Amerika-
l› ekonomi uzman› Thornburg, Ankara
(CHP) hükümetinin ekonomi program›n›
“devlet sosyalizminin afl›r› bir ifadesi” ola-
rak de¤erlendiriyordu. Yazd›¤› raporda iki
ana nokta üzerine yo¤unlaflt› : 1. Türki-
ye’nin iktisadi kalk›nmas› devlet faaliyetle-
rinin genifllemesiyle de¤il Türk halk›n›n
giriflim gücü ve yetene¤iyle baflar›labilir. 2.
Türkiye’nin en çok ihtiyac› olan yat›r›m
alanlar›, yollar, sulama sistemi (tar›m), ka-
mu sa¤l›¤› ve e¤itimin yayg›nlaflt›r›lmas›-
d›r.Bu noktalar, DP ve hatta daha sonra AP
politikalar› düflünüldü¤ünde, oldukça dik-
kat çekicidir. 
Devletçili¤in özel teflebbüs üzerindeki  en
olumlu etkisi vas›fl› eleman yetifltirmesi-
dir.  Devlet sektöründe yetiflen kaliteli yö-
netici, personel ve iflçiler, bunla-
r› e¤itmek için masraf etmemifl
olan özel iflletmelere transfer
edilmifltir. Yani K‹T’ler vas›fl›
personel okulu gibi çal›flm›flt›r.
1923 – 50 döneminde devlet bü-
rokrasisinden gelen insanlar sa-
nayi ve ticaret burjuvazisinin
önemli bir k›sm›n› oluflturdu. Bu
dönemdeki giriflimcilerin en az
%40’› ifl hayat›na devlet sektö-
ründen at›ld›. Bu oran 1931 – 40
aras›nda % 78’e kadar ç›kar.
1941- 50 aras›nda ise % 31’dir. Bunlar ara-
s›nda ticaret kökenli ailelerden gelenler
oldu¤u gibi fakir aile çocuklar› da vard›r.
Devlet kurumlar› ve adamlar›yla sanayi ve
ticaret burjuvazisi aras›ndaki bu samimi
iliflki  devlet politikalar›na da pek ters düfl-
müyordu. Çünkü devlet tecrübesi olan
özel teflebbüs daha bir makbuldü. 

Serbest Piyasa, 
Serbest Siyaset
DP, savafl sonras› trendi yakalam›fl bir siya-
si grup olarak içeride ve d›flar›da kabul
gördü.  Toplum aç›s›ndan adeta bast›r›l-
m›fl duygular›n bir aç›l›m›yd›.Bu nedenle
gerek siyasette, gerek ekonomide büyük

rakamlar›n, geometrik büyümelerin devri-
ne girildi. ‹flte size ekonomideki büyüme-
nin baz› göstergeleri : 1950’den 1965’e ta-
r›m sektöründeki reel büyüme oran› :
%90. ‹malat sanayiinde % 370. Madencilik
sektöründe : %263.5. Elektrik, gaz ve su
sektöründe : % 585. Toplam sanayide : %
367. ‹nflaat sektöründe : % 321. Ulaflt›rma
– haberleflmede : % 318.  
fiimdi GSMH’de sektör paylar›ndaki de¤i-
flime bakal›m : 1950’de tar›m: % 41, sana-
yi : % 13.1, hizmetler % 45.9. Bu oranlar
günümüze kadar dramatik bir de¤iflim ya-
fl›yor. Tar›m’›n GSMH’deki pay› 1960’ta
37.5, 1980’de 24.2, 1995’te ise 14.5 oluyor.
Sanayi ise tersine bir seyir izliyor : 1960’ta
15.7, 1980’de 20.5, 1995’te 27.7’ye ulafl›-
yor.  
1950’den bugüne yaflanan de¤iflimi izledi-

¤imizde kamudan özel sektöre bir geçifl
yafland›¤›n›, katma de¤er aç›s›ndan büyük
ölçekli iflletmelerin oranlar›n›n büyüdü¤ü-
nü görüyoruz. K‹T’ler ise özellikle 70’li y›l-
larda düflüfle geçiyor, 80’li y›llarda ise art›k
hantal birer iflletme olduklar›, devlete ve
millete yük haline geldikleri  anlafl›l›yor.
Bu nedenle özellefltirme çal›flmalar› bafll›-
yor. 
Ayn› süreçte özel sektör ve iflletmelerin
büyük bir geliflme kaydetti¤ini görüyoruz.
Yaz›m›z›n bafl›nda vurgulad›¤›m›z Anadolu
gerçe¤i aç›s›ndan bakt›¤›m›zda özel girifli-
min co¤rafi durumu flöyle bir geliflme sey-
ri izliyor : 1927’de iflletmelerin bölgesel
da¤›l›m›nda belli bir denge vard›r  (yüzde

olarak) . Marmara 29.7, Ege 19, Karadeniz
17.2, ‹ç Anadolu 13.2, Akdeniz 8.1, Güney-
do¤u 7.6, Do¤u 5.2. Menderes döneminin
hemen sonunda 1960’ta ise dramatik bir
de¤iflim vard›r : Marmara 56.1, Ege 14, Ka-
radeniz 7.8, ‹ç Anadolu 11.6, Akdeniz 6.4,
Güneydo¤u 1.7, Do¤u 1.6. Bu öyle çarp›c›
bir de¤iflme olmufltur ki, 1989’a geldi¤i-
mizde karakterinde bir de¤ifliklik görmü-
yoruz : Marmara : 55.4, Ege 16.3, Karade-
niz 9, ‹ç Anadolu 10.7, Akdeniz 5, Güney-
do¤u 2, Do¤u 1.7. Akdeniz Bölgesi gerile-
mifl, Do¤u ayn› kalm›flt›r. Özetle kurulufl
y›llar›nda sanayi ve ticaret iflletmeleri aç›-
s›ndan ‹stanbul ile Anadolu aras›nda dra-
matik bir uçurum yoktur, ‹zmir bölgesi ve
Karadeniz’de canl›l›k vard›r.  Bu tablo el-
bette Menderes devrinin ulafl›m hamlesiy-
le bir tezat teflkil eder. Yollar adeta insan-

lar›n bir an önce ‹stanbul’a
ulaflmas› için yap›lm›flt›r. Bir
kez ulaflanlar, dönmekten
vazgeçmifl gibidir.  
Yat›r›m alanlar› aç›s›ndan
bakt›¤›m›zda özel sektörün
imalat sanayi ve konutta aç›k
farkla önde gitti¤ini, kamu
yat›r›mlar›n›n ulaflt›rma,
enerji ve tar›mda yo¤unlaflt›-
¤›n› görüyoruz. Genel an-
lamda sabit sermaye yat›r›-
m›nda mesela tar›mda yat›-

r›m oran› 1963’te % 14’ten 1995’te % 7’ye
düflmüfltür. Ayn› y›llarda imalat sanayi ya-
t›r›m› % 34.7’den % 17.3’e inerken ulaflt›r-
ma ve konutta bir s›çrama yaflanm›flt›r ki
her iki veri bizi k›rsal kesimden kente gö-
çe götürmektedir. 
1963 ile 1995 göstergelerini kamu ve özel
sermaye hareketi olarak (yat›r›mlar›n top-
lam sermaye içindeki pay›)  ay›r›rsak, ima-
lat sanayiinde özel sektörün pay› %
52.2’den % 25.4’e, kamunun pay› %
10.2’den % 5.5’e düflmüfltür. Öte yandan
konutta özelin pay› % 25.4’ten % 45.1’e
f›rlam›flt›r. Ulaflt›rmada kamunun pay›
28’den 33.3’e ç›kmakla birlikte daha dik-
kat çekici olan özelin 3’ten 15.8’e f›rlama-
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s›d›r ki bu özel sektörün ulaflt›rma yat›r›m-
lar›na giderek daha fazla oranda girdi¤ini
göstermektedir. Konutta ise devlet yat›-
r›mlar› her zaman yetersiz düzeydedir.
3.3’ten 1.4’e inmifltir. Bu durum kentler-
deki çarp›k kentleflmeyi aç›klay›c› mahi-
yettedir. 
Özal Dönemi olarak da tan›mlanan 80
sonras›ndaki dönemin kendine özgü özel-
likleri olmufltur. Bu dönemin karakteristik
özelli¤i, özel yat›r›m ve tüketimin drama-
tik rakamlarla artmas›, buna karfl›l›k kamu
yat›r›mlar›n›n ayn› oranda azalmas›d›r. Bu-
rada dikkat çekici olan, kamu tüketiminde
ayn› oranda düflüfl flöyle dursun belli bir
oranda art›fl kaydedilmesidir. Bu da devle-
tin küçültülmesi ve özellefltirme politika-
s›n›n realize edilemedi¤ini gösteriyor.
Devlet ekonominin, tüketimin hayati bir
unsuru olmaya devam etmifltir. 
Genel olarak özetleyecek olursak, 1923 –
50 kamusal kurumlaflma dönemi, 1950 –
61 özel sektör kurumlaflma dönemi, 1961
– 1980 para piyasalar›n›n yayg›nlaflma dö-
nemi, 1980 – 88 d›fl ticarette serbestlik
dönemi, 1988 – 94 mali serbestleflme dö-
nemi olmufltur. 90’l› y›llardan itibaren bafl-
layan özel teflebbüsün yayg›nlaflmas› olgu-
su iflte bu temeller üzerinde gerçekleflti. 

Anadolu Kaplanlar›
1980 sonras›ndaki dönemde sanayi ve ti-
caretin Anadolu’da belli merkezlerde
odaklaflarak yayg›nlaflt›¤›n› söyleyebiliriz.
Bu odaklar, dünyadaki geliflmelere ba¤l›
olarak dönemin siyasi iradesinin de tefl-
vikleriyle at›l›m yapt›lar, uluslar aras› piya-
salara at›ld›lar. Anadolu’nun farkl› yörele-

rinde yukar›da izlenebilece¤i gibi var olan
potansiyeller, kabuklar›n› k›rma ve d›fla
aç›lma yar›fl› içine girdiler. 
Sanayi ve ticaretin odaklaflt›¤› ana bölge-
ler ‹stanbul, ‹zmir, Ankara ve Çukurova
bölgeleridir. Bu dört bölge, istihdam aç›-
s›ndan mesela sanayide çal›flanlar›n
1971’de% 67’sini istihdam ederken bu
oran 1995’te % 72.7’ye ç›kt›. Yaln›zca ‹s-
tanbul bölgesinin sa¤lad›¤› istihdam
1971’de toplam›n % 44.6’s› iken 1995’te %
48’e ulaflt›. Bu ana bölgelerin d›fl›nda böl-
gesel merkezler de olufltu ki bunlar›n bel-
li bafll›lar› Konya, Kayseri, Gaziantep, Eski-
flehir, Çorum, Denizli’dir. Bu merkezlerin
toplam sanayi istihdam›ndaki pay›
1971’de %6.5 iken 1995’de %10’a kadar
yükseldi. K›sacas› söz konusu dönemde
Anadolu’daki bölgesel sanayi odaklar› top-
lam ekonomik de¤erler içindeki a¤›rl›kla-
r›n› art›rd›lar.
1983 y›l›nda gündeme gelen yeni ticaret
rejimi ile liberalleflme ve serbest pazara
uyum çal›flmalar› adeta özel teflebbüs ve
yat›r›mlar› zorlayan bir zemin haz›rlad›.
1970’lerde kullan›lamayan kurulu kapasi-
teler devreye girdi, rekabet gücünü art›r-
maya ve d›fl piyasalara aç›lmaya dönük ön-
lemler al›nd›. Baflta tekstil ve dokuma ol-
mak üzere emek yo¤unlu¤u fazla olan
alanlar Türkiye’nin d›fl pazarlarda rekabet
gücünü art›r›yordu. 
Ekonomik büyümeyi az geliflmifl yörelere
yayma politikas› yani teflvik politikas›
1968’den itibaren gündemdedir. O zaman
Do¤u ve Güneydo¤u illerindeki 22 ilimiz
kalk›nmada öncelikli yöreler kapsam›na
al›nm›fl, bu iller sürekli artm›fl, bu illere

özel teflviklerin yan› s›ra ek destekler sa¤-
lanm›flt›r. ‹flin ilginç yan› devlet teflvikleri-
nin bu yörelerde beklenen k›p›rdanmaya
yol açmamas›, sanayi ve ticaret da¤›l›m›n›
oransal olarak pek etkilememesidir. 
Öte yandan kalk›nmada öncelikli iller ara-
s›nda yer al›p, devlet taraf›ndan yönlendi-
rilmeden kendi imkanlar›yla geliflen iller
vard›r. Bunlar aras›nda Çorum, K.Marafl,
Tokat, Malatya, Yozgat öne ç›kar. Bir de
kalk›nmada öncelikli iller d›fl›nda kal›p
Anadolu’daki en büyük sanayi ve ticaret
hamlesini gerçeklefltiren illerimiz var ki
bunlar›n bafl›nda  Konya, Kayseri, Denizli,
Gaziantep geliyor.  Bu illerimizdeki eko-
nomik büyüme baflar›s› elbette özel tefleb-
büs dinamiklerine ba¤l›d›r fakat o y›llarda
devletin sa¤lad›¤› genel atmosferin uy-
gunlu¤u da önemlidir. Anadolu’da d›fl pa-
zarlar› hedefleyen sektörler do¤mufl ve
geliflmifltir. Anadolu illerinde var olan po-
tansiyel, ortaya ç›kacak enstrümanlar› bu-
lup sonuç alm›flt›r. 
Çorum örne¤inde geliflme, yerel kaynak
ve imkanlar› de¤erlendirmek isteyen aile
ve ortakl›k iflletmelerine dayan›yor. Bafl-
lang›çta yerel yat›r›mc›lara dayan›rken da-
ha sonra di¤er bölgelerden de yat›r›mc›la-
r› çekmifltir. Kalk›nmada öncelikli iller ara-
s›nda yer ald›¤›ndan, devlet teflviklerinin
de pay› önemlidir. Bölgedeki tar›m ve
hayvanc›l›¤a ba¤l› bir sanayileflme sa¤lan-
m›flt›r.Un, yem ve et ürünleri fabrikalar›
gibi.  

ÇERÇEVE Mart 200546

dosya G‹R‹fi‹MC‹L‹K / Cumhuriyet’in ‹lk Y›llar›ndan Günümüze Özel Teflebbüs ve fiirketler



Denizli örne¤inde ise geleneksel dokuma
tezgahlar›n›n yeni üretim biçimlerine göre
gelifltirilmesi söz konusudur. Buldan ve
Babada¤ tezgahlar› 60’l› y›llarda elektrikli
üretime geçmifl, 70’li y›llarda yurt çap›nda
fason ifllere geçilmifl 80 sonras›nda ise tek-
nolojik devrim yaflanarak d›fl pazarlara yö-
nelmifltir. Konfeksiyon sanayiinde iflyeri
say›s› 1980’de 29 iken, 1996’de 275 olmufl,
toplamdaki pay› % 25’ten 65.6’ya yüksel-
mifltir.  Genel sanayi iflyeri say›s› ise (De-
nizli’de) 1980’de 117’den 1996’de 419’a
ç›km›flt›r. Çarp›c› bir nokta Denizli’de top-
lam sanayi üretiminin % 44.32’sinin, kon-
feksiyon üretiminin % 61.9’unun ihraç
edilmesidir. Bunun % 80’i havlu ve bor-
nozdur fakat ev tekstili de önemlidir. fiir-
ketlerin ço¤u küçük ve orta ölçeklidir ve
aile gelene¤ine dayan›r. Yüzde 90’› fason-
cudur.
Konya örne¤i ise korumac›l›k ve devlet
teflvikleriyle pek ilgisi olmayan, kendi di-
namiklerini oluflturarak büyük geliflme
kaydetmifltir. Burada iflletmeler daha çok
makine imalat ve otomotiv yan sanayi sek-
töründe uzmanlaflt›.1985 – 95 döneminde
özel sanayi makineleri ve oto yedek parça
üretiminde % 50’den fazla bir art›fl kayde-
dildi. Konya Sanayi Odas› raporuna göre
sadece 1991 – 93 döneminde 425 sanayi
birimi kuruldu. 1950 öncesinde burada sa-
dece g›da sanayi ve un fabrikalar› mevcut-
tu. 50 – 60 dönemindeki tar›mda makine-
leflme çabalar›yla birlikte tar›m aletleri
üretim ve onar›m› gündeme geldi. 70’ler-
de yap›lan 19 küçük sanayi sitesi ve 80’li
y›llarda gerekleflen Organize Sanayi Böl-
gesi bugünkü sanayiin altyap›s›n› olufltur-
du. 
Yeni kurulan firmalar giderek daha büyük
ortakl›klar ve ölçekler fleklindedir ve tek-
nolojik aç›dan çok geliflmifl düzeydedir.
D›fl pazarlara da aç›lm›fl durumdad›r. Kon-
ya örne¤inde araflt›rma boyutu da önemli
oldu¤undan iyi bir üniversite – sanayi ifl-
birli¤i  sergilenmifltir. Di¤er bir nokta özel-
likle 1980’lerin ortalar›ndan itibaren h›zla
artan holdinglerdir. 1998’de 20 kadar bü-

yük holding söz konusu-
dur. Kar zarar ortakl›¤› flek-
linde finansal örgütlenme-
sini yapan bu holdingler
içeriden ve yurt d›fl›ndan
büyük miktarlarda para
toplad›lar, bu sayede yeni
tesisler kurdular veya ser-
maye s›k›nt›s› çeken firma-
lar› sat›n ald›lar. Daha son-
raki y›llarda ise piyasa flart-
lar›na, finans sistemine en-
tegre olmaman›n s›k›nt›la-
r›n› yaflad›lar. Günümüzde, alt›n devirleri
gerilerde kalm›fl durumdad›r. 

Sonuç: Üretimde 
Dayan›flma Sistemi
Ekonomi araflt›rmac›lar› soruyorlar: 80
sonras›nda Anadolu’da yeni merkezler ge-
liflmeye neden bafllad› ve dünya pazarlar›-
na yönelik üretim yapmay› nas›l baflard›?
Bunda yörelerdeki dayan›flma modelleri
oldu¤u kadar Özal devrinin siyasal flartlar›
ve uluslararas› konjonktürün rol oynad›¤›
bir gerçektir. Dayan›flma modellerinden
biraz bahsettik. Aile iflletmeleri, ortaklar
ve sivil toplum kurulufllar›. Ayn› dönemde
kalite yönetimi, kiflisel geliflim, liderlik gi-
bi e¤itimlerin ve e¤itim kurulufllar›n›n da
mantar gibi bitti¤ini biliyoruz. 
Bir yandan SPK kuruluyor, bir yandan d›fl
ticaret canland›r›l›yor, bir yandan otoyol-
lar, havaalanlar› yap›l›yor. Asl›nda genel
bir kalk›nma hamlesi yaflan›yor. Bu ortam,
özel teflebbüs kadar sivil toplum örgütleri-
ni de öne ç›kar›yor. TÜS‹AD’dan sonra ‹s-
tanbul’da MÜS‹AD kuruluyor. Fakat sek-
törel veya bölgesel anlamda birçok S‹-
AD’lar kuruluyor. Bu ifladamlar› örgütleri
d›fla aç›lma ve e¤itim faaliyetleriyle üyeleri
aras›nda bir dayan›flma ortam› haz›rl›yor.
Ticaret ve Sanayi Odalar›n›n önemi art›-
yor. Denizli’de giriflimcilerin ço¤u Ege Gi-
yim Sanayicileri Derne¤i (EGS) ‘nde ör-
gütleniyor ama ayn› zamanda ‹stanbul
merkezli S‹AD’lar›n da üyesidir. 
Anadolu’da ortaya ç›kan sanayi ve ticaret

merkezlerinin genel özelli¤i belirli bir sek-
törde uzmanlaflma, küçük ve orta ölçekli
firmalar›n hakimiyeti, firmalar aras› daya-
n›flma a¤lar›, kalite ve verimlili¤in öne ç›k-
mas›, iflverenle çal›flan ve hissedarlar ara-
s›nda güven ortam› sa¤layan sosyokültü-
rel kimlik ve etkili sivil toplum örgütlen-
mesidir. Bu güven ortam› iflçi iflveren ilifl-
kilerini adeta sorunsuz bir hale getirmifltir
ve geleneksel patron – iflçi ikilemi burala-
ra girememifltir. Ayn› dayan›flma a¤lar›,
ekonomik ortam›n oldu¤u kadar toplum-
sal ve siyasal kat›l›m ortam›n›n da zemini-
ni oluflturmufltur. Ekonomik anlamda, fi-
nans sisteminden kopuk olarak geliflen
yap›lanmalar› uyuma ve entegrasyona zor-
lam›fl, bu konuda destek vermifltir. Burada
özel finans kurulufllar›n›n katk›s›n› unut-
mamak gerekir. Siyasal anlamda ise daha
esnek ve geliflmelere aç›k bir anlay›fl›n ge-
liflmesini sa¤lam›flt›r.        

Kaynakça

1. D‹E, DPT.
2. Hurflit Günefl, Dünden Bugüne Para Politikalar›,
75 Y›lda Para’n›n Serüveni, ‹st. 1998.
3. 75 Y›lda Çarklar ve Chipler, ‹st. 1998.
4  Prof. Dr. Yahya Tezel, Cumhuriyet Döneminin
‹ktisat Tarihi (1923 – 1950), Ankara 1982.
5. Dr. ‹brahim Okçuo¤lu, Türkiye’de Kapitalizmin
Geliflmesi, ‹st. 2001.
6. Prof Dr. Zafer Toprak, Milli ‹ktisat Milli Bur-
juvazi, ‹st. 1995
7. Ayfle Bu¤ra, Devlet ve ‹fladamar›, ‹st.1995.
8. Ça¤lar Keyder, Türkiye’de Devlet ve S›n›flar, ‹st.
1989.
9. A. David Mordtmann, ‹stanbul ve Yeni Osman-
l›lar (Terc. G.S. Habermann), ‹st. 1999.

ÇERÇEVEMart 2005 47

dosya G‹R‹fi‹MC‹L‹K / Cumhuriyet’in ‹lk Y›llar›ndan Günümüze Özel Teflebbüs ve fiirketler



Girifl
Giriflimcilik, günümüzde art›k bir ifl bafl
latmadan da öte, bir olgu olarak de¤erlen-
dirilmektedir. Her ne kadar bir teflebbüs
bafllatma, giriflimcili¤in önemli bir yönü
olsa da resmin tamam› bu de¤ildir.  Bu du-
rum gerçekte gerekli bir koflul bile de¤il-
dir. F›rsat›n araflt›r›lmas› ve de¤erlendiril-
mesi, güvenli¤in ötesinde risklerin al›nma-
s› ve yenilikçi fikirlerin gerçe¤e dönüfltü-
rülmesi çabalar› giriflimcili¤in temel  faali-
yetleridir. Amaç, yenilikçi fikirleri organi-
zasyonel gerçeklere dönüfltürmektir. Bu
ba¤lamda giriflimciler yeni bir firma kura-
rak veya mevcut bir firma içinde eskinin
yerine geçecek veya onu ortadan kald›ra-
cak yenilikler yarat›rlar. Giriflimciler varsa-
y›mlara meydan okur, kurulu düzeni ve
kurallar› esnetir veya ihlal ederler.

Dünyadaki ekonomik göstergelere bakt›-
¤›m›zda global bir giriflimsel devrimin or-
talar›nda oldu¤umuzu söyleyebiliriz. Özel-
likle, firmalar›n  pazara yeni mal ve hizmet
sunma oranlar› pek çok sektörde rekor se-
viyelere ulaflmaktad›r. Ayn› fley yeni ürün
ve süreçlerle ilgili patent ve lisans al›mla-
r›ndaki art›fllar için de söylenebilmektedir.
Ayr›ca yeni teknolojilerin gelifltirilmesi,
tatbik edilmesi ve seviyesinin yükseltilme-

si bafl döndürücü bir h›zla ilerlemektedir.
Yeni biçimlerdeki ifl organizasyonlar›n›n
ve ifl iliflkilerinin günlük olarak ortaya ç›k-
t›¤› gözlenmektedir. Giriflimsel düflünme
ve davranma, her ülkede ve her seviyede-
ki iflletmelerde ifllerin yap›l›fl fleklini de¤ifl-
tirmektedir. ‹flletmenin dünyan›n hangi
ülkesinde veya hangi flehrinde olup olma-
mas› da art›k önemini yitirmektedir.

Giriflimci
Giriflimcilik çok boyutlu bir kav-
ramd›r. Ekonomik, psikolojik ve ifl-
letme yönetimi gibi ba¤lamlarda ve
her çeflit organizasyonda gerçeklefl-
mektedir. Günümüzde giriflimcilik,
modern ve geleneksel tüm sektör-
lerdeki firmalarda, küçük ve büyük
ölçekli iflletmelerde ve farkl› mülki-
yet yap›lar› içinde geçerli bir olgu
olarak de¤erlendirilmektedir. Özel-
likle bu yüzy›lda, giriflimcilik kavram›, giri-
flimci birey perspektifinden ele al›narak
araflt›r›lmaktad›r. Giriflimcilikle ilgili yap›-
lan tan›mlamalarda bu durumu görmek
mümkündür. Giriflimcilik tan›mlar›n›n he-
men hepsinde bilim adamlar› taraf›ndan
üzerinde mutabakat sa¤lanan konu giri-
flimcilerin sahip oldu¤u davran›fl biçimi-
dir. Üzerinde görüfl birli¤ine var›lan davra-

n›fl›n kapsam alan›nda, (1) inisiyatif alma,
(2) kaynaklar› ve koflullar› kullan›labilir
de¤erlere dönüfltüren sosyal ve ekonomik
alanlarda düzenleme yapma, (3) risk ve
baflar›s›zl›¤› kabul etme yer almaktad›r
(Hisrich ve Peters, 2002: 10). Thornberry
(2001)’de Microsoft’un kurucusu Bill Ga-
tes’i, kitle otomobil üretim hatt›n›n kuru-
cusu Henry Ford’u ve Amozon.com’un
kurucusu Jeff Bezos’u örnek göstererek,

giriflimcilerin üç fleyi çok iyi yapt›klar›n›
ifade etmektedir. Bunlar, f›rsatlar› belirle-
mek, belirlenen bu f›rsatlar› flekillendir-
mek ve gelifltirmek ve daha sonra da bun-
lar› baflar›l› bir giriflime dönüfltürmek için
uygun bir organizasyon yap›s› oluflturmak-
t›r. Bütün bunlar›n bafllang›ç noktas›nda
yeni bir fikrin oldu¤unu ileri sürmektedir.
Bu fikir ister  giriflimcilere ister baflkalar›na

Giriflimci, risk alarak yenilik yap›n veya geliflme kateden kiflidir. Dolay›s›yla 
giriflimciler, fikir üretir ve yenilik ortaya koyar. Günümüzde giriflimcilik, modern ve 
geleneksel tüm sektörlerdeki firmalarda, küçük ve büyük ölçekli iflletmelerde ve
farkl› mülkiyet yap›lar› içinde geçerli bir olgu olarak de¤erlendirilmektedir.
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Ekonomik Kalk›nman›n Temel Dinami¤i

Giriflimci ve Giriflimcilik

Giriflimcilik, gerekli zaman ve çaban›n
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ait olsun, devrimsel veya evrimsel nitelikli
olabilmektedir. Giriflimcilerin as›l görevi
bu yeni, eflsiz fikrin bir f›rsata dönüflüp
dönüflmeyece¤inin tespit edilmesidir. Ön-
celikli ifllerinin bu fikrin ticari bir de¤ere
dönüflmesi konusunda tatmin olmak ve
daha sonra da kaynaklar›n bu f›rsat etra-
f›nda organize edilmesini sa¤lamak oldu-
¤u ifade edilmektedir
Giriflimci, risk alarak yenilik veya gelifltir-
me yapan kiflidir. Baflka bir ifadeyle, giri-
flimci f›rsatlar› gözetleyen ve onlar› buldu-
¤unda her türlü riski alarak gerçeklefltir-
meye çal›flan kiflidir. Dolay›s›yla giriflimci-
ler fikir üretir, yenilik yaparlar. Giriflimci
dendi¤i zaman; arayan, yenilik yapan, fikir
üreten, farkl› düflünen ve cesaretle yeni ifl-
ler yapmak isteyen bireyler akla gelir (Ko-
çel,1998: 17). 20. yüzy›lda ortaya at›lan  gi-
riflimcilik teorisine göre de, giriflimciler
risk alarak yenilik yapan veya gelifltirme
yapan kifliler olarak ifade edilmektedirler.
Baflka bir deyiflle giriflimciler f›rsatlar›  ko-
valayan, onlar› hayata geçirmek için her
türlü riski alan kiflilerdir (TÜS‹AD, 20002:
5). Bu aç›klamalardan yola ç›karak giriflim-
cili¤in risk alma, f›rsatlar› kovalama, haya-
ta geçirme ve yenilik yapma süreçlerini
kapsad›¤›n› söylemek mümkündür. 
Fidan (2002) da Thompson un giriflimciyi,
“yeni f›rsatlarla ilgili düflünceleri olan ve
bir fleyler yaratmak için yeni ifllere giriflebi-
len kifli” olarak tan›mlad›¤›n› ortaya koya-
rak giriflimcilerin on özelli¤ini afla¤›daki
gibi s›ralam›flt›r:
• Giriflimciler, bireysel olarak iflleri farkl›
yapan kiflilerdir,
• Giriflimciler f›rsatlar› kendi ç›karlar›na
kullanmas›n› bilen kiflilerdir,
• Giriflimciler, f›rsatlar›n gerektirdi¤i kay-
naklar› bulan kiflilerdir,
• Giriflimciler, kaynaklara de¤er katan ki-
flilerdir,
• Giriflimciler, iyi bir flebekeye, bilgi a¤›na
sahip kiflilerdir,
• Giriflimciler, nas›l ve niçin yap›laca¤›n›
bilen kiflilerdir,
• Giriflimciler, sermayeyi bulabilecek ka-

biliyete sahip kiflilerdir,
• Giriflimciler, riskleri yönetebilen kifliler-
dir,
• Giriflimciler yüz yüze kald›klar› zorlukla-
r› tan›mlayabilen kiflilerdir,
• Giriflimciler, yenili¤i ve yarat›c›l›¤› bilen
kiflilerdir.
Albro Martin ise bir giriflimcinin ne olma-
d›¤› üzerinde durarak konuya farkl› bir
aç›dan yaklaflm›flt›r. Ona göre, iflletme sa-
hibi olan ve emirler ya¤d›ran her birey gi-
riflimci de¤ildir. Sermayenin riskini yükle-
nen kiflinin de giriflimci olmas› gerekmez,
ancak o bir yat›r›mc› olabilir. Edebiyatta,
sanatta veya tiyatroda yarat›c›l›¤› olan biri-
nin de mutlaka giriflimci say›lmas› gerek-
mez. Giriflimci, yarat›c› fikirlerle de¤il, on-
lar›n de¤erini bilmek ve onlar› iflletmekle
ortaya ç›kar (Esen ve Çonkar, 1999: 8).
Giriflimcilik
Araflt›rmac›lar, giriflimcilik tan›mlar›nda
bir birliktelik sergilememektedirler. Yap›-
lan tan›mlar genifl bir ölçekte, “yeni orga-
nizasyonlar›n yarat›lmas›” (Gartner, 1988),
“yeni kaynak bileflimlerinin ortaya konma-
s›” (Schumpeter, 1934), “f›rsatlar›n araflt›-

r›lmas› ve keflfedilmesi” (Krizner, 1973),
“belirsizlik ve risk koflullar›n›n kabulü ve
üretim faktörlerinin bir araya getirilmesi”
gibi faaliyetleri kapsamaktad›r. Giriflimci-
lik konusu hala mevcut bilimsel literatür-
de farkl› tan›mlar, yap›lar ve tipler üzerine
odaklanmaya devam etmektedir. Kavra-
m›n tan›m› konusunda konsensüs yeter-
sizli¤i, entegre bir yap›n›n olmay›fl› ve da-
¤›n›k bir araflt›rma yap›s› gibi nedenler bu
alanda hakim bir paradigman›n geliflmesi-
ni engellemektedir (Brazeal ve Hebert,
1999: 29-45). 
Gartner (1988), Low ve MacMillan (1988)
gibi baz› araflt›rmac›lar giriflimcili¤i basit-
çe, yeni organizasyonlar›n veya ifllerin ya-
rat›lmas› veya Schumpeter (1934) gibi
ürünlerin, süreçlerin, organizasyonlar›n
ve pazarlar›n yeni kombinasyonlar›n›n
oluflturulmas› olarak tan›mlamaktad›rlar.
Di¤er bir çok araflt›rmac› da daha detay-
land›r›lm›fl tan›mlar yapm›fllard›r. Bir sü-
reç olarak ele al›nan bu tan›mlar›n baz›lar›
afla¤›da yer almaktad›r.

Giriflimcilik, gerekli zaman ve çaban›n
tahsis edilerek finansal, psikolojik ve sos-
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yal risklerin al›nmas› yoluyla parasal ka-
zançlar›n ve kiflisel tatminin elde edildi¤i
katma de¤eri olan  farkl› bir fleyler ortaya
koyma sürecidir (Hisrich ve Peters,
2002:10). 
Di¤er taraftan giriflimcili¤i bir f›rsat›n de-
¤erlendirilmesi amac›na yönelik tan›mla-
yanlar da vard›r. Bunlara  göre de giriflim-
cilik, bir f›rsat› de¤erlendirmek üzere uy-
gun bir kaynak paketinin bir araya getiril-
mesi yoluyla katma de¤er yaratma süreci
olarak ele al›nmaktad›r (Morris ve Sexton;
1996: 5). Baz› araflt›rmac›lara göre de kay-
naklar›n mevcut olup olmad›¤›na bak›l-
maks›z›n f›rsatlar›n kovalanmas› süreci
olarak ele al›nmaktad›r.
Üzerinde konsensüsün giderek artmaya
bafllad›¤› bir tan›mda giriflimcilik, yeni ve-
ya mevcut (kurulu) bir flirket içerisinde,
yarat›c›l›k ve yenilik yapma yoluyla de¤er
yaratmak üzere bir f›rsat›n ortaya ç›kar›l-
mas› ve gelifltirilmesi, kaynaklar›n veya gi-
riflimcinin konumuna bakmaks›z›n bu f›r-
sattan yararlanma süreci olarak tan›mlan-
maktad›r (Churchill, 1992: 586). Bu ta-
n›mda giriflimcilik hem bireysel hem de
organizasyonel seviyede (iç giriflimcilik)
ele al›nmaktad›r. 
Sonuç olarak bu tan›mlar hangi alanda fa-
aliyet gösterirse göstersin giriflimciler için
baz› temel unsurlara iflaret etmektedirler.
‹lki, giriflimcili¤in yeni de¤erler yaratan bir
süreçle ilgili bir olgu oldu¤udur. Bu, çeflit-
li aflamalardan oluflan ve süreklili¤i olan
yönetilebilir bir süreçtir. Bu süreç her tür-
lü örgütsel ba¤lamda uygulanabilmekte-
dir. ‹kinci olarak, giriflimciler daha önce
benzeri olmayan veya yarat›lmayan de¤er-
ler yaratmaktad›rlar. Katma de¤er yaratma
gerek organizasyonlar içerisinde gerekse
pazarlara yönelik olabilmektedir. Üçüncü
olarak giriflimciler yarat›c› ve yenilikçi bir
çabayla kaynaklar›n benzersiz kombinas-
yonlar›n› oluflturabilmektedirler. Dördün-
cü olarak da  giriflimcilik f›rsat odakl› hare-
ket etme, yani çevrenin yaratt›¤› f›rsatlar›
sezme ve de¤erlendirme süreci olarak ele
al›nmaktad›r. Gerekli risklerin göze al›n-

mas› da giriflimci-
li¤in beflinci bir
unsuru olarak de-
¤erlendirilmekte-
dir. Bu riskler ge-
nellikle, finansal,
psikolojik ve sos-
yal alanlarda top-
lanmaktad›r. Giri-
flimci olman›n ge-
tirece¤i faydalar
da tan›mlarda
üzerinde durulan
bir di¤er unsurdur. Giriflimcili¤in, bir giri-
flimciye sa¤lad›¤› ödüllerin bafl›nda ba¤›m-
s›zl›k ve elde edilen kiflisel tatmin gelir.
Öncelikle kar›  amaç olarak ortaya koyan
giriflimciler için parasal ödüller önemlidir
ve bu özellikte olan giriflimciler için para
baflar› düzeyinin bir göstergesidir (Morris
ve Kuratko, 2002: 22-23; Hisrich ve Peters,
20002: 10).

Giriflimcinin Özellikleri
Giriflimcilik, bireyin tutum ve yetenekle-
riyle ilgili bir olgudur. Bir kiflinin giriflimci
olabilmesi için risk ve sorumluluk üstlene-
bilme, yeniliklere aç›k olma, büyüme tut-
kusuna,  dinamik bir kiflilik yap›s›na ve da-
ha baflka bir tak›m niteliklere sahip olma-
s› gerekti¤i çeflitli araflt›rmac›lar taraf›ndan
ileri sürülmektedir. Literatürdeki farkl› gi-
riflimcilik okullar›n›n bu tutum ve özellik-
leri aç›klarken de¤iflik noktalar üzerinde
yo¤unlaflt›klar› görülmektedir. Örne¤in
büyük insan okulu giriflimci bireyi; sezgi,
kuvvet, enerji, sebat ve öz sayg› ile do¤an
insan olarak görürken, klasik okul, giri-
flimciyi; yenilik, yarat›c›l›k ve icat etme
özellikleriyle tan›mlamaktad›r. Yine yöne-
tim okulu giriflimciyi, organize eden, yö-
neten, risk alan biri olarak ele al›rken, li-
derlik okulu ise onu motive eden ve yö-
nelten biri olarak nitelemektedir (Nakti-
yok, 2004: 21).
Pek çok çal›flmada giriflimci özelliklerin-
den bahsedilmesine ra¤men, literatürde
genel kabul gören bir özellikler listesi gör-

mek ve oluflturmak oldukça zordur. Giri-
flimcilerin çok çeflitli e¤itim geçmifline sa-
hip olduklar›n›, çok farkl› aile ortamlar›n-
dan geldiklerini ve farkl› ifl deneyimlerine
sahip olduklar›n› görmekteyiz (Hisrich
and Peters, 2002: 66).
Yeni bir firma kurma büyük ölçüde birey-
sel bir karar oldu¤undan dolay› bir giri-
flimci olarak bireyin nitelikleri veya özel-
likleri giriflimcilik çal›flmalar›n›n merke-
zinde yer almaktad›r. Bir firman›n kurulufl
aflamas›nda bir giriflimcinin mutlak sahip
olmas› gerekli önemli özellikler, yenicilik-
çilik ve eylemde bulunma iste¤idir. Yeni-
likçili¤in anlam›,  giriflimcinin oluflturaca¤›
organizasyonla yeni durumlara çözüm
önerileri üretme yetene¤iyle donat›lm›fl
olmakt›r. Bu durum muhtemelen giriflim-
cinin e¤itim ve deneyimler yoluyla elde
etti¤i yeteneklerle iliflkilidir. Eylemde bu-
lunma iste¤i yine muhtemelen giriflimci-
nin e¤itim ve kontrolü alt›nda bulunan
kaynaklarla ba¤lant›l›d›r. Bu farkl›l›klar gi-
riflimcinin de¤erlerini ve tutumlar›n› flekil-
lendirmektedir (Littunen, 2000: 295).
Giriflimcinin sezgi özelli¤i de s›kça bahse-
dilen bir özelliktir. Giriflimci olmak için bi-
linmeyen, belirsiz olaylar› önceden gör-
mek ve sezmenin de önemli oldu¤undan
bahsedilmektedir. Bu görüfle göre giriflim-
ci, ortam› çok iyi gözetleyerek, onlar› sez-
gileriyle yorumlay›p uzun dönemde ihti-
yaç olaca¤›n› düflündü¤ü ürün ve hizmet-
leri üretmek için gerekli kaynaklar› bir
araya getirendir. Buna göre, giriflimciler

ÇERÇEVE Mart 200550

dosya G‹R‹fi‹MC‹L‹K / Ekonomik Kalk›nman›n Temel Dinami¤i Giriflimci ve Giriflimcilik



sezgisi güçlü, iyi gözlemci, hayal gücü yük-
sek, kaynaklara ulaflabilecek iliflkiler a¤›na
sahip, insan kayna¤› baflta olmak üzere
kaynaklar› iyi yönetebilen, düflünme ve
muhakeme yetenekleri güçlü olan birey-
lerdir (TÜS‹AD, 2000: 37).
Araflt›rmac›lar›n 1950’lerden önce kimin
giriflimci bir birey olaca¤› veya olamayaca-
¤› konusunda belirleyici faktörler konu-
sunda araflt›rma yapmaya bafllad›klar› gö-
rülmektedir. 1960’larda özellikle McClel-
land giriflimci bireylerin giriflimci olma-
yanlardan daha fazla baflar› gereksinimi
duyduklar› ve risk almaya daha meyilli ol-
duklar›n› ortaya koymufltur. Ayr›ca,
McClelland (1961) baz› toplumlar›n daha
fazla giriflimci bireyler ortaya ç›kard›¤›n›
ileri sürmektedir. Bunun sebebinin de bu
toplumlardaki sosyalleflme sürecine ba¤l›
olarak bireylerdeki daha yüksek baflar› ge-
reksiniminden kaynakland›¤›n› ileri sür-
mektedir. Baflar› gereksinimi psikolojik
bir faktördür. Kararlarda bireysel sorumlu-
luk alma, hedefler belirleme ve onlar› kifli-
sel çabayla gerçeklefltirme ve  çevreden
“geri bildirim” alma arzusu bu faktörün
aç›¤a vurulmufl flekli olarak karfl›m›za ç›k-
maktad›r. McClelland bireylerdeki yüksek
baflar› gereksiniminin giriflimsel meslekle-
re girme konusunda etkili oldu¤unu ileri
sürmüfltür.
Baflar›l› giriflimcilerin bireysel özellikleri
ve sosyo-kültürel geçmiflleri üzerine 80’li
ve 90’l› y›llarda da pek çok önemli araflt›r-
malar yap›ld›¤› görülmektedir. Timmons
(1994) bu konuda 50’den fazla çal›flmay›
analiz ederek giriflimcilerin alt› genel özel-
li¤i üzerinde bir konsensüs ortaya koy-

mufltur. Bu özellikler; (1) sorumluluk ve
kararl›l›k, (2) liderlik, (3) f›rsat tutkusu,
(4)  risk ve belirsizlik tolerans›, (5) yarat›-
c›l›k, kendine güven ve uyum yetene¤i
ve(6) baflkalar›n› geçme veya üstün olma
güdüsüdür. Yine ilgili araflt›rma içerisinde
bir bireyin giriflimci olma ve görevinde ba-
flar›l› olma flans›n› etkileyen demografik
ve kültürel geçmifllerini de incelemifltir.
Ortaya ç›kan özellikler, patron bir ebe-
veyn çocu¤u olmak, birden fazla iflten at›l-
m›fl olmak, göçmen veya göçmen bir aile-
nin çocu¤u olmak, ailenin en büyük çocu-
¤u olmak ve üniversite veya kolejli olmak
gibi özellikleri kapsamaktad›r.
Ayr›ca 1980’lerde yap›lan di¤er bir çal›fl-
mada da giriflimci bireyin özelliklerinin ve-
ya niteliklerinin befl nokta üzerinde yo-
¤unlaflt›¤› görülmektedir. Bu özellikler de,
(1) yine makul risk alma e¤ilimi, (2) belir-
sizli¤i tolare etme yetene¤i, (3) içsel kont-
rol oda¤›(alan›), (4) özerklik, üstünlük,
ba¤›ms›zl›k ve kendine sayg› gereksinimi
ve (5) düflük seviyeli onaylanma ve destek
gereksinimi olarak ifade edilmifltir. Bu
özellikler bir yönetici için gerekli oldu¤u
kadar bir giriflimci için de gerekli özellik-
lerdir (Sexton ve Bowmen, 1985:131).
Yukar›da ifade edilen özelliklere ek olarak
Littunen (2000) taraf›ndan yap›lan bir ça-
l›flmada son y›llarda, baflar›l› bir giriflimci-
nin tipik özellikleri olarak; risk alma yete-
ne¤i, yenilik yapma yetene¤i, pazar›n nas›l
iflledi¤i bilgisi, imalat “know how” bilgisi,
pazarlama becerileri, ifl idaresi yetenekleri
ve iflbirli¤i yetenekleri ortaya konmufltur.
Bunlara ek olarak yine ayn› çal›flmada ifl
kokusu alan iyi bir burun, risk alma arzu-

su, f›rsatlar› görme yetene¤i, yanl›fllar› et-
kin bir biçimde düzeltme yetene¤i ve kar-
l› f›rsatlar› yakalama becerisi gibi özellikler
ifade edilmifltir.
Kimlerin giriflimci oldu¤unu belirlemede,
demografik özellikleri kullanmak istedi¤i-
miz zaman, ele ald›¤›m›z konular bireyin
kiflisel geçmifliyle ilgili özellikler olmakta-
d›r. Literatürde üzerinde çal›fl›lan popü-
lerli¤i yüksek olan demografik özelliklerin
bafl›nda, bireylerin ald›klar› e¤itim, cinsi-
yet, yafl, geçmifl dönemden kazan›lan ifl
tecrübesi, giriflimci bir aile çevresinden
gelme ve ailenin ilk çocu¤u olma gibi özel-
likler gelmektedir (Coulter, 2003: 26).

Giriflimcili¤in Öneminin 
Anlafl›lmas› ve Ekonomik 
Etkileri
Günümüzde giriflimcili¤in öneminin iyi
anlafl›lmas› ve ekonomik etkilerinin ortaya
konmas› bak›m›ndan 1980’ler öncesi ve
sonras› olarak ele al›nmas›nda fayda var-
d›r.  1980’lerden önce ABD’de hakim gö-
rüfl, yarat›lan istihdamda en büyük pay›n
büyük iflletmelere ait oldu¤u yönündeydi.
Ülkemizde de bu dönemde Kamu ‹ktisadi
Teflebbüsleri en önemli istihdam oda¤›
olarak görülüyordu (Gürol, 2000: 74). Bu
bak›fl aç›s› giriflimcilik üzerine gereken il-
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ginin yo¤unlaflmas›n› geciktirmifltir. Giri-
flimciler kapitalizmin bafllad›¤› dönemden
itibaren etkin olmas›na ra¤men, giriflimci-
lik 1980 y›l› sonras›nda inan›lmaz bir po-
pülerlik kazanm›fl ve bir çok ülke giriflim-
ci ekonomi oluflturmak için devlet prog-
ramlar› haz›rlayarak altyap›lar›n› güçlen-
dirmeye ve giriflimci say›lar›n› art›rmaya
çal›flm›fllard›r. Bu noktada, giriflimci eko-
nomiyi en baflar›l› flekilde uygulayan ülke
olarak kabul edilen ABD’nin di¤er ülkeler
için istenen bir model oluflturdu¤u ileri
sürülmektedir (TÜS‹AD, 2002: 40). 
Giriflim a¤›rl›kl› bir ekonomide, üretim
maliyetleri ve dolay›s›yla ölçek ekonomi-
leri  pazar dinami¤inin yaln›zca küçük bir
bölümünü oluflturmakta ve üretimde et-
kinlik do¤rudan karl›l›¤› sa¤layabilecek bir
unsur olarak görülmemektedir (Bygrave,
1994: 419). Bu yeni ekonomik görüfle gö-
re bir ekonomide, do¤rudan tüketici tale-
bini belirleyecek unsurun “yenilik” olaca¤›
ileri sürülmektedir.  Schumpeter’in da
ifade etti¤i gibi yenili¤in yeni bir fikir flek-
linde pazara gelmesi ve tüketicilerin bunu
çekici bulmalar› sonucunda talep artacak-

t›r. ‹ster büyük ister küçük, ister yeni ister
eski olsun  bütün giriflimler taraf›ndan pi-
yasaya arz edilen her yenilik, mal ve hiz-
metler için yeni talep yarataca¤›ndan re-
fah düzeyinde de bir art›fla neden olacak-
t›r (Gürol,2000; 70-81). Ayr›ca Schumpe-
ter’in ç›k›fl noktas› ekonominin bir sistem
oldu¤u fakat de¤iflimlerin neo-klasiklerin

söyledi¤i gibi d›flar›dan de¤il içeriden gel-
di¤idir. Bu de¤iflimlerin gerçekleflmesini
sa¤layan ise bizzat yenilikler yaratan giri-
flimcilerdir (TUS‹AD, 2000: 35).
Ayr›ca, 80 öncesi dönemde giriflimciler
hala “çal›flmamak için kendi ifllerini kuran
kifliler” olarak alg›lanmaktayd›lar. Ancak,
konu ile ilgili olarak David Birch’in 1979
y›l›nda, küçük firmalar›n ABD’de “istih-
dam yaratma ve ekonomik büyümeyi yön-
lendirdiklerini” belgeleyen araflt›rmas›
toplumun giriflimcilere bak›fl tarz›nda bü-
yük de¤ifliklikler yaratmas›n›n yan›nda
neo-klasik ekonomik yap›lanmaya da tep-
ki rüzgar›n›n esmesine neden olmufltur.
Bu araflt›rma sonuçlar› itibariyle 100 ve da-
ha az say›da çal›flan› bulunan küçük firma-
lar›n Amerika’daki net yeni iflin %81’ini ya-
ratt›¤›n› ortaya koymufltur. Bu bulgular
ekonomik büyümenin esas itibariyle kü-
çük firmalar taraf›ndan yarat›ld›¤›n› ortaya
koymufltur. Amerika da ve di¤er ülkeler-
deki çok say›da ekonomist Birch’in vard›-
¤› sonuçlar› do¤rular nitelikte sonuçlara
ulaflm›fllard›r (Görol, 2000: 77-78). Gerek
Birc’in gerekse Amerika’daki Küçük ‹fllet-

meler ‹daresi’nin verileri küçük
firmalar›n Amerika’da bafll›ca ifl
yaratan kurulufllar olduklar›n› or-
taya koymaktad›r. 
Böylece, giriflimcili¤in 1980’ler-
den sonra böylesine popüler ol-
mas›n›n bafll›ca sebepleri aras›n-
da, istihdam yaratma, yeni ifllet-
melerin kurulmas›, yeniliklerin
ço¤almas›, ekonominin büyüme-
si ve toplumun refah seviyesinin
yükselmesine yapt›¤› pozitif kat-
k›lar öne ç›kmaktad›r. Bu faktör-
lere yönelik ABD, Avrupa Birli¤i

ve ülkemizdeki literatürde pek çok arafl-
t›rma, inceleme ve rapor mevcuttur
(Birch, 1979; Drucker, 1993; Morris ve Le-
wis, 1991; TÜS‹AD, 2002; Coulter, 2003;
Audretsch; 2003; Green Paper, 2003). Gi-
riflimcili¤in sonuçlar› veya etkileri olarak
da de¤erlendirilebilecek bu faktörlere bi-
raz yak›ndan bakmak faydal› olacakt›r.

A) Yeni ‹flletmelerin ve Yeni sektörle-
rin Oluflumuna Katk›s›
Yeni iflletmelerin kurulmas› gerek bireysel
gerekse toplumsal aç›dan büyük yararlar
sa¤lamaktad›r. Yeni kurulan iflletmelerin
baflar›l› olmalar›, yenilik çabalar›n›n artma-
s›na, topluma ilave istihdam yarat›lmas›na
ve karl›l›k ve büyümeye pozitif katk›lara
yol açmaktad›r (Ar›kan, 2002: 40).
Giriflimcilik tan›mlar›na uysun veya uyma-
s›n mevcut bütün iflletmeler bir zamanlar
yeni iflletmelerdi. Belli bir dönemde kuru-
lan yeni iflletmelerin say›s›n›n bilinmesi
daha çok giriflimcili¤in ekonomik hayatta
oynad›¤› rolün bilinmesi aç›s›ndan önem-
li görülmektedir. Burada üzerinde durdu-
¤umuz yeni iflletmeler daha çok belli bir
giriflimsel karar süreci sonucunda kurulan
yeni iflletmelerdir. Bu anlamda yeni kuru-
lan iflletmelere yönelik verileri elde etmek
öyle göründü¤ü gibi kolay de¤ildir. Çün-
kü hangi geliflmenin yeni bir flirketin do-
¤uflu oldu¤una iliflkin farkl› görüfller ileri
sürülmektedir. Bir firma yeni bir ofis açt›-
¤›nda m› yeni bir iflletme do¤ar, ilk sat›fl›-
n› yapt›¤›nda m› do¤ar yoksa ilk vergi ia-
desini ald›¤›nda m› do¤ar gibi farkl› görüfl-
ler mevcuttur. Yenilik uygulamalar›na kal-
k›flan, karl›l›¤› ve büyümeyi temel amaç
olarak belirleyen  yeni firmalar giriflimsel
özelliklere sahip firmalar olarak de¤erlen-
dirilmektedir. Yani, e¤er baz› yeni firmalar
yenilikler yapmay›, karl›l›¤› ve büyümeyi
temel hedefler olarak belirlemifllerse, bu
firmalar giriflimcili¤in bir sonucu olarak
kurulan firmalar olarak kabul edilmekte
ve bu varsay›mlar alt›nda giriflimcili¤in ko-
valanmas› yeni firmalar›n oluflmas›na kat-
k›da bulundu¤u ileri sürülmektedir. Bu
bak›fl aç›s›na göre yeni firmalar›n yarat›l-
mas› oldukça önemli görülmektedir. Çün-
kü bu anlamdaki yeni firmalar, ürün-süreç
yenilikleri, artan vergi gelirleri, sosyal iyi-
leflmeler ve yeni istihdam alanlar› gibi fay-
dalar sa¤lamak yoluyla ekonomik geliflme-
ye katk›da bulunmaktad›rlar (Coulter,
2003: 30).
Özellikle yeni teknolojilere dayal› giriflim-
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cilik sadece yeni firmalar de¤il, daha da
önemlisi tamamen yeni sektörlerin olufl-
mas›na da yol açmaktad›r. Bu yeni oluflan
sektörlerden ilk akla gelen baz›lar› flunlar-
d›r: Kiflisel bilgisayarlar, biyoteknoloji,
kablosuz TV, cep telefonu, Internet ve In-
ternet ortam›nda ticaret. Bu sektörlerde
kurulan yeni firmalar h›zla büyümekte ve
ekonominin vazgeçilmez yeni aktörleri
haline gelmektedirler. 1960’larda Fortune
500 firmalar›n›n %35’nin yerine yenileri-
nin gelmesi yaklafl›k 20 y›l al›rken bu süre
1980 sonlar›nda 5 y›la 1990’l› y›llarda ise 3-
4 y›la düflmüfltür (TÜS‹AD, 2002: 43).
Yeni giriflimler yeni iflletmeler kurarak
ekonomiye ivme kazand›rmaktad›rlar. Gi-
riflimcili¤in artmas› yeni kurulan flirketle-
rin artmas›yla paralel olarak geliflmekte-
dir. Örne¤in ABD’de 20’nci yüzy›l›n bafl›n-
da y›lda 200 bin adet olan yeni kurulan flir-
ket say›s› 1970’lerin ortas›nda 600 bin,
1996 y›l›nda ise 3,5 milyona ç›km›flt›r. Bu
nedenle giriflimcilik ölçümü yeni kurulan
iflletmelerin say›s›na yo¤unlaflmaktad›r
(TÜS‹AD, 2002: 41).

B) De¤er Yaratan Yenilikler Ortaya
Ç›karma
Giriflimciler yenilik yapan kiflilerdir. Yeni-
lik, giriflimcili¤in en belirgin enstrüman›-
d›r.Yenilik, yeni kaynak kombinasyonlar›
yoluyla de¤er yaratmakt›r. Yenilik asl›nda
bir kaynak yaratma faaliyetidir. Bütün bu
görüfller ünlü yönetimci Peter Drucker’e
aittir (Drucker, 1993: 30). Bununla ilgili
olarak Minner (1997) de “giriflimsel firma-
lar yenilik ve de¤iflimin en önemli  kay-
naklar›d›r” demektedir. Drucker(1993)
ekonomik ve sosyal hayatta en büyük kay-
na¤›n “sat›n alma gücü” oldu¤unu ileri
sürmektedir. Bunu da yaratanlar›n yenilik-
çi giriflimciler oldu¤unu belirtmektedir.
Bu görüflünü aç›klamak için 19, yy.
ABD’deki çiftçilerin durumunu örnek gös-
termektedir. 19. yüzy›l›n bafllar›nda ABD
deki çiftçilerin hemen hemen hepsinin
hiç sat›n alma güçleri olmad›¤›ndan dolay›
tar›m aletleri ve makineleri alamad›klar›n›
ifade etmektedir. Pazarda düzinelerce al-
mak istedikleri  hasat makineleri olmas›na
ra¤men sat›n alma güçleri olmad›¤›ndan
alamamaktayd›lar. Derken, Cyrus McCor-
mick ad›ndaki bir hasat makineleri icatç›-
s›, çiftçilerin sat›n almalar›n› kolaylaflt›ra-
cak yeni bir sat›n alma yöntemi gelifltir-
miflti. Bu yöntem, çiftçilerin geçmiflteki bi-
rikimleri yerine gelecekte elde edecekleri
kazançlar› kullanarak bu makineleri alma-
lar›n› sa¤layan taksitli bir sat›n alma yönte-
miydi. Böylece çiftçilere yönelik yeni bir
“sat›n alma” gücü yarat›lm›fl oldu. Druc-
ker’a göre bu durum giriflimcilikle yenilik
yapma aras›ndaki iliflkiyi aç›k bir flekilde
ortaya koymaktad›r.
Giriflimcilik de¤er yaratmakt›r. De¤er  ise

iflleri yeni yollarla ve daha iyi bir flekilde
yaparak yarat›labilir. Yenilik, yeni kaynak-
lar, yeni müflteriler, yeni pazarlar bulmak
veya var olan kaynak, müflteri ve pazarla-
r›n yeni bileflimin oluflturmakt›r. Bu ne-
denle giriflimciler aç›s›ndan yenilik, hem
yeni ve farkl› de¤er ortaya ç›karan ürün ve
pazarlama anlay›fl›na sahip olarak f›rsat ya-
ratmak, hem de daha iyi ve farkl› ürünler
üreterek bu f›rsatlar› de¤erlendirmek an-
lam›na gelmektedir (Naktiyok, 2004: 171).
Ayr›ca yenilik, giriflimcinin f›rsatlar› pazar-
lanabilir fikirlere dönüfltürdü¤ü süreç ola-
rak da ele al›nmaktad›r. Bu bak›mdan giri-
flimciler f›rsatlar› kovalayarak getirdikleri
yeniliklerle ekonomik kaynaklar›n düflük
üretkenlik alanlar›ndan yüksek üretkenlik
alanlar›na aktar›lan sürecinin bafl aktörle-
ridir. Böylece yenilikler sayesinde en az›n-
dan üretkenlik art›fllar› sa¤lanm›fl olacak-
t›r.
Her türlü yenilik, iflletme fonksiyonlar›n›
ve kaynak da¤›l›mlar›n› etkileyebilece¤i ve
iyilefltirebilece¤i için önemli görülmekte-
dir. Bununla birlikte, radikal yenilikler po-
tansiyel olarak daha çok kazanç ya da top-
lumsal fayda getirecekleri için bu tür giri-
flimcilik daha caziptir. Bu nedenle, yeni
teknolojiler gelifltiren giriflimcilik türü
tüm giriflimcilik programlar›nda ön s›ray›
almaktad›r. Yeni teknolojilere dayanan gi-
riflimcili¤in üç nedenden dolay› daha çok
kazanç ve toplumsal fayda sa¤lad›¤› ileri
sürülmektedir. Yeni sektörlerin do¤mas›-
na yola açarlar, yeni teknolojileri kullanan
sektörlerde verimlilik artar ve yeni tekno-
lojilere dayal› sektörler daha h›zl› büyür
(TÜS‹AD, 2002: 43).
C) ‹stihdam ve Büyümeye Katk›s›
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Giriflimcilik, geri kalm›fl ekonomilerde
yap›lanman›n, geliflmekte olan ekonomi-
lerde kalk›nman›n, geliflmifl ekonomiler-
de ise dinamizmin, yeni zenginlik ve re-
fah yaratman›n yap› tafl›d›r. Çünkü yeni
iflletmeler kurarak,  sosyal iyileflmeler ya-
parak ve yeni ifller yaratarak gayri safi mil-
li has›laya katk›da bulunmak, ekonomik
de¤er yaratman›n sürükleyici gücüdür.
Bu anlamda ekonomik de¤er yarat›lmas›-
n›n kayna¤› da giriflimsel firmalard›r
(Naktiyok, 2004: 11).
Küresel rekabetin yo¤un olarak yafland›¤›
günümüz ekonomik ortamlar›nda sadece
geliflmekte olan ülkeler de¤il geliflmifl bir
çok ülke bile ekonomik sorunlarla yo¤un
bir flekilde u¤raflmaktad›r. Bu sorunlar›n
bafl›nda da istihdam sorunu gelmektedir.
Özellikle son y›llarda Avrupa Birli¤i’nde
yaflanan iflsizlik sorunlar›n› araflt›ran arafl-
t›rmac›lar ABD’de yarat›lan yeni ifllerde
giriflimcili¤in çok büyük bir katk›s› oldu-
¤unu görmüfllerdir. Araflt›rma bulgular›
son y›llarda ABD’deki istihdam art›fl›n›n
yaklafl›k %85’inin yeni giriflimler sonucu
ortaya ç›kt›¤›n› göstermektedir (Morris
ve Sexton; 1996: 5). Ayr›ca yay›nlanan bu
istatistikler uzun dönemli net istihdam
yaratmada yeni kurulan küçük iflletmele-
rin büyük iflletmelere göre ortalama iki
kat daha fazla oldu¤unu göstermektedir.
Bu istatistik özellikle ABD’de yeni baflla-
yan küçük giriflimlerin mevcut büyük ifl-
letmelerden daha fazla istihdam yaratt›¤›-
n› da ortaya koymaktad›r (Bygrave, 1994:
421).
Günümüzde yeni ifllerin ço¤u, büyük fir-
malardan çok, küçük firmalar taraf›ndan
yarat›ld›¤› ve bu trendin giderek güçlen-
di¤i görülmektedir. Giriflimcilik faaliyet-
lerinde büyük art›fl gösteren ülkeler, ifl-
sizlik oranlar›nda büyük düflüfller sa¤la-
ma e¤ilimindedirler. Özellikle 1980’ler-
den sonra küçük firmalar›n gündeme gel-
mesiyle do¤al olarak giriflimcinin de öne-
mi artmaya bafllam›flt›r. Çünkü giriflimci
bireyler yeni firmalar kurarak ekonomide
istihdam ve üretkenlik art›fl› sa¤layacak-

lard›r. Fakat giriflimcilerin a¤›rl›kl› oldu¤u
bu “giriflimci ekonomi” sadece yeni flir-
ketlerin kuruldu¤u ve kurulan flirketlerin
de sürekli küçük ve orta ölçekli kald›¤›
bir ekonomik yap› de¤ildir. Aksine, giri-
flimci yeni kurdu¤u flirketin sürekli olma-
s›n› sa¤lad›¤› ve büyütebildi¤i ölçüde ba-
flar›l› bir giriflimcidir. Buna en güzel ör-
nek Microsoft firmas›n›n kurucusu olan
Bill Gates’tir. 1980 y›l›nda 38 çal›flan› ve 8
milyon dolar› olan bu yeni ve küçük fir-
ma, 1997 y›l›nda 21000 çal›flana ve 15,1
milyar dolar sat›fl hacmine ulaflm›flt›r (TÜ-
S‹AD, 2002: 41-42).

Sonuç
Bu çal›flmada öncelikle ekonomik kalk›n-
mada önemli katk›lara sahip olan giriflim-
ci ve giriflimcilik konular›na ver verilerek;
giriflimcilik, giriflimcilerin sahip olmalar›
gereken özellikler bak›m›ndan ele al›n-
maktad›r. Bir giriflimci di¤er insanlardan
farkl› olarak ba¤›ms›z hareket etmeye
düflkün, baflar› ihtiyac› yüksek, hesapl›
risk alabilen, yaflam›ndaki olaylar› kontrol
etme ve yenilik yapabilme yetene¤ine sa-
hip; çal›flkan, kararl› ve etkili liderlik gü-
cüne sahip birey olarak ele al›nmaktad›r.
Bu özelliklere sahip giriflimcilerin top-
lumda kabul görmesi, giriflimcilik ruhu-
nun, de¤erlerinin ve davran›fllar›n›n
onaylanmas› ve teflvik edilmesi, giriflimci-
li¤i kolayca ülke genelinde yayg›nlaflt›ra-
cakt›r. Çal›flmada ikinci olarak üzerinde
durulan konuda, giriflimcili¤in hakim ol-
du¤u ekonomilerde istihdama ve ekono-
mik büyümeye, yeni iflletmelerin ve sek-
törlerin oluflumuna ve toplumda de¤er
yaratan yeniliklerin ortaya ç›kmas›ndaki
etkileri vurgulanm›flt›r. 1980’den günü-
müze istihdam yarat›m›na iliflkin araflt›r-
malar giriflimcilerin birer kahraman ola-
rak nitelendirilmelerine yol açm›fl; giri-
flimciler yenilik yoluyla refah yaratan kifli-
ler olmufl ve istihdam yaratma ve ekono-
mik büyümenin temel dinami¤i haline
gelmifllerdir.
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Bir ülkenin geliflmesi ve kalk›nmas›, bir
aç›dan de¤erlendirildi¤inde, sahip oldu¤u
giriflimci say›s›yla do¤ru orant›l›d›r. Giri-
flimci say›s› artt›kça geliflme ve kalk›nma
seviyesi de artar veya tersi flekilde… Bu
çerçeveden bak›ld›¤›nda, ekonomik faali-
yetlerin temel unsurunun giriflimci oldu-
¤u ortaya ç›kmaktad›r. Çünkü ekonomik
faktörler olan “emek, sermaye, tabii fak-
törler”, ancak giriflimci oldu¤unda bir an-
lam kazan›r. Giriflimci, bu faktörleri iflleye-
cek ve ortaya bir fleyler ç›karacakt›r. Peki
giriflimci kimdir? Ne yapmay› hedeflemek-
tedir? Ve bu s›fat› elde etti¤inde ne gibi
fonksiyonlar› üstlenmifl olmaktad›r?
Giriflimci, mal ve hizmet üretmek ya da
pazarlamak için üretim faktörlerini (emek,
sermaye, tabii faktörler) bir araya getiren,
kâr amac› güden ve zarar› da dikkate alan
kiflidir. (Sabuncuo¤lu, Tokol, 2001; 5) Gi-
riflimci, öncelikle üretmek istedi¤i mala
veya hizmete karar vermekte, bunu yapar-

ken de arz-talep dengesini dikkate almak-
tad›r. Daha sonra gerekli üretim faktörleri-
ni bir araya getirerek üretim faaliyetini
gerçeklefltirmekte ve uygun pazarlama ka-
nallar›n› kullanarak yurt içi ve yurt d›fl› sa-
t›fl›n› gerçeklefltirmektedir. Giriflimcinin
fonksiyonlar› genel olarak flöyle s›-
ralanabilir: (Seyido¤lu, 1992; 308)
• Gerekli girdileri bir araya getire-
rek uygun teknoloji ile üretim faali-
yetinde bulunmak,
• Talep analizlerine dayal› olarak
üretim hacmini tespit etmek,
• Firmaya fon kaynaklar› sa¤lamak,
• Teflebbüsle ilgili tüm riskleri üst-
lenmek.
Giriflimciler, baflar› sa¤lad›klar› öl-
çüde ülke ekonomilerine olumlu
katk› sa¤layabilmektedir. Baflar› ise
karfl› karfl›ya bulunulan iç-d›fl sorunlarla
direkt ilgilidir. Sorunlar azald›kça baflar›
imkân› da artar. Durum böyle olunca, giri-

flimcilerin baflar›l› ol-
malar›n› sa¤layacak
ortamlar, bu süreçte
büyük önem kazan-
maktad›r. Yat›r›ma ve
üretime yönelik uy-
gun ortamlar haz›r-
land›kça giriflimci sa-
y›s› artmakta ve neti-
ce olarak büyümenin
ve kalk›nman›n sevi-
yesi yükselmektedir.
Giriflimcilik denince

akla öncelikle gelen, KOB‹’lerdir. Sahip ol-
duklar› esnek yap› dolay›s›yla de¤iflimlere
kolayl›kla uyum sa¤layabilen küçük ve or-
ta ölçekli iflletmeler, giriflimcilerin en
önemli k›sm›n› oluflturmaktad›r. Bununla
beraber, en sorunlu ve yönlendirilmeye

en fazla ihtiyaç duyan kesimi de yine KO-
B‹’ler oluflturmaktad›r.
Hemen tüm ekonomilerde iflletmelerin
a¤›rl›kl› k›sm›n› KOB‹’ler oluflturmaktad›r.
Bu kimi ülkelerde %85 iken; kimilerinde
ise %95 seviyelerindedir. Ülkelerin gelifl-
mifllik seviyesi düfltükçe KOB‹/Toplam ‹fl-
letme Oran› da artmaktad›r. Nitekim geli-
flen bir ülke olan Türkiye’de bu oran
%100’e yak›nd›r. Yani, Türkiye bariz flekil-
de bir “KOB‹ Ekonomisi”dir.
Türkiye ekonomisinde KOB‹’lere iliflkin
2000 y›l› istatistikleri, OECD 2004 y›l› KO-
B‹ raporuna göre Tablo’da yer almaktad›r.

Genel olarak ülke ekonomilerinde toplam

Giriflimcilik denince akla öncelikle gelen, KOB‹’lerdir. Sahip olduklar› esnek yap›
dolay›s›yla de¤iflimlere kolayl›kla uyum sa¤layabilen KOB‹’ler, giriflimcilerin en önemli
k›sm›n› oluflturmaktad›r. Bununla beraber, en sorunlu ve yönlendirilmeye en fazla 
ihtiyaç duyan kesimi de, yine KOB‹’lerdir.
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KOB‹ Giriflimcili¤i ve Örgütlenmesi

KOB‹ kavram›, ülkemize a¤›rl›kl› olarak
1980 y›l› sonras›nda girmifltir. 1980 son-
ras› izlenen, “D›fla aç›k büyüme” strateji-
si gere¤ince, yerli iflletmelerin kurulmas›
ve bunlar›n üretimde ve ihracatta bulun-
mas› teflvik edilmifl ve bu devrede giri-
flimci KOB‹’lerin say›s› giderek artm›flt›r.

Toplam ‹flletmelere Oran› %99,8

‹stihdamdaki Pay› %76,7

Sermaye Yat›r›m›ndaki Pay› %38,0

Katma De¤erdeki Pay› %26,5

‹hracat Pay› %10,0

Banka Kredilerindeki Pay› %5,0

Tablo: KOB‹’lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri (2000)

Kaynak: OECD, Small and Medium Sized Enterprises in Turkey; Issues and
Policies, Paris, 2004



iflletmelerin önemli k›sm›n› oluflturan KO-
B‹’ler, iç içe bulunduklar› sorunlar dolay›-
s›yla birtak›m desteklere de ihtiyaç duy-
maktad›r. Bu destek sadece maddî de¤il,
ayn› zamanda manevî niteliktedir. ‹fllet-
meden iflletmeye göre de¤iflmekle bera-
ber; sahip olduklar› sorunlu yap›, kurum-
sall›k konusundaki eksiklikleri, bilgiye
ulaflmadaki ve bunu de¤erlendirmedeki
olumsuzluklar›, kendilerine sunulan im-
kânlardan dahi faydalanmadaki zaafiyetle-
ri, bu iflletmelere destek sa¤lanmas›n› ge-
rektirmektedir. Ülkeler, “giriflimci” nite-
liklerine ra¤men yönlendirilmeye muhtaç
olan KOB‹’lere yönelik çeflitli planlar ve
programlar yapmakta ve bunlar› hayata
geçirerek bu iflletmeleri daha fazla hare-
kete sevk etmeye çal›flmaktad›r. Çünkü
toplu hâlde büyüme ve kalk›nma için böy-
le itici bir güce ihtiyaç bulunmaktad›r.

Giriflimcili¤in Önemi ve AB
Giriflimcili¤e verilen de¤er, ülkeden ülke-
ye de¤iflmektedir. Nitekim, kimi ülkelerde
konuya iliflkin baz› idarî birimlerin olufltu-
rulmas›na kadar gidilmektedir. Çünkü gi-
riflimcilik, bizzat flah›slar›n katk›s›yla ger-
çeklefltirilmesi gereken bir hareket ol-
makla beraber, baz› idarî yaklafl›mlarla
desteklenmeyi de gerektirmektedir. Bu
kapsamda AB’de bu hususa büyük bir
önem verildi¤ini görmekteyiz. Giriflimcili-
¤in önemini güzel bir flekilde ifade eden

özlü bir söz flu flekildedir: “Özel giriflim,
refaha sebep olur ve teknolojinin kullan›-
m›n› devaml› olarak destekleyebilecek
zengin toplumlar ortaya ç›kar›r.” (Avrupa
Bilgi Merkezi, Avrupa Birli¤i Bülteni, No:
20, A¤ustos 2000)

AB’de, Giriflimci Genel Müdürlü¤ü kurul-
mufltur. Bu idarenin amac›; Giriflimcilik
ruhunu ekonomik büyümenin yeni ifl
alanlar› ortaya ç›kard›¤› yöne çekmek, Av-
rupa’y› giriflimcili¤in merkezi ve yeni fikir-
lerin ve uygulamalar›n deneme alan› yapa-
cak fikirler üretmek, Küçük-Orta-Büyük
tüm giriflimcilerin rekabet edebilecek se-
viyeye gelmelerini sa¤lamakt›r. Neticede,
Avrupa’n›n ekonomik, sosyal ve kültürel
aç›dan yeniden canland›r›lmas› hedeflen-
mektedir. Özellikle 2000 y›l› itibariyle giri-
flimcili¤in teflvik edilmesine ve buna ilifl-
kin kurumsal yaklafl›mlar sergilenmesine
çal›fl›lmaktad›r. Bu çerçevede baz› periyo-
dik hedefler tespit edilmektedir. Nitekim
AB’de, özel giriflim ve giriflimciler için tek-
lif edilen çok y›ll›k programlar flu hedef-
lerde yo¤unlaflmaktad›r:
• Giriflimcili¤i de¤erli ve üretici bir hayat
kabiliyeti olarak yüceltmek,
• Araflt›rman›n, yenili¤in ve giriflimcili¤in
geliflebilece¤i bir ortam› oluflturmak,
• Özel kurulufllara; hizmetlerin ve destek-
leyici ifl alanlar›n›n sa¤land›¤›n› ve koordi-
ne edildi¤ini garantilemek,
• KOB‹’lerin maddî imkânlar›n› gelifltir-
mek
• Bilgiye dayal› ekonomilerde KOB‹’lerin
rekabet gücünü artt›rmak.

Mart 2000’de gerçeklefltirilen Lizbon Av-
rupa Zirvesi’nde giriflimcilik konusuna
özel bir önem verilmifltir. Nitekim, Zir-
ve’nin temel mesaj›; “AB’nin 2000-2010
dönemini hedef alarak kendisine belirle-
di¤i strateji kapsam›nda dünyan›n rekabet
gücü en yüksek ve dinamik, bilgiye dayal›
ekonomisini, daha iyi ifl imkânlar› ve sos-
yal kaynaflma ve sürdürülebilir ekonomik
büyüme kapasitesine sahip olarak oturt-
may› planlamas›” fleklindedir. Bu hedefe
ulaflmak üzere; giriflimci (enterpreneur)
ve yenilikçi (innovative) iflletmeler olufltu-
rulmas›n›n gereklili¤ine dikkat çekilmek-
tedir. Bu kapsamda sistematik bir yakla-
fl›m sergilenmekte ve flunlar›n gerçekleflti-
rilmesi gerekti¤i üzerinde durulmaktad›r:
(AB Komisyonu Bildirgesi, 10.02.2005)
a)‹flletmelerde giriflimcilik ruhunun ve
risk alman›n teflvik edilmesi,
b)Etkin, yenilikçi bir araflt›rma politikas›
sayesinde, risk sermayesi ile desteklenmifl
dinamik bir giriflimcinin ortaya ç›kmas›
için gerekli ortam›n sa¤lanmas›,
c)Giriflimcilerin yurt içi ve yurt d›fl› pazar-
lara eriflerek ürünlerini satma imkânlar›-
n›n oluflturulmas›.

AB’de, 2000 y›l›nda KOB‹’ler için haz›rla-
nan çok y›ll›k programlar; Avrupa Giriflim-
ci Politikas›’n›n uygulanmas› s›ras›nda
mücadele edilmesi gereken konular› alt›
temel bafll›k alt›nda s›ralamaktad›r: (Avru-
pa Bilgi Merkezi, Avrupa Birli¤i Bülteni,
No: 21, Kas›m 2000)
1. Müteflebbisli¤in Teflvik Edilmesi:
Giriflim politikas›n›n; KOB‹’lerin finansal
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imkânlara eriflimini ve ayr›ca yenilikçi yak-
lafl›mlar›n gelifltirilmesini teflvik etmesi
öngörülmektedir.
2. Yenilikçi ‹fl Ortam›n›n Teflvik Edil-
mesi: Bu kapsamda e¤itimde reform ve
meslek içi e¤itim ile giriflimcili¤in bu yön-
de gelifltirilmesinin mümkün oldu¤una
de¤inilmektedir.
3. E-Ekonomide Yeni ‹fl Modellerini
Canland›rma: Avrupa’daki e-ticaretin
%85’inin firma-firma (B2B: Business to
Business) aras›nda oldu¤u belirtilmekte-
dir. Bu ticaret usülü, iflletmelerde; temin,
tedarik zinciri, yan sanayi tespiti, sat›n al-
ma, ürün gelifltirme, pazarlama, lojistik gi-
bi konular› kapsayarak bütünüyle yeni ifl
modellerinin gelifltirilmesini gerektirmek-
tedir.
4. ‹ç Pazardan Gerekli Derslerin Al›n-
mas›: Enflasyonun, iç pazarda; gaz, elekt-
rik, tafl›ma, posta servisi gibi alanlarda ge-
liflme kaydedilmesini gerektirdi¤ine dik-
kat çekilmektedir. Bu sektörlerde e-devlet
hizmetlerine geçifl ile gereksiz masraflar›n
giderilebilece¤i ve böylece fiyatlar›n da
düflebilece¤i belirtilmektedir.
5. Bürokrasinin Azalt›lmas›:
Tüm AB müktesebat›n›n operasyonel sevi-
yede uygulamadaki tecrübeler çerçevesin-
de basitlefltirilmek üzere yeniden gözden
geçirilmesi öngörülmektedir.
6. Koordinasyon ‹çin Yeni Yöntemler
[Benchmarking (mukayese) ve Con-
certed (üst seviyede mutabakat sa¤-
lanm›fl ve ifl birli¤i için koordinasyon
oluflturulmufl) Eylemler]:
“Benchmarking” ve “Concerted Eylem-
ler”; rekabet gücünü yükseltmek üzere
ciddi geliflim sa¤layacak iki ilgili yöntem
olup, bunlar›n giriflimci politikalar›n› belir-
lemede önemli rol oynayaca¤› üzerinde
durulmaktad›r.

Türkiye’de Giriflimcili¤e Bak›fl
Türkiye’de de giriflimcili¤e önem veril-
mekte ve bu yönde çal›flmalar gerçekleflti-
rilmektedir. Gerek kamu kurumlar›nca,
gerekse özel kurumlarca belli baz› yakla-

fl›mlar sergilendi¤i görülmektedir.
KOB‹ kavram›, ülkemize a¤›rl›kl› olarak
1980 y›l› sonras› girmifltir. 80 sonras› izle-
nen “d›fla aç›k büyüme” stratejisi gere¤in-
ce, yerli iflletmelerin kurulmas› ve bunla-
r›n üretimde ve ihracatta bulunmas› teflvik
edilmifltir. Bu çerçevede, “giriflimcilik” ol-
gusu yo¤un bir flekilde gündeme gelmifl
ve her türlü olumsuz flarta ra¤men giri-
flimci say›s›n›n art›fl›na yönelik ortamlar
oluflturulmaya çal›fl›lm›flt›r. Bu devrede gi-
riflimci KOB‹’lerin say›s› giderek artm›flt›r.
Giriflimci KOB‹’lere, özellikle 1996 y›l› iti-
bariyle daha fazla önem verilmeye bafllan-
m›flt›r. 96’da yürürlü¤e giren Gümrük Bir-
li¤i uygulamas›, d›fl ticaret hacmimizin ya-
r›s› civar›ndaki k›sm›n›n gerçeklefltirildi¤i
AB’ye karfl› rekabetçilik meselesinin ön
plana ç›kmas›na yol açm›flt›r. Dolay›s›yla
giriflimci KOB‹’ler, rekabetçili¤i elde et-
medeki hayatî rolleri sebebiyle daha fazla
önem kazanm›flt›r.
Günümüzde ülkemizde giriflimcili¤in or-
taya ç›kmas›, giriflimci say›s›n›n art›r›lmas›
ve mevcutlar›n niteli¤inin art›r›lmas› için
farkl› platformlarda çeflitli faaliyetlerde bu-
lunulmaktad›r. KOB‹’lerin organize oldu-
¤u kamu-özel nitelikli kurumlar, bu kap-
samda önemli çal›flmalar gerçeklefltirmek-
tedir. Mesela bir kamu kuruluflu olarak
KOSGEB’in bu anlamda önemli faaliyetler
icra etti¤i ifade edilebilir. Nitekim buna
iliflkin bir alt birim oluflumuna da gidilmifl-
tir. “KOSGEB Giriflimcili¤i Gelifltirme Ens-
titüsü”nün bu amaçla kuruldu¤u ve çeflitli
programlarla nitelikli giriflimcinin oluflu-
muna katk› sa¤lanmaya çal›fl›ld›¤› ifade
edilmektedir. Yine di¤er kamu-özel nite-

likli kurumlarda da benzer oluflumlara gi-
dilmektedir.

Giriflimci Niteli¤inin ve 
Niceli¤inin Art›r›lmas›
Giriflimci do¤ulur mu, yoksa giriflimcilik
ö¤renilir mi? Bu soruya net olarak cevap
vermek kolay de¤il ama flu bir gerçek ki
her ikisi de mümkündür. Kimi insanlar, ta-
biatlar› gere¤i giriflimci bir yap›ya sahiptir.
Bunlar, ortamlar›n› kendileri olufltururlar.
Deyimi yerindeyse, “ekmeklerini tafltan ç›-
kar›rlar.” Dolay›s›yla, flartlar›n kendileri
için haz›rlanmas›n› beklemeden, faaliyette
bulunmalar›na imkân sa¤layacak flartlar›
bizzat olufltururlar. Ancak kimileri uygun
ortam haz›rlanmadan harekete geçme ko-
nusunda isteksiz davranabilmektedir. Söz
konusu kifliler; bilgileri, kabiliyetleri ve
belli ölçüde imkânlar› olmas›na ra¤men,
çevre flartlar›n›n uygun olmay›fl› dolay›s›y-
la giriflimlerde bulunmaktan çekinmekte-
dirler.
Do¤ufltan giriflimci kesim, yüksek seviye-
de riski göze alabilirken; giriflimcili¤i son-
radan ö¤renen kesimde bu risk derecesi
nispeten düflük olabilmektedir. Yap›lmas›
gereken, tafl›d›klar› özellikler dikkate al›-
narak, her iki kesimin de giriflimde bulun-
malar›na yönelik maddî-manevî destekle-
rin sa¤lanmas›d›r. Söz konusu destekler,
do¤ufltan giriflimcilerin daha yo¤un ve ba-
flar›l› faaliyetler icra etmesini mümkün hâ-
le getirirken, yani niteliklerini art›r›rken;
di¤er potansiyel giriflimci kesimin de nice-
li¤ini art›r›c› özelli¤e sahip olacakt›r.
Giriflimci niteli¤inin ve niceli¤inin art›r›l-
mas› konusunda çabalarda bulunulmas›
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ve ilgili desteklerin sa¤lanmas› sadece ka-
mu kesiminden beklenmemelidir. Zaten
bunun tam anlam›yla gerçeklefltirilmesi
çok zordur. Çünkü bu, kamunun tek bafl›-
na baflar› sa¤layamayaca¤› kadar çetrefilli
olan ve ancak kamu-özel kesim ifl birli¤i
sayesinde baflar› sergilenebilecek bir me-
seledir. Söz konusu ifl birli¤i derecesi ile
baflar› aras›nda do¤ru orant›l› bir iliflkinin
varl›¤›ndan bahsetmek mümkündür. Bu
konuda kamu kesimi yan›nda, sivil top-
lum kurulufllar› baflta olmak üzere ilgili di-
¤er KOB‹ organizasyonlar›na çok ifl düfl-
mektedir.

Organizasyonlar›n 
Giriflimcilik Üzerine Etkileri
Örgütlenme, sorunlara daha kolay ve sa¤-
l›kl› çözümler üretilmesi için gerekli bir fa-
aliyettir. Bu yönü itibariyle “örgütlenme”
ve “giriflimcilik”, aynen bir döngü içinde
oldu¤u gibi, birbirini olumlu yönde etkile-
yici niteliktedir. Yani giriflimler örgütlen-
meye, örgütlenme de daha fazla giriflimde
bulunulmas›na yol açar.
“Bir elin nesi var, iki elin sesi var”, örgüt-

lenmenin fayda derecesini aç›klamada ifa-
de edilebilecek en isabetli sözlerdendir.
Giriflimci bir iflletme elbette kimi sorunla-
r›n›n üstesinden tek bafl›na gelebilir. An-
cak, kimi sorunlar da vard›r ki, bir iflletme-
nin kendi imkânlar›yla gideremeyece¤i ni-
teliktedir. Dolay›s›yla iflletmelerin, güçleri-
nin ötesinde bir yap› ile ortadan kald›r›la-
bilecek sorunlar için de örgütlenmeye git-
meleri gerekmektedir.
Örgütlenmenin önemli di¤er bir yönünü
de “Üzüm üzüme baka baka karar›r” sö-
züyle dile getirmek mümkündür. Daha

evvel de üzerinde duruldu¤u gibi, do¤ufl-
tan giriflimci olanlarla giriflimcili¤i sonra-
dan ö¤renenlerin bir araya gelerek olufltu-
raca¤› organizasyonlar, birbirlerinin niteli-
¤ini ve niceli¤ini art›rmay› mümkün hâle
getirecektir. Do¤ufltan giriflimciler, giri-
flimcili¤i sonradan ö¤renenleri daha h›zl›
harekete sevkederken, ikinci kesim de bi-
rinci kesimin bilgisini ve becerisini art›r-
mas›na katk› sa¤layabilecektir.

Türkiye’de Organizasyonel 
Yap›lar ve Bunlar›n 
Etkinli¤inin Art›r›lmas› ‹çin
Teklifler
Organizasyonel yap›lar› s›n›fland›rmak ge-
rekirse bunlar›n; ekonomik, hukukî ve si-
yasî olmak üzere çeflitli bafll›klar›ndan
bahsedilebilir. Giriflimci KOB‹’ler aç›s›n-
dan de¤erlendirildi¤inde, her üç bafll›k al-
t›nda da birtak›m örgütlenmelere gidilme-
si gerekti¤i ifade edilebilir. Ancak, hukukî
ve siyasî organizasyonlar›n günümüzde
mevcut olmad›¤› ve bunlar›n oluflturulma-
s›n›n da zorlu¤u belirtilmelidir. Bununla
beraber, a¤›rl›kl› olarak ekonomik baz› ör-
gütlenmelere gidilmektedir.
Türkiye’de giriflimci KOB‹’lerle ilgili ör-
gütlenmelere bak›ld›¤›nda bunlar yine alt
bafll›klar alt›nda s›n›fland›r›labilir. Bu ör-
gütlenme biçimleri ve baz› örnekleri flu
flekildedir:
• Birlikler (TOBB, …)
• Konfederasyonlar (TESK, …)
• Vak›flar (TOSYÖV, MEKSA, …)
• Dernekler (S‹AD, G‹AD, …)

Türkiye’de bu ve benzeri birtak›m olu-
flumlara gidilmifl olmakla beraber, sa¤l›kl›

bir örgütlenme yap›s›ndan bahsetmek ko-
lay de¤ildir. Arzu edilen seviyede organi-
zasyonel yap›lara sahip olamad›¤›m›z bir
gerçektir. Çünkü Türkiye’de KOB‹’lerin
örgütlenmede karfl›laflt›¤› önemli engeller
vard›r. Bu, tüm sorunlarda oldu¤u gibi,
hem kendi içlerinden hem de d›fllar›ndan
kaynaklanmaktad›r. Etkin bir flekilde ör-
gütlenmifl KOB‹’ler, daha giriflimci bir ni-
teli¤e sahip olabilecektir. Neticede karfl›-
l›kl› etkileflimle, giriflimci KOB‹’lerin nice-
li¤inde de art›fl meydana gelecektir. Türki-
ye’de KOB‹’lerin daha etkin örgütlenme-
lere gidebilmesi için flu tekliflerde bulu-
nulabilir: (Ekinci, 2003, 44-46)
1.KOB‹’lerin, örgütlenmenin gereklili¤i
konusunda bilinçlenmesi gerekmektedir.
2.Bu iflletmelerin örgutlenmesini kolay-
laflt›racak çerçeveli ve yeknesak tan›mlar›
olmal›d›r.
3.Kendilerini hukuken temsil edecek, bu
tür sorunlar›n› giderecek birimler olufltu-
rulmal›d›r.
4.Siyasî arenada do¤rudan olmasa bile
dolayl› temsil kabiliyetine sahip olmal›d›r-
lar.
5.Etkin bir örgütlenme için ‘üniversite-sa-
nayi’ ifl birli¤inin sa¤lanmas› gereklidir.
6.Boyutlar› itibariyle iflletmeler aras›nda
f›rsat eflitli¤i sa¤lanmal›d›r.

Türkiye’de Organizasyonlar›n
Giriflimci KOB‹’lere Yönelik
Faaliyetleri
Türkiye’de KOB‹’lerin örgütlenmede te-
mel sorunlar›n›n oldu¤u bir gerçektir. Bu-
nunla beraber, belirtildi¤i üzere, iflletme-
ler özellikle ekonomik alanda birtak›m ça-
t›lar alt›nda bir araya gelmeye çal›flmakta-
d›r. Söz konusu çat›lar alt›nda güçlerini bir
araya getirerek sorunlar›na çözüm bulma-
ya çal›flmaktad›rlar. Bu bafll›k alt›nda, eko-
nomik örgütlenme biçimlerinden olan
“dernekler” üzerinde durulmakta ve bun-
lar›n üyelerinin giriflimcili¤e iliflkin niteli-
¤ini ve niceli¤ini art›rma amaçl› faaliyetle-
rine yer verilmektedir.
Türkiye’de giriflimci KOB‹’ler, örgütlen-
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mede tercihini a¤›rl›kl› olarak derneklefl-
me biçiminde kullanmaktad›r. Baflta –S‹-
AD ve –G‹AD uzant›l› olmak üzere benzer
nitelikte çok say›da dernek kurulmufltur,
kurulmaktad›r. Nitekim, bundan daha 15
y›l evvel bir elin parmaklar› ile say›labile-
cek kadar az say›da dernek varken ve bun-
lar da sadece büyük flehirlerde örgütlenir-
ken, özellikle 1995 y›l› sonras›nda bu say›-
larda art›fl meydana geldi¤i görülmekte-
dir. Günümüzde illerin büyük bir ço¤un-
lu¤unda flubeleflme faaliyeti yan›nda, bu
derneklerin ilçelere kadar ulaflt›¤› gözlen-
mektedir. Buradan ortaya ç›kan sonuç, gi-
riflimci KOB‹’lerin örgütlenmenin faydas›-
n› fark etmekte oldu¤u ve bunu giderek
özümsemeye ve hayata geçirmeye çal›flt›¤›
yönündedir.
Peki söz konusu dernekler giriflimci KO-
B‹’lere ne fayda sa¤lamaktad›r? Bunlar ne-
yi hedeflemektedir? Temelde, örgütlen-
menin bu iflletmelere sa¤layaca¤› tüm fa-
aliyetleri icra etmekte olduklar› ifade edi-
lebilir. Tabii ki bu, derne¤in üye iflletmele-
rinin niteli¤i ve niceli¤i ile de do¤rudan
iliflkilidir. Yani bu dernekler üyelerinin gi-
riflimciliklerini olumlu yönde etkilemekte,
üyeler de elde ettikleri baflar›larla dernek-
lerinin etkinlik seviyesini yükseltmekte-
dir. Böylece karfl›l›kl› etkileflim içinde top-
lu menfaat söz konusu olmaktad›r.
Ülkemizde derneklerin üyeleri olan giri-
flimci KOB‹’lere yönelik icra ettikleri faali-
yetler baz› bafll›klar alt›nda s›ralanabilir:

1)Bilgilendirici Programlar:
a)Sosyo-ekonomik, siyasî, hukukî olmak
üzere gündemdeki Türkiye-Dünya gelifl-
meleri hakk›nda bilgilendirici toplant›lar
düzenlenmekte ve üyelerin aktüaliteyi
sa¤l›kl› bir flekilde takip etmeleri sa¤lan-
maktad›r.
b)Uzmanl›k gerektiren konularda prog-
ramlar haz›rlanmaktad›r. Finans, d›fl tica-
ret, pazarlama-sat›fl, kiflisel geliflim, ku-
rumsal yap›lanma vb. konularda üyelerin
niteli¤ini art›rma amaçl› seminerler bunlar
aras›nda belirtilebilir.

2)Fuar-Sergi vb. Organizasyonlar:
a)Üyelerin ürettikleri mallar›n ve hizmet-
lerin ulusal ve uluslararas› bazda pazarlan-
mas›na ve sat›fl›na imkân sa¤layan fuar,
sergi vb. organizasyonlar bizzat dernekler-
ce gerçeklefltirilmektedir. Bu tür organi-
zasyonlar›n sa¤lad›¤› olumlu katk›, göz ar-
d› edilemeyecek kadar önemli boyuttad›r.
b)Üyelerin yine ayn› amaçla baflka kurum-
larca gerçeklefltirilen fuarlara, sergilere ve
benzeri organizasyonlara kat›l›m› sa¤lan-
maya çal›fl›lmaktad›r. Bu çerçevede; dü-
zenleyici kurumlarla irtibat sa¤lanmakta,
uygun ortam oluflturulmaya çal›fl›lmakta,
üye iflletmeler bilgilendirilmekte-yönlen-
dirilmekte ve baflar›l› bir süreç yaflanmas›
için gerekli zamanlarda devreye girilebil-
mektedir.

3)Yurt D›fl› Ticarî Programlar:
a)Dernekler, üye iflletmelerinin bilgisinin,
görgüsünün ve yurt d›fl› tecrübesinin art-
mas› için yurt d›fl› ticarî programlara kat›l›-
m›n› teflvik etmektedir. Düzenlenen resmî
programlara kat›lmalar› için ilgili makam-
larla irtibata geçilmekte ve üyelerinin yurt
d›fl›na ç›k›fl›na iliflkin ifllemlerin gerçeklefl-
tirilmesine arac›l›k etmektedir.
b)Dernekler resmî ticarî programlar d›fl›n-
da sadece kendi üyelerine yönelik yurt d›-
fl› programlar› da düzenlemektedir. Böyle-
ce, gidilen ülkelerde ekonomik etütler ya-
p›lmakta ve üyelerin ticaret ve yat›r›m
amaçl› bilgiler edinmeleri sa¤lanmaya çal›-
fl›lmaktad›r.

4)Yay›n Faaliyetleri:
a)Bültenler-Periyodik Yay›nlar
Dernekler, kendilerini daha iyi tan›tabil-
mek ve faaliyetleri hakk›nda bilgi vermek
ve böylece üyelerin motivasyonunu sa¤la-
mak amac›yla birtak›m bültenler yay›mla-
maktad›r. Ayr›ca belli konular merkezinde
olmak üzere çeflitli alanlarda çal›flmalar
içeren süreli yay›nlarda bulunurlar. Bura-
da da amaç, üyelerin bilgi seviyesini art›r-
makt›r.
b)Sektörel Araflt›rma Raporlar›

Dernek içinde örgütlenen sektörlerle ilgi-
li geliflmeler hakk›nda bilgi vermek, böyle-
ce sektörlerin faaliyetlerindeki verimlilik
seviyesini art›rmak, ayr›ca iç içe bulunulan
sorunlar› dile getirerek ilgili mercileri ha-
rekete geçirmek amac›yla bu tür raporlar
haz›rlanmaktad›r.
c)Periyodik Ekonomik Raporlar
Ekonomi ile ilgili geçmifl dönem de¤er-
lendirilmeleri yap›larak mevcut ve gele-
cekteki dönemlere ›fl›k tutmak amac›yla
periyodik raporlar haz›rlanmaktad›r. Bu-
rada, sorunlar tespit edilmekte, de¤erlen-
dirmeler yap›lmakta ve birtak›m teklifler-
de bulunulmaktad›r.
d)Di¤er Raporlar-Eserler
Üyelerin dikkatini farkl› konulara çekerek
vizyonlar›n› gelifltirmek maksad›yla çeflitli
raporlar ve benzeri eserler haz›rlanmakta-
d›r. Bunlarla ayr›ca, kamuyu bilgilendirme
amac› da güdülmektedir.

5)Sosyo-Kültürel Faaliyetler:
Dernekler, üyeleri aras›nda kaynaflman›n
sa¤lanmas› ve onlar›n motive olmas› ama-
c›yla birtak›m sosyo-kültürel faaliyetler de
düzenlemektedir. Bu faaliyetlerde bir ara-
ya gelen üyeler, fikir al›fl veriflinde buluna-
bilmekte, tecrübelerini birbirine aktarabil-
mekte ve sorunlara karfl› birbirlerini ikaz
edebilmektedir. Dahas›, üyeler aras› eko-
nomik ifl birlikleri bu tür ortamlarda daha
kolay bir flekilde sa¤lanabilmektedir. Böy-
lece bu tür programlar, derneklerin güçle-
rini daha da art›rmas›na imkân sa¤lamak-
tad›r.
KOB‹ derneklerinin, üyelerine yönelik bu
ve benzeri faaliyetleri, maddî-manevî yap›-
lar›yla direkt ilgilidir. Güçlü bir yap›ya sa-
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hip olmalar› hâlinde, s›ralanan tüm faali-
yetler ve daha fazlas› icra edilebilmekte-
dir. Söz konusu yap› zay›flad›kça faaliyet-
lerin niteli¤inde ve niceli¤inde de düflüfl-
ler meydana gelmektedir. Dolay›s›yla bu
faaliyetler, tamam›n› icra eden dernekler
aç›s›ndan sadece bilgilendirici bir mahiyet
arz ederken; icra edemeyenler için de fikir
verici bir nitelik tafl›maktad›r.
Giriflimci KOB‹’ler, Türkiye ekonomisinin
temel unsurlar›ndand›r. Mevcut iflletmele-
rin tamam›na yak›n›n› oluflturan bu birim-
ler, Türkiye ekonomisine ayn› zamanda
“KOB‹ Ekonomisi” denmesini de müm-
kün hâle getirmektedir. O hâlde bunlar›n
giriflimcilik seviyesini art›rmak ve yeni giri-
flimci iflletmelerin ortaya ç›kmas›n› sa¤la-
mak, ekonomimizin öncelikli hedeflerin-
den biri olmal›d›r. Bu noktada kamu-özel
nitelikli tüm organizasyonlara düflen
önemli roller vard›r. Toplu geliflme ve kal-
k›nma hedefine ulaflmada giriflimci KO-
B‹’ler, merkezî bir konumda bulunmakta-
d›r. Dolay›s›yla bu birimlerin potansiyelini
ortaya ç›karmak ve harekete geçirmek
önem tafl›maktad›r.
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Tablo: AB’nin KOB‹ Tan›mlar› (1 Ocak 2005)

* Baflka bir iflletmenin, söz konusu KOB‹’nin %25’inden fazla hissesine sahip olmamas› gerekmektedir.
Kaynak: Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilcili¤i, “Komisyon Türkiye’de 90 Milyon Euro’yu Aflk›n 
Bir Bütçeyle KOB‹’lerle ‹lgili Projelere Katk› Sa¤l›yor”

ÖLÇEK ÇALIfiAN C‹RO B‹LANÇO DE⁄ER‹ 
SAYISI (AKT‹F BÜYÜKLÜ⁄Ü)

ORTA 50-249 50 milyon Euro’dan az 43 milyon Euro’dan az

KÜÇÜK 10-49 10 milyon Euro’dan az 10 milyon Euro’dan az

M‹KRO 1-9 2 milyon Euro’dan az 2 milyon Euro’dan az

AB’de Yeni KOB‹ Tan›m› ve Türkiye

KOB‹’lerin tan›m›na iliflkin meydana ge-
len son geliflmeler, tek bir tan›ma do¤ru
önemli ölçüde yol al›nd›¤›n› ifade et-
mektedir. Nitekim AB’de, KOB‹’ler için
tek tan›m oluflturma amac›na yönelik ol-
mak üzere baz› çal›flmalarda bulunul-
mufltur. Neticede tüm KOB‹’leri ifade
eden yeknesak bir tan›m ortaya konmufl-
tur. Hedef, iflletmelere standart bir kim-
lik kazand›rmak ve kendilerine sa¤lana-
cak imkânlardan uygun bir biçimde fay-
dalanmalar›n› sa¤lamakt›r. AB’nin 1
Ocak 2005 itibariyle yürürlü¤e girmek
üzere KOB‹’ler için tan›mlamada esas al-
d›¤› ölçüler, tabloda yer almaktad›r.

Tablo’dan de görüldü¤ü üzere AB, mak-
simum 50 milyon Euro’luk ciroya, 47
milyon Euro’luk aktif büyüklü¤e ve 250
kiflilik istihdama sahip iflletmeleri KOB‹
statüsünde (ayr› ayr› mikro, küçük, orta
kategorilerinde olmak üzere) kabul et-
mektedir. Fakat burada Türkiye aç›s›n-
dan ilginç bir durum ortaya ç›kmaktad›r.
Bu tan›m esas al›nd›¤› takdirde, bizdeki
iflletmelerin tamam›na yak›n› KOB‹ sta-
tüsüne girmektedir. Halbuki mesela
‹SO(‹stanbul Sanayi Odas›)’nun ilan etti-
¤i I. ve II. 500 sanayi kurulufllar› s›ralama-
s›nda yer alan iflletmeler, büyük iflletme
olarak kabul edilmektedir. AB tan›m›
dikkate al›nd›¤›nda, II.500 sanayi kuru-
lufllar›n›n tamam›, I.500 sanayi kuruluflla-
r›n›n ise son 60’› KOB‹ statüsüne gire-

cektir. Dolay›s›yla toplam büyük s›naî ifl-
letme say›m›z 440’a düflecektir. Sanayi
ve Ticaret Bakanl›¤›, kimi kurulufllarca
dile getirilen bu olumsuz durum sebe-
biyle harekete geçmifl ve KOB‹’lere uy-
gulanacak 50 milyon Euro’luk limiti 10
milyon Euro’ya çekmek üzere yeni bir
tasar› haz›rlam›flt›r. AB ile mutabakata
var›lmas› hâlinde, sektör ay›r›m› yap›l-
maks›z›n çal›flan say›s› yine maksimum
250 olmak üzere, Türkiye KOB‹’leri için
ciroda ve aktif büyüklükte dikkate al›na-
cak üst limitin 10 milyon Euro olarak sa-
bitlenece¤i ifade edilmektedir. Tabii be-
lirtilmelidir ki bu hâlde de II.500 s›naî
kurulufllar›n›n son 400’ü KOB‹ statüsün-
de olacakt›r. (MES‹AD, 2005; 71) Bura-
dan da anlafl›ld›¤› üzere, Türkiye ekono-
misi net olarak bir KOB‹ ekonomisidir.
Bu arada belirtilmelidir ki yeni KOB‹ ta-
n›m›yla zaten büyük iflletme veya KOB‹
organizasyonlar› diye bir yap› kalmaya-
cakt›r. Çünkü iflletmelerin tamam›na ya-
k›n› KOB‹ statüsünde olaca¤›ndan, bü-
yük iflletmelerin organize oldu¤u örgüt-
lerin yap›s› da de¤iflmifl olacakt›r. Daha
evvel büyük boyutlu olan iflletmelerin
bir k›sm› KOB‹ niteli¤ine bürünece¤in-
den, tüm örgütler karma bir yap›ya sahip
olacakt›r. O hâlde büyük iflletmeler ve
KOB‹’ler, bu de¤iflikli¤e ra¤men meyda-
na gelebilecek f›rsat eflitsizli¤ini giderme
yönünde çaba sarf etmelidir.



Türk özel sektörünün son y›llarda yurtd›-
fl›nda yapt›¤› yat›r›mlar dikkat çekici bir fle-
kilde art›yor. Telekomünikasyondan infla-
ata, g›dadan petrol üretimine kadar he-
men her sektörde Türk flirketleri d›fla aç›l›-
yor. Kimisi açt›¤› ofis ve ma¤azalarla yaban-
c› rakipleriyle boy ölçüflürken pek ço¤u da
yurtd›fl›nda kurdu¤u yada sat›n ald›¤› fabri-
kalarla rekabet üstünlü¤ü sa¤lamay›, yeni
pazarlara girmeyi hedefliyor. 1990'l› y›llar›n
ikinci yar›s›nda h›z kazanan bu e¤ilim neti-
cesinde yurtd›fl› yat›r›mlar önemli boyutla-
ra ulaflt›. Resmi verilere göre, bugüne ka-
dar yap›lan yat›r›m tutar› 7 milyar dolar.
Ancak yat›r›m stokunun, gerçekte resmi
rakamlar›n iki kat›n› aflt›¤› tahmin ediliyor.
Son y›llarda art›fl gösteren müteahhitlik
hizmetlerinde al›nan ihalelerin bedelleri
ise 60 milyar dolar› buldu. K›sa zamanda
onlarca ülkede sektöründe lider hale ge-
len Türk flirketleri, bugün dünya devleriyle
yar›fl›yor. Halihaz›rda Arjantin'den Japon-
ya'ya, Rusya'dan Güney Afrika'ya kadar 79
ülkede binlerce Türk flirketi mal ve hizmet
üretiyor. Özellikle Rusya, Orta Asya ve Bal-
kanlar'da baz› alanlarda yabanc› rakiplerine
fark atan giriflimciler, baflta Avrupa olmak
üzere geliflmifl ülkelerde de etkinliklerini
art›rmaya bafllad›. 

Neden Yurtd›fl›nda Üretim?
Tarihe “24 Ocak 1980 Kararlar›” olarak ge-
çen kararlar ile ithal ikameci politikadan
vazgeçilerek d›fla aç›lma ve ihracata a¤›rl›k
verilmeye baflland›. Ancak zaman içinde
Türkiye’nin bunun da ötesine geçmesi ge-

rekiyordu. Ve bugün Türkiye'nin kendi bil-
gi ve teknolojisini üretti¤i, yurtd›fl›nda üre-
tim yapt›¤› yeni bir döneme girildi. Ayakta
kalabilmek, dünya pazarlar›nda söz sahibi
olabilmek için uluslararas› rakiplerle sade-
ce yurtiçinde de¤il bütün dünyada rekabet
gerekiyordu. Sermaye hareketlerinin h›z
kazand›¤› dünyada, daha düflük maliyetle
üretim yapan bir ad›m öne geçiyordu. O
sebeple, karl›l›k ve avantaj neredeyse ora-
da olmak, rakiplerin önüne geçmenin, var-
l›¤›n› sürdürmenin vazgeçilmezleri haline
geldi.
Dünyan›n dev flirketleri cazip bul-
duklar› ülkelerde 20. yüzy›l›n bafl›n-
dan bu yana var. Türk flirketleri ve
markalar› ise, bu sureci 20. asr›n son
çeyre¤inde yaflamaya bafllad›. Üre-
tim anlam›nda da 10 y›ldan beri ken-
disini dünya sahnesinde gösteriyor.
Küresel ekonominin bir parças› gö-
ren pek çok Türk flirketi art›k bir ül-
keden di¤erine s›çramaya, nerede
f›rsat oraya koflmaya bafllad›.
Özellikle 1991'de Sovyetler Birli-
¤i’nin da¤›lmas›yla ortaya ç›kan yeni
Türk cumhuriyetleri ve Balkan ülkeleriyle
olan akrabal›k ba¤lar› bu bölgelere irili
ufakl› çok say›da müteflebbisin gitmesini
sa¤lad›. Küçük ve orta boy iflletmeler bir
yandan yurtiçinde edindi¤i tecrübeyi bu
ülkelere aktar›rken, di¤er yandan uluslara-
ras› tecrübe kazanarak büyüdü. Bu gün bu
co¤rafyada faaliyet gösteren çok say›da bü-
yük iflletme, o gün az bir sermaye ile kurul-
mufl küçük ifl yerleriydi. ‹lk gidenleri, bir

süre sonra büyükler izledi. Bir anlamda kü-
çükler büyüklere yol açm›fl, öncülük etmifl
oldu. Son y›llarda özelikle imalat sanayine
yap›lan yat›r›mlarda büyük gruplar›n yat›-
r›mlar› göze çarp›yor. Üstelik sadece akra-
ba topluluklar›n bulundu¤u ülkelere de¤il,
Japonya'dan Güney Afrika'ya kadar her yö-
ne aç›l›m var. 
Küresel vizyon, Pazar kapma ve baflka ne-
denlerle d›fla aç›lman›n yan›nda, yurt için-
de artan girdi maliyetlerinin de yurtd›fl›na
yat›r›m ak›fl›nda etkili oldu¤u bir gerçek.

Pahal› elektrik, akaryak›t, SSK pirimleri ve
vergi yükü Türk üreticisinin uluslararas› pi-
yasalarda rekabet flans›n› azalt›yor. Bu s›-
k›nt›y› aflmak isteyen pek çok sanayici, de-
¤iflik ülkelerde üretime geçiyor. Mevcut
sorunlara bir de Çin tehdidinin eklenmesi
özellikle küçük ve orta boy iflletmeleri yeni
aray›fllara itiyor. Ayakta kalabilmek için
baflvurduklar› yollardan birisi de d›fla aç›l-
mak.

Dünyaya Aç›lan Türk Giriflimcili¤i
Türk giriflimcilerinin 1990'l› y›llar›n ikinci yar›s›nda h›z kazanan yurtd›fl›na yat›r›m yapma
sürecinde gelinen noktadaki yat›r›m tutar› 7 milyar dolar› aflt›.  Ancak yat›r›m stokunun,
gerçekte resmi rakamlar›n iki kat›n› aflt›¤› tahmin ediliyor. Son y›llarda art›fl gösteren
müteahhitlik hizmetlerinde al›nan ihalelerin bedelleri ise 60 milyar dolar› buldu.
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K›sa zamanda onlarca ülkede sektör-
lerinde lider hale gelen Türk flirketleri,
Arjantin'den Japonya'ya, Rusya'dan
Güney Afrika'ya kadar 79 ülkede bin-
lerce Türk flirketi mal ve hizmet üretiy-
or. Baflta Avrupa olmak üzere geliflmifl
ülkelerde etkinliklerini art›r›yor.



Yerli sermayenin d›fla aç›lmas›, ilk anda
sermaye kaç›fl› gibi alg›lansa da bu süreç
asl›nda Türk ekonomisi için yeni f›rsat ka-
p›lar›n›n aç›ld›¤› önemli bir aflama. Büyü-
me, dünya ölçe¤ine ulaflma ve dünya mar-
kalar› oluflturmak için s›n›rlar›n afl›lmas›,
bu dönemin yaflanmas› kaç›n›lmaz.
Bugün pek çok flirket yurtd›fl›nda yat›r›m
yaparken kendi eleman›n› da götürüyor.
Önemli bir k›sm› yetiflmifl teknik eleman-
lardan oluflan bu insanlar, uluslararas› bilgi
ve tecrübe kazan›yor. Yani içeride olmasa
da d›flar›da istihdam imkanlar› aç›l›yor. Ay-
r›ca dünyaya aç›lan bu personelin edindi¤i
tecrübe ve birikimle ileriki y›llarda Türki-
ye'ye daha büyük kazan›mlar sa¤layaca¤›
aç›k. 
Ayr›ca d›flar›da üretilen baz› ürünlerin di-
zayn›, tasar›m› Türkiye'de ve Türk perso-
nel taraf›ndan yap›laca¤› için art›k Türkiye
bilgi ve teknoloji transferinden de para ka-
zanmaya bafllayacak. Nitekim baz› sektör-
lerde bu süreç çoktan bafllad›.

Binlerce Tesis ve Ma¤aza
Pek çok flirket gittikleri ülkeye teknolojisi,
birikimi ve markas›yla gidiyor. Pazarda söz
sahibi olabilmek ve çevre ülkelere aç›labil-
mek için yat›r›m yap›yor. Ve bulundu¤u ül-
kede k›sa sürede lider konuma gelen ör-
neklerin say›s› her geçen gün art›yor.
Mesela, büyümenin bir gere¤i olarak h›zla
d›fla aç›lan Zorlu Grubu, yurtd›fl›nda ABD,
Fransa, Güney Afrika, Rusya, ‹ran, Türk-
menistan'a yapt›¤› yat›r›mlarla dikkati çeki-
yor. Grup, ev tekstilinde Fransa ve Güney
Afrika'da lider. Vestel ile Rusya'n›n elektro-
nik devi olmaya aday. Sabanc› Holding,
ABD, ‹ngiltere, Almanya, Arjantin, Brezilya,
‹ran ve M›s›r gibi ülkelerde üretim tesisle-
riyle öne ç›karken, Çal›k Holding Türkme-
nistan'da önemli tesislere imza at›yor. Mig-
ros, Ramstore al›flverifl merkezleriyle Rus-
ya'da rakipsiz. Arçelik’in Romanya'da ald›-
¤› tesisler ülkenin en büyük beyaz eflya
fabrikas›. fiiflecam, Rusya, Gürcistan ve

Bulgaristan pazar›nda söz sahibi. Eczac›ba-
fl› Vitra'n›n ‹rlanda'daki tesisleriyle ABD ve
Avrupa pazar›n› zorluyor. G›da devi Ülker,
d›fl pazardaki etkinli¤ini art›rmak amac›yla
ilk yurtd›fl› fabrikas›n› geçti¤imiz y›l Ro-
manya'da kurdu. Spor giyim markas› Co-
lins, Rusya ve Ukrayna'da üretim kalitesi ve
markas›yla bir numara haline geldi. Ro-
manya'daki rulman fabrikas› ile Avrupa'n›n
bir kaç rulman üreticisinden biri olan
Kombassan, Afra al›flverifl merkezi ile Su-
dan'a kadar uzand›. Avrupa'da isim yapan
fiahinler Holding, Bulgaristan'›n ard›ndan
Ürdün'de arka arkaya kurdu¤u fabrikalarla
dikkat çekiyor. Yaflar Holding, DYO boya
markas›yla girdi¤i Romanya'da 8 y›ld›r üre-
tim yap›yor. Yak›nda Rusya, ard›ndan M›-
s›r'da bir tesisi daha devreye sokmay› plan-
l›yor. 
Bu örnekleri ço¤altmak mümkün. Ayr›ca
binlerce küçük iflletme ve ticarethanenin
yan›nda oteller, bankalar, GSM operatörle-
ri, al›flverifl merkezleri, ifl merkezleri, tem-
silcilikler ve ofisler d›fla aç›l›m›n di¤er
önemli halkalar›.

15 Milyar Dolarl›k Yat›r›m
D›flar›ya giden sermaye, ekonomimizin
hacmine bak›nca önemli olmakla birlikte,
di¤er ekonomilerle k›yasland›¤›nda çok
büyük rakam de¤il. Almanya ve ‹spanya gi-
bi ülkelerin her y›l ihraç etti¤i sermayenin
yüzde 10'u civar›nda. Esas sorun, yabanc›
sermaye çekemeyiflimizde. Türkiye’ye ge-
len do¤rudan yabanc› sermaye çok düflük
seviyede. Son dönemlerde gelen sermaye-
nin de imalat sanayiinden ziyade hizmet
sektörünü tercih etmesi ve kurulu tesisle-
ri sat›n al›yor olmas› dikkat çekici.
Hazine Müsteflarl›¤›'n›n en son verilerine
göre, 2004'te yurtd›fl›na yap›lan do¤rudan
yat›r›mlar 894 milyon dolar› bulurken, bu-
nun 550 milyon dolarl›k k›sm›n› üretime
dönük yat›r›mlar oluflturdu. Bugüne kadar
bin 496 Türk flirketinin 79 ülkede yapt›¤›
yat›r›m›n toplam tutar› ise 7 milyar 63 mil-

yon dolar.
Resmi veriler, en fazla yat›r›m›n 2,2 milyar
dolarla Hollanda'da oldu¤unu gösteriyor.
Ard›ndan 1,6 milyar dolarla Azerbaycan,
473 milyon dolarla Almanya ve 435 milyon
dolarla Kazakistan geliyor.
Ancak bu rakamlar gerçek durumu göster-
mekte yetersiz kal›yor. Çünkü pek çok
Türk flirketi, bir ülkeye gidebilmek için
baflta Hollanda olmak üzere sermayenin
daha az vergilendirildi¤i ülkeleri tercih
ediyor. Üçüncü ülkelerde yat›r›m yapacak
olan Türk flirketlerinin pek ço¤u Hollan-
da'da flirket kurup oradan esas yat›r›m ya-
paca¤› ülkeye gidiyor. Burada kurulan bir
flirket, vergi avantaj› yan›nda Avrupal› bir
flirket olman›n prestijini de kullan›yor.
SSCB'nin da¤›lmas›n›n ard›ndan y›llarca
sa¤l›kl› para transferinin yap›lamad›¤› pek
çok ülkede kay›ts›z giden sermaye ile yap›-
lan ve bugün önemli büyüklüklere ulaflan
yat›r›mlar var. Ayr›ca, flirketlerin büyük bö-
lümü kazand›¤› paray› yine faaliyette bu-
lundu¤u ülkeye yat›rmakta. Bunun yan›n-
da, baz› yat›r›mc›lar, yat›r›mlar›n› gittikleri
ülkelerde ald›klar› d›fl kredilerle finanse
ediyor. Bu sebeple, flu an yurtd›fl›nda bulu-
nan Türk flirketlerinin yat›r›m hacminin
resmi rakamlar›n çok üzerinde oldu¤u ve
15 milyar dolara ulaflt›¤›, bunun da yar›ya
yak›n›n›n üretime dönük yat›r›mlar oldu¤u
tahmin ediliyor. Bu rakamlara, Avrupa ül-
kelerinde vatandafll›k alm›fl gurbetçilerin
yapt›¤› yat›r›mlar dahil de¤il.1

Resmi rakamlarda düflük görünse de bah-
setti¤imiz sebeplerden dolay› baz› ülkeler-
deki yat›r›m tutar› milyar dolarlarla ifade
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ediliyor. Mesela Rusya, Kazakistan, Türk-
menistan ve Azerbaycan gibi ülkelerdeki
yat›r›mlar›n 2 milyar dolar civar›nda oldu-
¤u tahmin ediliyor.

Önce Müteahhitler Gitmiflti
Son birkaç senedir büyük flirketlerin üreti-
me dönük yurtd›fl› yat›r›mlar›ndaki art›fl
dikkati çekiyor olsa da, d›flar›ya ilk aç›lan
sektör, inflaat sektörü. Bugün anahtar tes-
limi fabrika inflaatlar›ndan enerji santralleri
ve rafineri yap›m›na kadar her alanda taah-
hüt ifline giren yüzlerce müteahhitlik fir-
mas›, dünya pazarlar›n› di¤er sektörlerden
çok önce keflfetti. O yüzden bugün Orta-
do¤u, eski SSCB ülkeleri ve Avrupa’da
önemli pazar pay›na sahip.
1950'li y›llara kadar tecrübe ve “know
how” edinme sürecini yaflayan Türk müte-
ahhitlik flirketleri, yurtiçinde önemli proje-
lere imza att›ktan sonra, 1970'li y›llar›n ba-
fl›nda d›fla aç›lmaya bafllad›. ‹lk müteahhit-
lik hizmeti ihrac› Libya’ya gerçekleflti. 2

D›fla aç›lman›n temel sebebi, o dönemler-
de ülke içi inflaat sektöründe yaflanan dur-
gunluktu. ‹çerinin aksine, 1973-1974 ve
daha sonra 1979-1980 dönemlerinde pat-
lak veren petrol krizleri ve Ortado¤u ve
Kuzey Afrika ülkelerinin kazand›¤› paralar,
bu bölgelerde yat›r›mlar› art›rm›fl ve Türk
firmalar› kendilerini bir anda bu pazarlarda
bulmufltu.
‹lk aç›lanlar aras›ndaki baz› küçük, tecrü-
besiz firmalar zarar etmifl olsa da 1980'li y›l-
lar›n bafl›nda Türk müteahhitleri büyük tu-
tarlarda projeler alm›fl ve baflar›yla sonuç-
land›rm›flt›. 
Yurtd›fl› müteahhitlik sektörü, Türkiye
ekonomisine y›llard›r istihdam, ihracat,
teknoloji transferi ve ödemeler dengesi
aç›s›ndan önemli katk›lar sa¤lad› ve sa¤la-
maya devam ediyor.
Sektörün flimdiye kadar gerçeklefltirdi¤i 2
bin 500 dolay›ndaki projenin ihale bedeli,
Devlet Bakan› Kürflat Tüzmen'in aç›klama-

lar›na göre, 60 milyar dolar.
Sektörün sadece geçen y›l
ald›¤› ifl tutar› 5,4 milyar do-
lar. 2005 y›l› hedefi de 7 mil-
yar dolar olarak belirlendi.

1990’l› y›llar›n bafl›ndan bu yana dünyan›n
dört bir yan›nda e¤itim ve ö¤retim hizme-
ti veren, Türkiye'yi ve Türkçeyi bilen bir
nesil yetifltiren yüzlerce Türk okulu da, in-
flaat sektörünün açt›¤› ç›¤›r›n ard›ndan ye-
ni bir dönem bafllatt›, ekonomideki söz
konusu aç›l›m için de alt yap› haz›rlad›.
Türk giriflimcilerin eseri olan bu okullar
bugün, bulunduklar› ülkelerde faaliyet
gösteren Türk flirketlerinin de eflsiz insan
kayna¤› konumunda.
Özel sektörün ve az say›daki kamu flirket-
lerinin d›fla aç›lmas›yla birlikte, Türki-
ye'den yurtd›fl›na ihraç edilen eme¤in ül-
kelere göre da¤›l›m› ve yap›s› da de¤iflti.
1960’l› y›llarda Almanya ve Avrupa'n›n di-
¤er ülkelerine bafllayan iflçi ak›fl›, müteah-
hitlerin 1970’li y›llarda Ortado¤u'ya aç›l-
mas›yla bu bölgeye kayd›. Bugünse daire
biraz daha geniflledi. Art›k baflta Rusya ve
Orta Asya ülkeleri olmak üzere dünyan›n
dört bir yan›na göç var. ABD'den Tacikis-
tan'a, Ukrayna'dan Güney Afrika'ya kadar.
Önceleri müteahhitlerin yan›nda iflçiler ve
mühendisler gidiyordu. Yeni dönemde
bunlara ilaveten yaz›l›m mühendisinden
modac›s›na var›ncaya kadar her alanda ye-
tiflmifl personel ihrac› da söz konusu. Ça-
l›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› verileri-
ne göre, Türk flirketlerinin yurtd›fl›na gö-
türdü¤ü çal›flan say›s› 2003 y›l›nda 34 bin
151 idi. Say› 2004 y›l›n›n ilk 10 ayl›k döne-
minde 33 bin 46 oldu.
H›zla devam eden yurtd›fl›na aç›lman›n,
küresel ekonominin birer oyuncusu haline
gelen Türk flirketlerinin, dolay›s›yla Tür-
kiye’nin dünya üzerindeki etkinli¤ini, a¤›r-
l›¤›n› art›raca¤› muhakkak.

Dipnot

1Aksiyon Dergisi, "S›n›r tan›mayan sanayiciler", 14

fiubat 2005, Say›: 532.
2http://www.tmb.org.tr/turk_yurtdisi_muteahhit-

lik_hizmetleri.php
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Resmi yollardan yurtd›fl›na 
ç›kan sermaye (Bin Dolar)*

Sermaye 
Ülke fiirket say›s›                  tutar›

ABD 76 180.439
Almanya 139 473.965
Arjantin 0 12.000
Avusturya 9 40.440
Azerbaycan 117 1.621.565
Bahreyn 11 39.381
Belçika 17 52.377
Bosna Hersek 3 15.327
Bulgaristan 43 62.568
Cezayir 7 26.342
Fransa 33 93.448
Güney Afrika 3 10.479
Gürcistan 16 30.622
Hollanda 82 2.243.841
‹ngiltere 60 524.209
‹ran 7 10.651
‹rlanda 18 33.427
‹sviçre 36 84.877
KKTC 159 81.263
Kazakistan 74 435.228
K›rg›zistan 15 23.961
Lüksemburg 18 248.712
Macaristan 9 43.144
Makedonya 8 13.340
Malta 12 26.464
Monako 1 10.200
Özbekistan 58 20.770
Romanya 129 135.023
Rusya 87 156.990
Türkmenistan 25 57.437
Ürdün 3 19.122
Virgin Adalar› 10 118.848
Di¤er 211 116.606
TOPLAM 1.496 7.063.066
Kaynak: Hazine Müsteflarl›¤›

* 2004 sonu itibariyle bugüne kadar gerçekleflen toplam tutar.

Yat›r›m için yurt d›fl›na ç›kan sermayenin
sektörlere göre da¤›l›m› (Bin dolar)

Bankac›l›k 1.350.893
Di¤er mali hizmetler 1.034.246
Enerji 1.884.445
‹malat 1.429.158
‹nflaat 85.184
Madencilik 26.314
Sigortac›l›k 2.538
Telekomünikasyon 301.262
Ticaret 821.599
Turizm 93.559
Ulaflt›rma 7.849
Di¤er 26.018
TOPLAM 7.063.066
Kaynak: Hazine Müsteflarl›¤›

Y›llara göre yurtd›fl›na giden 
do¤rudan yat›r›mlar (Milyon dolar)

Y›l Yat›r›m tutar›

1999 655
2000 1.029
2001 604
2002 283
2003 505
2004 894
2005* 60
* Ocak ay› / Kaynak: TCMB



Yeni nesil giriflimciler, önceki kuflakla karfl›laflt›r›ld›¤› zaman, daha farkl› bir ifl ortam›nda
çal›flacaklard›r. Burada kritik konu, yeni nesil giriflimcilerin faaliyetlerini etkileyen faktör-
ler ve çevre flartlar›ndaki de¤iflimdir. Bu de¤iflime ba¤l› olarak baz› yetkinliklerin önemi
azal›rken, baz›lar› daha da önemli hale gelmekte veya yeni yetkinlikler gerekmektedir. 

ÇERÇEVE Mart 200564

dosya G‹R‹fi‹MC‹L‹K
D o ç .  D r .  N i h a t  E R D O ⁄ M U fi
K o c a e l i  Ü n i v e r s i t e s i  ‹ k t i s a d i  v e  ‹ d a r i  
B i l i m l e r  F a k ü l t e s i  ‹ fl l e t m e  B ö l ü m ü

Yeni Nesil Giriflimciler 
Hakk›nda Genel Bir De¤erlendirme

Girifl
Son dönemlerde giriflimcilik konusunda
yap›lan çal›flmalarda art›fl görülmektedir.
Giriflimcili¤in son y›llarda yeniden önem
kazanmas›nda biliflim ve iletiflim gibi bilgi
ekonomisi sektörlerindeki geliflmelerin
katk›s› dikkat çekmektedir. Küreselleflme,
bilgi toplumu ve bilgi ekonomisi ile birlik-
te giriflimcilik ve yeni nesil giriflimcilerin
nitelikleri de tart›fl›lmaya bafllanmaktad›r.
Bu makalede yeni nesil giriflimcilerin pro-
fili ve yeni nesil giriflimciler için önemli ol-
du¤u düflünülen baz› hususlar ele al›n-
maktad›r. Çal›flma üç temel bölümden
oluflmaktad›r. Birinci bölümde genel ola-
rak giriflimcilik, ikinci bölümde yeni nesil
giriflimcilerin profili ve üçüncü bölümde
yeni nesil giriflimcilerin dikkate almas› ge-
reken önemli hususlar yer almaktad›r.   

Giriflimcilik
Giriflim, “bir ifle bafllama, bafllang›ç yapma;
teflebbüs”, giriflimci ise “giriflim yapan,
müteflebbis” olarak tan›mlanmaktad›r.  Gi-
riflimcilik, bir mal veya hizmeti üretmek ve
pazarlamak için kendine ait ya da baflka
kifli ve kurumlardan sa¤lad›¤› sermaye ile
üretim faktörlerini bir araya getirme, bu
faaliyeti yaparken ortaya ç›kabilecek kar
veya zarar› göze alma olarak ifade edilebi-
lir.  Giriflimcilik risk  alma,  f›rsatlar›  kova-
lama,  hayata geçirme ve yenilik yapma  fa-

aliyetlerinin  tümünü kapsamaktad›r. Giri-
flimcilik kavram›n›n iktisat literatürüne ka-
t›lmas›na önemli katk›lar› olan Schumpe-
ter’e göre, giriflimcili¤in keflif ve yenilik
yapma vas›flar› öne ç›kmaktad›r. Schum-
peter, risk gö¤üsleme vasf›n›n giriflimcili¤i
tan›mlayacak yeterli bir özellik olmad›¤›n›,
yenilik yapmayan ifladam›n›n giriflimci s›fa-
t›n› alamayaca¤›n› özellikle vurgulam›flt›r.
Bu ba¤lamda giriflimciler, yeni bir ti-
cari fikir etraf›nda yeni ifller kurarak
pazar›n büyümesini ve çeflitlenme-
sini sa¤layarak, yeni ifl imkanlar› ve
istihdam›n artmas›n› sa¤lamaktad›r.
Öngörüleri, pazar yaratma ve gelifl-
tirme yetenekleri ile giriflimciler,
toplumun ve ekonominin yenilen-
mesine büyük katk› sa¤larlar. 
Giriflimcili¤in ortaya ç›k›fl›nda kiflilik
ve çevre faktörlerinin etkisi oldu¤u
bilinmektedir. Kiflilik üzerinde du-
ran yaklafl›mlar, giriflimcinin sahip oldu¤u
kiflisel özellikleri ele alm›flt›r. Giriflimci ki-
flilikle ilgili en çok araflt›r›lan özellikler; ba-
flarma ihtiyac›, risk almak ve denetim oda-
¤›d›r. Giriflimci kiflili¤in belirgin özellikleri
aras›nda; bir ifli en iyi flekilde yapabilmek,
rakiplerinden daha iyi ifller ortaya koyabil-
mek ve zor amaçlara ulaflmak için çal›fl-
mak say›labilir. Giriflimcili¤in ortaya ç›k›-
fl›yla ilgili çevreyi öne ç›karan yaklafl›mlar
ise giriflimcilerin ortaya ç›kmas›nda pazar

mekanizmalar› ve devlet/hükümet politi-
kalar›n›n etkili oldu¤unu vurgulam›flt›r.
Bu yaklafl›ma göre, geliflmifl ülkelerde pa-
zar mekanizmalar› giriflimci s›n›f›n ortaya
ç›k›fl›nda etkili iken; geliflmemifl ülkeler-
de, giriflimcili¤in geliflmesi hükümet poli-
tikalar›n›n belirledi¤i ekonomik güdülere
ba¤l›d›r.  

Yeni Nesil Giriflimcilerin Profili
Giriflimcileri di¤er insanlardan ay›ran özel-
likler nelerdir? Giriflimcilik ö¤renilebilir
mi? E¤er ö¤renilebilirse giriflimcilik nere-
de ve nas›l ö¤renilebilir? Bu sorular giri-
flimcilik hakk›nda s›kça sorulan ama ceva-
b› kolayca bulunamayan sorulard›r. Giri-
flimcileri di¤er insanlardan ay›ran yetkin-
likler (özellikler) olarak araflt›rmac›lar ve
giriflimcilerin kendileri bir dizi giriflimci
yetkinlikleri s›ralamaktad›r. Örnek olmas›

Yeni nesil giriflimciler için birinci önce-
likli konu de¤iflen çevre flartlar›n› ya-
k›ndan takip etmektir. Çünkü çevre fak-
törlerindeki de¤iflimler yeni tehditler
oluflturma yan›nda, yeni f›rsatlar›n do¤-
mas›na da sebep olmaktad›r. 



bak›m›ndan Türk ifl hayat›nda öncü rol oy-
nam›fl giriflimcilerin otobiyografilerinde
vurgu yapt›klar› önemli giriflimcilik yetkin-
likleri flunlard›r:  

Giriflimci Yetkinlikleri
• F›rsatlar› Belirlemek ve Harekete 

geçmek
• Yüksek ‹fl Kalitesi
• ‹fle Odaklanmak
• ‹flletme Organizasyonu

Ad›m ad›m ilerlemek
• Kapsaml› ve Detayl› Planlama
• ‹fli Bilen Kiflilerle Çal›flmak
• Do¤rulu¤una inan›lan iflte sonuna 

kadar gitmek (Israrc› Olmak)
• Stratejik Davranmak
• ‹flbirli¤i
• Uzmanl›k
• Disiplinli olmak
• Zaman Yönetimi Becerisi
• Personelin motivasyonunu sa¤lamak
• ‹letiflim Becerisi
• ‹fl çevreleri ve Odalarla iyi iliflkiler
• ‹nsan ‹liflkileri Konusunda Duyarl›l›k
• Dürüstlük
• Kendine güvenmek
• Kendi S›n›rl›l›klar›n› Farketmek
• Tutumluluk
Yukar›da s›ralanan yetkinliklerin yeni nesil
giriflimciler için de geçerli oldu¤unu söy-
leyebiliriz. Ancak yeni nesil giriflimciler,
önceki kuflakla karfl›laflt›r›ld›¤› zaman, da-

ha farkl› bir ifl ortam›nda çal›flacaklard›r.
Burada kritik konu, yeni nesil giriflimcile-
rin faaliyetlerini etkileyen faktörler ve çev-
re koflullar›ndaki de¤iflimdir. Bu de¤iflime
ba¤l› olarak baz› yetkinliklerin önemi aza-
l›rken, baz›lar› daha da önemli hale gel-
mekte veya yeni yetkinlikler gerekmekte-
dir. 
Giriflimciler faaliyetlerini bir tak›m çevre
koflullar›n›n etkisi alt›nda yürütmektedir.
Yeni nesil giriflimciler için birinci öncelikli
konu de¤iflen çevre koflullar›n› yak›ndan
takip etmektir. Çünkü çevre faktörlerin-
deki de¤iflimler yeni tehditler  oluflturma-
lar› yan›nda, yeni f›rsatlar›n do¤mas›na da
sebep olmaktad›r. Bu ba¤lamda giriflimci-
lerin yapmas› gereken, f›rsat ve tehditleri
önceden görerek uygun stratejiler olufl-
turmakt›r. Art›k çevre koflullar›ndaki de¤i-
flimin fark›nda olmak ve bu koflullara
uyum göstermek yeterli olmamaktad›r.
Çevre faktörlerindeki geliflmeleri ve de¤i-
flimleri önceden fark ederek iflletmeyi ye-
ni geliflmelere haz›r hale getirmek gerek-
mektedir. 
‹flletme faaliyetlerini etkileyen çevre fak-
törleri uluslararas› çevre, genel çevre ve
rekabet çevresi olarak üç ana bölüme ayr›-
l›r.  ‹flletmenin faaliyet gösterdi¤i alandaki
rekabet ortam› d›fl çevre faktörleri aras›n-
da iflletmeyi en yak›ndan etkileyen faktör-
dür. Art›k rekabet ortam›n›n ulusal s›n›rla-
r› afl›p küresel bir hale geldi¤i görülmekte-
dir. ‹flgücünün say› ve nitelik olarak bu-
günkü ve gelecekteki durumu iflletmeleri
yak›ndan etkiledi¤i için, iflgücü piyasas› da
gelecekle ilgili planlama yaparken dikkate
al›nmas› gerekli önemli bir de¤iflkendir.  
Günümüzde bilgi toplumu ve küresellefl-
menin etkisiyle ürün ve hizmetlerin üretil-
mesi ve pazarlanmas› yetmemekte; bunla-

r›n mümkün olan en k›sa zamanda ve en
verimli flekilde yap›lmas› gerekmektedir.
H›z ve verimlilik yan›nda, yenilik ve yarat›-
c›l›k özelliklerini kullanabilen iflletmeler
bugün ve gelecekte büyük avantaj sahibi
olacaklard›r. Yeni teknolojiler sayesinde
h›z ve verimin sürekli artmas›, teknoloji-
nin ve teknolojik çevrenin takibinin öne-
mini aç›kça göstermektedir.  Giriflimciler
teknolojideki son geliflmeleri çok yak›n-
dan takip ederek bir yandan müflterilere
di¤er yandan da kaynaklara h›zla ulaflabil-
melidir. Teknolojinin sürekli ilerlemesi
baz› riskler de do¤urmaktad›r. Bu durum-
da giriflimcilerin hangi teknolojileri sat›n
alaca¤›n›, buna ne kadar kaynak ay›raca¤›-
n› ve bu teknolojileri ne zaman yenileme-
si ya da b›rakmas› gerekti¤ini çok iyi bil-
mesi zorunlu hale gelmektedir. 
Yeni nesil giriflimcilerin d›fl çevreyi takip
ederken afla¤›daki konularda duyarl› ol-
malar›nda yarar görülmektedir:  
Çevre faktörlerinde (ekonomik, sosyal,
kültürel, teknolojik, yasal)  de¤iflme duru-
mu nedir? Bu faktörlerin iflletme ve çal›-
flanlar›n bilgi, beceri ve tutumlar›na etkisi
ne olacakt›r?
‹flletmenin özellikle dikkate almas› gere-
ken çevre faktörü nedir? 
‹flletmenin çevredeki de¤iflme ve geliflme-
lere uyumu nas›ld›r? ‹flletmenin çevreye
uyum sa¤layamad›¤› noktalar nelerdir?
Çevreye uyum sa¤lamada ne tür giriflimci-
lik, liderlik ve yönetim becerileri gerek-
mektedir?

Yeni Nesil Giriflimcilerle 
‹lgili Öncelikli Konular
Yeni Nesil Giriflimcilerin Yetifltiril-
mesi: Giriflimci yetifltirmede birinci ad›m,
giriflimcilik niteliklerinin do¤ru belirlen-
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mesidir. ‹kinci ad›m giriflimci olacak kifli-
lerin do¤ru seçilmesidir. Üçüncü ad›m da
ise giriflimcilerin nerede ve nas›l yetifltiri-
lece¤i üzerinde durulmaktad›r. Giriflimci
adaylar›n›n yetifltirilmesinde adaya verilen
ilk ifllerin meydan okuyucu (zorlay›c›) ol-
mas› önemlidir. Meydan okuyucu ifller;
“baflkalar›na nezaret etmeyi gerektiren,
daha az yap›land›r›lm›fl ve iyi bir üst (pat-
ron) ile çal›fl›lan ifller” olarak tan›mlan-
maktad›r.  
Giriflimci adaylar›n›n erken yafllarda
önemli sorumluluklar almas› ve psikolojik
baflar› duygusunu yaflamas› sonraki per-
formans› üzerinde olumlu bir etkiye sa-
hiptir.  Hatta baflar›l› yöneticilerin erken
yafllarda önemli sorumluluk ald›klar› s›kça
vurgulanmaktad›r. Erken sorumluluk ver-
mek bir yönüyle motivasyonu sa¤larken,
di¤er yönüyle gelece¤in giriflimcisinin ye-
tifltirmenin bir yoludur. Yeni nesil giriflim-
cilerin yetiflmesi için erken sorumluluk
verilmesi s›ras›nda kontrollü davranmak
gere¤i gözden uzak tutulmamal›d›r. Bu
yüzden sorumluluk verilirken tafl›nabile-
cek düzeyde sorumluluk verilmesi ve han-
gi bilgi, beceri veya deneyimin kazand›r›l-
maya çal›fl›ld›¤›n›n do¤ru planlanmas›  ol-
dukça önemlidir. 

Kaynaklar›n Etkin ve Verimli Kullan›-
m›: Günümüzde yaflanan yo¤un rekabet
iflletmeler için kaynaklar›n etkin ve verim-
li kullan›lmas›n› zorunlu hale getirmifltir.
Eski kuflaklarla karfl›laflt›r›nca yeni nesil gi-
riflimcilerin önündeki en önemli konular-
dan birisi eldeki kaynaklar›n etkin ve ve-
rimli kullan›lmas› olacakt›r. Özellikle bü-
yümenin yavafllad›¤›, karl›l›¤›n düfltü¤ü
ortamlarda kaynaklar›n verimli kullan›m›
daha da önemli olmaktad›r. 
Yine ayn› flekilde yat›r›m ve iflletmecilik
kararlar›n›n verilmesinde iflletmecilik ilke
ve kurallar›n›n dikkate al›nmas› gerek-
mektedir. Herhangi bir konuda yat›r›m
karar› verirken, yat›r›m›n fizibilitesi yap›l-
mal›d›r. Pazarlama, finans, üretim ve insan
kaynaklar› bak›m›ndan yat›r›m ve geri dö-

nüflü uygun ise giriflimde bulunulmal›d›r.
Giriflimcilerin en belirgin özelliklerinden
birisi olan f›rsatlar›n takibi ve risk almak
eskisi kadar kolay olmamaktad›r. Yeni giri-
flimcilerin yat›r›m ve risk alma kararlar›n-
da daha kontrollü ve daha hesap edilebilir
davranmalar› gerekti¤i söylenebilir. Yeni
nesil giriflimcilerin yetifltirilmesinde cesa-
ret ve risk alma becerilerinin nas›l kazan-
d›r›laca¤› ise önemli bir sorun olarak kar-
fl›m›zda durmaktad›r. 

Yenilik Yapmak ve Farkl›l›k Olufltur-
mak: Rekabetin yo¤unlaflmas› ve maliyet-
lerin öne ç›kmas› ile yenilik yapma ve fark-
l›l›k oluflturma da oldukça önemli hale
gelmektedir. Kolay taklit edilebilen, ben-
zerlerinin çok oldu¤u ürün ya da hizmet-
ler ile rakabet avantaj› sa¤lamak zordur.
Yenilik yapmak ve farkl›k oluflturmak re-
kabet avantaj›n›n en önemli ö¤eleri oldu-
¤u için, nesil giriflimcilerin çabalar›n›n ye-
nilik ve farkl›l›k üzerinde yo¤unlaflmas›
gerekmektedir. 

Kurumsal Yap› ve Süreçlerin Geliflti-
rilmesi: ‹flletmeler büyüme sürecinde te-
mel yönetim fonksiyonlar›nda yetersiz
kalmaya bafllamaktad›r. Bu süreçte planla-
ma, organizasyon, yürütme, koordinas-
yon ve denetlemede eksiklikler ortaya ç›k-
maktad›r. Özellikle ülkemizde kurumsal-
laflma sürecini tamamlamam›fl iflletmeler-
de giriflimciler yönetim ve organizasyonda
zorlanmaktad›r. ‹flletmede dinamizmi kay-
betmeden kurumsallaflma çal›flmalar›n›n
bafllat›lmas› ve sürekli hale getirilmesi ge-
rekmektedir. Kurumsallaflma iflletmelerde
süreklili¤in sa¤lanmas› ad›na çok önemli
bir ad›m olarak de¤erlendirilmelidir. Bu
yüzden kurumsal yap› ve süreçlerin tesisi
ve gelifltirilmesi yeni nesil giriflimcilerin
dikkate almas› gereken öncelikli konular-
dan birisi olarak ifade edilebilir.

Sonuç
Yeni nesil giriflimcilerin küresel rekabete
haz›r olma, etkin kaynak kullan›m›, yenilik

ve farkl›l›k oluflturma ve teknoloji yöneti-
mi gibi konularda haz›rl›kl› olmalar› ge-
rekmektedir. Gelecekte iflletme yöneti-
minde söz sahibi olacak yeni nesil giriflim-
cilerin nitelikleri liderlik ve yöneticili¤in
karfl›m› olacakt›r: Hem mevcut kaynakla-
r›n etkin kullan›m›n› sa¤lamak hem de ifl-
letmeyi gelece¤e tafl›mak. Yani liderlik
(do¤ru iflleri yapmak) kadar, yöneticilik
(iflleri do¤ru yapmak) de önemli hale gel-
mektedir. ‹flletmenin içinde bulundu¤u
flartlar ve hayat aflamas›na ba¤l› olarak li-
derlik ve yöneticili¤in uygun k›vamda ka-
r›fl›m› yeni nesil giriflimcilerin yönetim tar-
z› olmal›d›r. Art›k giriflimcili¤i etkileyen
faktörleraras›nda bafl›nda pazar mekaniz-
malar› öne ç›kt›¤› için küresel düzeyde yo-
¤un rekabete haz›r olmak gere¤i aç›kt›r. 
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lifltirmeye zorlayacakt›r.
fiirketlerin bu rekabetçi global dünyada
varl›klar›n› sürdürebilmeleri ve pazar ta-
leplerine uyum sa¤layabilmeleri her fley-
den önce çal›flanlar›n bu tür sistemleri ta-
n›y›p anlamalar› ve özümseyerek flirketle-
rinde uygulayabilmeleri ile mümkün ola-
cakt›r. Bunun için çal›flanlar›n bu tür sis-
temleri destekleyen temel e¤itimleri alm›fl
olmalar› gerekmektedir.  

Amerika’n›n 
En Önemli Kayna¤›
ABD’li ekonomist M. F. Denison, ABD’de
milli gelir art›fl›ndaki en önemli pay›n ve
bu noktaya gelmesindeki en önemli faktö-
rün ne oldu¤u konusunda kapsaml› bir
araflt›rma yürütmüfl, sonucu bir raporla
aç›klam›flt›r. Buna göre, Amerika’n›n bu-
gün dünyan›n en büyük üretim devi olma-
s›nda ve hemen her alanda geldi¤i nokta-
da e¤itimin büyük pay› oldu¤unu istatisti-
ki verilerle aç›klam›flt›r. Yani nitelikli e¤i-
tim, beraberinde üretimi ve verimli istih-
dam› da getirmifltir.
E¤itilmifl insanlar, yarat›c› ve üretkendir-
ler, insanlarla doyurucu ve kal›c› iliflkiler
kurabilirler, kendilerini ve baflkalar›n› ol-
du¤u gibi kabul ederler, kendi görüfllerini
dayatmac› bir biçimde empoze etmeye ça-
l›flmazlar, sorun ve süreç üzerinde yo¤un-

laflmay› bilirler, düflünce ve davran›fllar›n-
da içten olmaya çal›fl›rlar, insanc›l amaçla-
ra dönük eylemlere karfl› yo¤un bir duyar-
l›k gösterirler, yaflam›n gerçekçi yönlerine
ilgi duyarlar ve amaçlar›na ulaflmak için
planl› ve programl› yaflamay› ilke edinir-
ler.

Nobellik Araflt›rma
2000 y›l› Nobel ‹ktisat Ödülü’nü kazanan
iki iktisatç›dan biri olan Daniel L. McFad-
den, e¤itimle çevre duyarl›l›¤› aras›ndaki
ba¤›nt›y› ortaya koyan çal›flmas›, di¤er ik-
tisatç› James H. Heckman ise, e¤itim dü-
zeyi ile ücret düzeyi aras›ndaki korelasyon
iliflkisini saptad›¤› araflt›rmas›yla bu ödüle
lay›k görülmüfltür.

Türkiye’nin Avantajlar›
Bu kritik aflamada Türkiye’nin Avrupa Bir-
li¤i’nden bir müzakere tarihi alm›fl olmas›
büyük önem tafl›maktad›r. Müzakereler
birli¤e tam üyelikle sonuçlanmam›fl olsa
bile, bu sürecin Türkiye’ye bafll› bafl›na ba-
z› avantajlar› olacakt›r.
Bu konudaki en büyük kazan›m, Avru-
pa’n›n bugüne kadar büyük ARGE masraf-
lar› yaparak oluflturdu¤u know-how ad›
verilen bilgi ve tecrübe havuzundan Tür-

kiye’nin yararlanma imkan› bulmas›d›r. Bu
sayede Türkiye, üretti¤i mal ve hizmetleri
uluslar aras› standartlara daha kolay en-
tegre etme f›rsat› bulacakt›r.
Yaklafl›k 40 kadar bafll›k alt›nda yürütüle-
cek müzakere sürecinde, Avrupa’n›n bu
bafll›klar alt›nda bugüne kadar edindi¤i
know-how aflamas›n› Türkiye ayn›yla Tür-
kiye’ye uyarlama imkan› bulacak ve 40’a
yak›n bafll›k alt›nda özetlenen bilgi ve tec-
rübe havuzundan yararlanarak sistemini
buna entegre etme imkan› bulacakt›r.
Müzakerelerin bafllamas› ve Türkiye’nin
Avrupa’n›n know-how olarak nitelendir-
di¤imiz bilgi hazinesinden yararlanmaya
bafllamas›yla birlikte, ülkemizin sahip ol-
du¤u en büyük zenginlik olan genç nüfus
daha da önem kazanacakt›r. Çünkü gerek
teknolojiye uyum sürecinde, kullan›m›n-
da ve hayat›n bütününe adaptasyonunda,
gerekse de klasik üretim tarz›ndan mod-
ern üretim tarz›na geçiflle birlikte genç
nüfus daha da önem kazanm›flt›r. 
Genç nüfusumuzu bilgi toplumuyla bulufl-
turmay› baflarabilirsek, bu ülkenin tarihi
bir flahlanma yaflamamas› için bir engel
yoktur. Gün bugündür ve bunun için tüm
flartlar mevcuttur. Biraz basiret, biraz da
gayretle ...
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Global pazarlarda ürün ve hizmet satmak,
de¤iflime ayak uydurmak ve esnek bir yap›
kazanmak isteyen kurulufllar için, mal ve
hizmet üretim süreçlerini sürekli yenileye-
bilmek, bu ifller için gerekli kalite ve per-
formans gelifltirme araçlar›n› kullanarak
bunlar› kültürlerine entegre edebilmek
büyük önem kazanm›flt›r.
Günümüzde flirketler bir yandan ürün ve
sistem standartlar›n› kullan›rken, di¤er
yandan  rekabet üstünlü¤ünü sa¤lamak
için kalite, h›z ve maliyet faktörlerini opti-
mize etmeye çal›flarak müflteri / pazar ihti-
yaçlar›n› karfl›lamaya çal›flmaktad›rlar. 
Mal ve hizmet üreten iflletmeler yenilikle-
ri an›nda izlemek ve kendilerini yeni ko-
flullara uydurmak zorundad›rlar. Çünkü
teknoloji h›zla geliflmekte ve de¤iflmekte,
bunun en belirgin etkileri de daha çok ifl
yaflam›nda kendini göstermektedir. 
Günümüzde toplumlar›n zenginli¤i bilgi
ve teknoloji üretimi ile do¤ru orant›l›d›r
Geliflmifl ülkelerde endüstrileflmenin ve
onun getirdi¤i zenginli¤in ana kayna¤›, bi-
limsel geliflmeler sayesinde yap›lan oriji-
nal bulufllar ve onlar›n getirdi¤i art› de¤er-
dir. 
Ticaret ile % 1-30 oran›nda gelir elde edi-
lirken, baflka ülkeler/firmalar taraf›ndan
patentlenmifl teknoloji (know-how) trans-
feri ile bu gelir % 1-100 oran›na ç›kmakta;
patentlenmifl orijinal bulufllar ise, yap›lan
yat›r›ma oranla % 100 ile % 10’000 aras›n-
da, çok yüksek düzeyde bir kar olufltur-
maktad›r. 

Bireylerin ürettikleri katk›n›n de¤erini art-
t›ran faktörler aras›nda; Çal›flt›klar› iflyeri-
nin üretkenli¤i, inifle geçen bir sektör ye-
rine, yükselifle geçen bir sektörde çal›fl-
mak gibi flans faktörü, do¤ufltan gelen ye-
tenek ve beceriler, e¤itim düzeyi ve bir
mal veya hizmet üretirken gösterilen gay-
ret ve fedakarl›klar büyük rol oynar.

Müflteri Odakl› Üretim
Günümüzde pazarda üstünlük sa¤lamak
ve  rekabet edebilir olmak art›k
ürün kalitesinin yan›nda hizmet ka-
litesi de önem kazanm›fl, kitlesel
üretim yerini kifliye özel üretime b›-
rakarak pazarlama metodolojisi ta-
mamen müflteri istekleri do¤rultu-
sunda flekillenmifltir. Art›k, “ürünler
için müflteri bulmak” yerine “müfl-
terilere uygun ürün sunmak” öne
ç›km›flt›r.
Tüm bunlar›n yan›nda, içinde bu-
lundu¤umuz global ortamda flirket-
leri en çok etkileyen dinamiklerin
bafl›nda,  pazar, kaynaklar ve çevresel etki-
ler gelmektedir.
Pazar; müflteri ve rakipleri kapsamaktad›r.
fiirketler sürekli olarak müflterilerin davra-
n›fllar›n› izlemeli, pazardaki de¤iflimleri ve
trendleri hissetmeli, rakiplerini yak›ndan
takip ederek kendilerini onlarla k›yasla-
mal›d›r. Kaynak yönetimi aç›s›ndan ise flir-
ketler; sermaye, insan, malzeme ve tekno-
loji boyutlar›nda faaliyetlerini gözden ge-
çirmeli, de¤iflen koflullara göre strateji ve

hedeflerini belirlemelidirler. Çevresel et-
kiler boyutunda ise, kendilerini ilgilendi-
ren yasa ve mevzuatlar› bilmeli, bunlar› ta-
kip etmeli, piyasa ekonomisini yak›ndan
izlemeli ve kültürel yap›daki de¤iflimleri
de dikkate almal›d›rlar.

Gelece¤in Ticareti
Gelece¤in ifl dünyas› art›k daha disiplinli,

daha ac›mas›z ve k›ran k›rana mücadelele-
rin kendini daha çok hissettirece¤i ortam-

larda gerçekleflecektir. Geliflen biliflim tek-
nolojileri de flüphesiz bu yar›flta önemli
roller üstlenecektir. Kurumsal kaynak
planlamas›n›n (ERP) yeni boyutlar kazana-
rak ifl süreçlerine entegre edilmesi, tüm
bunlar›n kurumsal bilgi yönetimi (Busi-
ness Intellegence) platformu deste¤inde
yürütülmesi ve art›k sistemlerin birbirile-
rinden ba¤›ms›z düflünülmemesi gere¤i,
flirketleri gelecekte yani stratejiler belirle-
meye ve organizasyonlar›n› bu yönde ge-

ÇERÇEVEMart 2005 67

dosya G‹R‹fi‹MC‹L‹K
D o ç .  D r .  O s m a n  Ö Z S O Y
m e s a j @ o s m a n o z s o y . c o m
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‘Ürünler için müflteri bulmak’ yerine, ‘Müflterilere uygun ürün sunmak’ öne ç›km›flt›r.

Giriflimcilerin Yeni Gündemi

Mal ve hizmet üreten iflletmeler, yenilik-
leri an›nda izlemek ve kendilerini yeni
koflullara uydurmak zorundad›r. Çünkü
teknoloji h›zla geliflmekte ve de¤iflmek-
te, bunun en belirgin etkileri de daha
çok ifl yaflam›nda kendini göstermek-
tedir.



Türk giriflimciler, özellikle son y›llarda dünya
ölçe¤inde baflar›lara imza atarak yeni bir diri-
liflin de iflaretlerini veriyor. Sadece büyük fi-
nans kurumlar› de¤il, küçük ölçekli sanayici-
lerin de, önce kendi co¤rafi imkânlar›n› kulla-
n›p, daha sonra rekabetçi yeni dünya ekono-
misine entegrasyon konusunda harcad›¤›
efor gözden kaçm›yor. Avrupa Birli¤i (AB)
müzakere sürecine girildi¤i bugünlerde, Kü-
çük ve Orta Ölçekli ‹flletmeler (KOB‹) gerçe-
¤ini günlük ekonomi gazetesi Referans’›n Ge-
nel Yay›n Yönetmeni Eyüp Can’la konufltuk.
Gazetede, küçük ve orta ölçekli sermayenin
sorunlar›, yat›r›mlar› ve bu yeni süreçte tak›-
nacaklar› tavra iliflkin genifl dosyalar, köfle ya-
z›lar› ve araflt›rmalara yer verdiklerini söyle-
yen Can, birtak›m k›saltmalarla anlam› daralt›-
lan ifl dünyas›n›n, öncelikle bu sorunu masa-
ya yat›rmas› gerekti¤ini ironik bir dille anlat›-
yor. Can, AB normlar›na göre yeni bir tan›m
gelifltirilmeye çal›fl›ld›¤›n› söylese de, bu tan›-
m›n bize uymad›¤›n›n da alt›n› çiziyor. Eyüp
Can’la, konu hakk›nda yapt›¤›m›z söylefliyi
sunuyoruz…

KOB‹ Kelimesine 
Karfl›y›m Fakat...
Türk giriflimcili¤inin, özellikle KOB‹'le-
rin küresel ekonomiye entegrasyonda
etkinlikleri ve pozisyonlar› üzerine ne-
ler söyleyebilirsiniz? Bu dönüflüm s›ra-
s›nda KOB‹’lerin yapmas› gerekenler

nelerdir?
Öncelikle çok s›k tekrarlamak zorunda kalsak
da KOB‹ (Küçük ve Orta Ölçekli ‹flletmeler)
tabirinden bir çok ekonomik k›saltma gibi hiç
hazzetmedi¤imi en baflta belirtmem gereki-
yor. Hatta KOB‹ kelimesini kullanmay› red-
detmeyi bile düflündüm, bu konuda Referans
Gazetesi'nde makale de yazd›m. KOB‹, KOS-
GEB, TOSYÖV gibi k›saltmalar›n bu iflin ruhu-
nu yans›tmad›¤›n› çok so¤uk ve anlafl›lmaz
kaçt›¤›n› belirttim. Hâlâ da ayn› inançtay›m.
Bunca zamand›r küçük esnafla, iflletme sahip-
leriyle, sanayiciyle, giriflimci ruha sahip tüc-
carla konuflup fikir al›flveriflinde bulunuyo-
rum, daha bir tanesinin kendisinden ‘KOB‹’
diye bahsetti¤ini duymad›m. Neredeyse ta-
mam› KOB‹'lerden oluflan Organize Sanayi
Bölgeler’ine gidin isterseniz, 'Buyurun ben
falan KOB‹'yim' diye kendisini tan›tan biriyle
karfl›laflamazs›n›z. Kendilerini, oto parçac›s›,
kazan üreticisi, kablo döfleyicisi, mobilyac›,
keresteci, mermerci diye tan›t›rlar fakat asla
KOB‹ diye tan›mlamazlar. Çünkü tarif etmeye
dönük çok sevimsiz bir s›fat KOB‹… Ne yap-
t›¤›n›z iflin niteli¤ini verir ne de s›cakl›¤›n›...
Zaten KOB‹ tan›m›n›n amac› nitelik ya da s›-
cakl›k de¤il ölçek diyorsan›z orada da yan›l›r-
s›n›z. Çünkü hali haz›rda Türkiye'de 8 ayr› ku-
rumun 8 ayr› KOB‹ tan›m› var. Kimi en az 10
kiflinin çal›flt›¤› yeri ölçü al›yor, kimi 20. Kimi
en fazla 100 diyor, kimi 250. Y›ll›k cirosunu 1
milyon dolar diye hesaplayan da var, 50 mil-

yona kadar ç›kartan da. Yani anlayaca¤›n›z kü-
çük ve orta ölçekli iflletmelerin ölçek standar-
d› da zannetti¤imiz kadar ortak bir standart
de¤il. Gerçi Sanayi Bakanl›¤› KOB‹ tan›m›n-
daki karmaflaya bir son vermek için Avrupa
Birli¤i normlar›nda bir tan›m gelifltirmeye ça-
l›flt› ama AB normlar› da tam uymad› bize.
Çünkü AB ülkelerinde ciro 50 milyon dolara
kadar ç›k›yor. Oysa Türkiye'de 50 milyon do-
lar› üst s›n›r al›rsan›z ‹stanbul Sanayi Oda-
s›'n›n ilk 500'ünden bir çok büyük sanayi flir-
ketini KOB‹ diye nitelemeniz gerekir. Ayr›ca
AB'de çal›flan say›s› 250'ye kadar ç›k›yor KOB‹
tan›m›nda. Biz de ise en son yap›lan tan›ma
göre 100 çal›flan, 10 milyon dolar ciro üst s›-
n›r› getirildi.

Sürekli Yenilenmek 
Zorunday›z
Öyleyse ifle, daralan anlam›yla KOB‹
kavram›n› konuflarak bafllamak gereki-
yor herhalde. Ama sadece kavramlar ve-
ya tan›mlar üzerinde durmak ne kadar
do¤rudur? Önemli olan ifllev de¤il mi?
Ama bunu da konuflmak gerekiyor. fiimdi bü-
tün bu tan›m kargaflas›ndan sonra hâlâ Türk
KOB‹'lerinin küresel ekonomiye entegrasyo-
nu ne diye soruyorsan›z, bilmem ki ne söyle-
sem! Asl›nda iflin esprisi bir yana tan›mlama
sorunu bizim Küçük ve Orta Ölçekli ‹flletme-
lere bak›fl›m›z›n bir yans›mas›. Bugün AB ülke
ekonomilerinin neredeyse % 80'i Küçük ve

Son y›llarda h›zla artarak 60 milyar dolar› geçen ihracat›n iki
dinamik sektörü olan otomotiv ve tekstilde, kâr marjlar›n›n her
geçen gün düfltü¤üne dikkat çeken Eyüp Can, AB sürecinde

ayakta kalabilmenin sürekli yenilik yapabilme yetene¤ine ba¤l› oldu¤unu belirterek, “Eskisi
gibi atadan, babadan ne ö¤rendiysek öyle gideriz mant›¤› art›k yetmiyor” dedi.
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Sürekli Yenilik 
Yapanlar Baflaracak

Eyüp Can
Referans Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni 



Orta Ölçekli iflletmeler üzerine kurulu. Fakat
dedim ya onlar›n KOB‹ dedi¤i bir çok flirket
bizde en baba holdinglerle yar›fl›r. Hal böyle
iken KOB‹'ler edebiyat› yaparak bir yere vara-
mayaca¤›m›z› daha bafltan kabul etmemiz ge-
rekiyor. Evet, rant ekonomisinden reel eko-
nomiye b›çak s›rt›nda geçti¤imiz bir dönem-
de üretim ve istihdam yaratan iflletmelere her
zamankinden daha fazla ihtiyac›m›z  var. Bu
gerçe¤i görmemek için kör olmak gerekiyor
fakat bugün Türkiye'de KOB‹'lerin innovas-
yona dayal› yenilikçi flirketlerden çok kar›n
toklu¤una çal›flan, her geçen gün kâr marj›
düflük flirketlere dönüfltü¤ünü söylemek de
ekonomi gazetecileri olarak boynumuzun
borcu. AB ile müzakere sürecinde bir çok kü-
çük flirketin rekabet flans›n› yitirece¤inden
hiç kimsenin kuflkusu olmas›n fakat bu süre-
ci felaket tellallar›n›n söyledi¤i gibi sadece
tehdit boyutu ile görmemek gerekiyor. Reka-
betçi bir piyasa e¤er gerekli haz›rl›klar yap›l›r-
sa bir çok KOB‹ için f›rsat sunar. Kendi kabu-
¤una çekilip yeniliklerden uzak olmak yerine,
AB’den uygun partnerler müflteriler arayan
ve kendisini gelifltiren KOB‹'ler bu süreçte
çok iyi bir performans sergileyecekler. Nite-
kim Gümrük Birli¤i sürecinde bu tecrübeyi
ac› ve tatl› taraflar›yla yaflad›k. Otomotiv ve
tekstilin bataca¤›n› söyleyenler herhalde flim-
di 60 milyar dolarl›k ihracat›n iki dinamo sek-
törü olarak otomotiv ve tekstili görünce ken-
dilerinden utan›yorlard›r ama sonuçta bu
utanç da art›k bir anlam ifade etmiyor. Çünkü
otomotiv ve yan sanayi, konfeksiyon ve fason
üretim art›k kârl›l›k tafl›m›yor, giderek kâr
marj› düflüyor. Demek ki,  yerinde saymak bi-
le yetmiyor; sürekli yenilikle rekabet flan-
s›n› artt›rmaya odaklanmak flart. Türk KO-
B‹'leri henüz bu yenilenmeyi yaflayamad›.
Müzakere süreci sanc›l› da olsa kaç›n›lmaz
olarak hepimize bu süreci yaflatacak, haz›r
olanlara ne mutlu...

Son zamanlarda s›kça kullan›lan ‘Ana-
dolu giriflimcili¤i’nin ve bu giriflim kav-
ram›n›n içini dolduran -KOB‹ kelimesi-
ni kullanmadan söyleyelim- sanayici-
nin, Türkiye'nin geliflmesindeki yeri ve
önemi nedir?
Biraz önce de bahsettim, Türkiye'nin reel

ekonomiye geçifl sürecinde en önemli kozu
Anadolu giriflimcili¤i; fakat sözünü etti¤imiz
giriflimcilerin kendisini yenilemesi flart.

AB'ye üyelik sürecinde Türk giriflimcili-
¤inin, özellikle KOB‹'lerin yapmalar›
gerekenler nelerdir? Bu konuda bir viz-
yon önerisi getirebilir misiniz?
Her fleyden önce kendi sektör analizlerini
çok iyi yapmalar› ve global ekonomik trend-
leri takip etmeleri gerekiyor. Yani eskisi gibi
atadan babadan ne ö¤rendiysek öyle gideriz
mant›¤› art›k yetmiyor. Stratejik sektörlere
kaymak gerekiyor. Burada öncelikle görev
hükümetin; fakat, mevcut 5084 say›l› teflvik
yasas›yla b›rak›n stratejik sektörlerin yarat›l-
mas›n›, haks›z rekabete bile sebep oldu hü-
kümet. O halde herkes kendi bafl›n›n çaresi-
ne bakacak. Bunu da bilgi ve teknolojiye da-
yal› vizyonla yapacak. ‹letiflim ça¤›nda bilgiye
ulaflmak o kadar zor de¤il. Bütün mesele o
bilginin kendisi için ne anlama geldi¤ini çöz-
mesi. Bunun da yolu analize dayal› bilgi veren
kaynaklarla irtibattan geçiyor. 

Ortak Sinerji ‹çin ‹flbirli¤i fiart
Bu süreçte, Türk giriflimcileri d›fl piya-
salarda nas›l bir yol izlemeli? Örne¤in
ba¤›ms›z sanayi odalar›na, MÜS‹AD, TÜ-
S‹AD gibi kurumlara hangi görevler
düflmektedir?
Bu noktada baflta TOBB olmak üzere TÜS‹-
AD, MÜS‹AD ve KOSGEB gibi kurumlara
çok fley düflüyor. Öncelikle de gerekli bilgi
ortam›n›n sa¤lanmas›, erken uyar› sistemleri-
nin gelifltirilmesi ve rehberlik edecek destek-
ler sa¤lanmas› yönünden. Her kurumun bu
do¤rultuda çal›flmalar› var, bütün mesele or-
tak sinerji yaratmakta…

Siz Referans Gazetesi olarak, özellikle
yerli sermayenin AB entegrasyonu süre-
cinde nas›l bir yöntem uygulamas›n›
öngörüyorsunuz? Genel olarak Türk
medyas› durumun ciddiyetinin yeterin-
ce fark›nda m›?
Referans Gazetesi’nin daha 1 yafl›na girmifl
olmamas›na ra¤men bu bahsetti¤im bilgi or-
tam›n› sa¤lamak, öncü uyar› sinyalleri gön-
dermek ve giriflimciyle her an hemhal olmak
anlam›nda en bafl›ndan beri küresel rekabet
ortam›nda giriflimcimize rehberlik edecek
flekilde kurgulad›k. Nitekim AB sürecini teh-
dit ve f›rsatlar›yla en genifl biçimde iflleyen
ender gazetelerden biriyiz. ‹nsanlar›n kaynak
s›k›nt›s›ndan flikayet etti¤i bir ortamda kulla-
n›lmay› bekleyen AB fonlar›ndan ciddi biçim-
de ilk bahseden gazetedir Referans. Mesela
6. Çerçeve Program›’nda KOB‹'ler için ayr›l-
m›fl kaynaktan bir çoklar› biz yay›n yapana
kadar haberdar de¤ildi. 17 milyar Euro'luk
bu kayna¤a Türk hükümeti 250 milyon Euro
katk› sa¤lad›, fakat bizim KOB‹’ler haberdar
olamad›klar› ve proje yapmay› bilmedikleri
için ancak 50 milyon Euro'luk kaynak alabil-
mifller. 2006'da bu program bitiyor ve hâlâ
do¤ru dürüst proje üreten ve üretmeyi ö¤re-
ten yok. Biz, kollar› s›vad›k ve ilk ifl olarak AB
Fon Rehberi haz›rlad›k. Hem yaz› dizisi ola-
rak, hem de kitapç›k yaparak bunu tüm giri-
flimcilerimize ulaflt›rd›k. AB ve Giriflim sayfa-
lar›m›zdan sürekli örnek projelerin haberle-
rini verdik. Vermeye devam edece¤iz; taa ki,
f›rsatlar önümüzden kaçmas›n ve tehditlere
karfl› haz›rlan›labilsin. Referans, giriflimcinin
rekabetçi piyasada gerçekten k›lavuzu ve
kayna¤› olmay› en bafltan misyon edindi,
böyle de devam edece¤iz.
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Giriflimcilik, tüm dünyada oldu¤u gibi Tür-
kiye’de de, gelifliyor, yeni boyutlar kazan›-
yor.  Hem teorik, hem de pratik  e¤itimler-
le mücehhez yeni nesil giriflimciler, art›k
sadece Türkiye’yi hedeflemiyor, dünya ça-
p›nda yeni aç›l›mlar gerçeklefltiriyor. Dün-
ya Gazetesi, Anadolu’daki 62 bürosu ile
Türk giriflimcili¤inin de¤iflen ve geliflen ta-
leplerini takip ediyor, gözlemler yap›yor.
Bu süreçte üstlendikleri misyonu Dünya
Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni Osman S.
Arolat flöyle aç›kl›yor, “Anadolu’dan ald›¤›-
m›z bilgiyi ‹stanbul’da flekillendirerek An-
kara’ya, yani yöneticilere ve Türkiye’ye ya-
ni üreticilere duyurmak. Biz bilgi al›flverifli
yap›yoruz. O yüzden, Anadolu’da olan bil-
giyi böylesine aktar›rken, Ankara merkezli
belli bilgileri de yine Anadolu’ya yayg›nlafl-
t›r›yoruz. Böylece, giriflimciye mümkün ol-
du¤unca do¤ru bilgi vermeye çal›fl›yoruz.
Herkes biliyor ki, Dünya Gazetesi’nde yer
alan bir haber eksik olabilir, yanl›fllar tafl›-
yabilir ama hiçbir zaman art niyet olmaz. O
yüzdende a¤›rl›kl› olarak do¤ru bilgiyi
edinmeden dolay› bizle olan iliflkilerini sü-
rekli k›l›yorlar. Biz de onlarla olan iliflkileri-
mizi sürekli k›l›yoruz.” Türk giriflimcili¤ini

böylesine yak›ndan takip eden bir gazete-
nin yöneticisi olan Osman S. Arolat’›n,
“Türkiye hangi alanda olursa olsun katma
de¤eri yüksek ürünlere gitmek zorunda-
d›r. Tekstil ve konfeksiyonda da s›ra mal›
yerine moda mal› üretimine gitmektedir”
diyerek önemli tespitte bulunuyor. Ancak
sadece tespitte bulunmakla kalm›yor,
“Türkiye, ‘Allah her çivi çakanda raz› olsun’
dönemini aflm›fl durumda. ‘Allah do¤ru ye-
re, do¤ru çivi çakandan raz› olsun’ döne-
mini yafl›yor” sözüyle özellikle teflvik politi-
kas›nda katmade¤eri önceleyen bir siste-
min getirilmesini tavsiye ediyor.  
Arolat’a gözlemlerinin detaylar›n› sorduk:
Türkiye’de h›zla geliflen giriflimcili¤in
tarihi ve geliflim aflamalar› nedir?
Türkiye, hâlâ kamu a¤›rl›kl› modeli yürü-
ten bir ülke. Özellikle kamunun yat›r›m
yapmad›¤› illerde ciddi bir giriflimci dina-
mizmine rastl›yoruz. Mesela, bu illerden
biri Gaziantep. Gaziantep ilinde kamunun
Tekel fabrikas› d›fl›nda hiçbir yat›r›m› yok.
Oysa, orada çok ciddi bir giriflimci grup
do¤mufl durumda. Türkiye’de baz› kamu
yat›r›mlar›n›n yap›ld›¤› illerde de, Eskiflehir
ve Sivas gibi, kamu ç›rak okullar›ndan ye-

tiflmifl kiflilerden bir bölümünün daha son-
ra o kurumlardan ayr›larak giriflimci oldu-
¤unu görüyoruz. 
Resme bakt›¤›m›zda iki tür giriflimci alan›
ortaya ç›k›yor: Bunlardan biri devletin hiç-
bir kurumunun bulunmad›¤› yerler, di¤eri
de devletin kurumlar›n›n bulundu¤u ama
kurumlar› bulunan alanda ç›rak okullar›n›n
aç›ld›¤› yerler. Bu iki alanda da ciddi bir gi-
riflimci potansiyeline rastl›yoruz. Afla¤› yu-
kar› son dönemin önemli giriflimcilerinin
bu iki alandan devflirildi¤ini görüyoruz.
A¤›rl›kl› olarak kamu yat›r›mlar›n›n az ol-
du¤u yerlerde daha çok giriflimcilik ortaya
ç›k›yor. Çünkü kamu, kentin önde gelen
bireylerini, gençlerini devlet memuru ya
da iflçisi yaparak onlar›n giriflimcilik ruhla-
r›n› köreltiyor. O yüzden bir bölgede kamu
yat›r›m› fazla de¤ilse, o bölgede giriflimcili-
¤in daha yüksek oldu¤unu görüyoruz.
Kentin yarat›c› gençleri körelmeden yat›-
r›mc› olmaya dönüflüyorlar. Bu örnekleri
Türkiye’nin bütününde görmekteyiz.

Yeni Giriflimciler 
Teflvik De¤il Pazar Peflinde
Aflama aflama gidersek, 10 ve 25 y›ll›k

Mevcut üretim ve ihracat politikalar›n›n kârdan ziyade
zarar eder bir noktaya do¤ru gitti¤i uyar›s›nda bulunan
Dünya Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni Osman S. Arolat,
“Türkiye hangi alanda olursa olsun katma de¤eri yüksek
ürünlere gitmek zorundad›r. Tekstil ve konfeksiyonda da,
s›ra mal› yerine moda mal› üretimine gitmektedir” dedi.
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periyotlarda Türkiye’de giriflimcilik
hangi aflamalardan geçti?
Türkiye tabii esas itibariyle geçen yüzy›l›n
son çeyre¤inde h›zl› bir giriflimci potansi-
yeline kavufltu. Bunun nedenlerinden biri,
Türkiye’nin Anadolu’da yöresel pazarlar
için üretim yapan kurulufllar›n›n ulusal pa-
zar için ve daha sonra uluslararas› pazar
için üretim yapmaya bafllamas›ndan kay-
nakland›. Çünkü, insanlar daha dar olan
pazarlardan daha genifl olan pazarlara yö-
neldiler ve çok h›zl› bir flekilde bu alan›n
geniflledi¤ini görüyoruz. Mesela bundan
20-25 y›l önce Anadolu’da herhangi bir
kente gitti¤inizde Ankara merkezli teflvik-
lerin ne oldu¤u sorusuyla karfl›lafl›rd›n›z.
Bunlardan nas›l yararlanabilirler onu sorar-
lard› size, o kentin sanayicileri, tüccarlar›.
Son 10 y›lda gitti¤inizde ise onlar›n çocuk-
lar› ve gençleri daha çok, ‘Biz ailemizde
belli bir birikime sahibiz. Ama bunu bölge-
sel ve yurt pazar› için de¤il, uluslararas› pa-
zar için kullanmak istiyoruz. Burada ne
üretebiliriz?’ sorusunu sormaya bafllad›lar.
Yeni nesil giriflimcilik, a¤›rl›kl› olarak ulus-
lararas› boyutta düflünen bir kadro oldu ve
o yüzden de Anadolu’daki bir çok kentte
do¤rudan do¤ruya uluslararas› boyutta
üretim yapan, ihracat yapan, uluslararas›
iflbirliklerine aç›k bireyler ç›kt›. Ayn› flekil-
de, Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›ndan

sonra ve merkezi planl› ülkelerin kendi iç
dengelerinin gevflemesinden, liberallefl-
mesinden sonra Romanya, Bulgaristan,
Azerbaycan ve Kazakistan gibi bölgelerde
çok fazla Türk giriflimcisi gördük. Bu giri-
flimciler flafl›rt›c› bir flekilde son 10 y›l içeri-
sinde o ülkelere gittiler ve dilini, yolunu,
yordam›n› bilmedikleri bu ülkelerde yat›-
r›mlar yapt›lar, öne ç›kt›lar. Büyük baflar›-
lar elde edenler oldu. Tabii, hüsrana u¤ra-
yanlar da oldu. Ama baflar› elde edenler
çok say›dayd›.

Anadolu’da sürekli gezen bir gazeteci
olarak Anadolu giriflimcisinin yar›n›-
n› nas›l görüyorsunuz?
Art›k herkes biliyor ki, herhangi bir ürün
üretti¤inizde, dünyan›n herhangi bir yerin-
de sizinle ayn› ürünü üreten insan sizin ra-
kibiniz ve sizin bu ürününüzü tüketen
dünyan›n herhangi bir yerindeki insan da
potansiyel olarak sizin müflteriniz. Bunu
çok net görmeye bafllad›, Anadolu insan›.
Ve bunu görmek tabii ki uluslararas› bo-
yutta düflünmeyi gerektiriyor. Uluslararas›
boyutta düflünmek uluslararas› rekabet
kurallar›na dayal› olarak hareket etmeyi
gerekli k›l›yor.  Türkiye insan› o alanda
kendi önünde bir çok engel oldu¤una ina-
n›yor. Özellikle kamunun rekabeti geliflti-
rici de¤il, rekabeti önleyici olumsuzluklar

yarat›c› bir konumda oldu¤unu görüyor. O
yüzden, yeni aray›fllara giriyor. Neler yapa-
bilirim? diye düflünmeye bafll›yor. Bu sene
yaklafl›k 800 milyon dolarl›k yabanc› ülke-
lere yat›r›m yap›lmas› bu aray›fl›n sonucu.
Bunun sebebi, Türkiye’deki yat›r›m orta-
m›n›n, ikliminin bizim giriflimcilerimizi k›-
yaslama sonunda tatmin etmedi¤idir. Bu
bizi baflka ülkelerin yat›r›m alanlar›n›n bize
göre daha uygun oldu¤u sonucuna getiri-
yor ki, bu e¤ilim giderek artacakt›r.

Son ç›kan Teflvik Yasas›’n›n giriflimci-
li¤e etkisi ne olabilir ve bu konuda ne
gibi beklentileriniz var?  
Sanayi, a¤›rl›kl› olarak belli merkezlerde
geliflir. O merkezlerde belli bir doyuma
ulafl›r ve sonra taflar. Mesela Marmara Böl-
gesi, Türkiye’de sanayiinin en çok geliflti¤i
ve taflmaya bafllad›¤› bir aland›r. Yani yat›-
r›mc› art›k burada kendine yer bulamaz ve
ülkenin kendine daha uygun oldu¤una
inand›¤› alanlar›na gider. fiimdi bu dönem
yaflan›yor Türkiye’de. Bu dönem yaflan›r-
ken, yeni teflvikler verilmesi giriflimi kamu
taraf›ndan do¤ru bir fley. Ancak, bu teflvi-
¤in talebe uygun ve gerçeklik tafl›mas› la-

z›m. Oysa bu teflviklerle iyi sonuç almak
mümkün de¤il. Çünkü art›k Türkiye, ‘Al-
lah her çivi çakanda raz› olsun’ dönemini
aflm›fl durumda. ‘Allah do¤ru yere, do¤ru
çivi çakandan raz› olsun’ dönemini yafl›-
yor. E¤er yanl›fl yere çivi çak›yorsan›z belki
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de, ‘Allah belan›z› versin’ dememiz gereki-
yor. O yüzden, bir çok olumsuz yat›r›ma
kap› açacak böyle bir teflvik sistemi ciddi
problemler yaratacakt›r. E¤er, tekstilde siz
belli bir doyuma ulaflt›ysan›z ve bunu yeni
bölgelere yayg›nlaflt›rmaya bafllarsan›z kat-
ma de¤eri çok düflük, bir anlamda zarar›na
sonuçlar getirecek bir durumla karfl›laflabi-
lirsiniz. Türkiye bunu irdelemeden 49 ili-
ne, yani bu ülkenin afla¤› yukar› yüzde 60
küsuruna teflvik veriyor. Bu teflviklerin iyi
sonuç vermesini beklemek mümkün de-
¤il.

Tekstilde belli bir doyuma ulaflt›k,
dediniz. Peki Türkiye aç›s›ndan
hangi alanlarda giriflimcili¤in önü-
nün aç›k oldu¤unu düflünüyorsu-
nuz?
Katma de¤eri yüksek alanlara odaklanmal›-
y›z? Türkiye, otomotive ve benzeri sektör-
lere nas›l girdi? Avrupa, olgunluk dönemi
ürünlerini terk etmeye bafllad›. Avrupa ol-
gunluk dönemi ürünlerini terk etti¤i za-
man, onlara iyi hizmet verebilecek Türkiye
ç›kt› karfl›lar›na. Türkiye, h›zla bu alanlarda
büyüme gösterdi. Otomotivde, camda,
tekstilde ve beyaz eflyada büyüme bunun
neticesidir. Bu h›zl› büyüme o dönem için
dengeli bir sonuç getirdi. Çok h›zl› büyüdü
ve dövizde ciddi art›fllar oldu. Yüksek enf-
lasyon ve di¤er faktörler bir denge olufltur-
du ve bu dengede insanlar gerçekten çok
büyük kârl›l›kla uluslararas› pazara aç›labil-
me baflar›s›n› elde etti. fiimdi yavafl yavafl
bu kayboluyor. Çünkü, o katma de¤eri dü-
flük olan ürünlerin, olgunluk dönemi sana-
yilerinin Türkiye için art›k çok büyük bir
yeri olmamaya bafllad›. Art›k buradaki kat-
ma de¤er yeterli olmuyor. Hatta, belli
oranda zararlar do¤urmaya bafllad›. O yüz-
den, Türkiye hangi alanda olursa olsun
katma de¤eri yüksek ürünlere gitmek zo-
rundad›r. S›ra mal› üretimi yerine moda
mal› üretimine gitmektedir, tekstil ve kon-
feksiyonda. Gitmek zorundad›r da. Ma¤a-
zac›l›kta ve marka yaratmakta kendine yer
edinmeye çal›flmal›d›r. E¤er bunlar› yapa-

rak, katma de¤eri artt›rabilirse o alanlarda
kalacakt›r. Artt›ramazsa baflka alanlarda yi-
ne katma de¤eri yüksek olan ürünleri ko-
valamaya bafllayacakt›r. Siz tekstilde nor-
mal kumafl üretimi yap›yorsan›z, bunun
kârl›l›¤› çok yüksek de¤il. Ama, teknik ku-
mafl üretimi yap›yorsan›z, yani diyelim ki
izolasyonda kullan›lan inflaat kumafllar›n›,
savunmada kullan›lan askeri kumafllar›, ya
da bugünlerde art›k dünyada olmaya bafl-
layan sa¤l›kta kullan›lan kumafllar› yap›yor-
san›z, belli hastal›klar› önleyici kumafllar›
yapmaya bafll›yorsan›z katma de¤eri çok
yükseltiyorsunuz, demektir. fiu anda teks-
til ürünlerinde 5-7 dolar civar›nda bir yer-
de olan birim fiyatlar, bu sözünü etti¤im
ürünlerde 30-40 dolarlara, 100 dolarlara
varan bir katma de¤ere sahip. O yüzden,
bunlara do¤ru yönelmesi laz›m Türki-
ye’nin. Tabii bu, sözel olarak söylemesi
çok kolay ama yapmas› o kadar da kolay
de¤il.

15’inci kurulufl y›ldönümünü kutla-
yan MÜS‹AD’›n Türkiye’deki giriflimci-
likte üstlendi¤i misyon ve  katk› hak-
k›ndaki fikirlerinizi ö¤renebilir miyiz?
15. y›l›nda ben MÜS‹AD’›n daha yayg›n ola-
bilece¤ini umard›m. O bekledi¤im oranda
yayg›nl›¤› yok. Yani say›sal olarak 30-35 il
civar›nda örgütlenmesi var. Oysa, Türkiye
daha genifl ve yo¤un bir harita. O yüzden
bir kere bu yeni dönemin MÜS‹AD’›n yay-
g›nlaflmas› dönemi olmas› gerekti¤ine ina-
n›yorum. Bugüne kadar birçok olumlu gi-
riflimleri oldu, MÜS‹AD’›n. ‹fl dünyas›n›n,
özellikle küçük üreticilerin korunmas›nda
ve onlarla ilgili meselelerde önemli rapor-
lar› aç›klamalar›, yönlendirmeleri oldu.
Bunlar›n devam edece¤ini umuyorum.
Belki KOSGEB gibi do¤rudan giriflimciler-
le ilgili kurumlarla daha yak›n iliflkiler
kurarak yeni modeller, yeni iflbirlikleri
gelifltirebilir. O zaman biraz daha faydal›
olur, diye düflünüyorum.
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Günümüzün Dünyas›, bilginin h›zla ço¤al-
d›¤›, her alanda de¤iflimin hakim oldu¤u,
ülkeleraras› ekonomik s›n›rlar›n büyük öl-
çüde kalkarak rekabetin gittikçe artt›¤› bir
ortam haline gelmektedir. Böyle bir or-
tamda iflletmelerin kurulufl kararlar›n›n
do¤ru verilmesi ve etkin biçimde yönetil-
mesi gittikçe daha da önem kazanmakta-
d›r. ‹flletmeyi kurup yönetenlerin sektör-
lerinde, ülke ve dünya  ekonomisinde
meydana gelen de¤ifliklikleri çok yak›n-
dan takip ederek, bu de¤iflikliklerin kendi-
sine ve iflletmesine yükledi¤i görevleri za-
man›nda ve do¤ru biçimde alg›lay›p, ge-
rekli ad›mlar› yine zaman›nda ve do¤ru bi-
çimde atabilmesi gerekmektedir.
Bu noktada en önemli görev giriflimci de-
di¤imiz kiflilere düflmektedir. Günümü-
zün süper gücü A.B.D ekonomisini sürük-
leyen unsurlar›n en önemlisinin yenilikçik
oldu¤u genellikle kabul edilen bir olgu-
dur. Yenilikçik ise giriflim ruhunu gerek-
tirmektedir. Giriflimci “bir projektör gibi
sürekli olarak piyasalar› gözleyip talep
boflluklar› yakalayan, yeni talepleri belirle-
yen, talep de¤iflmelerini zaman›nda fark
ederek gerekli uyumu sa¤layan, kaynakla-
r› toplay›p yat›r›mlar› gerçeklefltiren, reka-
beti kendi varl›¤›n›n temel flartlar›ndan bi-
ri olarak kabul eden , riske girmek ve so-
rumluluk almaktan çekinmeyen kifli-

dir.”(Müftüo¤lu, 1991) Yayg›n kanaatin
aksine giriflimcilikle sermaye sahipli¤inin
ayn› kiflide birleflmesi gerekmez. Ayr›ca gi-
riflimcinin “ait oldu¤u topluma ve insanl›-
¤a katk›da bulunma coflkusuyla dolu bir
kifli” (Fidan, 2002) olmas› da önemlidir.
Bir toplumun gücünün sahip oldu¤u giri-
flimci nitelikli insanlar›n say›s›yla paralel
olarak artt›¤›n› söylemek hiç de
abart›l› bir hüküm olmaz.
Yak›n geçmiflte ciddi ekonomik
krizler atlatan ve 30 y›ll›k kronik
yüksek enflasyon dönemini geride
b›rakma çabas›nda olan ülkemizin
en önemli ekonomik gündem mad-
desinin yat›r›mlar›n ve istihdam›n
do¤ru kaynak tahsisleriyle en etkin
biçimde h›zland›r›lmas› oldu¤u he-
pimizin malumudur. Belirtti¤imiz
bu husus, Anadolu Giriflimcili¤inin
mevcut durumunun belirlenmesi,
özelliklerinin ve sorunlar›n›n ortaya
konulmas› yönündeki çal›flmalara fliddetle
ihtiyaç oldu¤unu ortaya koymaktad›r.

Anadolu Giriflimcili¤inin 
Mevcut Durumuna ‹liflkin 
Bulgular 
Biz de bu makalemizde, belirtti¤imiz
amaçla 1998 y›l›nda Doç.Dr.Adem ESEN
ile birlikte yapt›¤›m›z, genifl kapsaml› bir

alan araflt›rmas›n› da içeren ve Konya Tica-
ret Odas› taraf›ndan 1999 y›l›nda yay›mla-
nan “Orta Anadolu “(Konya, Kayseri, Sivas
ve Tokat) Giriflimcilerinin Sosyo-Ekono-
mik Özellikleri, ‹flletmecilik Anlay›fllar› ve
Beklentileri Araflt›rmas›” bafll›kl› çal›flma-
m›zda ulaflt›¤›m›z bulgulardan hareketle
Anadolu Giriflimcili¤inin gelece¤ine iliflkin

de¤erlendirmeler yapmaya çal›flaca¤›z.
Konya, Kayseri, Sivas giriflimcilerinin sos-
yo-ekonomik özellikleri, iflletmecilik anla-
y›fllar› ve beklentileri üzerine yap›lan bu
araflt›rman›n temel amac›, ulusal ve bölge-
sel kalk›nman›n gerçekleflmesinde giri-
flimcilik faktörünün son y›llarda gittikçe
artan önemini vurgulamakt›r. Çal›flma ye-
rel ve bölgesel olmakla beraber ulusal aç›-

Giriflimciler, ustalar›ndan gördükleri biçimde çal›flmakta, böylece davran›fllar›nda bilgiden
ziyade görgü etkili olmaktad›r. Böyle bir giriflimcilik anlay›fl›; planlama eksikli¤i, sözleflme
yapma al›flkanl›¤›n›n oluflmamas›, geleneksel yönetim anlay›fl›, teknolojik gerilik, her fleyi
bildi¤ini sanma ve ölçüsüz büyüme gibi sorunlar›n ortaya ç›kmas›na neden olmaktad›r.
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K›sa zamanda onlarca ülkede sektörle-

rinde lider hale gelen Türk flirketleri, Ar-

jantin'den Japonya'ya, Rusya'dan Güney

Afrika'ya kadar 79 ülkede binlerce Türk

flirketi mal ve hizmet üretiyor. Baflta Av-

rupa olmak üzere geliflmifl ülkelerde et-

kinliklerini art›r›yor.



dan da önem tafl›maktad›r.
Giriflimcili¤in geliflmesi ile küçük ve orta
ölçekli iflletmelerin (KOB‹) geliflmesi pa-
ralellik gösteren iki olgudur. Araflt›rmam›-
z› söz konusu illerdeki KOB‹ giriflimcileri
üzerine yo¤unlaflt›rmam›z›n nedeni de
budur.
Araflt›rmam›z kapsam›ndaki iller kültürel,
sosyal ve siyasi yönlerden birbirlerine ol-
dukça benzemektedir. Ancak ekonomik
geliflmifllik bak›m›ndan iki ayr› gruba bölü-
nebilirler: Konya ile Kayseri geliflmifl iller
aras›nda yer al›rken, Sivas ve Tokat gelifl-
me çabas›ndaki iller olarak nitelenebilir
Araflt›rma kapsam›ndaki dört ilde toplam
502 anket uygulanm›flt›r. Ayr›ca yine dört
ilde birçok giriflimci ile yüzyüze görüflme-
ler yap›lm›flt›r
Araflt›rmam›z›n ana kütlesi, özel kesimde-
ki küçük ve orta ölçekli iflletmelerin sahip
veya yöneticileridir.
Araflt›rmaya göre genel olarak, baba mes-
lekleri içinde en fazla olan› % 30.24 ile tüc-
car-esnaf kesimidir. Bunu % 24.31 ile çift-

çi, % 14.23 ile iflçi, %12.85 ile memur ve %
11.66 ile sanayici izlemektedir. Bu durum,
kiflinin giriflimci olmas›nda ailenin, özel-
likle de baban›n önemli bir yeri oldu¤u
yönündeki düflünceyi do¤rulamaktad›r.
Giriflimcilerin % 35’i yüksekokul, %27.80’i
lise, %18’i ilkokul, %14.80’i ortaokul ve
%2.40’› lisansüstü e¤itim mezunudur. Ge-
rek kendi çal›flmam›z, gerekse yararland›-
¤›m›z di¤er çal›flmalar e¤itim düzeyi ile gi-
riflimcilik aras›nda do¤ru bir iliflkinin varl›-
¤›n› do¤rulamamaktad›r. 
Giriflimcilerin % 83.71’i yabanc› dil bilme-
mektedir. Giriflimcilerin iyi derecede bil-
diklerini belirttikleri yabanc› diller ‹ngiliz-
ce % 48.09, Almanca % 25.95, Arapça %
7.63 ve Frans›zca % 5.34 oldu¤u görül-
mektedir. Yabanc› gazete, TV veya di¤er
yay›nlar› takip edip etmedikleri sorusuna
giriflimcilerin % 27.13’ü evet, kalan %
72.86’s› ise hay›r cevab›n› vermifltir.
Giriflimcilerin a¤›rl›kl› kesiminin milliyet-
çi-muhafazakar ve dindar çizgide oldu¤u
görülmektedir. Sol (sosyalist, sosyal de-
mokrat) siyasi görüflte olanlar›n oran› %
10 civar›ndad›r.
Orta Anadolu’nun sanayi yap›s›nda  küçük
ve orta ölçekli iflletmeler ve aile flirketleri
a¤›rl›k tafl›maktad›r. Anket sonuçlar›m›z
bu varsay›m› do¤rulamaktad›r.
Giriflimcilerin flu anda yapt›klar› ifllerin,
e¤itimleriyle ilgili olup olmad›¤› sorusuna
% 41.25’i evet, % 58.75’i hay›r cevab›n›
vermifltir. Buna göre, giriflimciler, çal›flt›k-
lar› alanlarla ilgili e¤itim alm›fllard›r fleklin-
deki varsay›m do¤rulanmam›flt›r.
Giriflimcilerin önemli bir k›sm› geleneksel

usta-ç›rak iliflkisine göre yetiflmektedir.
Baba mesle¤i olanlar da fazlad›r. Bunun
nedeni, aile iflletmelerin a¤›rl›¤›d›r.
Giriflimciler, ilk sermayelerini genellikle
(% 58.17) ailelerinden sa¤lam›fllard›r. Ti-
caretten, zanaatkarl›ktan kazanma gibi
kendi birikimleri ile sermaye sa¤lanmas›
% 23.14 ile ikinci s›radad›r. Banka kredisi
ve teflvik alanlar›n oranlar› ise % 5-6 civa-
r›ndad›r. Giriflimcilerin iflletmelerini daha
çok kendi kaynaklar› ile kurmakta olduk-
lar› varsay›m› do¤rulanm›fl olmaktad›r.  
Giriflimcilerin halen yapt›klar› ifli de¤ifltir-
mek isteyip istemedikleri sorusuna %
81.64’ü ‘hay›r’ cevab›n› vermifltir. Bunu,
giriflimcilerin yapt›klar› ifllerden hoflnut
olduklar› fleklinde yorumlamak mümkün-
dür. Genel oranlardan farkl› olarak Kayse-
ri’deki giriflimcilerden iflini de¤ifltirmek is-
teyenlerin oran› di¤er illere göre daha faz-
la ç›kmaktad›r. (25.60)
Giriflimcilerin siyasi ve dolay›s›yla ekono-
mik istikrars›zl›ktan çok etkilendikleri gö-
rülmektedir. Giriflimcilerin üzerinde dur-
duklar› konulardan birisi, devletin güven
vermesidir. Siyasi istikrars›zl›k ve giriflim-
ciler üzerinde mevzuat›n adeta Demok-
les’in k›l›c› gibi tutulmas› en çok flikayet
edilen konudur. 
Giriflimcilerin % 78.72‘si  iflletmecilik bilgi-
lerini tecrübeleriyle kazand›¤›n› söylemifl-
lerdir. ‹flletmecilik ö¤renimi ile bu bilgile-
ri elde edenlerin oran› % 19.36’d›r ve çok
düflüktür. Anket sonuçlar› giriflimcilerin
ço¤unun iflletmecilik e¤itimi almad›¤›n›
göstermektedir.
Gözlemlerimizde en fazla fuarlara kat›lan
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veya fuar düzenleyen ilin Konya oldu¤u
ortaya ç›km›flt›r. Konya’da pek çok sektör-
de fuar düzenlenmifltir. Giriflimcilerin, bil-
gi ve tecrübelerini art›rmak üzere yurtd›fl›-
na ifl gezileri yapmakta ve fuarlara kat›l-
makta olduklar› ortaya ç›kmaktad›r. 
Giriflimciler, iflletmelerinin en önemli so-
runu olarak sermaye yetersizli¤ini gör-
mektedirler. Buna ra¤men özkaynaklar›
d›fl›nda fon kullananlar›n oran› % 22,7 gibi
düflük bir düzeyde görünmektedir.
Girimciler iflletmelerin baflar›s›nda en
önemli faktörün kaliteli üretim oldu¤u
düflüncesindedirler. 
Giriflimcilerin en önemli özelli¤i, yenilik
ortaya koymakt›r. Araflt›rmada giriflimcile-
rin % 58.58’i taklit niteli¤inde üretim yap-
t›klar›n›, % 41.42’si ise üretimlerinin ken-
di bulufllar› oldu¤unu belirtmifllerdir. ‹fl-
letmeler bizatihi ar-ge çal›flmalar›na
yeterince önem vermedikleri gibi,
bu hususta yararlan›labilecek en
önemli kurulufllar olan üniversite-
lerle de yeterli bir iflbirli¤i içinde
de¤ildirler.
Giriflimcilerin yabanc› sermaye ile
ortakl›k e¤iliminin yüksek oldu¤u
belirlenmifltir. Ancak Sivasl› giri-
flimciler, yabanc›larla ortakl›¤a pek
s›cak bakmamaktad›r.
Türkiye’nin Avrupa Birli¤i ile Güm-
rük Birli¤i anlaflmas› yapmas›n›n et-
kisinin nas›l oldu¤u sorusuna cevap veren
giriflimcilerin %46’s› etkilenmenin olmad›-
¤›, %24.09’u etkinin olumlu oldu¤u ve %
29.77’si ise olumsuz etkilendiklerini söyle-
mifllerdir. Etkinin olumsuz oldu¤unu söy-
leyenlerin oran› Konya’da %40.20 ile di-
¤erlerinden daha fazlad›r. Sonuç olarak gi-
riflimcilerin Gümrük Birli¤inden olumsuz
biçimce etkileneceklerini düflünecekleri
yönündeki beklentimiz do¤rulanmam›flt›r.
Giriflimcilerin % 62.80’i yat›r›m yapmay›
erdem olarak kabul etmektedir 
Giriflimcilerle görüflmelerimizde a¤›rl›k
olarak, ekonomi yönetiminde dürüstlük
ve temizlik, dürüst siyaset ve yönetim, e¤i-
tim düzeyinin yükseltilmesi, kaliteli üre-

tim, siyasi ve ekonomik istikrar, hukuk
devleti ve demokrasi, devletin halkla bü-
tünleflmesi ve devlet yönetiminde rasyo-
nelleflme üzerinde durduklar› gözlenmifl-
tir.

Gelece¤e ‹liflkin 
De¤erlendirme ve Öneriler
Ülkemiz, globalleflen ve rekabetin gittikçe
fliddetlendi¤i günümüz dünyas›nda sa¤-
lam bir yer tutmak istiyor ve geliflmifl eko-
nomilerle aras›ndaki uçurumu kapatmak
istiyorsa, giriflimci bir siyasi, sosyal, kültü-
rel ve ekonomik yap›y› en k›sa zamanda
oluflturma çabas›n› art›rmal›d›r. Böyle bir
ortamda giriflimci düflünce ve davran›fl ya-
p›s›ndaki bireylerin artmas›yla çok daha
yenilikçi, üretken, de¤iflikliklere uyum
sa¤layabilen ve sonuç olarak rekabet gücü

yüksek bir ekonomiye ulaflmak mümkün
olabilecektir.
Bu k›s›mda gerek kendi çal›flmam›zda, ge-
rekse giriflimcilik konusunda yap›lm›fl bafl-
ka çal›flmalarda elde edilmifl bulgulardan
hareketle, giriflimcili¤imizin gelece¤ine
iliflkin  de¤erlendirmeler yaparak, bu alan-
da daha  iyi bir duruma ulaflma yolunda
baz› öneriler sunmaya çal›flaca¤›z.
Giriflimcilerin siyasi ve dolay›s›yla ekono-
mik istikrars›zl›ktan çok etkilendikleri
hem bizim çal›flmam›zda, hem de di¤er
çal›flmalarda ulafl›lan en önemli bulgular-
dan biridir. TÜS‹AD taraf›ndan yapt›r›lan
bir araflt›rmada yat›r›m yapmama sebeple-
ri aras›nda “devlet politikalar›ndaki de¤ifl-

kenlik” % 42 ile ilk s›rada yeralmaktad›r.
Yine sektörel sorunlar içinde birinci s›ray›
% 50 ile “devlet politikalar›ndaki belirsiz-
likler” almaktad›r. (TÜS‹AD,2002). Bilindi-
¤i gibi ülkemiz son 30 y›ld›r kronik bir
yüksek enflasyon ortam›nda yaflam›flt›r.
2004 y›l›nda enflasyon oran›n›n % 10’a çe-
kilmesi ve bu düflüflün sürekli olaca¤› ka-
n›s›n›n bütün toplumda yayg›nlaflmas› gi-
riflimcili¤e uygun bir ortam›n oluflmas›
aç›s›ndan çok önemli bir geliflme olarak
kaydedilmelidir. Ekonomik istikrar orta-
m›n›n olufluyor olmas› aç›s›ndan önemli
olan bu olgunun arkas›nda ise 2002 se-
çimleri sonucu oluflan parlamentonun
güçlü bir tek parti hükümetine imkan ver-
mesi ve dolay›s›yla “siyasi istikrar” ortam›-
n›n do¤mas› yatmaktad›r. Ancak giriflimci-
li¤e uygun bir ekonomik ve sosyal oram›n

oluflabilmesi için bu geliflmeleri
yeterli sayamay›z. ‹lave olarak; ka-
mu borçlar›n›n makul bir düzeye
inmesi, borçlanmada reel faizlerin
düflmesi ve vadelerin uzamas›, ka-
mu kaynaklar›n›n kullan›m›nda is-
raf›n önlenerek etkinli¤in art›r›l-
mas› ve yolsuzluklardan ar›nm›fl
bir kamu yönetimi ortam›n›n da
gerçeklefltirilmesi önemli di¤er
gerekliliklerdir.
Araflt›rmam›zda giriflimcilerin %
62,8’inin yat›r›m yapmay› erdem

olarak görmesi Anadolu giriflimcili¤inin
gelece¤i aç›s›ndan vurgulanmas› gereken
bir olgudur. Bununla birlikte ülkemizde
giriflimcili¤in geliflmesine uygun bir sosyal
ve kültürel ortam›n oldu¤unu söylememiz
baflka baz› göstergelere bakt›¤›m›zda ko-
lay de¤ildir. Örne¤in T‹SK taraf›ndan ya-
y›mlanan bir araflt›rmada “Türk bürokrasi-
sinde giriflimci, ülke insan›na afl, ifl , katma
de¤er, vergi ve ihracat sa¤layan faydal› bir
unsur olarak de¤il, genellikle potansiyel
suçlu olarak görülmektedir” kan›s›na ula-
fl›lm›flt›r. (T‹SK,2001). Bu bak›fl aç›s›n›n
toplumumuzun genelinde de oldu¤unu
rahatl›kla gözlemleyebiliriz. Giriflimcili¤e
iliflkin daha olumlu bir yaklafl›m›n toplu-
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mumuza hakim olmas› bak›m›ndan bir iki
hususa vurgu yapmakta yarar görüyoruz.
Öncelikle baflar›s›z giriflimlerin kaç›n›lmaz
oldu¤unu topluma anlatmak ve hem top-
lumun hem de giriflimcilerin baflar›s›zl›k
korkusunu azaltmak gerekir. Çünkü bafla-
r›s›z giriflimlerde karfl›lafl›lan sorunlar di-
¤er giriflimciler için örnek oluflturur. Bu
giriflimlerde çal›flm›fl olanlar, baflar›s›zl›k-
tan ö¤rendiklerini yeni iflletmelerde bafla-
r›s›zl›¤› önlemek için kullan›labilirler. Bu
nedenle, ekonomik iflleyiflin kaç›n›lmaz
bir parças› olan baflar›s›zl›k nedeniyle iflas
eden giriflimcilerin hayat boyu cezaland›-
r›lmas› anlam›na gelecek uygulamalara yö-
nelmemek ve daha toleransl› bir de¤erlen-
dirmeyle onlara yaklaflmak gerekti¤i kan›-
s›nday›z. Ülkemizde giriflimlerin baflar›s›z-
l›¤›nda  en önemli faktörlerden birinin
devlet uygulamalar› ve hükümet politika-
lar›n›n oluflturdu¤u  ekonomideki yap›sal
bozukluklar ve uzun süreli istikrars›zl›k ol-
du¤unu düflündü¤ümüzde bu önerimizin
oldukça ciddiye al›nmas›n›n gerekli oldu-
¤u daha rahat anlafl›labilir.
Araflt›rmam›zdaki Orta Anadolu Giriflimci-
lerinin % 83,7’sinin yabanc› dil bilmedi¤i
ortaya ç›kmaktad›r. Bu olgu, giriflimcileri-
mizin d›fla aç›labilmesi, d›flar›daki geliflme-
lerden yeterince yararlanabilmeleri aç›s›n-
dan önemli bir eksikliktir. Bu eksikli¤i gi-

dermek için, küçük giriflimlerde kurum-
sallaflma düzeyinin art›r›lmas›, yabanc› dil
bilen profesyonel yönetici istihdam›n›n
ciddiye al›nmas› gerekmektedir.
Araflt›rmam›zda giriflimciler iflletmelerinin
büyümesinde en önemli engel olarak ser-
maye yetersizli¤ini görmektedirler. ‹kinci
derecede engel nitelikli eleman eksikli¤i,
üçüncü derecedeki engel olarak ise pro-
fesyonel yönetici eksikli¤i görülmekte-
dir.Benzer bir görünüme Y. Fidan›’›n Sivas
için yapt›¤› araflt›rmada da ulafl›lmaktad›r.
‹flin gelifltirilmesine yönelik engeller, ser-
maye yetersizli¤i (%30,2), piyasan›n istik-
rars›zl›¤› (%26,5), nitelikli eleman eksikli¤i
( %11,7) ve profesyonel yönetici eksikli¤i
(%10,5) olarak s›ralanmaktad›r.Sermaye
yetersizli¤ini en önemli büyüme engeli
olarak görmelerine ra¤men özkaynak d›-
fl›nda fon kullanma oran› çok düflüktür. 
( %22,7). Kullanmama nedeni olarak Kay-
seri, Sivas ve Tokat illerinde birinci neden
maliyet yüksekli¤i ve ekonomik olmama
(%48,7), ikinci neden ise faizin haraml›¤›,
(%23,5) gösterilmektedir. Y.Fidan’›n Sivas
için yapt›¤› araflt›rmada da ayn› s›ralama
söz konusudur. (%49,4 ve %27,6 olarak).
Görülece¤i üzere en önemli neden eko-
nomik olmama ve maliyet yüksekli¤idir.
Bu engelin ortadan kalkmas› öncelikle
ekonomik istikrar›n gerçeklefltirilmesi ve
süreklili¤i konusunda kamuoyu beklenti-
sinin olumlu hale gelmesine ba¤l›d›r. Eko-
nomimizin 30 y›ll›k bir yüksek enflasyon
sürecinden  sonra bu hususta olumlu ge-
liflmeler göstermesi ve gelece¤e iliflkin
olumu sinyaller vermesi sevindiricidir.

Banka kredisi kullanmaman›n gerek ikinci
nedeni gerekse ilk nedeni ülkemizi yeni
bir finansman yöntemini gelifltirme konu-
sunda da uyarmaktad›r diyebiliriz. Bu fi-
nansman yöntemi ise giriflim (risk) serma-
yesi finansman›d›r. Baflta A.B.D olmak
üzere birçok geliflmifl ülke bu finansman
yöntemi sayesinde küçük ve yeni giriflim-
cilere ciddi kaynak aktarma imkan› bul-
mufllard›r. Ekonomik istikrar ortam›n›n
oluflmaya bafllad›¤› bu günlerde giriflim
sermayesi flirketlerinin oluflumu ve geliflti-
rilmesi yönünde hükümetin siyasi irade
ortaya koymas›; KOSGEB, Kalk›nma Ban-
kalar› ve TOBB gibi kurumlar›n da inisiya-
tif almalar› gerekmektedir. Ayr›ca Emekli
Sand›¤›, Ba¤kur ve SSK gibi sosyal güven-
lik kurumlar›n›n giriflim sermayesi finans-
man›na fon aktarabilmeleri için gerekli ya-
sal düzenlemelere de ihtiyaç vard›r. Kü-
çük giriflimcilerin yabanc› kaynak kullana-
bilmeleri bak›m›ndan di¤er bir engel ise
kurumsallaflma eksikli¤idir. Yeterli ölçüde
kurumsallaflmalar› halinde de¤iflik yabanc›
kaynak imkanlar›ndan yararlanmalar› da-
ha kolay ve elveriflli hale gelecektir.
Araflt›rmam›zdaki Orta Anadolu Giriflimci-
lerinin % 35’i yüksek okul mezunudur.
Gerek kendi çal›flmam›z, gerekse yararlan-
d›¤›m›z di¤er çal›flmalar, e¤itim düzeyi ile
giriflimcilik aras›nda bir iliflki oldu¤una ifla-
ret etmemektedir. Y. Fidan’›n araflt›rmas›-
na göre de giriflimcilerin %61.7’si ald›¤›
e¤itim ile yapt›¤› iflin ilgili olmad›¤›n› be-
lirtmifllerdir. Bu veriler bizi, e¤itim siste-
mimizin kalk›nman›n gereklerine uygun
biçimde çal›flmad›¤›, insanlar› mesle¤e yö-
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neltmede yetersiz kald›¤›, e¤itimli giriflim-
ci oran›n›n düflük seviyede kald›¤› de¤er-
lendirmelerini yapmaya sevketmektedir.
Giriflimciler ustalar›ndan gördükleri bi-
çimde çal›flmakta, böylece davran›fllar›nda
bilgiden ziyade görgü etkili olmaktad›r.
Böyle bir giriflimcilik anlay›fl›; planlama
eksikli¤i, sözleflme yapma al›flkanl›¤›n›n
oluflmamas›, geleneksel yönetim anlay›fl›,
teknolojik gerilik, her fleyi bildi¤ini sanma
ve ölçüsüz büyüme gibi sorunlar›n ortaya
ç›kmas›na neden olmaktad›r. (Alpu-
gan,1994). Giriflimcili¤in do¤ufltan gelen
bir yetenek olup olmad›¤› tart›fl›lan bir ko-
nudur. Bununla birlikte a¤›rl›kl› e¤ilim, gi-
riflimcili¤in temelinde do¤ufltan gelen
özellikler olsa bile, bu özelliklerin zaman-
la, ifl deneyimleriyle ve e¤itimle gelifltirile-
bilece¤i yönündedir. Ülkemizde ve d›fl
dünyada okulu terk etmifl çok say›da bafla-
r›l› giriflimci mevcuttur. Ancak küresel re-
kabetin çok fliddetlendi¤i ve bilginin çok
önemli bir kaynak haline geldi¤i günü-
müzde e¤itim gere¤i daha da görünür bir
biçimde kendini kabul ettirmektedir. ‹fl-
letmesini baflar›ya ulaflt›rabilmek için Ana-
dolu Giriflimcisi, belirli bir yeterlili¤e sa-
hip oldu¤u teknik konular yan›nda; pazar-
lama,finans ve yönetim alanlar›nda da do-
nan›m kazanmak zorundad›r. Bunun için
üniversite bitirmifl olmak flart de¤ildir. Ar-
zulu olmak flart›yla KOSGEB veya çeflitli
dan›flmanl›k flirketlerinin e¤itim paketle-
rinden de yararlan›labilir. Giriflimcilerin
e¤itimle gelifltirilebilece¤ine iliflkin en iyi
kan›t mucitlerdir. Mucitler genellikle iyi
bir giriflimci de¤illerdir. Çünkü icad›n tica-
ri hayata aktar›lmas› için gereken birçok
beceri ve önemsiz say›labilecek bilgilere
sahip de¤illerdir. Giriflimcinin en kritik
dönemi bu tür bilgi ve becerilere gerek
duyulan, ayakta durabilecek hale gelene
kadarki dönemdir. Dünyada her 100 giri-
flimcinin yar›s› bu gibi küçük eksiklikler
nedeniyle batmaktad›r.( Titiz, 1994). Bu
nedenle giriflimciler, eksikliklerini gider-
meye dönük e¤itim paketlerinden yarar-
lanmay› ihmal etmemelidirler.

Sonuç olarak ekonomik yap›n›n  iyilefltiril-
mesi, rekabet gücünün art›r›lmas› ve böy-
lece ekonomik büyümenin h›zland›r›larak
istihdam ve milli gelirin art›r›lmas› aç›s›n-
dan bir ülkenin üzerinde durmas› gere-
ken konular›n bafl›nda giriflimcilerin art›-
r›lmas› ve gelifltirilmesi gelmektedir. Çün-
kü toplumlar›n üretim gücünün art›r›lma-
s›nda giriflimcilik unsuru art›k sermaye-
den daha önemli hale gelmifltir.
Toplumumuza giriflimcili¤in önemini an-
latmak ve giriflimcilik coflkusu oluflturmak
için y›lmadan çabalayan Nazif Gürdo¤an
hocam›z›n ifadesiyle “‹slam Dünyas›, in-
sanlar› öldüren silahlar›yla de¤il, hayat›
anlaml› k›lan ürünlerle Bat›’n›n iflgalini
durdurmal›d›r. Anadolu’nun giriflimcileri,
ana trendleri do¤ru okumas›n› ö¤renerek,
Dünyay› sel suyu gibi iflgal eden Bat› ürün-
lerine karfl› , onlardan daha  fonksiyonel
ve daha kaliteli ürünler üretecek iflletme-
ler kurmal›d›r. Giriflimcilerin silahlar› ifllet-
melerdir.”
Siyasi ve ekonomik istikrar›n süreklileflme
sinyalleri vermeye baflland›¤› günümüzde,
Anadolu Giriflimcilerinin kendilerinden
kaynaklanan eksiklikleri de giderek bu or-
tam› iyi de¤erlendireceklerine ve ülkemi-
zin yeniden ciddi bir dünya gücü olmas›n›
sa¤layacak ekonomik kalk›nma hamlesi-
nin baflar›ya ulaflmas›n› sa¤layacaklar› hu-
susunda inanc›m›z tamd›r. Ancak bu bafla-
r›ya ulaflabilmek yolunda afla¤›daki husus-
lar› da tekrar vurgulamakta yarar görüyo-
ruz:
MÜS‹AD, Anadolu Giriflimcili¤inin en
önemli sivil toplum kuruluflu olarak; ufuk-
lar›n›n bölge ve ülke de¤il bütün Dünya
olmas› gerekti¤i bilincini sürekli uyan›k
tutmaya yönelik çabalar›n› ve onlar›n bilgi,
deneyim ve cesaretlerini güçlendirici et-

kinliklerini art›rarak sürdürmelidir.
Her geçen gün giriflimcilerimize destek
coflkusunun artt›¤›n› izledi¤imiz KOS-
GEB’in hem bilgi ve entelektüel sermaye
hem de uygun parasal desteklerini içeren
yeni paketini h›zla ortaya koyup ifllerli¤e
kavuflturmas› da umulan hedeflere ulafl-
mak bak›m›ndan önem arzetmektedir.
Yeni teknolojilerin hayata geçirilmesi ve
giriflimcilere alternatif bir özkaynak sa¤la-
mak bak›m›ndan geliflmifl ülkelerde
önemli katk›lar sa¤lam›fl olan giriflim (risk)
sermayesi finansman yönteminin hayata
geçirilmesi aç›s›ndan ise KOSGEB, TOBB,
MÜS‹AD, Kalk›nma Bankalar› ve Sosyal
Güvenlik Kurulufllar›n›n ortak çaba göster-
mesinin de önemli oldu¤unu düflünüyo-
ruz. Bu arada 2B yasas› yoluyla ortaya ç›ka-
bilecek kaynaklar›n bir k›sm›n›n bu alana
tahsisinin , bugüne kadar hareketlendirile-
meyen Risk Sermayesi Finansman› için ta-
ze bir kan olabilece¤ini umuyoruz.
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Afro-Avrasya ifadesi, ilk bak›flta, sadece
co¤rafî bir niteleme olarak alg›lanabilir.
Ancak, günümüz flartlar›nda, özellikle aka-
demisyenlerce çok derin ve genifl bir yel-
pazede anlamlar yüklenmifltir. Ancak ço-
¤unluk itibariyle, co¤rafî temeller üzerine
kurulu siyasal, sosyal, tarihî ve  kültürel
de¤erlerle inflâ edilen bir bünye kastedil-
mektedir. Uluslararas› ‹liflkiler uzman›
Prof. Dr. Ahmet Davudo¤lu, Afro-Asya’n›n
s›n›rlar›n›; Balkanlar, Kafkaslar, Ortado¤u
ve Orta Asya olarak belirliyor.  ‹flaret edi-
len bu co¤rafyan›n ortak paydas› ise, Os-
manl› Devletinin ulaflt›¤› en uç s›n›rlar› içi-
ne al›yor olufludur ki; Prof. Davudo¤lu,
Stratejik Derinlik isimli eserinde, bu böl-
geyi Osmanl› Devletinin s›n›rlar› olarak ifa-
de ediyor.  MÜS‹AD Baflkan› Dr. Ömer Bo-
lat da, ayn› do¤rultuda de¤erlendirmeler
yapar. Ona göre Afro-Avrasya Bölgesi,
“Türkiye’nin hinderland›nda gerek tarih-
sel ve gerekse ekonomik ve ticarî ve siyasî
aç›dan iliflkilerini gelifltirebilece¤i bir
alan”d›r.  14 Mart 2004 tarihli Milli Gazete-
de görüfllerine yer verilen Vural Savafl, Af-
ro-Avrasya’y› “üç k›tada büyük hilal” ola-
rak niteler ve ard›ndan “co¤rafî bir dille
Türkiye’nin tabii yata¤›” fleklinde de¤er-
lendirir. Ard›ndan o da, bu co¤rafyayla Os-
manl› Devletinin ulaflt›¤› en son s›n›r çizgi-
si aras›nda bir paralellik kurar. Savafl’a gö-

re, üç k›ta üzerinde yer eden bu s›n›rlar
“Trablusgarp’tan bafllay›p, Orta Asya’dan
k›vr›l›p K›r›m’›n üzerinden Bosna’ya” iner.
Vural Savafl, bu yorumunun ard›ndan, ko-
nuyu Anadolu topraklar›na getirir ve yine
bir benzetmeyle konuyu aç›klar: “Göl su-
yunu çekince gölün dibinde su birikintisi
kal›r. ‹flte Anadolu budur. Göl dolmaya
bafllay›nca gidece¤i yer tabii s›n›rlar›d›r.
Kendisi istemese bile, tarih, co¤raf-
ya, morfoloji ve demografi bunu
zorlar. Türkiye bundan istese de ka-
çamaz. Her millet tarihsel ve kültü-
rel co¤rafyas›ndan insanl›¤›n ortak
yürüyüflüne kat›l›r.”  Bu tan›mlarda,
baz olarak Osmanl› Devletinin al›n-
mas›, s›n›rlar› belirlenen co¤rafyada
sadece ‹slam ülkelerinin de¤il, fark-
l› kültür ve inançlar›n a¤›rl›kl› ola-
rak yer ald›¤› Balkanlar ve baz› Av-
rupa ülkelerinin de bulundu¤unu göster-
mektedir. Zaten, Afro-Avrasya çat›s› alt›na
Avrasya’n›n da al›nmas› tesadüf de¤ildir.
Hemen belirtmemiz gerekli bir di¤er hu-
sus, temel kriter olarak Osmanl› Devlet s›-
n›rlar›n› ele al›rken, Osmanl›n›n etki alan-
lar› dahilinde bulunan Uzakdo¤u ve Gü-
ney Asya ülkeleri ve Afrika k›tas›nda yer
alan irili-ufakl› çok say›daki ülkenin gözar-
d› edilmemesi gerekti¤idir. Bu aç›dan Af-
ganistan, Pakistan, Endonezya ve Malezya

gibi ülkeler de bu çerçeve içinde ele al›n-
m›flt›r.
Bu tan›mlamalar ve verilen ülkelere dikkat
edilecek olursa, Afro-Avrasya nitelemesi-
nin odak noktas›n› Anadolu, yani Türki-
ye’nin teflkil etti¤i rahatl›kla görülecektir.
Gerçekten, her ne aç›dan bak›l›rsa bak›l-
s›n Türkiye, çok önemli bir konumda yer
almaktad›r. Co¤rafi konumu itibariyle As-

ya, Avrupa ve Afrika k›talar› aras›nda bulu-
nur. Do¤u-bat› aras›nda “köprü” olma
özelli¤ini ise, sadece günümüzde de¤il, ta-
rih öncesinden bu yana say›lamayacak ka-
dar çok medeniyete ev sahipli¤i yapmakla
kazanm›flt›r. Gerçekten Türkiye bu yönle-
riyle hem Avrupa hem Asya, hem Bal-kan-
lar hem Kafkasya, hem Ortado¤u, hem de
Akdeniz ülkesidir. Dolay›s›yla Türkiye,
taktik manevra  kabiliyeti yüksek bir co¤-
rafyada bulunmaktad›r. Türkiye’nin k›tala-

Afro-Asya’n›n s›n›rlar›; Balkanlar, Kafkaslar, Ortado¤u ve Orta Asya olarak belirtiliyor.
Bununla birlikte Osmanl›n›n etki alan›nda bulunan Uzakdo¤u ve Güney Asya ülkeleri ile
Afrika k›tas›nda yer alan irili-ufakl› çok say›da ülke de, bu kapsamdad›r. Bu aç›dan
Afganistan, Pakistan, Endonezya ve Malezya gibi ülkeler de bu çerçeve içinde ele al›nm›flt›r.
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Türk Giriflimcili¤i ‹çin
Afro-Avrasya Stratejik Bölge

Dünyan›n önemli enerji kaynaklar›n›n ve
ulafl›m yollar›n›n Afro-Avrasya Bölge-
si’nde olmas› sebebiyle, hegemonik kü-
resel güçlerin bu bölgeye nüfuz etme ve
üstünlük sa¤lama yolunda çetin bir
mücadele sürdürülmektedir.



raras› köprü konumunda olmas›, çok
modlu ulafl›ma elveriflli durumu, Kafkasya
ve Hazar Denizi çevresindeki ülkelere ge-
çifli sa¤layacak yeni s›n›r kap›lar›n›n aç›l-
mas› ve pek çok uluslararas› proje çerçe-
vesinde yeni ba¤lant›lar›n oluflturulmas›
yolundaki çal›flmalar, Türkiye’nin önemini
artt›rmakta ve aktif olarak bu çal›flmalara
kat›l›m›n› gerekli k›lmaktad›r.

Kap› Komflumuz Afro-Avrasya
Yukar›da da temas edildi¤i gibi, Türkiye
ayn› anda Avrupa, Avrasya, Ortado¤u, Bal-
kan, Karadeniz ve Akdeniz ülkesi olma ay-
r›cal›¤›na sahiptir. Bu co¤rafyadaki bütün
komflular› ile yak›n iliflkileri vard›r. Ancak,
Türkiye, gerek co¤rafi, kültürel ve tarihsel
yak›nl›k avantaj›na sahip olmas›, gerek ül-
ke ekonomilerinin birbirlerini tamamlay›-
c› yap›da bulunuflu dikkate al›nd›¤›nda,
komflu ülkelerdeki ticaret potansiyelin
çok az de¤erlendirildi¤ini belirtmekte fay-
da vard›r. Üstelik d›fl ticaretimizde, 1980’li
y›llarda önemli bir at›l›m yaflanm›fl olmas›-
na ra¤men kaynaklara göre, Afro-Avrasya
olarak belirlenen co¤rafya s›n›rlar› dahilin-
deki 47 ülkeye yapt›¤›m›z ihracat, 2003 y›-
l›nda 13,2 milyar dolar olarak gerçekleflti
ve bu rakam toplam ihracat›m›z›n % 28’ini

oluflturdu. Di-
¤er yan-

dan, genellikle devletçi bir d›fl ticaret poli-
tikas› izleyen Ortado¤u ülkeleri ile ticare-
timiz de, bu geliflmelerden önemli oranda
etkilendi. Bölge ülkelerine yönelik ihraca-
t›m›z, 2000 y›l›na göre 2003 y›l›nda yüzde
77 oran›nda artarak 4,3 milyar dolara ulafl-
t›. Ortado¤u’ya yap›lan ihracat›m›zdaki
as›l art›fl, 2004 y›l›nda gerçekleflti. Bir ön-
ceki y›la oranla % 41 oran›nda artarak 7,2
milyar dolara ulaflt›. Bölgeye yönelik ihra-
cat art›fl›nda Irak’a yönelik ambargonun
kald›r›lmas› önemli rol oynad›. Irak’›n et-
kisi ç›kar›ld›¤›nda, bölgeye y›ll›k ihracat
art›fl oran›, % 26,2 olarak karfl›m›za ç›k›-
yor. Irak d›fl›nda, ‹ran’a yönelik ihracat da
yüzde 50,5 oran›nda artarak genel art›flta

etkili olmufltur.   Sözkonusu ülkeler-
den yap›lan ithalat ise, ayn› dönem-

de % 17 oran›nda art›fl göstererek
2003 y›l›nda 4,1 milyar dolara yük-
seldi. 2004 y›l›nda ise % 17,9 ora-
n›nda artarak 5.122 milyon dolar
oldu. 2004 y›l›nda "petrol ve
ürünleri" ithalat›nda 477 milyon
dolar (yüzde 18,9) de¤erinde ar-

t›fl gerçekleflti. 

Elmas Misali Bir Bölge
Afro-Avrasya’y› elmas misali de¤erli k›-

lan sebeplere k›saca temas edelim: Böl-

gede hammadde üretimi oldukça yüksek-
tir. Afro-Avrasya bölgesi bir bütün olarak
ince-lendi¤inde, dünyan›n pek az bölge-
sinde bulunan yeralt› ve yerüstü kaynakla-
r›na sahip oldu¤u görülecektir. Orta Asya
ve Kafkasya’da bulunan Türk Cumhuriyet-
leri, özellikle do¤al kaynaklar aç›s›ndan
çok zengin potansiyele sahiptirler. Yakla-
fl›k 4 milyon km2’lik bir alana yay›lm›fl
olan bu ülkelerde petrol, do¤algaz, kö-
mür, al-t›n ve di¤er önemli yeralt› zengin-
likleri vard›r. Pamuk ve tah›l üretimi de
önemli boyutlardad›r. 
Afro-Avrasya Bölgesi, dünyan›n enerji kay-
naklar›n›n ve ulafl›m yollar›n›n bölgede ol-
mas› sebebiyle, hegemonik küresel güçle-
rin bu bölgeye nüfuz etme ve üstünlük
sa¤lama yolunda çetin bir mücadele alan›-
na dönüflmüfl bulunmaktad›r. Afro-Avras-
ya bölgesinde yeralan ülkeler bu kritik dö-
nemde jeopolitik, kültürel ve ekonomik
alanda çok ciddi meydan okumalarla karfl›
karfl›yad›rlar.
Avrasya bölgesindeki yeni oluflumlara ce-
vap verebilmek için Do¤u-Bat› Enerji Kori-
doru projesi gelifltirilmifltir. Do¤u-Bat›
Enerji Koridoru projesi trans-hazar ve
trans-Kafkasya petrol ve do¤algaz boru
hatlar›n›n yap›m›na dayanmaktad›r. Do-
¤u-Bat› Enerji Koridoru özünde Kafkasya
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ve Orta Asya ülkelerinin enerji kaynaklar›-
n›n Bat› pazarlar›na güvenli ve çeflitli gü-
zergahlardan ulaflt›r›lmas›n› öngörmekte-
dir. Do¤u-Bat› Enerji Koridoru, Bakü-Tif-
lis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hatt›,
Bakü-Tiflis-Erzurum Do¤algaz Boru Hatt›
ile Hazar Geçiflli (Türkmenistan-Türkiye-
Avrupa) Do¤algaz Boru Hatt› tasar›lar›n›
kapsamaktad›r.
Balkanlar, Avrupa ve dünya tarihinde
önemli bir rol oynam›flt›r. Stratejik aç›dan
hassas olan bu bölge, Türkiye’nin K›ta Av-
rupas›’na geçifl kap›s›n› oluflturmaktad›r.
Türkiye ve Balkan halklar› aras›nda  ülke-
mizin bölgeyle yak›n iliflkisini yans›tan
güçlü ba¤lar mevcuttur. 
Balkanlar, So¤uk Savafl sonras› dönemde
siyasi ve güvenlik ortam›ndaki köklü de¤i-
flimleri yans›tan çat›flmalar›n yo¤un biçim-
de yafland›¤› bir bölge olmufltur. Türkiye,
Balkan ülkeleri aras›nda daha yak›n ba¤lar
kurulmas› suretiyle karfl›l›kl› anlay›fl ve ba-
r›fl içinde birlikte yaflamaya dayal› bir orta-
m›n oluflturulmas›na önem atfetmektedir.
Böyle bir ortam›n bölgesel bar›fl ve istikra-
r›n korunmas›n› sa¤layaca¤› aflikard›r.
Kuzey Afrika’ya yap›lan ihracat, Aral›k
ay›nda yüzde 69,6 oran›nda artarak 245
milyon dolara ve 2004 y›l› genelinde yüz-
de 39,1 oran›nda artarak 2,2 milyar dolara
yükseldi. Bu art›fl›n yüzde 60’› “makineler
ve ulafl›m araçlar›” (186 milyon dolar, yüz-
de 47,7) ve “demir ve çelik” ten (179 mil-
yon dolar, yüzde 61,5) kaynaklanm›flt›r. 

Afro-Avrasya’da 
Türk Giriflimcili¤i
Türk özel sektörünün ‹slam ülkelerine yö-
nelik ciddî anlamda att›¤› ilk ad›mlar›n
mazisi 36 sene öncesine kadar uzan›r. Çok
uzun bir geçmifli olmayan bu alanda, bafl-
lang›c›ndan bu yana TOBB’un ad›n›n ve
aktivitelerinin hep ön planda yer ald›¤›n›
görmekteyiz. 
Genifl çapl› uluslar aras› organizasyonlar
aç›s›ndan da ilk göze çarpan teflkilat, ‹slam
Konferans› Teflkilat› oldu. ‹KT  nezdinde
Türk özel sektörü aç›s›ndan en önemli ge-

liflme ise, 1981 y›l›nda yafland›. Bu y›lda
kurulan ‹SEDAK’›n merkezi Türkiye’de,
Devlet Planlama Teflkilat› bünyesinde fa-
aliyetlerine bafllad›. Bu önemli geliflmenin
ard›ndan, 1984 y›l› bafl›nda Kazablanka’da
yap›lan 4. ‹slam Zirve Konferas›nda, Türki-
ye Cumhurbaflkan›n›n baflkan seçilmesi,
bu prestiji daha fazla art›rd›.
Türk özel giriflimcilerini ‹slâm ülkelerine
yönelten önemli kurumsal geliflmelerden
bir di¤eri ise 1986 y›l›nda kurulan “D›fl
Ekonomik ‹liflkiler Kurulu (DE‹K)” ve bu
Kurul bünyesinde faaliyet gösteren ‹fl
Konseyleri oldu. Aslen Türkiye ile bütün
yabanc› ülkeler aras›ndaki iliflkileri gelifltir-
mek ve d›fla dönük faaliyetlere yön ver-
mek amac›yla at›lan bu ad›m›n ard›nda yi-
ne TOBB vard›. Bu birlik, 1990 y›l› sonras›
özel teflebbüsün önüne yep yeni ufuklar
ve alanlar açan önemli bir geliflmede de
önemli bir rol üstlendi. Türk ‹flbirli¤i ve
Kalk›nma ‹daresi Baflkanl›¤› (T‹KA) ile
TOBB aras›nda gerçeklefltirilen iflbirli¤i
neticesi, “Avrasya Ticaret ve Sanayi Odala-
r› Birli¤i’dir (ATSOB)” hayata geçirildi.
Afro-Avrasya bölgesine yönelik faaliyetler-
de bulunan Uluslararas› ‹fladamlar› Foru-
mu (IBF), pek çok özel giriflimciye yol
gösterici hizmetlerde bulundu. ‹lk olarak,
1995 y›l›nda Pakistan’da toplanan IBF, ‹s-
lam dünyas›ndan hükümet temsilcileri,
ifladamlar›, bürokratlar ve akademisyenle-

rin bir araya gelerek karfl›l›kl› ekonomik
ve ticarî ba¤lar› gelifltirmek amac›yla kafa
yorduklar› bir organizasyon özelli¤ine sa-
hip.
Türk özel girifliminin ‹slam ülkelerinde
gerçeklefltirdikleri en yayg›n alanlardan bi-
risi de müteahhitlik hizmetleri oldu. ‹lk
yurt d›fl› müteahhitlik hizmeti, 1974 y›l›n-
da, Libya’da al›nan bir liman inflaat› iha-le-
siyle bafllad›. Türk müteahhitleri 1978 ve
1979’dan sonra, daha yay-g›n ve daha kök-
lü olarak Ortado¤u piyasas›na girme gay-
reti gösterdiler. 1990 y›l›na kadar Libya en
büyük pazar oldu. Bu y›ldan sonra gün-
demden düfltü ve onun yerini Rusya Fede-
rasyonu ald›. 1990 sonras› Türkiye’nin
önünde Rusya Federasyo-nundan sonra
aç›lan en önemli ve en büyük pazarlardan
birisi Orta Asya Türk Cumhuriyetleri oldu.

Türkiye’den Strateji Ata¤›
D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› taraf›ndan haz›rla-
nan ‘Komflu ve Çevre  Ülkelerle Ticareti
Gelifltirme Stratejisi’ 2000 y›l›nda yürürlü-
¤e konuldu. Halen sözkonusu strateji çer-
çevesinde, ticaretin art›r›lmas› için yeni
yol ve yöntemler aranmakta ve Ortado¤u,
Güneydo¤u Avrupa, Karadeniz ülkeleri,
Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri ile ticaretin
gelifltirilmesi yönünde uygun ortam haz›r-
lanmaya çal›fl›lmaktad›r.  Di¤er yandan uz-
manlar, bu strateji çerçevesinde, komflula-
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r› “Ön Hat Ülkeler” ve “Çevre Ülkeler” ol-
mak üzere iki ana grup fleklinde s›n›flan-
d›rm›fllard›r.
Bu çerçevede,  Ön Hat Ülkeler niteleme-
siyle, Türkiye ile aras›nda  geçifl zorlu¤u
olmayan ve baflka bir ülke üzerinden geç-
meksizin do¤rudan kara veya yak›n deniz
ba¤lant›s› vas›tas›yla Türkiye ile ortak s›n›-
ra sahip ülkeler ifade edilmektedir. Azer-
baycan/Nahc›van Özerk Cumhuriyeti,
‹ran, Irak, Suriye ve KKTC bu gruba giren
ülkeleraras›nda say›l›r.
Çevre Ülkeler kavram› ise, Türkiye ile or-
tak bir s›n›ra sahip olmamakla birlikte, ge-
rek co¤rafî, gerek kültürel ve tarihî yak›n-
l›¤› bulunan ülkeler olarak tan›mlanmak-
tad›r. Bu gruba giren ülkeler ise Türkme-
nistan, Kazakistan, Özbekistan, K›rg›zis-
tan, Tacikistan, Suudi Arabistan, Ürdün,
Lübnan, M›s›r, Arnavutluk, Moldova ve
Makedonya olarak belirtilmektedir.
Komflu ve çevre ülkeler stratejisi 2003 y›-
l›nda geniflletilmifl; sözkonusu strateji
kapsam›na Bosna-Hersek, Fas, Cezayir,
Tunus, Libya, Sudan, Kuveyt, Bahreyn, Ka-
tar, Birleflik Arap Emirlikleri, Umman, Ye-
men, Afganistan ve Pakistan dahil edilmifl-
tir.
Ad› geçen stratejinin ortaya koydu¤u tica-
ret politikalar›na iliflkin uygulanabilir araç-
lar ve bu araçlar vas›tas›yla ulaflmak istedi-
¤i hedefler, Türkiye’nin ihracat hacmine
ve üretim maliyetlerini azaltan bir ithalat

politikas›na önemli oranda katk› sa¤lam›fl-
t›r. Di¤er yandan bu strateji, ticarî ve eko-
nomik iliflkilerin siyasî iliflkileri flekillendir-
di¤i günümüzde, Türkiye’nin Afro-Avrasya
s›n›rlar› içinde yer alan ülkeler nezdinde,
siyasî anlamda etkinli¤inin artt›r›lmas›na
hizmet edecek önemli bir araç olarak ola-
rak de¤erlendirilmifltir.
Dünyadaki pek çok geliflmifl ülkenin d›fl ti-
caretinde, bölgelerindeki ülkelerin pay›-
n›n önemli yer tuttu¤unu hemen belirt-
memiz gerekir. Türkiye’nin ise, y›ll›k ithal
talebi 250 milyar dolar›n üzerinde olan
komflu ve çevre ülkeleriyle ticari iliflkileri
yeterli seviyede bulunmamaktad›r. Bu
önemli eksikli¤in ortadan kald›r›lmas›na
yönelik olarak, uzmanlarca önerilen baz›
yöntemleri aktaral›m:
- Öncelikle Ön Hat Ülkelerinden bafllamak
üzere, bu ülkelere yönelik ticaret heyetler
oluflturulmas›; fuarlara kat›l›m, reklam ve
tan›t›m faaliyetlerine a¤›rl›k verilmesi.
- Ekonomik ve ticarî iliflkilerin gelifltirilme-
sinde büyük öneme sahip olan, Ticaret,
Yat›r›mlar›n Karfl›l›kl› Teflviki ve Korunma-
s›, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi,
Gümrük Alan›nda ‹flbirli¤i ve Ulaflt›rma gi-
bi yasal alt yap›y› oluflturacak anlaflmalar›n
bu ülkelerle akdedilmemifl olanlar›n›n ön-
celikle tamamlanmas›.
- Bu ülkelerde faaliyette bulunan hizmet-
ler sektörünün devlet yard›mlar› (kira, ta-
n›t›m, araflt›rma vb.) teflvi¤inden yararlan-

d›r›lmas›.
- ‹hracatç›n›n rekabet gücünün artt›r›lma-
s›n› teminen bu ülkelere yönelik Exim-
bank kredilerinin gerek miktar, gerekse
program olarak artt›r›lmas›.
- Ticarî ve ekonomik iliflkilerin belirleyici
unsurlar›ndan olan ulafl›m imkanlar›n›n
bu ülkelerle çeflitlendirilmesi ve maliyeti
azalt›c› tedbirler al›nmas›.
- Ülke baz›nda ticari iliflkiyi engelleyen bü-
rokratik ifllemlerin (vize, gümrük formali-
teleri vb.) tespit edilmesi ve bu konularda
yaflanan problemlere çözüm aranmas›.
- Bu ülkelere yönelik özel ticaret mekaniz-
malar› (Serbest Ticaret Anlaflmas›, Tercih-
li Ticaret Sistemi, Counter Trade) imkan-
lar›n›n araflt›r›lmas›.
- Küçük ve orta ölçekli iflletmelerimizin
bölge ülkelerine aç›l›mlar›n›n sa¤lanmas›.
- Türk sanayii için hammadde ve yar› ma-
mullerin do¤rudan ve uygun fiyatlarla
komflu ve çevre ülkelerinden temin edil-
mesi.
- Türkiye’nin baz› sektörlerdeki rekabet
gücünü art›rmak gayesiyle yat›r›mlar›n›n
komflu ve çevre ülkelere kayd›r›lmas›.
- Bölge ülkelerine Türkiye’den teknoloji
transferinin gerçeklefltirilmesi.
- Müteahhitlik, müflavirlik ve mühendislik
firmalar›m›z›n bu ülkelerindeki pazar pay-
lar›n›n art›r›lmas› için gerekli tedbirlerin
al›nmas›.

Dipnot

1Davuto¤lu, Ahmet, Stratejik Derinlik, Küre Yay›nla-
r›, ‹stanbul 2001, s. 110.
2Davutoulu, s. 133.
3http://www.ekocerceve.com/haberDetay.asp?Ka-
tegori=12&haberID=7724
4http://www.milligazete.com.tr/14032004 / top-
lum.htm
5http://www.dtm.gov. tr/ead/t icaret/Goru-
num/dsticgor.htm#ii
6ht tp://www.dtm.gov. tr/ead/t icaret/Goru-
num/dsticgor.htm#ii
7T.C. Baflbakanl›k D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›, Türkiye-
Türk Cumhuriyetleri Ticari ve Ekonomik ‹liflkileri-
ne Genel Bir Bak›fl, Ankara 1997, s. 6.
8http://www.dtm.gov.tr/ead/ticaret/Gorunum/dstic
gor.htm#ii
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MÜS‹AD Kurucu Baflkan› Erol Yarar, son
y›llarda ülkemizde giriflimci bir ruh geliflti-
¤ini, ancak tek bafl›na bunun yeterli olma-
d›¤›n›, teknik temelle güçlendirilmesi ge-
rekti¤ini vurgulad›. Teknolojik geliflmeleri
yak›ndan takip ederek, onlar› ülkemize
getirerek ve Türkiye’nin co¤rafi konumu-
nu da iyi kullanarak baz› baflar›lar elde et-
ti¤imizi anlatan Erol Yarar, “Ama bu bafla-
r›lar›n teknolojik bir zemine dayand›¤›n›
söylemek çok zor. Bundan dolay›d›r ki,
çok k›r›lgan bir ekonomiye sahibiz. Bizim
gerçeklefltirdi¤imiz ihracat, Singapur ve
Hong Kong gibi nüfusumuzun onda biri
oran›ndaki ülkelerin yapt›¤› ihracat›n yar›-
s› kadard›r.” Türkiye için çözümün, “Tek-
no Ekonomik Paradigma” vizyonu ol-
du¤unu ifade eden Yarar, bu vizyonu flöy-
le tan›mlad›: “Teknolojik geliflmelerle bes-
lenen ekonomik geliflme.” Bu vizyonu
gerçeklefltirebilmek için MÜS‹AD üyeleri-

ne çocuklar›n› teknik okullarda okutmala-
r›n› tavsiye etti¤ini söyleyen Erol Yarar,
hükümete de teflvik politikas›nda teknolo-
jik geliflmeyi öncelemesi tavsiyesinde bu-
lundu.  MÜS‹AD’›n 15. kurulufl y›ldönümü
ve Türkiye’de giriflimcilik üzerine konufl-
tu¤umuz Erol Yarar’›n anlatt›klar›n›n de-
taylar› flöyle;

Sizce MÜS‹AD’›n Türk giriflimcilik ta-
rihindeki yeri ve önemi nedir?
MÜS‹AD, Türkiye’de köklere dönme ve
dünya ile entegre olma giriflimidir.  Çünkü
Türkiye kökünden kopuktu.  Üzerinde ya-
flad›¤›m›z co¤rafya ve ülkeyi oluflturan ana
parametrelerin Türk giriflimcisinde gide-
rek yozlaflt›¤›, yaklafl›k 150 y›ll›k bir bat›l›-
laflma arzusunun Türk giriflimcisinin içine
de girdi¤i ve kafalar›n tamamen bat›ya yö-
neldi¤i noktada kökle buluflman›n iflare-
tiydi MÜS‹AD.  Bu aç›dan çok önemlidir.

Dini kimli¤ini, milli kimli¤ini ve  tarihini
bilmeyen nesillerin ülkemizde maalesef
varoldu¤u ve adeta bu de¤erlerin redde-
dildi¤i bir ortamda giriflimci olarak kimli¤i
oluflturan unsurlarla buluflmay› temsil edi-
yor. Biz de bunu, ‘Yüksek Ahlâk’ olarak
tan›mlad›k.
‹kinci önemli fley de, ‘Yüksek Teknoloji’
olarak özetledi¤imiz dünya ile entegre ol-
ma konusudur. Türkiye 1980’li y›llar›n or-
talar›na kadar dünyaya entegre olamam›fl
bir ekonomik yap›n›n içindeydi. Özel sek-
törü tamamen Ankara’ya ba¤›ml›, adeta
Ankara’n›n icazetine mahkum ve Ankara
ile paralel çal›flan bir yap›dayd›. Bunlar,
‘Ankara Zenginleri’ydi. Giriflimden ziyade
rant ve imtiyaz›n ürünüydüler. Türkiye’de
biz bunlar›n de¤iflmesi gerekti¤ini ve dün-
yadaki geliflmelere paralel geliflmesini sa-
vunan bir yap›da olduk. Ben buna, ‘Tekno
Ekonomik Pradigma’ diyorum. Sadece

Gelinen noktada Türkiye’de giriflimci bir ruh olufltu¤unu, ancak bunun teknik temelle
güçlendirilmemesi halinde ekonomideki k›r›lganl›klar›n sürece¤ini belirten MÜS‹AD
Kurucu Baflkan› Erol Yarar, “Türkiye için çözüm, ‘Tekno Ekonomik Paradigma’d›r. Yani
teknolojik geliflmelerle beslenen ekonomik geliflmedir. Onun için teknolojiyi önceleyen
radikal teflvikler verilmeli. Hatta teknoloji konusunda manyak olmak laz›m” dedi.
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teknolojik de¤il, teknolojik ve ekonomik
bir paradigmad›r bu. Yani MÜS‹AD, dün
ve bugünle bulaflmad›r. MÜS‹AD, olma-
yan bir fleyi ortaya ç›karmam›flt›r. Giriflim-
ciler vard›, ama bunlar bir çat› alt›nda top-
lan›p bir ses oluflturamam›fllar ve kendile-
rine vizyon gelifltirecek bir ortam bulama-
m›fllard›. ‹flte MÜS‹AD, özellikle, ‘Yüksek
Ahlâk’ parametresine sahip, ancak birlik
içinde olmayan ve yeterince geliflememifl
giriflimcileri birlefltirdi ve dünya gerçekle-
rini göstermeye çal›flarak onlar› dünyaya
entegre etmeye gayret etti. Belki de onla-
ra en çok bu konuda vizyon kazand›rmaya
çal›flt›.
Bana göre bir insan›n giriflimci olabilmesi
için 4 parametre gereklidir. Bunlar; Cesa-
ret, Bilgi, Ahlâk ve  Birlikte Hareket Ede-
bilme Kabiliyetidir. Biz MÜS‹AD çat›s› al-
t›nda giriflimcilerimizin cesaret katsay›s›n›
yükselttik, bilgi eksikliklerini tamamlad›k,
sahip olduklar› ahlâki kriterleri ifl hayat›na
nas›l uygulayacaklar› konusunda yönlen-
dirici olduk ve son olarak onlara birlikte
çal›flabilecekleri ortam› sunduk.

‹lk kuruldu¤u zaman dernek ismin-
deki, ‘Müstakil’ kelimesindeki,
‘Mü’nün ne ifade etti¤i çok tart›fl›l-
m›flt›. ‘Müstakil’lik neyden müstakil-
ba¤›ms›z olmay› ifade ediyor?
Dünyada sermaye kesimleri hep bir yerle-
re ba¤l›d›r. Bunlar manevi de¤il, menfaat
öncelikli dünyevi ba¤lard›r. Böyle bir fle-
yin bizim ahlâk›m›zda yeri bulunmamak-
tad›r. Bu bak›mdan, ‘Müstakil’ olarak kul-
lan›lmas› do¤ru olmufltur. Çünkü inançl›
insanlar Allah’a ba¤l›d›r. Varl›k sebebinin
Allah oldu¤u bilincine sahiptir. ‘Bu benim
akl›m›n eseridir’ demez, ‘Bu Allah’›n lütfu-
dur’ der. Çal›fl›r ve çal›flt›¤›n›n karfl›l›¤›n›
Allah’tan bekler. Dünyevi bak›mdan ba-
¤›ms›zl›k, müstakillik, esas›nda her fertte
olmas› gereken bir erdemdir. 

‹lk zamanlar yurtd›fl›na aç›lman›n
MÜS‹AD’›n öncelikli hedefleri ara-
s›nda oldu¤unu görüyoruz ve bu ko-
nuda önemli bir misyonu yerine ge-
tirdi¤ini biliyoruz. Bu çal›flmalar›n
da etkisiyle ihracat art›yor, fakat ay-
n› oranda gelir artm›yor.  Gelirin de
artmas› için ne yapmak gerekir?
‹hracat rakam›n›n yüksek olmas› tek bafl›-
na yeterli de¤ildir. Önemli olan, biraz ön-
ce ifade etti¤im gibi, ‘Tekno Ekonomik
Paradigma’d›r. Yani teknolojik geliflme-
lerle beslenen ekonomik geliflmedir. Tür-
kiye flu anda bu hedeften bir hayli uzakta
bulunmaktad›r. Biz teknolojik geliflmeleri
yak›ndan takip ederek, onlar› ülkemize
getirerek ve Türkiye’nin co¤rafi konumu-
nu da iyi kullanarak baz› baflar›lar elde edi-

yoruz. Ama bu baflar›lar›n teknolojik bir
zemine dayand›¤›n› söylemek çok zor.
Bundan dolay›d›r ki, çok k›r›lgan bir eko-
nomiye sahibiz. Bizim gerçeklefltirdi¤imiz
ihracat, Singapur ve Hong Kong gibi nüfu-
sumuzun onda biri oran›ndaki ülkelerin
yapt›¤› ihracat›n yar›s› kadard›r. 
fiu anda Türkiye’de istikrar tart›fl›l›yor. Fa-
kat tek bafl›na istikrar hiçbir fley ifade et-
miyor. Bizim mahallenin bir bakkal› var,
30 y›ld›r ayn› köflede güzel bir hizmet ve-
riyor. Bu bakkal, 30 y›ld›r istikrarl› gözü-
küyor. Ama istikrarl› olmak, geliflmek için
tek bafl›na yeterli olmaz. Geliflmenin fonk-
siyonlar›n› ortaya koymam›z laz›m. Mesela
hükümetimizin Türkiye’deki istikrars›zl›k
korkusunu gidermesindeki baflar›lar›n› ta-
bii ki önemsiyorum ve taktir etmek laz›m.
Ama bu yeterli de¤il. Türkiye’nin baflka bir
faza atlamas› gerekmektedir. Türkiye’nin,
teknolojik geliflmeyi sa¤layacak, sanayi alt-
yap›s›n› güçlendirecek teflviklere ihtiyac›
var. K›br›s gibi siyasi konularda çok radi-
kal kararlar almay› baflaran hükümet; sa-
nayileflme, teknolojik geliflme ve ekono-
mik parametreleri iyilefltirme konusunda
ayn› radikal ad›mlar› atamad›. fiahsen bu
konuda cesaretli ad›mlar bekliyorum.
Yoksa 49 ile teflvik vermekle hiçbir fley ol-
maz. Bir fley bollaflt›kça k›ymeti kalmaz.
Her ile teflvik verilmesi de böyle bir fley.
Her ile standart teflvik yerine, illerin, böl-
gelerin sahip oldu¤u avantajlara ve  potan-
siyellere özel destekler verilmeli. Yani
Türkiye’de her sektörü  gelifltirelim der-
sek olmaz, bu mümkün de¤il. Bölgeleri-
mizin sahip oldu¤u potansiyellere odakla-

ÇERÇEVE Mart 200584

dosya G‹R‹fi‹MC‹L‹K / Teknik Temelli Giriflimcili¤i Gelifltirmeliyiz



narak bir geliflmeyi benimsemeliyiz. Tek-
nolojinin gelifltirilmesinde siyasetin temel
fonksiyonu da, iflte bu potansiyelleri dik-
kate alarak onlara odakl› teflvikler vermek,
politikalar gelifltirmektir.

Teknoloji derken hangi teknolojiyi
kastediyorsunuz, bu konudaki viz-
yon ne olmal›?
Her sektörün kendi tekni¤inin bilimi var.
Teknoloji, tekni¤in bilimi demektir. Bili-
flim teknolojileri çok önemlidir, ancak tek
bafl›na yeterli de¤ildir. Teknoloji gelifltir-
mek için önce Türkiye’nin sahip oldu¤u,
ancak çevresindeki ülkelerde bulunmayan
potansiyellere bakmak gerekiyor. Mesela
tar›m potansiyeli bulunan Türkiye’nin ta-
r›m teknolojilerine konsantre olmas› la-
z›m. Türkiye, kendi tohumunu bile do¤ru
düzgün üretemeyen bir tar›m ülkesidir.
Türkiye’nin sular› var, ancak geliflmifl sula-
ma teknolojisi yok. Tar›m ürünlerini iflle-
yecek makine teknolojisi yeterli de¤il. Bu
konuda Hollanda iyi bir örnektir. Tar›m ve
tar›ma dayal› endüstrinin çok geliflti¤i bu
ülke Türkiye’nin onda biri büyüklü¤ünde,
ancak sahip oldu¤u tar›m potansiyeline
odakland›¤› ve buna yönelik teknolojisini
gelifltirdi¤i için çok büyük de¤er üretmek-
tedir. Tar›m teknolojisinde Türkiye çok
h›zl› hareket etmeli. Hükümet bu konuda
ufuk açacak vizyonlar ortaya koymal›.
Çünkü tar›m denilince bunun içinde ma-
kine teknolojisi var, kimya var, genetik bi-
limi var...  K›sacas› bir okyanus gibi. Bir de
bunun g›da k›sm› var ki, oras› da öyle.
fiimdi baz›lar›, ‘A¤›r sanayiinin modas›
geçmifltir’ diyor, bunu diyen cahildir. ‘A¤›r
sanayii’,  1960’lar›n, 1970’lerin laf› de¤il,
sanayiinin temelidir. Temeli olmayan infla-
at olur mu? Bugün geliflmifl bütün ülkeler
a¤›r sanayie yat›r›m yap›yor. ‘A¤›r sanayii’
de olacak, ‘Biliflim teknolojisi’ de olacak.
Bunun birisini reddetmek, sanayii bilme-
mektir. 
Tafl›ma suyla de¤irmen dönmez. Bir za-
manlar baz› büyük sanayicilerimiz dediler
ki, ‘Biz teknolojiyi sat›n al›yoruz, ne gerek

var üretmeye.’ Bunu bir giriflimci söylerse
cehaletine vermek laz›m. Bir yerden baflla-
mak için belli bir teknolojiyi sat›n alabilir-
siniz. Ama sonraki aflamada onu gelifltir-
melisiniz. Mesela Japonlar, teknolojiyi ge-
lifltirerek büyüdüler ve baz› konularda li-
derli¤i yakalad›lar. Onun için teknolojiyi
önceleyen politikalar gelifltirilmeli, radikal
teflvikler verilmeli. Hatta teknoloji konu-
sunda manyak olmak laz›m. Bilimin man-
yakl›¤› caizdir. Manyakl›¤›, afl›r› ilgi ve
önem anlam›nda kullan›yorum. Fakat tek-
nolojiyi sadece torna ve frezeden ibaret
de saymamak laz›m. Teknik demek dü-
flünce sistemati¤i demektir. Düflünce sis-
temati¤iniz geliflti ve oturdu ise bunu bü-
tün sektörlere uygulars›n›z. Ne demek is-
tedi¤imi turizm sektörünün durumu ga-
yet iyi anlat›yor. Avrupa’da 100-200 Euro
olan 5 y›ld›zl› konaklama bedellerinin da-
ha güzel ortam›n› biz 30 Euro’ya veriyo-
ruz. Çünkü amaç katma de¤er elde et-
mekten öteye daha fazla turisti getirebil-
mek olmufltur. Teknoloji gerektirmeyen
turizmin bile ucuza sat›lmamas› gerekti¤i-
nin tekni¤ini çözememifliz. Bunun tekni-
¤ini çözemeyen teknolojiyi nas›l çözecek?

Bir röportaj›n›zda Türkiye’den Çin’e
giden ilk dernek oldu¤unuzu belirti-
yorsunuz. O zaman Çin’e gitme ge-
rekçeniz neydi ve o gün Çin’e dair
gözlem ve öngörülerinizle gelinen
noktay› nas›l aç›kl›yorsunuz? 
Çin dünyan›n en kadim medeniyetlerin-
den birisidir. ‹ngilizlerin afyon içirip uyut-
tuklar› dönemin haricinde çal›flkan bir
millettir. ‹nançlar›ndan kaynaklanan bir
çal›flkanl›klar›, disiplinleri var. Bir de pey-

gamberimiz neden, ‘‹lim Bizans’ta da olsa
al›n›z’ dememiflte, ‘Çin de bile olsa al›n›z’
demifl? bunu iyi düflünmek laz›m. Bir kere
uzak bir yer, önemli bir medeniyet ve bel-
ki de önemli bir iflaret. Çünkü baz› insan-
lar baz› sözleri tesadüfen söylemezler.
Çin, dünya tarihinin her döneminde
önemli bir ülkeydi. Meflhur ‹pek Yolu
Çin’den bafll›yordu. Bizden uzak olmas›,
onu önemsiz k›lmaz. Bir Hindistan de¤il,
ama Çin’de çok önemli bilgi birikimi var.
Mesela Hindistan’da bir kast sistemi vard›,
yani kapitalizm benzeri zengin az, fakir
çoktu. Çin’de ise herkesin zengin olmas›-
na yönelik bir talep olmufl. Bu yüzden
Çinliler tüccar bir millettir. Bugün Malez-
ya’da ticaret Çinlilerin elinde. Tayvan za-
ten Çin. Endonezya’da da ticareti Çinliler
yönetiyor. K›sacas› Asya’da ticareti yönlen-
diren bir millet. O halde biz Çin’e nas›l ka-
y›ts›z kalabiliriz? Çin’i tan›mam›z laz›m.
Peygamberin iflareti ve bir analiz netice-
sinde biz Çin’e gittik. Çin’i önemli k›lan
tek fley nüfusunun çoklu¤u de¤il, onlar›n
deneyimi, birikimidir. Bak›n Rusya’n›n ak-
sine politik bir problem olmadan ekono-
mik sistemlerini de¤ifltirdiler. 

Her fiey Taklitle Bafllar
Dünyadaki hiçbir ekonomik gücü tehdit
de¤il, tahlil  olarak görmeliyiz. Bir gelifl-
me, güç varsa onu tahlil edeceksiniz. Dün-
yada hiçbir ülke sürekli zirvede kalama-
m›flt›r. Zirvede olmak güçtür, çünkü her-
kesin orada gözü vard›r. O halde yap›lma-
s› gereken, ‘O ne yapt› da zirveye ç›kt›?’
sorusuna cevap arayarak olay› tahlil et-
mektir. Bu aç›dan bakt›¤›m›z zaman Çin;
ihracat odakl›, agresif rekabetçi ve çok üst

ÇERÇEVEMart 2005 85

dosya G‹R‹fi‹MC‹L‹K / Teknik Temelli Giriflimcili¤i Gelifltirmeliyiz



seviyede taklitçi nitelikleriyle ön plana ç›k›-
yor. ‹lk zamanlar Japonlar da  taklitçiydi.
Zaten dinde de her fley taklitle bafllar. Ço-
cu¤a önce taklidi iman› ö¤retirsiniz, sonra
tahlili ve tahkiki  imana geçer. Tahlil etti¤i-
mizde Çinlilerin çok çal›flkan olduklar›n›
görüyoruz. Çünkü geliflmek için çok çal›fl-
maya ihtiyaçlar› var. Biz ise çal›flmada AB
normlar›n› esas al›yoruz. AB normlar›n›
esas almak için öncelikle Avrupal›lar›n 200-
300 sene önceki çal›flma temposunda çal›fl-
mam›z gerekiyor. Onlar flu anda az çal›fl›-
yorlar, ancak daha önceden çok çal›flm›fl-
lard›. Biz onlarla ayn› seviyeye ç›kabilmek
için daha çok çal›flmam›z gerekirken iflin
kolay›na kaç›yoruz. E¤er biz Çin’e 5 T (Tes-
pit, Tahlil, Teflhis, Tedavi, Tahkik) ile gider
ve Çinli gibi çal›fl›rsak tehdit falan olmaz. 

Ayn› röportajda, “... Müslüman ‹fla-
damlar› Derne¤i denmesi beni rahat-
s›z etmedi. Bu bizim için onurdur.
MÜS‹AD'› bir siyasi olguya ba¤lama-
ya çal›flmalar›n› yad›rgad›m. Ve bu-
nunla fuzuli mücadele etmek zorun-
da kald›k" diyorsunuz. Sözünü etti¤i-
niz fuzuli meflgaleler olmasayd› flu
anda hangi aflamaya gelinirdi?
Biz kimseden bir fley beklemedik, ancak
fleytan tafllamaktan tam tavaf yapamad›k.
Bizim eksik olan yönümüz, siyasetle sivil
toplum aras›ndaki köprüleri ciddi flekilde
kuramay›fl›m›zd›r. 15. y›l›nda MÜS‹AD,
Türkiye’nin en yayg›n gönüllü kuruluflu-
dur. Ama rüzgar tersine dönünce fleytan
tafllama durumunda kalmasayd› ve sivil
toplumu hazmetmifl bir devletin içinde ol-
sayd› her halde 10 kat daha büyümüfl
olurdu. Güçlü bir dünya teflkilat› olabilir-
di. Biz MÜS‹AD’›, Türkiye’de hiçbir sivil
toplum kurulufluna nasip olmayan Türki-
ye merkezli dünyan›n en büyüklerinden
olacak bir ifladamlar› teflkilat› seviyesine
ç›karabilirdik. Davos benzeri organizas-
yon sistemlerini kurard›k. 
‹kinci olarak  sanayici ile devlet aras›ndaki
problemleri çözerek onlar›n daha h›zl› bü-
yümesini sa¤layabilirdik. Halbuki bunun

tam tersi olmufltur, engellenilmifltir. ‹flte
Dost Sigorta olay›nda oldu¤u gibi sabah›n
erken saatlerinde ifladamlar›n›n evlerin-
den al›nmas›n› Türkiye yaflam›flt›r. MÜS‹-
AD büyüdü¤ünde, ifladamlar› geliflti¤inde
yine bu ülke kazanacakt›, ancak bu görü-
lemedi. 
Fakat temel at›lm›flt›r. Bu sa¤lam temel
üzerine inflaat devam etmektedir. Allah
nasip ederse geçen sene sekizincisini Tür-
kiye’de gerçeklefltirdi¤imiz  Uluslararas› ‹fl
Forumu’nun (IBF) dokuzuncusunu bu se-
ne sonbaharda Cidde’de yapaca¤›z.  Böy-
lelikle uluslararas› arenaya gidiyoruz, dün-
yay› dolafl›yoruz. 
Ümid ediyorum ki, MÜS‹AD’›n getirmifl
oldu¤u ve ‹slâm aleminde, Avrupa’da ol-
mayan kavramlar, daha da anlafl›lacak,
yayg›nlaflacak.

‘Yüksek Ahlak Yüksek  Teknoloji’
tam olarak neyi ifade ediyor?
‘Yüksek Ahlâk’ olmadan teknolojiye ge-
çerseniz o zaman Amerika olursunuzuz.
Amerika’da, Avrupa’da teknoloji var, an-
cak ahlâk yok. Müslümanlar da dine önem
vereyim derken dünyay› unutuyor. Biri
maddeye yaklaflt›kça maneviyattan, di¤eri
de manevi alanda ilerledikçe dünyay› unu-
tuyor, ticarete ilgisi azal›yor. Yani bir tara-
f› eksik. ‹flte biz ikisini de gerçeklefltirmek
istiyoruz. Bir Müslüman olarak ‹slâmi kim-
li¤imizi önemsemeli ve onun gereklerini
yerine getirmeye çal›flmal›y›z. Bu temel
üzerine ticaretimizi gelifltirmeliyiz. Baflar›-
l› olmak için;

• Yat›r›m yap›lacak konuyu,
• Rekabetin flartlar›n›,
• Farkl›laflman›n nas›l olaca¤›n›,
• Katmade¤erin nas›l olufltu¤unu 
• Finansman›n›, maliyesini,
• ‹nsan kayna¤›n›,
• Pazarlama ve sat›fl›n› ve
• Üretim tekniklerini iyi bilmek gereki-
yor. Herkes kendi sektöründe, kendi
bildi¤i iflte odaklanmal›. Bilgi insan için
su gibidir. Nas›l ki, bal›k susuz yapamaz-
sa, insan da bilgisiz yapamaz. 
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MÜS‹AD’›n geliflmesine katk›da bu-
lundu¤u giriflimcilerin çocuklar›
sürece dahil olmaya bafllad›. Ya-
banc› dil bilen, iyi okullarda e¤itim
gören bu çocuklarla giriflimcili¤in
gelece¤ini nas›l görüyorsunuz?

Bir ifladam›n›n en büyük yat›r›m› çocuk-
lar›d›r. Çocuklar›n› iyi yetifltirmeyen bir
insan, emaneti teslim edece¤i adam bu-
lamaz. Onun için biz, çocuklar›m›z›n en
iyi okullarda okumalar›n›, en iyi flekilde
yetiflmelerini ve özgüven kazanmalar›n›
sa¤layarak müesseselerin geliflimindeki
süreklili¤i temin etmeliyiz.  
Ben s›k s›k sohbetlerimde, 'Çocuklar›n›-
z› en iyi okullara gönderin, onlar› iyi ye-
tifltirin. Otomobilinizin lasti¤ine harca-
d›¤›n›z paray› çocuklar›n›za harcam›yor-
sunuz. Sizin en büyük yat›r›m›n›z ço-
cuklar›n›z' derdim. Özellikle bilgisayar,
makine ve kimya gibi teknik branfllarda
okutmalar›n› önerirdim. Çünkü iflada-
m›n›n mutlaka teknik bir bilgi birikimi-
ne, formasyonuna sahip olmas› gerekir.
Hakikaten bu konuda büyük geliflme ol-
du, donan›ml› yeni bir nesil geliyor. 8-10
sene sonra her fley çok farkl› olabilir.

Çocuklar›n›z› Teknik 
Okullarda Okutun



Biz y›k›c› olamay›z, biz israf edemeyiz, bi-
zim helal kazanç önceleyen bir düsturu-
muz var. Biz her sektöre aç›k de¤iliz. Biz
kumarhane iflletemeyiz. Yani bizim için
kazanç, tek parametre de¤il. Helal kazan-
d›n, peki istedi¤in gibi harcayabilir misin?
Hay›r... Helal kazanacaks›n, helal harcaya-
caks›n. Burada bizi yönlendiren ikinci pa-
rametre ç›k›yor karfl›m›za. Yani, ‘Bir lok-
ma bir h›rka’ de¤il, ‘Bir lokma bin h›rka’
olmas› laz›m. Kendisi yiyecek, ancak Al-
lah’a ve topluma sorumlulu¤undan dola-
y› da¤›tacak da... Müslüman zengin, ol-
mayana verece¤i için ekonomiye de can-
l›l›k kazand›r›r. Böylelikle maksimizasyon
gerçekleflir. Maksimizasyon, toplumun
bütün fertlerine eflit ölçüde da¤›tabil-
mektir. 

Türkiye’de orta ölçekli giriflimcili¤in
geliflimini nas›l de¤erlendiriyorsu-
nuz?
Alman ekonomisinin temelinde 2 milyon,
ABD ekonomisininkinde ise 15 milyonu
aflk›n KOB‹ var. Bu aç›dan bakt›¤›m›z za-
man geliflmifl ekonomiler, bizim gördü¤ü-
müz markalardan ibaret de¤il. Büyükler
bizi etkiliyor, ancak ekonomilerin temeli-
ni binlerce, on binlerce iflletme oluflturu-
yor. Devletin, siyasetin içindeki insanlar›n
bilmesi gereken en önemli fley, Türki-
ye’nin en önemli gücünün KOB‹’ler oldu-
¤u gerçe¤idir. Bunlar› anlamayan, onlar›
yönlendiremeyen siyasetçiler k›sa vadeli
olur. Özal da bu yüzden oy kaybetti. Cum-
hurbaflkan› olduktan sonra bir görüflme-
mizde bize dedi ki, ‘Vergileri indirmeye-
rek en büyük hatay› yapt›m. Vergileri in-
dirmem laz›md›. fiimdi elimde f›rsat olsa
yüzde 20’ye indiririm’ dedi. Devletin bor-
cu çok diye vergiler sürekli art›r›l›yor, an-
cak bunu ödeyeceklerin mecali kalmad›.
‹hracat art›yor diye zora girenler, batanlar
görülmüyor. Halbuki bu aflamada genel
makro dengeler iyi görünse bile devleti
yönetenlerin hemen olay› tahlil etmesi ve
bir firma bile zora girse onun sorumlulu-
¤unu hissetmesi laz›m. 

“21. Yüzy›la Girerken Dünyaya Yeni
Bir Bak›fl” adl› kitab›n›zda, ABD’nin
baflar›s›nda dünya çap›nda teflkilat-
lanmas›n›n ve giriflimcilerini bilgi-
lendirici faaliyetler yapmas›n›n bü-
yük rol oynad›¤›n› belirtiyorsunuz.
MÜS‹AD’› kurarken ABD’nin giriflim-
ci gelifltirme program›ndan etkilen-
diniz mi, hangi aç›lardan?
Ben teflkilatç› bir aileden geliyorum. Rah-
metli babam, Ankara Sanayi Odas›’n›n ku-
rucusudur. TÜS‹AD’›n kuruluflunda rol al-
m›flt›r. Ayr›ca roteryendi. Annem de kad›n
kollar›nda çal›fl›yordu. Birlikte onlar›n ge-
zilerine, etkinliklerine  kat›l›rd›k. Çocuklu-
¤um teflkilatç›l›¤›n içinde geçti. Yani
ABD’ye gitmeden önce de teflkilatç›l›¤› bi-
liyordum. Oraya gidince giriflimci ve sivil
toplumun ABD’yi güçlü k›lan unsurlar›n
bafl›nda geldi¤ini gözlemledim.  Bu ülke-
nin de ihtiyac› vard›. Kurucu di¤er arka-
dafllar da teflkilatç›yd›lar.  

Ayn› kitapta, 2020 y›l›nda dünyan›n
en büyük 10 ülkesinin Asya k›tas›n-
da olaca¤›n› belirtiyorsunuz. Bu tab-
loda Türkiye’nin yeri nedir?
Baflar› sadece jeopolitik avantajlarla elde
edilemez, gayret de gerekir. Ben o kitab›
1996’da yazd›m, o zamandan bu yana
önemli bir at›l›m, aç›l›m gerçeklefltireme-

dik. Ama geliflebilmenin krizlerini yafl›yo-
ruz. T›pk› insan›n çocukluktan ergenli¤e,
oradan da yetiflkinli¤e geçerken yaflad›kla-
r› gibi Türkiye de krizler yafl›yor, çünkü
de¤iflimi talep eden  bir kesim ve geliflebi-
lecek bir dinamik var. Türkiye’de böyle
büyüme talebi olmasa, kriz de olmaz.
Türk insan› ak›nc› ruha sahip, mücadeleci
ve heyecanl› bir yap›da. Yeni fleyler yap-
mak istiyor. Yabanc› vize kuyruklar›nda
beklemek a¤›r›na gidiyor, çünkü kendi
benli¤i ile ba¤daflt›ram›yor. Riske girme-
yelim diye siyasi otorite, de¤iflimi sa¤laya-
cak radikal kararlar almaktan kaç›n›yor.
Ama risk al›nmadan geliflme de sa¤lana-
maz. Ticarette de risk al›nmadan kâr elde
edilemiyor. K›br›s’ta riske girildi, insiyatif
ele al›nd›. Ama bir kart bir oyunda geçerli-
dir. Bir kartla bütün oyunlar› oynayamaz-
s›n›z. Yani dinamik bir süreç bu. Türkiye
henüz bir yat›r›m hamlesine giriflemedi.
Meslek liseleri sanayiinin bel kemi¤idir.
Hükümet henüz bunu çözemedi. Üniver-
sitelerdeki teknik e¤itim yetersiz.  Hükü-
metler gelip geçicidir, dost ac› söyler. Tek-
nik e¤itim problemi çözülmeden, sanayi-
ciye teknoloji deste¤i verilmeden ve 5 T’yi
(Tespit, Tahlil, Teflhis, Tedavi, Tahkik) uy-
gulamadan baflar›l› olunamaz. De¤iflen ve
geliflen flartlara göre vizyon sürekli revize
edilmeli, gelifltirilmeli.
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Do¤duktan 5 gün sonra annesini kaybe-
den Dr. Ahmet Helvac›, babaannesi tara-
f›ndan büyütülmüfl. Annesinin ismi, ‘Naci-
ye’ oldu¤u için ana yadigar› diye ailesi ta-
raf›ndan , ‘Naci’ diye ça¤r›lm›fl. Bu neden-
le isminin Ahmet oldu¤unu ‹lkokul s›rala-
r›nda ö¤renebilmifl. Ancak babaannesi ve
dedesi, annesinin yoklu¤unu hissettirme-
mifl ona. O da kendisine sunulan imkânla-
r› israf etmeyerek çal›flm›fl ve  Ankara Üni-
versitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitir-
dikten sonra her gencin hayalini süsleyen
kaymakaml›k makam›na oturmufl. Fakat
kaymakaml›k; hareketli, yenili¤e ve de¤ifli-
me aç›k bir kiflili¤e sahip olan Ahmet Hel-
vac›’y› tatmin etmemifl olmal› ki, kayma-
kaml›¤› b›rak›p Sheffield Üniversitesi Ulus-
lararas› ‹liflkiler Bölümü’ne (‹ngiltere'de)
doktora için kay›t yapt›rm›fl. 5 y›l ‹ngilte-
re’de kald›ktan sonra, ‘Siyaset Doktoru’
olarak yurda dönen Helvac›, 4 y›l MÜS‹AD
genel sekreterli¤i görevini yürüttü. Kay-
makaml›kla kamu, MÜS‹AD genel sekre-

terli¤i görevi ile de özel sektörü yak›ndan
tan›ma imkân› bulan Dr. Ahmet Helvac›,
son yerel seçimde Ak Parti’den Bolvadin
Belediye baflkanl›¤›na aday oldu ve kazan-
d›. Hedefini, “Bolvadin’in makus talihini
de¤ifltirip bir bölge kenti oluflturmak” flek-
linde özetleyen Dr. Helvac›’n›n detaylara
iliflkin cevaplar› flöyle;

Ahmet Helvac› kimdir? 
Afyon do¤umluyum ama aslen Afyon’un il-
çesi Bolvadin’denim. Yeni evli bir çiftin ilk
çocu¤u olarak dünyaya geldim; 10 Kas›m
1965’te. Annem do¤umdan befl gün sonra
vefat etmifl. Beni rahmetli babaannem (ve
dedem) büyüttü. Babam›n ikinci evlili¤in-
den 3 kardeflim var; iki erkek bir k›z. Ba-
bam hem inflaat ustal›¤›, hem de aflç›l›k
yapm›fl Türkiye’de. Sonra Almanya mace-
ras› ve oradan emekli. ‹smimin Ahmet ol-
du¤unu ilkokulda ö¤rendim; çünkü anne-
min ismi Naciye oldu¤undan, anamdan
yadigar kald›m diye hep, ‘Naci’ olarak ça¤-

r›lm›fl›m. Ailem bana hâlâ, ‘Naci’ der. O is-
mi nüfusuma kaydettirece¤im.
‹lk ve ortay› Bolvadin’de, Liseyi ise Eskifle-
hir ‹mam Hatip Lisesi’nde tamamlad›m.
1983-1987 aras› Ankara Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi, Kamu Yönetiminde, yani Mülki-
ye’de okudum. Bolvadin, her zaman Af-
yonkarahisar’›n merkez nüfusu en büyük
ilçesiydi. fiimdi de öyle. Hatta bugün 15 il-
den daha kalabal›k. Sürekli takdir alan ö¤-
rencilerden de¤ildim, ama hiçbir zaman
da ders ve s›nav sorunum olmad›. San›r›m,
rahmetli annemin vefat› üzerimde olum-
suz bir etki do¤urmad›, çünkü babaannem
ve dedem bana korkunç ilgi ve flefkat gös-
terdiler. Hâlâ rahmetli babaannemi, an-
nemden çok özlerim.

Büyüyünce ne olmak istiyordunuz,
üniversite tercihinizi neye göre 
yapt›n›z?
O zamanlar çocuklara, ‘Büyüyünce ne ola-
caks›n?’ diye sormak yayg›n oldu¤u için
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Dr. Ahmet Helvac›
Bolvadin Belediye Baflkan› 

Bolvadin Belediye Baflkan› Dr. Ahmet Helvac›,
henüz 5 günlükken annesini kaybetti.
Babaannesi taraf›ndan büyütülen ve siyaset
doktoras› yapan Ahmet Helvac›, kaymakaml›k ve
MÜS‹AD genel sekreterli¤i görevlerinde 
bulundu. Böylelikle hem kamu, hem de özel 
sektörü tan›yan Helvac›, hedefini, “Bolvadin’i 
bir bölge kenti yapmak” fleklinde özetliyor.

5 günlükken annesini kaybetti fakat

S a f f e t  Y I L M A Z
s y i l m a z @ e k o c e r c e v e . c o m

Do¤du¤u ‹lçeye 
Baflkan Oldu



baz› cevaplar vermiflimdir belki, ama haya-
t›m›n hiçbir döneminde bir gün flunu ola-
ca¤›m diye yaflamad›m. Siyasal’a insanlar
ya kaymakam, ya diplomat, ya da maliye
müfettifli olmak için giderler. Ben de kay-
makam olmay› arzulad›m san›r›m.

Türkiye’de memuriyet, hele hele
Kaymakaml›k çok muteberken ne-
den bu görevinizden ayr›ld›n›z?
Do¤rudur, kaymakaml›k ço¤u insan için
muteber bir meslek. Benim için de öyle.
25 yafl›nda, meslek yaflam›n›z›n ilk aflama-
s›nda genel müdür mesabesinde olup,
önemli bir mülki birimi yönetmek çok an-
laml›. Ancak göreve bafllad›¤›n›zda baflka
boyutlar gündeme giriyor. Benim ayr›lma-
m›n birkaç nedeni var. Kaymakaml›kta
uzun bir süre taflrada ve küçük yerlerde
bulunmak zorundas›n›z. Biz rahmetli
Özal’›n yeni ilçe yapt›¤› yerleflim birimleri-
ne gittik. Kurucu kaymakamd›k yani. Bu
yönüyle de güzeldi. ‹ki y›l süren Günyü-
zü’deki (Eskiflehir) ilk kaymakaml›¤›mda
ben küçük flehirlerde yaflamak istemedi¤i-
mi anlad›m. Kiflisel bir tercihti bu. ‹kincisi,
üç y›l süren adayl›k dönemimizin bir y›l›n›
‹ngiltere’de geçirdik. Ben dil imkân›n› iyi
de¤erlendirenlerdendim. 1993 y›l›nda da
YÖK, YLS denilen yurt d›fl›nda yüksek li-
sans ve doktora e¤itimi s›nav› açt›. Ben de
o s›nav› kazand›m, ‹ngiltere’den kabul al-
d›m ve muvafakatle kaymakaml›ktan ayr›l-
d›m. Sheffield Üniversitesi, uluslararas›
iliflkilerde master, siyaset biliminde dok-
toram›, normal süresi olan befl y›lda ta-
mamlay›p ülkeme döndüm.

Doktora konusu olarak Özal ve 
Dönemini seçmenizin özel bir 
anlam› var m›?
Benim çal›flmaya bafllad›¤›m 1993 ve 1994
y›llar›, tek bafl›na iktidar olan ANAP hükü-
metleri döneminin sona erdi¤i ve rahmet-
li Özal’›n uygulamalar›n›n yo¤unluklu ola-

rak tart›fl›ld›¤› y›llard›. Bizler için de, üni-
versite e¤itimimizi ald›¤›m›z, yo¤unluklu
olarak Türkiye’yi ve dünyay› anlamaya ça-
l›flt›¤›m›z dönemdi. Özal döneminin ele
al›nabilecek bir sürü yönü vard› tabi ki.
Ama doktora konular› spesifik olmak zo-
runda. Ben de siyaset biliminin özüne uy-
gun olarak o zamanlar çok tart›fl›lan, Özal
dönemi uygulamalar›n›n liberal karakteri-
ne yönelik bir çal›flma yapt›m. Yani bu uy-
gulamalar liberalizmin neresindeydi, libe-
ral teoriye ne kadar uygundu? 

Tezinizde tam olarak neyi ele 
ald›n›z ve hangi sonuçlara  
ulaflt›n›z? 
Asl›nda bunlar›n ço¤u bu güne kadar de¤i-
flik mahfillerde, farkl› biçimlerde söylendi.
Özal dönemi uygulamalar› özü itibariyle li-
beral uygulamalard›, ancak eskilerin tabi-
riyle “efrad›n› cami, a¤yar›n› mani” bir li-
beralizm yoktu. Özal somut gözlem ve de-
neyimlerinden hareket ediyordu, ‘Onlar-
da varsa, bizde niye olmas›n’c›yd›. Onun
liberal teoriden daha çok liberal uygula-
malardan etkilendi¤i göze çarp›yordu. Be-
nim inceledi¤im alanlardaki bulgular› k›sa-
ca özetlemek istiyorum. Türk toplumun-
da özgürleflme, özel mülkiyet, bireysel
hak ve hürriyetler, demokratikleflme nok-
tas›nda somut aç›l›mlardan daha çok zihni
bir devrim gerçekleflti. Türkiye de¤iflim

trendine girdi. Olaylara farkl› bir biçimde
bakmay› ö¤rendi Bence en önemlisi bu.
Yoksa uygulamalar›n hukuksal zeminde
kal›c› k›l›nmas› noktas›nda Özal dönemi
çok eksik.
Sistem içerisinde seçilmifllerin iktidar› gö-
rece olarak artt›, siyasal inisiyatif geniflledi.
Ancak bu genifllik, seçilmifller lehine ve
bürokrasi aleyhine (askeri ve sivil) kal›c›
hukuksal bir düzenlemeye kavuflturula-
mad›. Bürokrasi o dönemde önemli ölçü-
de törpülendi ancak, sistem içerisindeki
bürokrasinin a¤›rl›k ve konumunda bir
de¤ifliklik meydana getirilemedi. Hele hu-
kuki düzenleme do¤ru dürüst yap›lamad›.
‹nsanlar temel hak ve özgürlüklerin öne-
mini hisseder hale getirildi, özgürlük alan›
ve talep eden kesim geniflletildi ancak öz-
gürlükler baflta anayasal olmak üzere hu-
kuksal koruma alt›na yeterince al›namad›.
Sivil inisiyatiflerin geliflmesi, bu paralelde
sivil toplum kurulufllar›n›n yayg›nlaflmas›
da Özal dönemi uygulamalar›n›n Türki-
ye’ye arma¤an›d›r. Özal’›n teorik zemin
eksikli¤i ve bunu talep edip sa¤layacak li-
beral bir kadro eksikli¤i kendisini her uy-
gulamada aç›k bir flekilde gösterir. Tabii
bu noksanl›kta, her zaman dile getirilen,
‘Türkiye’nin özel koflullar’n›n da etkili ol-
du¤u söylenebilir. Fakat, Türk demokrasi-
si için neyin bahane, neyin gerçeklik oldu-
¤unu ölçmek o kadar kolay de¤il.
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Giriflimcilik tarihimiz aç›s›ndan
Özal döneminin genel karakteristi¤i
ve önemi nedir? 
Ekonomi alan›nda, ithal ikameci etatist bir
ekonomiden, üretim ve ihracata dayal› bir
ekonomik modele geçildi. Bu çok önem-
liydi. Bu alandaki de¤iflimler ciddi düzey-
de hukuksal koruma alt›na al›nd› ancak, li-
beral ekonominin umdelerinin büyük
çapta hayatiyete geçirilebildi¤ini söyle-
mek zor. Özal dönemi uygulamalar›n›n
ekonomik alanda ortaya ç›kard›¤› en
önemli hususiyetlerden birisi, özel mülki-
yet ve giriflimci ruhun yayg›nlaflt›r›lmas›-
d›r. Devletçi gelene¤in bir ürünü olarak,
‘Ya devlet bafla, ya kuzgun lefle’ anlay›fl›na
uygun olarak devlette yer almak önemli
bir hususiyettir. Maalesef a¤›rl›k olarak hâ-
lâ da öyle. Ancak Özal’la birlikte, hem
‘Besleme sermayenin’ eskisi kadar korun-
mamas›, hem de KOB‹ düzeyinde küçük
çapl› iflletmelerin, teflviklerle, yönlendir-
meyle ve aç›lan d›fl ticaret imkânlar›yla ce-
saretlendirilmesi, Anadolu’da binlerce ye-
ni müteflebbisin do¤mas›na yol açm›flt›r.
Ama 1990’l› y›llardaki ink›talar bu süreci
sekteye u¤ratt›. Düflünün binlerce üniver-
site mezunu iflsiz bugün... Önlerinde se-
çenek olarak sadece kendi bölümlerine
uygun bir ifle girmeyi düflünüyor ve bula-
mazsa kendini iflsiz addediyor. Bunlar›,
‘Olsun kendi iflimi yapar›m’ der hale getir-
memiz laz›m.

MÜS‹AD Genel Sekreterli¤i’ni tercih
nedeniniz neydi ve bu dönem sizin
için ne anlam ifade ediyor?
Üniversiteden ayr›l›p özel sektöre geçme-
ye karar vermifltim. O dönemde de MÜS‹-
AD’da genel sekreter de¤iflimi vard›. Bafl-
vurdum, nasipmifl oldu. Bu giriflin flekli
k›sm›, as›l önemli olan muhtevas›. fiöyle
söyleyeyim, daha önceki tecrübelerim bir
tarafa, MÜS‹AD’da bulundu¤um dört y›l-
daki tecrübelerim bir tarafa. Hem özel

sektörün, hem de düflünce dünyam›z›n
de¤erli insanlar›yla çal›flt›m. Yoruldum,
ama çok mutluydum. Bana bu imkân› ta-
n›yan baflta beraber çal›flt›¤›m›z genel bafl-
kan›m›z Ali Bayramo¤lu beyefendi olmak
üzere tüm yönetim kurulu üyelerine te-
flekkür ediyorum. 

MÜS‹AD misyonunun ortaya 
ç›kmas›nda Özal politikalar›n›n 
bir etkisi var m›d›r?
Organik anlamda bir etki yahut iliflki söz
konusu de¤il. Ancak Özal dönemi uygula-
malar›n›n, uygun ortam› sa¤lamak anla-
m›nda dolayl› bir etkide bulunmufl olabi-
lece¤ine inan›yorum. Özel sektör ekono-
misinin teflviki, küçük iflletmelerin cesa-
retlendirilmesi ve Anadolu sermayesinin
yüceltilmesi, bir de medeniyet dünyam›-
z›n temsilcili¤ini eklerseniz, “Yüksek Ah-
lâk, Yüksek Teknoloji” slogan›yla bu um-
deler üzerinde yükselen MÜS‹AD için ta-
bii ki uygun bir ortam sa¤lar.

MÜS‹AD misyonunun Türk 
giriflimcilik tarihindeki yeri ve 
önemi nedir?
fiöyle düflünün. Siyasetinden ekonomisi-
ne, edebiyat›ndan sanat›na kadar her alan›
kendisine ve kendi de¤erlerine yabanc›
insanlarla kuflat›lm›fl bir Türkiye’de, uy-
gun ortam ç›kt›¤›nda varl›klar›n› güçlü bir
flekilde ortaya koyan insanlar›n manifesto-
su olan MÜS‹AD, sadece giriflimcilik aç›-
s›ndan de¤il, her aç›dan önemlidir. Allah
kuranlardan raz› olsun. De¤er dünyam›z
aç›s›ndan önemli. Giriflimcilik aç›s›ndan

önemli. Türkiye’nin gelece¤i aç›s›ndan
önemli. Baflkan ve yönetim kurulu üyele-
ri, tüzükte belirlenen sürelerde görev yap-
mak üzere seçimle ifl bafl›na gelir. Böyle-
likle kurumsal bir yap›ya kavuflan ve pro-
fesyonel kaidelere göre yönetilen MÜS‹-
AD, sürekli yenilenen ve geliflen platfor-
muyla giriflimciler aç›s›ndan bir okul ol-
mufltur. Özellikle Anadolu’nun yeni yeti-
flen giriflimcilerinin geliflmesinde, yurtd›fl›-
na ulaflmas›nda ve kendi özgüvenlerini ka-
zanmas›nda önemli bir misyonu yerine
getirmifltir.  Bundan dolay›d›r ki, kurulu-
flundaki ihtiyaçlarla gelinen noktadakiler
farkl›laflm›flt›r. Üyelerinin sermaye kapasi-
tesinin artt›¤› MÜS‹AD, yeni ihtiyaçlar›
karfl›layacak yeni stratejiler gelifltirme ara-
y›fl›ndad›r. Çünkü doksanl› y›llardaki ku-
rulufl stratejisiyle gitmesi mümkün de¤il.
MÜS‹AD’a faz de¤ifltirtecek bu yolda ge-
nel baflkan›m›z Dr. Ömer Bolat beye ve ar-
kadafllar›na baflar›lar diliyorum.  

Bir ilçeden Türkiye’nin önemli ku-
rumlar›nda yöneticili¤e uzanan kari-
yerinizde baflar› s›rlar›n›z nedir,
gençlere neler önerirsiniz? 
Bildi¤iniz gibi, günümüzde kiflisel geliflim,
kurumsal geliflim e¤itimi art›k profesyo-
nelleflti ve bu konuda hangi ilkelerin bafla-
r›ya ulaflt›rd›¤› herkesçe biliniyor. Ben flu
kadar›n› söyleyebilirim. Bu ilkeler do¤ru-
dur, ama herkese flamil olamaz. Siz, size
uygun olan› seçin. Benim özelimde en
önemli olan hususlar: ‹çsel tutarl›l›¤a ve
aile mutlulu¤una çok önem veririm, iflimi
zaman›nda yapmay› ve ekiple çal›flmay› se-
verim, evime ifl götürmem. Bir de oku-
maktan hofllan›r›m.

Yeni hedefleriniz, projeleriniz neler?
Bolvadin’in makus talihini de¤ifltirip bir
bölge kenti oluflturmak. Di¤er hedefler
için kaderin çizdi¤inden öte bir yol yok.
Rabbim sonumuzu hay›r eylesin.
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‹ster ticari, isterse sivil toplum kuruluflu
olsun bütün organizasyonlar›n süreklili¤i
için en önemli konulardan birisi yeni nes-
lin yetifltirilmesidir. Gelecekte yönetimin
devredilece¤i yeni kuflak yöneticilerin ye-
tifltirilmedi¤i organizasyonlar uzun ömür-
lü olamaz. ‹flte bu noktadan hareketle
Türk giriflimcilik tarihinde önemli bir mis-
yonu yerine getiren ve yeni aç›l›mlarla ye-
ni baflar›lara imza atmaya haz›rlanan MÜ-
S‹AD, belirlenen hedeflere ulaflabilmek
için genç yöneticileri, giriflimcileri yetifltir-
mek üzere Genç MÜS‹AD’› kurdu. Kurucu
Baflkanl›¤›n› Av. Kerim Alt›ntafl’›n yapt›¤›
Genç MÜS‹AD, Türkiye çap›nda önemli
bir potansiyele ulaflt›. 2002’den beri bafl-
kanl›¤› yürüten Av. Kerim Alt›ntafl, Nisan
ay›nda yönetimi kendisinden daha genç
olan birisine devredecek. Çünkü 1975

Mu¤la-Milas do¤umlu Alt›ntafl, 30 yafl s›n›-
r›n› afl›yor. Tüzük gere¤i 30 yafl›n› aflanlar
MÜS‹AD üyeli¤ine geçiyor. Av. Kerim Al-
t›ntafl’a konuyla ilgili merak ettiklerimizi
sorduk:  

Genç MÜS‹AD Nedir?
Genç MÜS‹AD, Müstakil Sanayici ve ‹fl
Adamlar› derne¤inin içinde bir komitedir.
Genç MÜS‹AD, dernekten ba¤›ms›z bir or-
ganizasyon, dernek veya oluflum de¤ildir.
Genç MÜS‹AD, MÜS‹AD çat›s› içinde yer
alan bir hizmet birimidir. Kendi yönetimi,
komisyon ve komiteleri bulunan ayr› bir
organizasyon flemas› bulunmas›na ra¤men
MÜS‹AD’›n bir unsuru ve tamamlay›c›s›-
d›r. Dernekten ayr›, ba¤›ms›z bir niteli¤i
yoktur. Genç MÜS‹AD’›n kurulufl felsefesi,
amaçlar› irdelendi¤inde ancak bu flekilde
özel ve farkl› bir oluflum oldu¤u görüle-
cektir. 

MÜS‹AD niçin Genç MÜS‹AD’›n 
kurulmas›na karar verdi?
Bilindi¤i gibi MÜS‹AD, 1990 y›l›nda kurul-
mufl ve köklü bir tarihi geçmifle sahip. Bu
y›l 15. y›l›n› kutlayan dernek, ülkemizin
önemli bir potansiyeline sahip gençlerimi-
zin sivil toplum kurulufllar›n› tan›malar›n›,
genç yafllar›nda ülkede etkin rol oynayan
STK’lar ile tan›flmalar›n› arzulam›flt›r.
Genç MÜS‹AD’da yer alan ve yetiflen kifli-
lerin gelece¤in MÜS‹AD yöneticisi olmas›
arzusunda olan MÜS‹AD, gençlerini yetifl-
tirme kayg›s› ve istedi¤i ile  bu yola ç›km›fl-

t›r. Ülkemizde birçok yöneticinin kendi
koltuklar›n› koruma gayesinde olduklar›
hepimizin malumudur. Genç MÜS‹AD
oluflumu ile MÜS‹AD Yönetimi, ileride
kendileri ile birlikte yöneticilik yapacak,
hatta gelecekte yerlerini b›rakacaklar› kifli-
leri bizzat teflvik ederek MÜS‹AD çat›s› al-
t›nda yetifltirmeye, gelece¤e haz›rlamaya
çal›flmaktad›r. MÜS‹AD üyelerinin tecrü-
belerini gençlere, gelecek nesillerine ak-
tarma, gençler de hayat tecrübelerini gü-
venilir yerlerden elde etme amac›nda bir-
leflmifl ve Genç MÜS‹AD do¤mufltur.
Genç MÜS‹AD bu gayelere hizmet etme
idealindedir.

Genç MÜS‹AD’›n hedef kitlesi 
hakk›nda bilgi verebilir misiniz?
Genç MÜS‹AD hedef kitlesi, genç giriflim-
ci veya giriflimci olma idealinde yetiflmek
isteyen gençlerdir. Kendisinin, ailesinin
veya baflka bir iflletmenin bünyesinde çal›-
flan, yani ifl dünyas›n›n içinde olan kifliler
ile daha ifl dünyas› ile tan›flmam›fl, ancak
gelecek yaflamlar›nda ifl dünyas›n›n içinde
yer almak isteyen genç arkadafllar› Genç
MÜS‹AD çat›s› alt›nda görmek istiyoruz.
Üniversite ö¤rencileri de bu ba¤lamda
Genç MÜS‹AD’›n hedef kitlesi içinde yer
almaktad›r. Ö¤rencilerin fiilen ifl dünyas›
içinde yer almalar› kolay olmayaca¤›ndan
ifl adamlar› toplulu¤u ile tan›flmalar›na ve
ö¤rencilikleri devam ederken ifl dünyas›n-
da haz›rlanmalar›na yard›mc› olma gayre-
tindeyiz.

Türk giriflimcilik tarihinde önemli bir misyonu yerine getiren ve yeni aç›l›mlarla yeni
baflar›lara imza atmaya haz›rlanan MÜS‹AD, belirlenen hedeflere ulaflabilmek için genç
yöneticileri, giriflimcileri yetifltirmek üzere Genç MÜS‹AD’› kurdu. 30 yafl alt› kitleyi 
hedefleyen Genç MÜS‹AD, k›sa sürede Türkiye genelindeki üye say›s›n› 550’ye ç›kard›. 
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Genç Giriflimciler Geliyor

Av. Kerim Alt›ntafl
Genç MÜS‹AD Genel Baflkan› 



Genç MÜS‹AD üyesi olabilmek için
hangi flartlar aran›yor?
Genç MÜS‹AD’›n anayasas› diyebilece¤i-
miz, ‘Genç MÜS‹AD Prosedürü’ne göre
18-30 yafl aras›ndaki genç giriflimciler ve
üniversite ö¤rencileri Genç MÜS‹AD üye-
si olabilmektedir. 
Genç MÜS‹AD üyesi olabilmek için refe-
rans talep edilmektedir. MÜS‹AD veya
Genç MÜS‹AD üyelerinin referans› oldu-
¤u taktirde Genç MÜS‹AD üyesi olmak
mümkün. Burada hiçbir flekilde MÜS‹AD
veya Genç MÜS‹AD üyesi tan›mayan ve re-
ferans eksi¤i olan kiflilerin ise belirli bir sü-
re bizi tan›mas› için içimizde bulunmalar›
sa¤lanmaktad›r. Bu tan›ma sürecinden
sonra referans eksikli¤i giderilerek üye ol-
mas› sa¤lanabilmektedir. Genç MÜS‹AD
üyelerinin temel ahlâki de¤erlerimizi tafl›-
mas›n›, unutulmaya yüz tutmufl al›flkanl›k-
lar›m›z›n gençlerimizin ticarette, sosyal
yaflamda ve hayat›n her alan›nda uygulan-
mas›n› arzulamaktay›z. Ticari ahlâk›n, ifl
ahlâk›n›n, söze sadakatin, ahde vefan›n,
güvenilirli¤in, dürüstlü¤ün ve vb. temel il-
kelerin gençlerimizin temel
hedefi olmas›n› istiyoruz. Bu
nedenlerle  Genç MÜS‹AD’a
üye olacak kiflilerde bu
prensiplerde uzlaflmam›z
gerekmektedir. Ayn› idealle-
re yönelmeyen oluflumlar›n
baflar›l› olamayaca¤›n› bili-
nen bir gerçek olup biz
gençler temel kültürümüze
ayk›r› gidifle dur diyebilecek
bir mum yakmal›y›z. Bu is-
tekte birleflen genç giriflim-
cileri Genç MÜS‹AD’da gör-
mek istiyoruz. Genç MÜS‹AD’a bayanlar
da üye olabilme imkân›na sahiptir. Özel-
likle ifl dünyas›nda yer almak isteyen ba-

yanlar›n Genç MÜS‹AD içinde yer almala-
r›n› teflvik ediyoruz. Bunun önemine bina-
en halen Genç MÜS‹AD Genel Merkez Yö-
netim Kurulunda 3 bayan bulunmaktad›r. 

Genç MÜS‹AD üyelerine 
ne tür avantajlar sunuyor?
Genç MÜS‹AD’›n konumu belirtirken as-
l›nda bu sorunun cevab› ortaya ç›kt›. Genç
MÜS‹AD, MÜS‹AD’›n bir organ› oldu¤una
göre Genç MÜS‹AD üyeleri MÜS‹AD üyesi
statüsündedir. Dolay›s›yla Genç MÜS‹AD
üyeleri MÜS‹AD üyesi olup di¤er MÜS‹AD
üyelerinin sahip oldu¤u her türlü imkâna
sahipler. Mesela dernek etkinlikleri, ifl ge-
zileri, seminerler, yay›nlar, fuarlar ve ifl fo-
rumlar gibi hizmetlerden gençler de fay-
dalanabiliyor.
K›sacas› Genç MÜS‹AD üyesi olmakla MÜ-
S‹AD üyelerinin sahip oldu¤u imkânlara
aynen sahip olmaktas›n›z. 

Genç MÜS‹AD üyeli¤inin herhangi
bir maddi yükümlülü¤ü var m›?
Sivil Toplum Kuruluflu olan dernekler

üyelerinin aidatlar›, ba¤›fllar› ile ayakta kal-
maktad›r. Üyesi oldu¤unuz kuruma vere-
ce¤iniz katk›, aidiyet duygunuzu gelifltire-

bilece¤i gibi sahiplenme, faydalanma duy-
gular›n›z› da pekifltirecektir. Ancak Genç
MÜS‹AD üyelerinin art› bir avantaj› vard›r.
Genç MÜS‹AD üyeleri, MÜS‹AD üyeleri-
nin ödedi¤i y›ll›k aidat›n 1/10’unu öde-
mektedirler. 2005 y›l› için bu rakam y›ll›k
132,00 YTL’dir. MÜS‹AD gibi önemli bir
kurumun üyesi olabilmek ve üyelerine
sundu¤u hizmetlerden faydalanabilmek
için bu rakam›n ne kadar az oldu¤unu tak-
tirinize b›rak›yorum. Ayr›ca Genç MÜS‹AD
üyelerinin 30 yafllar›ndan sonra MÜS‹AD
üyesi olmak istemeleri halinde girifl aidat›
ödeme zorunluluklar› da yoktur. 
Bütün bu maddi kolayl›klar, MÜS‹AD’›n
gençlere bak›fl aç›s›n›, onlar› sahiplenme,
destekleme ve yönlendirme amac›n› orta-
ya koymaktad›r.

Genç MÜS‹AD yap›lanmas› 
ne durumdad›r, baflka illerde 
oluflumunuz var m›d›r?
Genç MÜS‹AD, sadece MÜS‹AD fiubeleri-
nin bulundu¤u il ve ilçelerde kurulmakta-
d›r. MÜS‹AD flubelerinin bulunmad›¤› yer-

lerde Genç MÜS‹AD yoktur ve
kurulmayacakt›r. Bu ba¤lamda
halen 20 MÜS‹AD flubesinin bu-
lundu¤u illerde Genç MÜS‹AD
oluflumlar› tamamland› ve ne-
rede ise 1-2 y›ld›r çal›flmaktalar.
Birkaç ilde ise yeni kurulum ve
yöneticilerini tespit aflamas›n-
da. Di¤er birkaç flubede ise
2005 y›l› sonuna kadar Genç
MÜS‹AD kurulumlar›n›n ta-
mamlanmas› hedeflenmekte-
dir.
Türkiye genelinde bugün itiba-

r› ile 550 civar›nda Genç MÜS‹AD üyesine
ulafl›lm›flt›r. Kurulufl ve yap›lanma aflama-
s›nda üye kazan›m›na a¤›rl›k vermedik,
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bundan sonraki süreçte yeni nitelikli üye
kazan›m çal›flmalar›na h›z verilece¤ini dü-
flünüyor ve bizden sonraki yönetime tavsi-
ye ediyorum. 

Genç MÜS‹AD oluflumunda karfl›lafl-
t›¤›n›z sorunlar nelerdir?
Öncelikle herhangi bir sivil toplum kuru-
mu tecrübesi olmayan arkadafllar›m›z›n
derne¤i,  dolay›s›yla bizleri tan›ma süreç-
leri. Bu sürecin uzunlu¤u ya da k›sal›¤› ki-
flilerin kendi istekleri ile do¤ru orant›l› ol-
du¤u için bizlerin fazla müdahale imkân›
bulunmamaktad›r. Bunun yan›nda dernek
içinde dernek tarz›ndaki yepyeni bir yap›-
lanman›n kurulufl amaçlar›, gerekleri, flu-
be oluflumlar›, MÜS‹AD fiube ve Genç
MÜS‹AD yöneticilerinin yönlendirilmeleri

de önemli bir zaman›m›z› alm›flt›r.  Her
oluflumun kendine özgü sorunlar› ve zor-
luklar› olacakt›r, biz de bu yoldan geçtik
geçmeye devam edece¤iz. Zaten bunlar›
yaflamak ve tecrübe edinmek için burada
de¤il miyiz.

Baflka Eklemek ‹stedi¤iniz Var M›?
Evet… Öncelikle Genç MÜS‹AD’›n kuru-
lufl aflamas›nda her zaman yan›m›zda bu-
lunan say›n Erhan Erken, Hasan Büyükde-
de, Zekeriya Erdim beylere, genel baflkan-
lar›m›z say›n Ali Bayramo¤lu ve Ömer Bo-
lat beylere teflekkür ediyoruz. Onlar›n
deste¤i, tavsiyeleri bizlere yön vermifl
olup bugünlere getirmifltir. Genç MÜS‹AD
Genel Merkez yönetiminin oluflumunda,
kuruluflta, sonraki yönetimlerde eme¤i

geçen bütün Yönetim Kurulu üyelerine,
fiube Genç MÜS‹AD yöneticilerine ve tüm
Genç MÜS‹AD’l› arkadafllara gösterdikleri
gayret ve samimiyet için teflekkür ediyo-
rum. Onlarla çal›flmak bir zevkti. Bize ken-
dimizi anlatma imkân› veren Çerçeve ya-
y›n kuruluna da teflekkürlerimizu sunu-
yor, çal›flmalar›n›z› be¤eniyle takip ediyo-
ruz. Genç MÜS‹AD’a 0 212 213 61 00 veya
www.musiad.org.tr/gencmusiad adresin-
den ulafl›labilir.
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Hümeyra Ergül, 1983 do¤umlu ve ‹stan-
bul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümü 4.
s›n›f ö¤rencisi. Üniversite 2. s›n›ftayken
Genç MÜS‹AD Yönetim Kurulu üyesi bir

arkadafl› vas›tas›yla tan›flm›fl Genç MÜS‹-
AD’la. Gerisini kendisinden dinleyelim:
“‹lk toplant›ya kat›ld›¤›mda Genç MÜS‹-
AD‘›n genç giriflimci bayanlar› da bünye-
ye dahil etme ve beraberce bu yolda yü-
rüme niyetinde oldu¤unu ö¤rendim.
Dolay›s›yla MÜS‹AD’a karfl› bak›fl aç›m
de¤iflti. 2003 Nisan ay›ndan bu yana
Genç MÜS‹AD  Yönetim Kurulu Üyeli¤i
ile birlikte  E¤itim/Sosyal Faaliyetler Ko-
misyon Baflkanl›¤›n› sürdürmekteyim.
Zamanla bayan üye kazan›m› hususunda
çal›flmalar yapt›k ve üye profilimizde

dengeyi yakalad›k. Genç MÜS‹AD saye-
sinde sosyal bir çevre ve arkadafll›k ya-
n›nda ifl dünyas›n› yak›ndan tan›maya,
bana uzak oldu¤unu ve içinde olmad›-
¤›m ticaretin kurallar›n› ö¤renmeye bafl-
lad›m. Üniversite sonras› ifl dünyas›n›n
içerisinde yer alacak birey olarak bugün-
den bu kurallar› ö¤renmek, ya da tan›-
mak bir ad›m önde yola ç›kmam›za im-
kân tan›yor. Bu birlikteli¤in herkese bir
art› de¤er kazand›raca¤›na inan›yor ve il-
gi duyanlar› birlikte olmaya davet ediyo-
rum.”

Genç MÜS‹AD’la Hayata Haz›rlan›yorum

Yusuf K›l›ç, kurulufl aflamas›ndan bu ya-
na Genç MÜS‹AD’›n içinde yer ald›. fiu
anda baflkan yard›mc›l›¤›n› yürüten Yu-
suf K›l›ç, organizasyonun gençlere ken-
dilerini gelifltirebilme ortam› sa¤lad›¤›n›
söyledi. Projesi olan gençleri kendileri-
ne kat›lmaya davet eden K›l›ç, kendisi ve
Genç MÜS‹AD hakk›nda flu bilgileri ver-
di: “1977 ‹stanbul Befliktafl do¤umlu-
yum, ancak aslen Siirt Tillo’luyum. Fatih
Üniversitesi iflletme bölümünden me-
zun olduktan sonra aile flirketlerimizde
çal›flmaya bafllad›m. Halen Finans Yöne-
ticisi olarak çal›fl›yorum.
Genç MÜS‹AD ile babam›n MÜS‹AD Yö-

netim Kurulu üyesi olmas› vesilesiyle ta-
n›flt›m. Genç MÜS‹AD’›n kurulufl ifllem-
leri tamamland›ktan sonra davet edilen
ilk kifliler içinde yer ald›m. Gençlerin
kendilerini ifade edebilecekleri, gelecek
yaflamlar›na haz›rlanabilecekleri bir or-
ganizasyonda yer almak her zaman iste-
di¤im ve arzulad›¤›m  bir fleydi. Hata
yapmaktan korkmadan kendinize veya
organizasyonunuza yön vermek en bü-
yük kazançlar›m›zdan. Genç MÜS‹AD,
gençlerimizi kucaklamaya çal›flan, onlar›
ifl yaflamlar›na ve sivil toplum kuruluflla-
r› gibi ülkemizdeki sair kurumlar›n yö-
netim kademelerine haz›rlamaya çal›flan

bir organizasyon. Buradan herkes kendi-
sine bir fleyler almal› ve kuruma da de-
¤er kazand›rmal›d›r. Genç MÜS‹AD, ar-
kadafllar›n kendilerini gelifltirebilmeleri
için her türlü projeye, teklife aç›k. Bu
teklifler Yönetim Kurulu’nda tart›fl›ld›k-
tan sonra bizzat teklif sahibinin koor-
dinatörlü¤ünde hayata geçirilmektedir.
Bu tarz destekler dahi gençlere
kazan›mlar sunacakt›r. Genç MÜS‹AD’l›
olmak isteyen herkes bizimle temasa
geçebilir

Gençleri ve Projelerini Bekliyoruz



Sosyal bilimciler, ço¤u iktisatç›n›n iktisad›
rakamlardan ibaret görmesini kabul edile-
mez bulur. Bununla birlikte yaflanan prob-
lemlerin de bu yaklafl›mdan kaynakland›-
¤›n› savunur. Çünkü iktisad›n sosyal bir
boyutu vard›r. Sosyal boyut dikkate al›n-
madan ne güncel ekonomik problemler
çözülebilir, ne de iktisat tarihi anlafl›labilir.
Türkiye’de iktisatç› geçinenlerin ço¤unun
da iktisad› sadece finans piyasalar›ndan
ibaret saymas›, yaflad›¤›m›z s›k›nt›lar›n ana
kayna¤›d›r. Yayg›n kanaatin aksine Dr.
Mustafa Özel, “Sermaye iki boyutludur:
Maddî sermaye ve gayr› maddî sermaye.
Maddî sermaye para, fabrika ve araçlard›r.
Bu küçük sermayedir. Büyük sermaye gay-
r› maddî olan›d›r: Dürüstlük. Giriflimci
kültürünün ana dire¤i budur. Baflka her
fley tali önemdedir.” diyerek sosyal, kültü-
rel boyuta dikkat çekiyor. Giriflimcili¤i

aç›klayabilmek için de tarihi süreci, dini
inan›fllar› ve co¤rafi flartlar› bilmek gereki-
yor. Bu noktadan hareketle son y›llar›n
moda kavram›, ‘Guru’ olarak tan›mlanabi-
lecek bir derinli¤e ve yetkinli¤e sahip olan
Mustafa Özel’le, insanl›k tarihinden günü-
müze giriflimcili¤i ve MÜS‹AD’› konufltuk. 

MÜS‹AD yönetimiyle ne zaman ve 
nas›l tan›flt›n›z, ilk izlenimleriniz 
ne oldu?
Yan›lm›yorsam 1993 sonbahar›yd›. Hakka-
ri civar›nda meydana gelen sel felaketine
bir iki kamyon yiyecek, giyecek ve ilaç yar-
d›m› organize ediliyordu. Erol Yarar, Ali
Bayramo¤lu, fiekip Avdagiç, Nat›k Akyol
ve Ömer Bolat hemen hat›rlad›¤›m isim-
ler. Beni ve Adnan Büyükdeniz’i ekonomi
dan›flmanl›¤› için düflünmüfller. fiartl› ka-
bul etti¤imizi hat›rl›yorum.

Neydi flartlar›n›z?
fiartlar de¤il, bir tek flart vard›. MÜS‹AD’›n
siyaset için bir atlama tafl› yap›lmayaca¤›
sözü bizim için yeterliydi. Biliyorsunuz,
flahsen siyasete son derece angaje bir insa-
n›m. Kaleme ald›¤›m yaz›lar›n üçte ikisi si-
yasîdir. Maksad›m fluydu: Tafl yerinde a¤›r-
d›r. MÜS‹AD gibi bir kurulufl, uzun vadede
siyasî partilerden çok farkl› ve çok önemli
ifller görebilir. Görmelidir. Bunu için, net
bir misyon tan›mlanmal› ve prensipte o
misyondan sap›lmamal›. Ço¤u kurumlar›-
m›z›n uzun ömürlü olamamas›, onlar› hep
misyonsuz ve baflka ifller için araç olarak
görmemizdendir. 

Sizce MÜS‹AD bu hususta baflar›l› m›?
Merkezde evet, ama taflra için ne söyleye-
ce¤imi bilemiyorum. (Bana söz veren
merkez oldu¤undan, flimdilik mutluyum!)

Son on y›lda, Anadolu'da 500’den fazla giriflimci
derne¤i kurulmas›n›n bir rastlant› olmad›¤›n› belirten
Dr. Mustafa Özel,  “Bunlar, siyaset üzerinde nüfuz 
kullanarak, devleti verimsiz kapitalist s›n›f›n aleti
olmaktan kurtarmak istiyor” dedi. Özel, Türkiye’de
gerçek giriflimcili¤in ortaya ç›kmas› için devletin gölge
etmemesinin yeterli olaca¤›n› ifade etti.

ÇERÇEVE Mart 200594

dosya G‹R‹fi‹MC‹L‹K
H ü s e y i n  K A H R A M A N
h u s e y i n @ e k o c e r c e v e . c o m

Dr. Mustafa Özel ile 

MÜS‹AD ve Türkiye’de 
Giriflimcilik 
Üzerine…



Asl›nda mesele flu: Siyaset hepimizi etkili-
yor; hem ç›karlar›m›z›, hem düflünce,
inanç ve hatta hayal dünyam›z›. Ona bigâ-
ne kalamay›z. Fakat vak›f, flirket ve der-
neklerimizi siyasetin maflas› olarak alg›lar-
sak hata ederiz. Bunlar siyaseti besleyen,
gelifltiren ve en önemlisi ‘do¤rultan’ odak-
lar olmal›. Etkileflime evet, atlama tafl› ol-
maya hay›r. MÜS‹AD bunu baflard›¤› ölçü-
de basit bir ç›kar birli¤i olman›n ötesine
geçecek ve bir medeniyet davas›n›n öncü
kurumlar›ndan biri olacakt›r. Hilf-ul Fudul
böyleydi.

Dilerseniz söyleflimizi genel bir 
konudan bafllatal›m. ‹nsanl›k 
tarihinde tüccar ve ticaret nas›l 
bir yer tutar? 
Ticaret, uzmanlaflman›n eseridir. Her bi-
rey veya aile, kendi geçimi için gerekli efl-
yay› kendi bafl›na temin ediyorsa, al›fl veri-
fle ihtiyaç yoktur. Her kademedeki top-
lum hayat› bir nebze uzmanlaflma içerir.
Yani herkes, her fleyle u¤raflmaz. fiehir ha-
yat›na geçilince de, uzmanlaflma hayati bir
mesele olur. Toplumlar› dinamik k›lan  en
önemli nitelik, uzmanlaflmad›r. Uzmanlafl-
ma, ticareti zorunlu k›lar. Medenî hayat
(medinede, yani flehirde yaflanan hayat!)
ticaretsiz tasavvur edilemez. Piyasas›z tica-
ret olabilir, ama ticaretsiz medeniyet
mümkün de¤ildir. Anadolu'nun büyük bir
bölümünü, Mezopotamya ve Do¤u Akde-
niz'i içine alan Bereketli Hilal, muhteme-
len ilk medeniyet merkezidir. Çok eski
ça¤lar› bir yana b›rak›rsak, milattan önce
800 ila MS 200 aras› biny›lda bu bölgenin
ve topyekün Akdeniz dünyas›n›n ulaflt›¤›
ekonomik geliflme düzeyi, Avrupa'da an-
cak onikinci yüzy›ldan sonra afl›labildi. Bu
baflar›n›n kayna¤›, son derece geliflmifl bir
ticaret ve piyasalar a¤›n›n mümkün k›ld›¤›
yayg›n iflbölümüydü."  Kitab-› Mukaddes
(Bible), Do¤u Akdeniz'deki ticarî hareket-
lili¤i bir tarih kitab›ndan çok daha canl› bi-
çimde tasvir ediyor:
"Ve sen, âdem o¤lu, Sur için mersiye

oku; ve Sur'a de: Ey deniz kap›lar›nda

oturan, çok (uzak) adalara kadar ka-
vimlerle al›flverifl eden flehir, sende hik-
metli adamlar vard›, senin k›lavuzlar›n
onlard›. Mallar›nla de¤iflmek için, deni-
zin bütün gemileri gemicileriyle beraber
sende idiler. Her çeflit mal›n çoklu¤un-
dan ötürü Tarflifl senin tacirindi; senin
pazarlar›na gümüfl, demir, kalay ve
kurflun verirlerdi. Yavan, Tubal ve Me-
flek senin tacirlerindiler; senin mallar›n›
insan canlar› ve tunç kaplarla de¤ifl
ederlerdi. Togarma hanedan›ndan
olanlar senin pazarlar›na atlar ve cenk
atlar› ve kat›rlar verirlerdi. Dedan O¤ul-
lar› senin tacirlerindiler; çok adalar›n
ticareti senin elinde idi; karfl›l›k olarak
sana fildifli ve abanoz getirirlerdi. Senin
el ifllerinin çoklu¤undan ötürü, Suriye
senin tacirindi; senin pazarlar›na züm-
rüt, erguvanî ve renk renk ifllemeliler,
ince keten ve mercanla yakutlar verir-
lerdi. Yahuda ile ‹srail diyar› senin tacir-
lerindiler; senin mallar›na karfl›l›k bu¤-
day, pide, bal ve ya¤ ve merhem verirler-
di. Arab ili ve bütün Kedar beyleri senin
tacirindi; kuzu ve koçlarla gelirlerdi. fie-
ba ve Raama tacirleri senin pazarlar›na
baharat, her türlü k›ymetli tafl ve alt›n
verirlerdi. Senin mallar›n için kervanlar
Tarflifl gemileriydi; ve seni doldurdular
ve denizin ba¤r›nda çok izzetli oldun."
(Hezekiel, 27)

Demek ki Orta Do¤u dinlerin oldu¤u
kadar, medeniyetin de, ticaretin 
de merkeziydi.

Evet, ama denizin ba¤r›nda çok izzetli
olan baflka flehirler bulmak için gözlerimi-
zi biraz da do¤u ve güney Asya'ya çevirme-
liyiz: Çin'e ve Hind'e. Yine milat öncesini
bir yana b›rak›rsak, 'ortaça¤' dünyas›n›n
genifllik, nüfus ve teknolojik geliflme bak›-
m›ndan en ileri bölgesi Çin'di. Yung hane-
dan› döneminde (960-1276), Çin çok  yük-
sek geliflme düzeyine ulaflm›flt›. Bunun se-
bebi, en az iki biny›ld›r süregelen etkin bir
dahilî üretim ve bölgesel ticaret idi. Müte-
akip ça¤larda, ticaret bölgesel kal›plar› k›-
racak, bilinen dünyayla s›n›rl› olarak 'küre-
selleflecek'ti. Hind altk›tas› bu ticarî genifl-
lemenin do¤al ba¤lant› yeri ve tamamlay›-
c›s›yd›. Hind Okyanusu, kökleri dört de¤i-
flik medeniyete (‹ran-Arap, Hind, Endo-
nezya ve Çin) uzanan bir toplumsal ve kül-
türel çeflitlilik alan›yd›. Orta Asya kervan
yollar›n›n tamamlad›¤› deniz ticareti güçlü
bir birlik duygusu yaratm›flt›. Fikirlerin ve
maddî nesnelerin de¤ifl tokufluyla tan›m-
lanan ‘ortak bir co¤rafî mekân’ fikri sade-
ce tüccar›n kafas›nda de¤il, siyasî yönetici-
lerin ve s›radan ahalinin kafas›nda da son
derece yer etmiflti.

‹slamiyet böyle bir zaman ve 
mekâna do¤du öyleyse.
Evet, geliflmelere dikkat ederseniz, ‹slami-
yetin siyasî ve dinî s›n›rlar› ticaret yollar›
boyunca uzan›yor. Dinimiz, Çin/Hind ile
Akdeniz/Avrupa aras›nda giderek yo¤un-
laflacak olan ticarî iliflkilerin güzergâh›nda
zuhur etti. Hazreti Peygamber'in mensup
oldu¤u Kureyfl kabilesi tüccarü'l-Arab idi.
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Cahiliye Mekke'si, sadece Do¤u-Bat› ker-
van ticaretinin s›radan bir dura¤› de¤il, ba-
t› Arabistan'da önemli bir dinî, ticarî ve si-
yasî merkez idi. Mekke tüccar sermayesi,
mesela Yemen'dekinden farkl› olarak,
üretim araçlar›n›n denetimine sahip de¤il-
di. Mekke tüccar sermayesinin temel da-
yana¤› harem kurumuydu. Harem basit
bir alan de¤il,  bireylerin can ve mülk em-
niyetine sahip olup serbestçe ticaret yapa-
bildikleri kutsal alan ve kutsal zaman de-
mekti! Ticaret, organik biçimde hacc ku-
rumuna ba¤l›yd›.

Konuyu biraz açar m›s›n›z. 
Kureyfl’in ticareti sadece harem alan›
ile mi s›n›rl›yd›?
Önceleri öyleydi; sonra pergelin aya¤›
aç›ld›. Cahiliye Mekke'sini ticarî bak›m-
dan harem s›n›rlar›n›n ötesine tafl›yan ki-
fli, Hz. Peygamber'in dedesi Haflim oldu.
Harem s›n›rlar›na ba¤l› kalmak, Mekke
tüccar›n›n elini kolunu ba¤l›yor, yeterli fi-
nansman temin edemeyenler s›k s›k iflas
ediyordular. Bir tacir iflas etti¤i zaman,
afliretine yük olmamak için çoluk çocu¤u
ile çöle çekiliyor, bir daha geri dönmü-
yordu. (Bu manevî intihara i'tifad diyor-
lard›.) Haflim i'tifad›n y›k›c›l›¤›n› farketti.
Kureyfle çare olarak ticarî giriflimlerini
gerçeklefltirmede ortakl›k kurmay› teklif
etti. Kurulan ortakl›k (mudarabe), birçok
tacire sermayelerini biraraya getirerek,
küçük yat›r›mc›y› emniyete alan ve tüc-
car-sermayeyi daha önce misli görülme-
mifl ölçüde harekete geçiren büyük bir

kervan kurma imkân› verdi. Tüccar ser-
mayenin örgütlenme bak›m›ndan mahi-
yetini dönüfltüren Haflim, ilâf kurumu sa-
yesinde bu sermayeye haremden ç›k›fl yo-
lu sa¤lad›.

Li ilâf› Kureyfl diye bafllayan ayetleri
hat›rlat›yorsunuz!
‹lâf, Cahiliye tüccar›n› harem ve hatta Ara-
bistan s›n›rlar› d›fl›na tafl›yan çok önemli
bir kurumdu. ‹flaret etti¤iniz gibi, Kur'an-›
Kerîm'de bu meseleye do¤rudan at›f bu-
lunmaktad›r: "Kureyfl'in ilâf› için. K›fl ve
yaz yolculuklar›n›n ilâf› için. Bu Beyt'in
Rabbine kulluk etsinler. O Rabb ki, onlar›
açl›ktan kurtarm›fl ve korkuya karfl› onlar›
güvenlik alt›na alm›flt›r." ‹lâf kavram›n›n
anlafl›lmas› için, önce yolculuk veya sefer
(rihlet) kelimesine aç›kl›k getirmek lâz›m-
d›r. Elmal›l› tefsirinde flöyle deniyor: ‹bnü
Abbas'tan rivayet edildi¤i üzere, Kureyfl ti-
caret için k›fl›n Yemen'e, yaz›n da fiam ta-
raf›na Basra'ya sefer ederlerdi. Ayn› flekil-
de, gerek ticaret gerek baflka maksatla ya-
z›n Taif'e gider, k›fl›n Mekke'ye göçerlerdi.
‹lâf ashab› dört kardefl idi ki, bunlar Abd-i
Menaf o¤ullar›d›r: Haflim, fiam meliki ile
anlafl›rd›. Ondan atlar alm›fl, onunla fiam
ticaretinde emniyet bulmufltu. Abd-i fiems
Habefl ile, Muttalib Yemen ile, Nevfel de
Farisîlerle anlafl›rd›. Bunlar›n her biri ken-
di sefer bölgesinin melikinden bir ahd ve
eman belgesi alm›flt›. Bunlara "mütteci-
rin" denirdi; di¤er kureyfl tüccar› bu dört
kardeflin adlar›yla ticarete gider, onlara da
dokunulmazd›.

‹slamiyetin bu ticari canl›l›k 
karfl›s›ndaki tutumu ne oldu? 
Hazreti Peygamber ve ona ilk iman eden
kifli olan Hazreti Hatice birer tacir idiler.
‹slamiyet, Cahiliye Mekke'sinden tevarüs
etti¤i tüccar ekonomiyi terbiye edip gelifl-
tirdi. Terbiyenin en önemli araçlar› bir ya-
sak ve bir serbesti idi: Riba yasa¤›, piyasa
serbestisi. Riban›n yasaklanmas› mal teda-
vülünü olumsuz etkilemedi; zira hem al-
ternatif finans yöntemleri gelifltirildi, hem
fler'i hilelere baflvuruldu (Dikkat: Hile, bu
ba¤lamda çare demektir!), hem de bilhas-
sa ‹ran'›n fethiyle Darü'l-‹slâm'a muazzam
miktarda para-sermaye akmaya bafllad›.
Gerek kendi iç dinamizmi, gerek fetihle-
rin sa¤lad›¤› d›fl kaynaklarla muazzam bir
geliflme gösteren '‹slam sermayesi', Avru-
pa tüccar› için de model al›nan örgütlen-
me biçimleri gerçeklefltirdi. Haçl› seferleri
neticesinde, belirli flirket ve sözleflme bi-
çimleri Avrupa tüccar› taraf›ndan ülkeleri-
ne tafl›nd›. Avrupal›lar, Haçl›lar vas›tas›yla
t›b dahil olmak üzere Arap bilimini ö¤ren-
diler. Hantal Roma say› sisteminin yerine
geçen, dokuz rakam ve s›f›ra dayal› mate-
matik sistemini keflfedip getirdiler. Bir
müddet sonra, çift-yanl› muhasebenin ba-
sit bir biçimini getirdiler... Do¤u'dan geri
dönen tüccar, Avrupa'ya Roma hukuku-
nu, veya en az›ndan bu hukukun Bat›
dünyas›ndaki herhangi bir yerde mevcut
olan›ndan daha sistemlefltirilmifl ve ticarî
bak›mdan kullan›labilir biçimini de ora-
dan getirdi.

Biraz h›zl› ilerlediniz. Medine’deki
ekonomik hayat üzerinde biraz 
durmam›z iyi olurdu.
Müslümanlar Medine’ye hicret ettiklerin-
de, oradaki pazar yerleri büyük ölçüde Ya-
hudilerin hakimiyetindeydi. Hazreti Pey-
gamber mevcut dört pazar› da dolaflt›ktan
sonra, “Buralar› mü’minlerin pazar› ola-
maz!” buyurdular. Bunun sebebi ya pazar-
da geçerli ve ‹slamî bak›mdan makbul ol-
mayan ilkelerdi; yahut köfle bafllar›n› Müs-
lümanlara difl bileyenlerin tutmufl olmas›.
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Belki ikisi birden. Ve Hazreti Peygamber,
bugün Mescid-i Nebevî’nin hemen karfl›-
s›nda bulunan Cennetü’l-Baki mezarl›¤›-
n›n bulundu¤u düz arazide Medine Paza-
r›’n› kurdurdu.

Pazar›n ilkeleri nelerdi? 
Öncelikle pazar için dümdüz bir yerin se-
çilmifl olmas› önemlidir. Modern ekonomi
diliyle söylersek, pazarda asimetrik bilgi
oluflmamal›d›r. Pazar fleffaf olmal›, bir uç-
tan di¤erine bütün mallar, sat›c› ve al›c›lar
(arz ve talep) gözükmeli, kimse yetersiz
bilginin kurban› olmamal›d›r. ‹kincisi, pa-
zarda köfle bafllar› tutulmamal›, biri bir ye-
ri kap›p “Buras› art›k benimdir!” dememe-
li. Kazanç imkânlar› her gün yeni bafltan
paylafl›l›r olmal›, pazar yerinde rant olufl-
mamal›d›r. Pazara sat›c› ve al›c›lar›n daha
büyük bir hevesle gelmelerini teflvik için
Peygamber Efendimiz, di¤er pazarlarda ol-
du¤unun aksine, girifl vergisini kald›rm›fl-
t›r. Ayr›ca, fiyatlar›n oluflumuna bir üst
otorite s›fat›yla müdahale etmeyi uygun
görmemifltir. Hülasa; fleffaf, rants›z ve mü-
dahalesiz bir Pazar. Medine Pazar› buydu.

Bu gelenek Asr-› Saadet’ten sonra 
da devam etti mi?
Müslümanlar birçok hususta çok titiz dav-
ransalar da, insan olman›n, yani zalim ve
cahil tabiatl› olman›n gere¤i olarak, bu
ideal uygulamalardan yer yer uzaklafl›ld›.
Ganimet, teflebbüs ruhunu köreltti. Daha
Hazreti Ömer zaman›nda, büyük tüccar
sahabeler ifl hayat›ndan çekilip kendilerini
ibadete verdiler. Halife pazar yerine u¤ra-
y›p da eski eflraftan hiçbirini bulamay›nca
çok sinirlendi ve hepsini ça¤›rtt›. Dediler
ki: “Bize niçin k›z›yorsun? Allah Teala bize
zafer nasib etti ve ticaret kazanc›na ba¤l›
olmaktan kurtard›. Biz de vaktimizi namaz
ve tesbih ile geçiriyoruz. ‹badet, ticaretten
üstün de¤il midir?” Hazreti Ömer onlara
dedi ki: “Bak›n, çarfl›n›n dört bir yan›n›
Nebatîler (yeniyetme tüccar; ayak tak›m›!)
kaplam›fl. Vallahi bu kafayla giderseniz,
hepiniz onlara hizmetçi olursunuz. Ha-

n›mlar›n›z da onlar›n han›mlar›na hizmet-
çi olur!”

Fikirlerini de¤ifltirmifller mi peki?
Fert düzeyinde etkilenmeler olmufltur
belki. Fakat topluca ele al›nd›¤›nda, ticare-
tin boyutlar› çok daha fazla genifllemesine
ra¤men, adeta tüccar toplumdan askerî
topluma (Bat› dünyas›na ait terimleri kul-
lanacak olursak, kapitalizmden feodal top-
luma) geçildi.  Daha sonraki yüzy›llarda
tüccar, askerî-bürokratik düzenin giderek
hareket serbestisini k›s›tlad›¤› bir zümre
haline geldi. Mesela, Osmanl› imparator-
lu¤unda gerek mudarabe ortakl›klar›, ge-
rek vak›f iflletmeleri birçok ekonomik iflle-
vi yerine getiriyor olsalar da, genelde
uzun ömürlü ve (modern anlamda) ve-
rimli de¤ildiler. Riba yasa¤› çeflitli yollarla
deliniyor olsa da, büyük-ölçekli finans ve
borsa kurumlar›n›n oluflmamas› ekonomi-
deki gerçek faiz oran›n› çok yüksek sevi-
yede tutuyordu. Avrupa'da bu tür kurum-
lar›n geliflmesi faiz oranlar›n› 17. yüzy›l or-
talar›nda ‹ngiltere'de yüzde 6, Hollan-
da'da yüzde 4, Cenova'daysa yüzde 1.5'a
kadar indirmiflti. Oysa riba yasa¤›na ra¤-
men, Osmanl› sarraflar›n›n uygulad›¤› y›l-
l›k faizler yüzde 25-30'un alt›na  inmiyor-
du. ‹slam imparatorluklar›, ekonomide
büyük-ölçekli üretim için giderek önemli
hale gelen finans ihtiyac›n› karfl›lama hu-

susunda yeterli esnekli¤i gösteremeyince,
Amerikan gümüflünün ve ucuz finans›n
deste¤indeki Avrupal› tüccar-sanayicilerin
rekabetine boyun e¤mek zorunda kald›-
lar. Klasik medeniyet merkezleri olan Hind
ve Çin de ayn› ak›betten kurtulamad›lar.
Bat› sermayesi karfl›s›nda direnebilen tek
güç oda¤›, kendine önce Hollanda ile ‹n-
giltere'yi, 1880'den itibaren de Almanya'y›
örnek alan küçücük Japonya oldu.

Günümüze gelecek olursak; 
bugün gerek Türkiye, gerek di¤er 
‹slam ülkelerindeki teflebbüs 
zihniyetini nas›l buluyorsunuz? 
Bat›dakine benzer büyük çapl› 
iflletmeler ve burjuva giriflimciler 
var m›? Yoksa, askerî ve cemaatçi 
düzen devam m› ediyor?
Sorunuz yeterince objektif de¤il. Sanki
Bat› ekonomilerinin yüksek performans›
sadece bireysel burjuvalar›n eseriymifl gi-
bi. Evvela, Avrupa'n›n efsanevî 'burjuva'
terimi, giriflimcili¤in kollektif veçhesini
görmemizi zorlaflt›r›yor. Bizzat Avrupa ik-
tisat tarihinin bölünebilece¤i her bir dö-
nem için, neredeyse bütünüyle ayr› bir gi-
riflimciler s›n›f› var olmufltur. Henri Piren-
ne'ye göre, bir devrin giriflimci s›n›f›, bir
önceki devrin giriflimci s›n›f›ndan do¤mu-
yor. Ekonomik örgütlenmedeki her de¤i-
flimde, süreklilik kopuyor. Sanki o güne
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kadar faal olan giriflimciler, daha önce hiç
bilinmeyen ihtiyaçlardan kaynaklanan ve
dolay›s›yla daha önce hiç denenmemifl
yöntemler gerektiren yeni flartlara kendi-
lerini uyarlamaya istidats›z olduklar›n› fark
ediyorlar. Mücadeleden çekilip bir aris-
tokrasi haline geliyorlar. Onlar›n yerini cü-
retkâr ve giriflimci yeni insanlar al›yor. Es-
meye bafllam›fl olan rüzgâra kendilerini
cesurâne kapt›ran ve bu serüvenlerinden
nas›l yararlanacaklar›n› bilen insanlar. Ta
ki, rüzgâr›n yönü tekrar de¤iflip, yeni kuv-
vetlere sahip yeni zanaatler ortaya ç›k›nca-
ya kadar. Hülasa, sürekli bir geliflmenin
eseri olan ve kendilerini de¤iflmekte olan
flartlara uyduran, yüzy›llar boyu varl›¤›n›
sürdüren bir giriflimci s›n›f yoktur. Aksine,
ekonomik tarihte ne kadar devir varsa, o
say›da giriflimci s›n›f vard›r. Ekonomik öz-
gürlük safhalar› ile ekonomik kontrol saf-
halar› birbirini takip ediyor. Her giriflimci
s›n›f bafllang›çta yenilikçi bir ruh tafl›rken,
faaliyetleri kontrol alt›na al›nd›kça muha-
fazakârlafl›yor.

Türkiye’de bir ara ‘Çok Ortakl› fiir-
ket’ modeli yayg›nd›. Fakat tutuna-
mad›lar ve bir iki istisna ile da¤›ld›-
lar. Siz de yaz›lar›n›zda bunlar› hem
övüyor, hem elefltiriyordunuz.
Türkiye'de çokortakl› flirketler halinde vü-
cut bulan kollektif giriflimcili¤in ortaya
ç›kmas›nda en büyük amil, üretimden
ranta kayan muhafazakârlaflm›fl kapitalist
s›n›ft›r. Bu s›n›f, 1960-80 aras› dönemde
içe dönük sanayileflme yolunda devletin
sa¤lad›¤› büyük teflvik ve koruma avantaj-
lar›yla belirli bir geliflme sa¤lam›fl, fakat ay-

n› devletin 1980-90 aras›nda sa¤lad›¤› yine
çok büyük ihracat teflviklerine ra¤men
dünya pazar›na aç›lmam›flt›. En büyük 100
sanayi flirketinin 1980 y›l›nda ihracat/sat›fl
oranlar› yüzde 1, 1990 y›l›ndaysa ancak
yüzde 4 dolay›ndayd›. Oysa, sözkonusu
dönem müzmin enflasyon yüzünden içe-
ride halk›n sat›nalma gücünün geriledi¤i
bir dönemdi. Reel ücret ve maafllardaki
düflüfl on y›lda yüzde 35'i bulmufltu. ‹ç ta-
lebin bu ölçüde düflürüldü¤ü bir ülkede,
en büyük sanayi flirketleri d›fla aç›lmadan
nas›l ayakta durabilirlerdi?

Evet, nas›l?
Bu çetin sorunun cevab›, bizi astronomik
faizli iç borçlanmaya götürüyor. El yorda-
m›yla yap›lan en basit hesaplar bile, devle-
tin son 15 y›lda yüksek reel faiz yoluyla ve-
rimsiz sermaye s›n›f›na (ve yabanc›lara!)
200 milyar dolar›n üzerinde bir kaynak
transfer etti¤ini gösteriyor. Halktan topla-
d›¤› vergilerin beflte dördünü, muhafaza-
kâr kapitalist s›n›fa faiz olarak ödeyen bafl-
ka bir dünya devleti mevcut de¤ildir. Son
15 y›lda, ald›¤›m›z borç, yapt›¤›m›z ana pa-
ra ve faiz ödemelerinden daha fazla olma-
d›¤› halde, 300 milyar dolar borçlu bir ül-
ke haline geldik. Pirenne'nin tezine tam
uygunluk içinde, muhafazakârlaflm›fl kapi-
talist s›n›f yerine, dönüflümcü yeni bir giri-
flimci s›n›f›n ortaya ç›kmas› kaç›n›lmazd›r.
Çok ortakl› flirketler, bu yeni s›n›f›n kol-
lektif biçimini temsil ediyor gibiydiler. Ay-
n› flekilde, çok say›da bireysel giriflimci de
muhafazakâr/rantç› s›n›f›n karfl›s›na dikil-
mifl bulunuyor. Son on y›lda, Anadolu'da
500’den fazla giriflimci derne¤inin kurul-

mufl olmas› rastlant› de¤ildir. Bunlar, siya-
set üzerinde nüfuz kullanarak, devleti ve-
rimsiz kapitalist s›n›f›n aleti olmaktan kur-
tarmak istiyorlar.

Öyle anlafl›l›yor ki, Türkiye’de 
gerçek giriflimcili¤in ortaya ç›kmas›;
sa¤l›kl› bir giriflimci kültürünün 
oluflabilmesi için, devletin mevcut
kapitalist s›n›f üzerindeki haks›z
deste¤ini çekmesi ve yeni 
giriflimcileri desteklemesi lâz›m.
Devlet gölge etmesin, baflka ihsan iste-
mez!

Yine MÜS‹AD’a dönmek istiyoruz.
Ülkemizde bir giriflimci kültürünün
oluflmas›na katk› bak›m›ndan, 
sizce MÜS‹AD’›n yapt›klar› ve 

yapamad›klar› nelerdir?
MÜS‹AD öncelikle belirli bir duyarl›l›¤›n
paylafl›ld›¤› platformdur. 1993 y›l›nda MÜ-
S‹AD için ilk sinevizyon metnini haz›rlad›-
¤›mda, su ve atefl metaforlar›n› kullanm›fl-
t›m. ‹slam bir su medeniyetiydi; Bat› ise
atefl medeniyeti. Biri rahmetti; di¤eri y›-
k›m. Mücevherle tafl›n çarp›flmas›yd› bu
iki medeniyetin çat›flmas›, diyordu Kemal
Tahir. Tafl›n, mücevheri k›rm›fl olmas›, da-
ha de¤erli oldu¤unu kan›tlamaz. MÜS‹AD,
bu duyarl›l›¤a sahip insanlar› bir araya ge-
tirebildi¤i ölçüde baflar›l› olmufltur. Bu an-
lay›fla gönülden inanmayanlar ise, çok iyi
biliyorsunuz, düdük ötünce yuvay› terket-
mifllerdir. MÜS‹AD iftarlar› çok iyi bir gös-
tergedir: 1997’ye kadar çok kalabal›k;
97’den sonra epey seyrekleflti. AKP iktida-
r›yla beraber kalabal›k yeniden artmaya
bafllad›. Dikkat kesilmenin vaktidir!
Baflta MÜS‹AD üyeleri olmak üzere bütün
genç giriflimcilere flunu hat›rlatmak is-
terim: Sermaye iki boyutludur: Maddî ser-
maye ve gayr› maddî sermaye. Maddî ser-
maye parad›r, fabrika ve araçlard›r. Bu
küçük sermayedir. Büyük sermaye gayr›
maddî olan›d›r: Dürüstlük. Giriflimci kül-
türünün ana dire¤i budur. Baflka her fley
tali önemdedir.
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Ülkemizde kapitalizmle birlikte belirli
zümreler, belirli aileler, belirli bölgeler ve
belirli kurulufllar Türkiye’nin ekonomik
hayat›n›n temel aktörleri olmufltur. Bu-
nunla birlikte her de¤iflim kendi zenginini
oluflturmufl, fakat kökensel olarak zengin-
lerde bir farkl›l›k meydana getirmeyen bu
süreç, 1980 y›l›na kadar devam etmifltir.
Öncekiler gibi Özal dönemi de bir anlam-
da kendi zenginler s›n›f›n› oluflturmak zo-
rundayd›. fiehirli, yerleflik yeni zenginler
türedi ama esas  k›rsal veya Anadolu ta-
banl› bir sermaye grubunun do¤mas› için
zemin haz›rland›. Böylelikle Türkiye eko-
nomisinde farkl› kökenden gelen yeni bir
dinamik ortaya ç›kt›. Anadolu sermayesi-
nin geliflimini daha iyi anlayabilmek için
1980 öncesinin hat›rlamakta fayda var. 25
y›l önce Türkiye’nin ve Anadolu’nun görü-
nümü flöyleydi;

• Tar›m ülkesi (Kendi kendine 
yetmekle övünmekte), 

• Sanayileflme çabas›nda ama yetersiz,
• ‹hracat için ara mal ihtiyac› yüksek,
• D›fl ticaret rakamlar› komikti,
• ‹thal ikamesi ile peflkefl çekilen baz› 

alanlar,
• Güç olmufl, iktidarlar belirleyen bir 

sanayici direnci,
• ‹hracat konusunda yetersiz deneyim, 

bilgi birikiminde noksanl›k,
• Giriflimcilik konusunda yetersizlik,
• Sermaye sahibinin belli düflünce 

kal›plar›ndaki kiflilerden oluflmas›,
• Anadolu’yu sadece ve sadece 

hammadde sa¤lar konumunda   
tutma vb.,

• Devaml› borçlanma gere¤i, borçlan
man›n sadece belli kaynaklardan 
yap›lmas›,

• Adeta dokunulmaz hale gelen baz› 
sektörler, alanlar, kurumlar,

• AR- GE çal›flmalar›n›n gereklili¤i 
üzerinde bile tart›flma yapmayan,

• Dünyan›n ekonomik konjonktürel 
gidiflat› üzerine bihaber durum, 

• Belki de en önemlisi -biz yapamay›z, 
biz bilmeyiz, biz üretemeyiz- 
psikolojisi,

• Sermaye Piyasas› yok denecek kadar 
zay›ft›, Menkul K›ymetler 
Borsas› yoktu ve 

• Rekabet gücü olmayan, içe 
kapan›k sanayi pahal› üretip, 
fahifl fiyatla mal satmaya 
al›flk›nd›.

Özal, Düflence Devrimi 
Gerçeklefltirdi
Turgut Özal iktidara gelince, statü-
kocu uygulamalar› tek tek ortadan
kald›rarak ifle bafllad›. D›fla aç›lmayla bir-
likte ülkede baz› statükolar erimeye baflla-
d›. Anadolu sermayesinin cesaretlendiril-
mesinde, öksüz b›rak›lm›fl giriflim ruhu-
nun canland›r›lmas›nda, üretilenlerin yurt
d›fl›nda sat›labilmesinde, her fleyden önce
- Sen benim için de¤erlisin, çok kolay da
bu ifli baflarabilirsin- duygusunun beyinle-
re yerlefltirilmesinde Turgut Özal’›n bü-

yük katk›lar› oldu. Gerçekten insan bey-
ninde olumsuz kareleri yerlefltirmeye ka-
rarl› entelektüel kesimin aksine, düflünce
devrimini gerçeklefltiren bir devlet adam›
olarak Turgut Özal’a bu ülke çok fley borç-
ludur. Sosyal olaylar, baz› uygulamalarla il-
gili çok fley söylenebilir. Fakat  sadece ka-
fa yap›s›n› de¤ifltirme kararl›l›¤› bile  onu
rahmetle anmam›z için yeterli bir faktör. 

Anadolu Sermayesinin
Mihmandar›: MÜS‹AD 
Her iflte oldu¤u gibi Anadolu sermayesi-
nin de bir organizasyon kimli¤i, kuruluflu,
temsilcisi olmal›yd›. Kendi de¤erlerini

ekonomik düflüncelere paralel götürmeye
çal›flan, üretirken, satarken, pazarlarken
milli de¤erleriyle örtüflmüfl ortam, arkadafl
toplulu¤u, kendine yak›n hissetti¤i yön-
lendirici, ayd›nlat›c› kurumlar olmal›yd›.
‹flte MÜS‹AD bu ihtiyac›n uygulama karfl›-
l›¤› oldu. Bir boflluk vard› ve do¤ru bir za-
manlama, do¤ru bir kadro ve profesyonel
bir bak›fl aç›s› ile bafllayan bir hareket ola-

Özal’la birlikte flehirli, yerleflik yeni zenginler türedi ama esas  k›rsal veya Anadolu tabanl›
bir sermaye grubunun do¤mas› için zemin haz›rland›. Böylelikle Türkiye ekonomisinde
farkl› kökenden gelen yeni bir dinamik ortaya ç›kt›. MÜS‹AD da, Anadolu sermayesinin
özellikle d›fla aç›lmas›nda mihmandarl›k misyonu üstlendi.
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MÜS‹AD: uluslararas› yolculuk, transfer-
ler, otele yerleflme, ülkeleri gezme vb.
gibi konularda do¤rudan e¤itimci olarak
görev yapt›. Uça¤a ilk kez binenleri,
uluslararas› otelde kalmay›, ifl görüfl-
melerini ve ifl yapma kurallar›n› ö¤retti.



rak 15. y›l›na bir çok ‘ilk’i baflararak ulaflt›.
Burada bafllang›çtan bu güne kadar yöne-
tim, kat›l›m, giriflim, iflleyifl vb. konularda
görev alan kiflilerin baflar›lar›n› göz ard› et-
memek gerekiyor. Çünkü farkl›l›klar› olufl-
turan yönetimlerdir, liderlerdir. Bu aç›dan
MÜS‹AD, kendisini bu günlere getirenle-
re, görev yapanlara ve  geçmifle vefa duy-
gusunu hiç kaybetmemeli diye düflünüyo-
rum.
Ulusal bir gazetenin Ekonomi Müdürü
olarak görev yapt›¤›m dönemde MÜS‹AD
heyetinin M›s›r ve Sudan’a yapt›¤› bir gezi-
ye kat›lma flans› buldum.  Baflkan Erol Ya-
rar, Baflkan Yard›mc›s› Nat›k Akyol ve 45
kiflilik bir ifladam› heyetiyle ilk önce M›-
s›r’a gittik. Yan›mda M›s›r’› bilen  Arif Sami
Uygun gibi bir ifladam› olunca çok güzel
an›lar yaflam›flt›k. Sudan’da çok büyük il-
giyle karfl›laflt›k.  O manzara ve sonras›n-
daki uygulamalar beynimizde “Türkiye ne-
den içine kapal› veya kapat›ld›?” sorusu-
nun cevab›n› daha anlaml› hale getirdi. 
Bu gezide flunu gözlemlemifltim: 
Anadolu üretmeye bafllam›flt› ama satmay›
bilmiyordu.
Giriflimci istekliydi ama ihracat yollar› ko-
nusunda tecrübesi yoktu.
Yabanc› dil konusunda yetersizdi, böyle
olunca diyalog kuram›yordu.
‹fl yapma, hele hele farkl› kültürlerle tica-
ret yapma noktas›nda bilgisizdi.
Fakat tüm olumsuzluklara ra¤men istek-
liydi.
Kendini rahat hissedece¤i, kendi de¤erle-
rine yak›n bir ortam arzuluyordu.

Her fleyden önemlisi hangi ifli yaparsan›z
yap›n mutlaka iletiflim olmal›yd›.
‹flte MÜS‹AD, sembolleflmifl anlamda, -
Evet bu olumsuzluklar›n var. Fakat bunla-
r› aflmak mümkün. ‹flte böyle yapacaks›n,
böyle davranacaks›n... Bunlar›n da ortam›-
n› ben ayarlayaca¤›m- diyerek bir anlamda
mihmandarl›k yapmay› üstlendi. Hatta
uluslararas› yolculuk, transferler, otele
yerleflme, ülkeleri gezme vb. gibi konular-
da do¤rudan e¤itmen olarak görev yapt›.
Uça¤a ilk kez binenleri, uluslararas› otelde
kalmay›, ifl görüflmelerini, ifl yapma kural-
lar›n› ö¤retti.
Bir anlamda üyelerine uluslararas› ifl ya-
parken iflin nas›l yap›laca¤›n›, bu iliflkiler
yürütülürken davran›fl kal›plar›n›, dikkat
edilmesi gereken hususlar› bir ö¤retmen
edas›yla uygulamal› ö¤retti. ‹flte bunlar›
yaparken de üyelerine ticari bir kiflilik ka-
zand›rd›. Fakat esas belki de bilinçalt›na
köklü bir zenginlik katt›. Buna  bir ad bul-
mak istedi¤imde sadece bir kelime akl›ma
geliyor: Kiflilefltirme... Zaten böyle bir sü-
rece kat›lmaya istekli olan küçük iflletme-
ci, gelece¤in zorunlu kimli¤ine kavuflma,
kendine yak›n buldu¤u ortam, küçümsen-
meyen, aksine de¤er verilen bir yap›lanma
sürecine gönül rahatl›¤› ile kat›ld› ve MÜ-
S‹AD büyüyerek etkili ve sayg›n bir sivil
toplum örgütü haline geldi.
1980 y›llar›nda ihracat rakamlar› 2 milyar
dolar civar›ndayd›. Türkiye gibi bir ülke
için komik rakamld› bu. Türk insan›n›n
üretim, ortaya de¤er koyma, giriflimcilik
ruhunun karfl›l›¤› da de¤ildi bu oran. ‹flte

bugün 60 milyar dolarlar› aflan bir ihracat
rakam› varsa bu baflar›da MÜS‹AD’›n orta-
ya ç›k›p anlaml› bir sivil toplum örgütü ol-
ma kararl›l›¤›n›n ve hizmetlerinin pay› ol-
du¤u kesin. Bu yüzden de temsil gücü
olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin her
kademesinde sayg›n bir konuma oturmufl
bulunmaktad›r. Bu, 15 y›l gibi k›sa sürede
kolay kazan›lacak bir ivme de¤ildir. Bu
aç›dan MÜS‹AD’› kutlamak gerek. Peki
bundan sonra yap›lacak ne? Yap›lacaklar
geçmiflte gerçekleflenlerin olumlu yan-
lar›n› devam ettirip, negatif yanlar›n terk
edilmesi, konjonktürü iyi okuyup, bu
güne kadar sergilenen duruflun devam et-
tirilmesi ve iletiflim gerçe¤inin uy-
gulamaya konulmas›ndan geçiyor. Zaten
mevcut kadro da bu gerçeklerin fark›nda.
Son derece kaliteli bir Genel Baflkan ve
ekibi iflbafl›ndad›r. ‹nan›yorum ki gelecek
MÜS‹AD aç›s›ndan daha ayd›nl›k olacakt›r.
Ülkenin gerçek demokrasiye ulaflma
sürecinde örnek bir sivil toplum örgütü
oldu¤una inan›yorum. Bu inanc›m› da
baflka sivil toplum örgütlerinin ço¤almas›
dile¤iyle ba¤lamak istiyorum. MÜS‹AD’›n
kendi paralelinde görüfl dünyas› oluflturan
üyelerinin  aksine; medyaya, yaz›l›-görsel
belge ve bilginin yay›lmas›na gösterdi¤i
önem,  15. y›l›na ulaflmas›nda en önemli
etkenlerden  biri oldu. Bundan sonrada
arkas›nda pozitif de¤erlendirmeler
b›rakarak gelece¤e yol almas›nda bu ayr›n-
t›n›n önemli bir faktör olaca¤› kesin.  fiim-
diye kadar sürdürdü¤ü düflünce kararl›l›¤›
ile nice 30, 45, 60, 75, 100.cü (1..) y›llara...
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Hüner fiencan y›llar önce, “Homo ‹sla-
micus” diye bir çal›flma yapm›flt›. Bu çal›fl-
ma MÜS‹AD taraf›ndan yay›nland›. San›r›m
ondan sonra  bir daha da bu konu üzerin-
de durulmad›...
“Müslüman ‹fladam›” nas›l bir kifliliktir?
Paran›n dini iman› olmaz m›? “Sermaye-
nin vicdan›” olmak nas›l bir fley?
MÜS‹AD kongrelerine damgas›n› vuran
multivizyonlar bize farkl› bir ifladam› tipi-
nin ipuçlar›n› verir asl›nda. Multivizyonlar-
daki o ifladam› farkl›, ahlâkl› ve sorumlu
bir bireydir. Öyle olmas› gerekir. 
28 fiubat’tan sonra bir gecede sakal›n› ke-

sip, hatta MÜS‹AD üyeli¤inden ayr›lmak
için s›raya girenler de yok de¤il aralar›nda.
Ya da üretti¤i ürünün tan›t›m›nda, veya ka-
talog resimlerinde onun fark›n› farketme-
nizi imkâns›z k›lacak üsluplar yok de¤il as-
l›nda. Ama büyük bir ço¤unlu¤u bafl›ndan
beri “s›rat-› müstakim” üzere olmufl,
takva sahibi ve  yard›mlaflmaya önem ve-
ren insanlardan olufluyor esas›nda.
fiuna inan›rlar: Bütün insanl›¤›n hayr›na
olmayan bir ifl bizim iflimiz olmayacakt›r.
Biz Alemlere rahmet olarak gönderilen bir
peygamberin ümmetiyiz. Yapt›¤›m›z ve
yapmam›z gerekirken yapmad›¤›m›z, söy-
ledi¤imiz ve söylememiz gerekirken söyle-
medi¤imiz her iflin hesab› bizden bir gün
mutlaka sorulacakt›r. Yeryüzündeki tüm
açlar ve mazlumlar ümmetin yetimidir.
Kenar-› Dicle’de bir kurt afl›rsa bir
koyunu, gelir adli ilahi sorar Ömer’-
den onu. Y›k›k bir köprüden geçerken

aya¤› sürçen topal keçinin sorumlulu¤unu
nefsinde duyan bir ifl adam›! O Haks›zl›k
kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa
olsun, mazlumdan ya da, muhtaçtan yana
ve zalime/zulme karfl› olacakt›r. Malum
karfl›t› da olsa...
Kaderin, r›zk›n ve ecelin Allah’tan geldi¤i-
ni bilir. Helal kazanmak ve helali ile harca-
mak gerekti¤inin fark›ndad›r. Çal›flanlar›-
n›n hakk›n› gözetir ve eme¤in hakk›n›,
emek sahibinin aln›n›n teri kurumadan ve
hakk› ile verir. Çevreye zarar ver-
mez ve israftan kaç›n›r. Yoksulu
gözetir. Onlar, Allah’›n kendileri-
nin eli ile zalimleri cezaland›rmak
ve mazlumlara yard›m etmek iste-
di¤ine inan›r. O süsleyip bezedik-
leri güzel evlerinin, o bol ürün ve-
ren ekinlerin ve  o bol gelir getiren
ticarethanelerinin kendilerini Al-
lah yolunda mücadele etmekten
al›koymas› halinde bafl›na gelebile-
cek felaketlerin fluurundad›r.
Allah’›n r›zas›n› gözeterek ve onun
ad›na yard›mda bulunanlara, Allah’›n on
kat›, yüz kat›, hatta yediyüz kat› ile ikram-
da bulunaca¤›na inan›rlar. Bu onlar için,
“Allah’la yap›lan ticaret”tir. Dürüst bir tüc-
car›n nebilerle birlikte haflrolaca¤›na ina-
n›rlar. Ak›llar› ile vicdanlar› bar›fl içindedir
onlar›n. Ve bilirler ki, bir insan›n akl› ile
vicdan› bar›fl içindeyse ve baflka insanlar o
insan›n yapt›klar›ndan, söylediklerinden
ve ihtiraslar›ndan dolay› kendilerine zarar
vermeyece¤inden eminseler, yani insan-

larla bar›fl içindeyseler, tabiatla bar›fl›k ya-
fl›yorlarsa, bu yol onlar› Allah’la bar›fla gö-
türür, aksi halde insan Allah’la savafltad›r.
‹slam, bar›fla giden yoldur ve Allah’›n bir
ad› da selam:bar›flt›r. Onlar ‘el emin’dirler.
Hakk›n gören gözü, ifliten kula¤›, tutan eli,
hayk›ran sesi olmak gibi bir sorumlulukla-
r› vard›r. Mallar›, canlar› ve sevdikleri Allah
yolunda feda edilmeye haz›rd›r. Mal, mülk
ve makam,  hepsi kurban edilmeye haz›r
bir ‹smail gibidir. Mekke’ye gidip fleytan

tafllarken kendi nefsinde, kendisi ile f›s›l-
daflan ve damarlar›na dolaflan fleytan› tafl-
larlar. Her Kurbanda ‹smail’i kurban eden
‹brahim’i düflünürler. Ve kendilerini, yol-
lar›ndan çevirmeye çal›flan fleytan› tafllar-
lar. Onlar bir ‹brahim, bir ‹smail ve bir Ha-
cer’dir.
Kamu mal›n›n yetim hakk› oldu¤unu bilir-
ler. Kul hakk›n›n affedilmeyecek bir hak
oldu¤unu da...
Onlar yeryüzünden kendilerini sorumlu

Müslüman giriflimci, Kaderin, r›zk›n ve ecelin Allah’tan geldi¤ini bilir. Helal kazanmak ve
helali ile harcamak gerekti¤inin fark›ndad›r. Çal›flanlar›n›n hakk›n› gözetir ve eme¤in
hakk›n›, emek sahibinin aln›n›n teri kurumadan ve hakk› ile verir. Çevreye zarar vermez ve
israftan kaç›n›r. Yoksulu gözetir. Mal ve mülkün emanetçisi olduklar›n› bilirler.
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fiuna inan›rlar: Bütün insanl›¤›n hayr›na
olmayan bir ifl, bizim iflimiz olmayacak-
t›r. Yapt›¤›m›z ve yapmam›z gerekirken
yapmad›¤›m›z, söyledi¤imiz ve söyle-
memiz gerekirken söylemedi¤imiz her
iflin hesab› bizden bir gün mutlaka
sorulacakt›r.



görürler. Yeni bir medeniyetin kurucu ve
öncüleridirler. Onlar›n kaybedecek bir sa-
niye vakitleri, gözden ç›kartacaklar› tek bir
kiflileri, ya da bofla harcayacaklar› bir ku-
rufllar› bile yoktur. Dünya zevklerine ta-
mah etmezler. Paray› put edinmemifller-
dir. Mal ve mülkün emanetçisi olduklar›n›
bilirler. ‹ki kifli ortak olduklar›nda üçüncü-
lerinin Allah oldu¤una inan›rlar. Aralar›n-
da bir ihtilaf oldu¤unda, birbirilerinin kal-
bini k›rmaks›z›n hakeme giderler ve veri-
len hükme raz› olurlar ve bilirler ki, o iflin
sonucunu Allah, hakl›dan yana çevirecek-
tir.
Cömerttirler. Feraset sahibidirler, sabre-
derler, ifli ehline verirler ve söz verdikle-
rinde onun gere¤ini yerine getirirler ve ya-
lan söylemezler. Heva ve heveslerinin,
zevklerinin peflinde koflmazlar. Bilirler ki,
Allah diledi¤ine hesaps›z verir. Kimsenin
mal›n› k›skanmazlar. Mal›n-mülkün insan-
lar aras›nda dönüp dolaflt›¤›n› bilirler. Al-
lah’›n bizleri mallar›m›z, canlar›m›z ve sev-
diklerimizle, kimi zaman art›rarak ve kimi
zaman eksilterek imtihan edece¤ine gö-
nülden iman etmifllerdir. Kin gütmezler.
Muhteris de de¤ildirler. Ürettikleri mal›n
hatas›n› gizlemezler. ‹nsanlar› istismar et-
mezler.
Parac› de¤ildirler. ‹nsanlara paras› kadar
de¤er vermezler. Kapitalist olan, paras›
çok olan de¤il, parac› oland›r. Yoksul da
olsa, parac› olan Kapitalisttir. Parac› de¤il-
se insan, zengin de olsa Kapitalist de¤ildir.
Ak›ll›lar, ilim, hikmet sahipleri ve gönül
ehli ile dostturlar, ama ak›lc› de¤ildirler.
Akl›n tek bafl›na hakikatin kayna¤› ve ölçü-
sü olmad›¤›n› bilirler. Ayn› zamanda akl›
olmayana iman gerekmedi¤ini de... ‹nsan-
lar›n ak›llar› kadar iman edip, ak›llar› kadar
amel ifllediklerini de... Gözleri olup gören,
kulaklar› olup duyan, kalpleri olup hisse-
dendir onlar.
Merhametler› gazab›na, sevgileri nefretine
bask›nd›r onlar›n.
Kanaat sahibidirler. Dostlar›n› her zaman
ve her iflte bir vesileyle gözetirler. ‹hsan›
ile insanlar› mesrur eder. Öfkesinden kor-

kulur onlar›n. Hiç kimsenin dünyada olup
bitenleri, görmemezlikten, duymamazl›k-
tan ve bilmemezlikten gelme hakk›na sa-
hip olmad›¤›n› bilirler. ‹lim ve hikmet sa-
hiplerine sayg› gösterirler.  ‹fllerinde özen-
lidirler. Kaliteye ve esteti¤e önem verirler.
Yaflad›klar› zamana tan›kl›k ederler ve yer-
yüzünü dolafl›rlar. Her iflleri istiflare ve flu-
ra iledir.
Onlar zekatlar›n› verirler ve yoksula infak
ederler. Hay›r ve flerrin Allah’tan geldi¤ine
inan›rlar. Ya ihmallerimizin ve günahlar›-
m›z›n eseridir bafl›m›za gelenler, ya da bir
imtihan vesilesidir. Onlar öyle düflünürler.
Ve kendi haklar›ndaki hükmün de¤iflmesi
için önce kendilerinin de¤iflmesi gerekti-
¤ini bilirler. Allah’›n cahillere ve zalimlere
hidayet nasip etmeyece¤inin fluurundad›r-
lar. Bütün insanlar onlar için ya dinde kar-
defl, ya tende bir efltir. Bütün Müslümanlar
tek bir cemaattir. Ayn› Allah’aa, resule ve
kitaba iman edenler tek bir cemaattirler.
Bu iman üzere olanlar,  “f›rka-i naci-
ye”dendir.
Adalet mülkün temelidir. Adalet olmadan
bar›fl›n, bar›fl olmadan özgürlü¤ün hayat
bulmayaca¤›n› bilirler. Haks›zl›klar karfl›-
s›nda susanlar dilsiz fleytanlard›r onlar
için... Bize hay›r gibi gelen fleyde fler, fler
gibi gelen fleyde Allah’›n hay›r murat etmifl
olabilece¤ine inan›rlar ve bilirler ki, Allah
görür, iflitir, bilir ve hüküm sahibidir. Ger-
çek ve mutlak iktidar onun iktidar›d›r. Ka-
dir-i mutlak olan odur. Allah’›n iradesi d›-
fl›nda hiçbir fley yoktur. O sadece Allah’›n

r›zas›na taliptir. O bilir ki, insan Allah’›n
yeryüzündeki halifesidir. Ve yeryüzü ona
mescit k›l›nm›flt›r. O yeryüzünün varisidir.
Hiçbir Müslüman kendi nefsi için isteme-
di¤i fleyi, kardefli için de istemez. Onun
kalbi zikrederken dudaklar› duadad›r ve
dua ederken de istedi¤i fleylerin gerçek-
leflmesi için Allah’›n kendini o ifle memur
etmesini ister. Onun için de kendi ellerine
bakar. Yalan söylemez, rüflveti reddeder.
O bilir ki, bir h›rs›z bir ba¤dan bir bostan
çalar, ama rüflvet alan biri bir bostan karfl›-
l›¤› bir ba¤› satar. O ribadan uzak durur.
Haks›z kazanc›n bereketi olmayaca¤›n› bi-
lir. Hesab›n› veremeyece¤i bir ifli yapmaz.
Onlar ölçülerine, tart›lar›na dikkat ederler,
mal ve paralar›n› y›¤arak ihtikar yapmaz-
lar.  A¤›zlar›n›n tad›n› kaç›ran ölümü s›kça
anarlar ve Allah’›n ad› an›ld›¤›nda gönülle-
ri titrer. fiirkten, puta tap›c›l›ktan, Al-
lah’tan baflka birini ilah ve Rab edinmek-
ten sak›n›rlar. Kad›n, para, koltuk ve flöh-
reti putlaflt›rmazlar. Namazlar›n› dosdo¤ru
k›larlar, gösteriflten, kibirden, riyadan, de-
dikodu, g›ybet ve iftiradan, fuhufltan, ku-
mardan, akl› zail eden her türlü müskirat-
tan sak›n›rlar. Ne baflkalar›na ilahl›k ve
Rablik taslarlar ve ne de kendileri baflkala-
r›na ayn› flekilde itibar ederler. Yan›nda ça-
l›flanlar, mal ald›klar› ve mal verdiklerinin,
dinlerine, ak›llar›na müdahale etmezler.
Herkesin inand›¤› gibi yaflamas›, düflündü-
¤ünü özgürce ifade edebilmesinin güven-
cesini olufltururlar. Onlar›n yan›nda, her-
kesin mal›, can›, namusu, akl›, inanc› ne
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nesli muhteremdir.. “Hürmetlerin karfl›-
l›kl›” oldu¤unu bilirler.
Cesurdur onlar ve sadece Allah’tan kor-
karlar. Çaresiz de¤ildir, çaresizlerin ‘çare-
si’dir onlar. Yaln›z Allah’tan yard›m bek-
lerler ve yaln›z ona s›¤›n›rlar.. “Arz› ihlas
ettikleri dergah birdir. Bir nefes ayr›lma-
m›fllard›r tevhidden” Onlar›n gönlünde
ve ak›llar›nda Allah ‘bir’dir bir! Bilirler ki,
bir baflkas› için kötü bir isnatta bulunsa-
lar, itham ettikleri fley muhatab›nda yok-
sa, o söz döner sahibini bulur ve sanki o
fleyi yapm›flças›na muaheze edilir ve da-
has›, muhatap ald›¤› kiflinin günah›n› yük-
lenir... Onlar her fleyden önce iyi bir Müs-
lüman’d›rlar ve yaflad›klar› hayat›n mutla-
ka bir hesab›n› vereceklerini, hesaba çeki-
leceklerini bilirler. “‹nsanlar›n en hay›rl›-
s›n›n insanlara faydas›
en çok dokunan›n ol-
du¤unu” bildikleri için
de, hay›r ve hasenata
koflarlar. ‹badetlerinde
sürekli bir disiplin sa-
hibidirler. Gülen yüz-
leri vard›r. ‹ç s›k›nt›s›
hissetmezler. Söyleneni dinler, konufltuk-
lar›nda ise hikmet söylerler. Gönül y›k-
may› “Allah’›n evini y›kmak” olarak bilir-
ler. Affedilmeyi umduklar› için de affedi-
cidirler. Zalimler karfl›s›nda heybet ve ce-
ladet timsalidirler. Çünkü zalimler karfl›-
s›nda tevazuun zillet oldu¤unu bilirler.
Mazlumlar ve biçareler karfl›s›nda ise top-
rak gibi tevazu sahibidirler.. Aksi kibirdir
çünkü! Allah’› çokça anarlar. Zikreden bir
gönülleri vard›r. Anlay›fl sahibidirler. Ya-
flad›klar› dünyaya tan›k ve geliflen olaylar
karfl›s›nda sorumluluk bilincine sahiptir-
ler. Yeryüzünün onlar için bir mescit ol-
du¤unu bilirler. Do¤duklar› ana babay›,
do¤duklar› topra¤› ve do¤duklar› zaman›
kendileri seçmedikleri için takdire raz›-
d›rlar, ancak bundan dolay› da kibirlen-
mezler. Peygamber oca¤›nda do¤up ce-
henneme gitmenin ve Firavun saray›nda
do¤up cennete gitmenin mümkün oldu-
¤unu bilirler. Çünkü herkes için ancak

yapt›¤›n›n karfl›l›¤› vard›r..
‹ki günü birbirine efl geçenin aldanm›fl ol-
du¤una inan›rlar. Onun için de muhafaza-
kar de¤ildirler. Geliflmecidirler. Taassubu
(Körü körüne inanmay›/Atalar›n›n dinini,
onu sorgulamadan ve hakk› bat›ldan ay›r-
madan aynen kopyalamay›) inkar sayarlar.
Servetleri h›rs›zl›k mal› de¤ildir..
Bir Süleyman, bir Eyyüb’dür onlar. Onlar
yaflayan birer Kur’and›rlar. Öyle olmalar›
gerekir. Çünkü onlar bir Müslümand›r!
Müslüman bir ifladam›, yapt›¤› ifli ibadet
eder gibi yapar. Sanki ürününü resule su-
nacakt›r... Onun vitrini, katalo¤u resule
sunulacak niteliktedir. Katalo¤undaki, vit-
rinindeki, fuar stand›ndaki dekorun, canl›-
cans›z mankenlerin, afifle ç›kartt›¤› resim-
lerin önce kendi zihninde meflruiyet kaza-

naca¤›n› ve resmetti¤i bu sa-
nal dünyan›n bir gün kendi
çocuklar›na/ailesine, gelini-
ne, torununa yans›y›p, onlar›-
n›n bedeninde canlanaca¤›n›
bilir. Evinin anahtar›n› tered-
düt etmeden emanet edece-
¤i dostlar› vard›r. Onlar birbi-

rilerinin velileridirler, birbirlerini muraka-
be eder ve uyar›rlar. ‹yi bir Müslüman ola-
rak kendi nefislerine hiç mi hiç güven-
mezler. fieytan›n damarlar›nda dolaflt›¤›n›
bilirler. Onun için s›kça dua ve tevbe eder-
ler, kendini dostça, ac› da olsa elefltirenle-
re dua ederler. Ç›plak kad›n, ç›plak para,
ç›plak silah ve bofl koltu¤un fitne oldu¤u-
nu bilirler. ‘Komflusu aç yatarken kendisi
tok yatan bizden de¤ildir’ diyen bir pey-
gamberin ümmeti olmak her zaman yüre-
¤inde bir s›z› olarak durur. Hüzün onlara
yak›fl›r. Mutluluklar›n paylafl›ld›kça ço¤al-
d›¤›n› ve kederlerin paylafl›ld›kça azald›¤›-
n› bilir ve dostlar› ile paylafl›rlar. Dostlar›-
na ay›racak zamanlar› vard›r. Dostlar› Allah
dostlar›d›r. Malayaniden kaçarlar. Okuma-
ya ay›racak zamanlar› vard›r. Allah’›n za-
man içinde zaman yaratt›¤›n› bilirler. Allah
onlar›n ömürlerini bereketli k›lm›flt›r. Çok
seyahat ederler. Seyahat onlar›n hamdi-
ni/flükrünü art›r›r. Seyahat ederek sorum-

luluklar›n›, ilimlerini, sa¤l›klar›n›, mutlu-
luklar›n› ve  r›z›klar›n› art›r›rlar. Ellerini ne
çok s›karlar, ne de tümü ile aç›p savurur-
lar. Havf ile reca (Korku ile umut) aras›n-
da bir yerde dururlar. Dualar› ile büyüt-
tükleri bir hayalleri vard›r. Hayalleri niyet-
lere dönüflür, niyetlerin sevab› ço¤altt›¤›n›
bilirler.
Sanatla, edebiyatla ilgilenirler. ‹fllerinde
en iyilerden biridirler. Çevrelerinde örnek
al›nan biridirler. Özellikle komflular› onun
hakk›nda kesinlikle iyi flahitlerdir. Komflu-
lar›n› sanki akraba bilirler. Allah ticareti
helal, faizi haram k›lm›flt›r. Onlar da Rable-
rinden gelen ö¤üde uyarlar. Riba (Faiz) ile
ifl yapanlar atefl halk›ndand›rlar ve orada
onlar için ac›kl› bir azap vard›r. Borçlan-
d›klar› zaman borçlar›n› yazarlar. ‹fllerine o
iflten anlayan kiflileri flahit, ihtilaf halinde
de o akil kiflilerden hakem tutarlar. Allah
kat›nda olan›n, bu dünyada ticaretle ka-
zand›klar›m›zdan ve e¤lencelerden daha
hay›rl› oldu¤unu bilir. Ve onlar bilirler ki,
bu dünya geçicidir ve ebedi olan ahiret
yurdudur. Baz›lar›n›n dudaklar›n› uçukla-
t›p, a¤›zlar›n›n tad›n› kaç›ran ölüm, onlar
için “asude bir bahar ülkesi”dir. Bir “fleb-i
arus”/”vuslat vesilesi”dir. “Dünya sürgü-
nü”nden “s›laya dönüfl”tür.
Bir zamanlar Musa kavminden Karun isim-
li bir kifli vard›. Develer onun hazineleri-
nin anahtar›n› tafl›maktan acizdi. Ona den-
di ki, “Servetinle fl›marma! Zenginli¤inle
ö¤ünüp, sevinme. Allah fl›mararak yoldan
ç›kanlar› sevmez. Veren Allah al›r da! Ser-
vet ve iktidar  kimileri aras›nda dönüp do-
laflan bir meta olmas›n diye gün gelir he-
saplar de¤ifltirilir. Allah’›n sana ihsan›ndan
dolay› flükret ve onu Allah’›n kullar› ile
paylafl. Allah senin ellerinde onlara yard›m
etsin. Elindeki mal› kendi akl›n›n ve çaba-
n›n eseri bilme! Allah diledi¤ine hesaps›z
verendir. Allah’›n sana ihsan etti¤i gibi sen
de ihsan et. Allah’›n sana verdi¤i ile ahiret
yurdunu ara, Dünyadaki nasibinle yetin.
Sak›n ola ki, baflkalar›na zulmetme ve yer-
yüzünde bozgunculuk yapma. Çünkü Al-
lah bozgunculuk yapanlar› sevmez.
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Kimileri vard›r, yak›n çevresinin Karun’u
k›skand›klar› gibi, onlar da zenginlik veri-
lenleri k›skan›rlar. Oysa kendilerime ilim
verilenler, iman edip salih amel iflleyenle-
rin gerçek zenginler oldu¤unu bilirler.
Karun gün geldi helak oldu. Hiçbir dostu
ona yard›m edemedi. ‹nsan mal›n›n bekçi-
sidir. Onu s›rt›nda tafl›r. Ama ilim insan›
bekler ve onu tafl›r. Allah diledi¤inin r›zk›-
n› geniflletir, diledi¤ininkini daralt›r. Her
ikisi de birer imtihandan baflka bir fley de-
¤ildir. ‹nkarc›lar ve zalimler hiçbir zaman
felah bulmad›. Zengin olunca Süleyman
gibi olmak gerek. Zengin olunca Eyyüb gi-
bi olmak gerek. Onlar ne güzel kullard›r.
Ve Allah onlardan raz› oldu.
Allah kitab›nda buyurdu ki, “Biz hangi ül-
keye bir uyar›c› gönderdiysek oran›n refah
içinde fl›maran önderleri -gerçekten biz si-
zin kendisi ile gönderildi¤iniz fleyi tan›m›-
yoruz. Biz mallar ve evlatlar bak›m›ndan
daha ço¤unluktay›z ve bir azaba da u¤rat›-
lacak de¤iliz- demifllerdir. De ki, “fiüphe-
siz benim Rabbim, r›zk› diledi¤ine geniflle-
tir-yayar ve k›sar da. Ancak insanlar›n ço¤u
bilmiyorlar.” “Bizim kat›m›zda sizi (bize)
yaklaflt›racak olan ne mallar›n›z, ne de ev-
latlar›n›zd›r, ancak iman edip, salih amel-
lerde bulunanlar baflka. ‹flte onlara; yapt›k-
lar›na karfl›l›k olmak üzere kat kat müka-
fatlar vard›r. V onlar yüksek köflklerde gü-
ven içindedirler. ‹nkar edenlere, mal,
mülk, iktidar ve dünya hayat› çekici k›l›n-
d›. Oysa kurtulufla erenler ve nimetle mü-
kafatland›r›lanlar din gününün hesab›n›
yapanlard›r.” As›l önemli olan,  amel defte-
rinde yaz›lanlar ve amel terazisinde tart›-
lan fleydir. Allah’a teslim olun ve tevekkel
edin! Allah’›n fazl-u keremi ile sahip oldu-
¤unuz fleylerden dolay› flükredin ve tevbe
edin. Siz dua ile, infak etmek üzere Al-
lah’tan bir fley (Mal, mülk, iktidar) isteyip
de, halka söz verip, o fleye sahip olunca
verdi¤iniz sözde durmaz, Allah size bir ni-
met verdikten sonra zulme sapanlardan
olursan›z lanetlenirsiniz. Allah sevgisi ve
Allah korkusu yüre¤inizi doldursun. fieyta-
na ve onun dostlar›na aldanmay›n. Bir fâ-

s›k size bir haber getirdi¤inde tahkik et-
meden inanmay›n. Hem zaten kardeflleri-
niz hakk›ndaki iftiralara inanmaman›z ge-
rekmez mi? Kimseyi aldatmay›n, amelsiz
ilim sahiplerinden uzaklafl›n. Andlaflmala-
r›n›za sad›k kal›n. Kardefllerinizin aras›n›
bulun. Dedikodu ve azg›nl›k yapmay›n,
bafla kakmay›n. Basiret sahibi olun ve ted-
biri elden b›rakmay›n. Cemaatten uzak
kalmay›n, birlik ve beraberli¤e önem ve-
rin. ‹stiflare ve fluradan ayr›lmay›n. Kibir-
lenmeyin, o fleytan›n vasf›d›r. Kimseye ifti-
ra etmeyin. Dedikodu ve g›ybetten uzak
durun. fiüphesiz onlar sizi atefle sürükler.
Nefsinizi, kad›n ve paray›, din büyüklerini-
zi, siyasi ve ideolojik önderlerinizi ilah ve
rab edinmeyin. Büyücülerden uzak du-
run. Dinde tart›flmaya girmeyin. Zann›n›z›
din edinmeyin, akl›n›zla
gururlanmay›n. Do¤ru
sözlü ve dost kal›n. Unut-
may›n biz ahir zaman
peygamberinin ümmeti-
yiz. Her do¤an günün bizi
k›yamete bir ad›m daha
yaklaflt›rd›¤›n› bilin. Ema-
neti ehline verin, s›rra sa-
d›k kal›n. Emri ilahiye itaat edin. Muhacir-
lere yard›m edin. Evlatlar›n›z›n  karn›ndan
önce kafas›n› doyurun. S›rt›n› temizleme-
den önce yüre¤ini temizleyin. Aileyi koru-
yun. Fitne ve fesattan uzak durun. K›na-
may›n ve k›skanmay›n. Hainlik etmeyin,
marufa uyun ve münkerden sak›n›n. Helal
r›z›k peflinde olun. Hiçbir fleyden çalma-
y›n. Hüsnü zan edin, iffetinizi koruyun. ‹n-
karc›lardan olmay›n, intikam alma konu-
sunda, affedici olmak daha iyidir. Sabre-
denlerden olmak daha evlad›r.  fiüphesiz
ki bu tövbe edip piflman olanlara karfl›d›r.
Azg›nl›kta ileri gidenlere karfl› hakkettikle-
rini vermek de adalet gere¤idir.  Mallar›n›-
z› gösterifl için harcayarak fleytanlar› bafl›-
n›za toplay›p, Allah’a savafl açanlar› dost
edinmeyin.. Zenginli¤iniz gösterifle ya da
bir üstünlük ve kibirlenme vesilesi olma-
s›n sizin için...
fiükür ve tövbe üzere olun.

Temiz kal›n, çünkü temizlik imandand›r.
Üstünlük taslamay›n. fiüphe ve tereddüt
has›l olan bir konuda hüsnü zan edin.
Ümitsizli¤e kap›lmay›n. Yarat›l›fl gayenize
ihanet etmeyin. Yediklerinize içtiklerinize
dikkat edin. Yusuf’u ve Eyyubu hat›rlay›n.
Mal›n›zdan %2,5, ziraat›n›zdan %10, Ma-
denlerinizden %20 oran›nda zekat verin.
Bunlar sizin borcunuzdur. Ve yine tekrar,
son bir söz: Bu dünyada yapt›¤›n›z ve yap-
man›z gerekirken yapmad›¤›n›z, söyledi¤i-
niz ve söylemeniz gerekirken söylemedi-
¤iniz her sözden hesaba çekileceksiniz.
‹man etmeden cennete giremezsiniz, bir-
birinizi sevmeden gerçekten iman etmifl
say›lmazs›n›z. Ey dostlar! farkl› mezhep ve
tarikatlardaki dostlar. Gerçek ihvanlar›n›z,
ayn› Allah’a, ayn› resule ve ayn› kitaba

iman edenlerdir. On-
lar tek bir cemaattirler
ve bunlar da, namaz
k›l›p oruç tutarlar,
hacca gidip zekat ve-
rirler, yani f›rka-i naci-
yeyi (Kurtulufla eren-
ler toplulu¤unu) olufl-
tururlar. Mezhepleri-

mizin, tarikatlar›m›z›n, siyasetimizin ve ak-
l›m›z›n farkl› olmas› bizi kardefllikten al›-
koymamal›. 
Sormak, hat›rlatmak ve düflündürmek is-
terim ki; müminler ihvansa ve onlar tek
bir cemaatse ve Allah sizden “Biz Müslü-
manlardan›z” demenizi istiyorsa, yeni bir
“Allah” , yeni bir “kitap” ve yeni bir “Resul”
mü buldunuz (Hafla) ki, kendinizi farkl›
cemaat gruplar› olarak görüyorsunuz ve
aran›zda ortakl›k kurup istiflare ve flûra
yapm›yorsunuz. ‹htilaflar›n›z› Allah’a
götürüp hakemle çözmüyor ve bir-
birinizin derdi ile dertlenip sevinci ile
sevinmiyorsunuz. Hani aran›zda iflleriniz
istiflare ile idi... Hani müminler biribir-
lerinin velileri idi ve birbirimizi flahid
tutulacakt›k.

Ey iman edenler, iman ediniz.
Selam ve dua ile..
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Her sanat adam›, eserinde gizlidir. Olcay
Yaz›c›’y› ilk defa “Dervifl” isimli fliiriyle ta-
n›m›fl ve “20. yüzy›lda ça¤dafl bir dervifl na-
s›l olur?” diye kendi kendime sormufltum.
Kendisiyle, eskilerin tabiriyle vicahen ta-
n›flt›¤›m›zda, “Dervifl” fliirindeki Olcay Ya-
z›c›’y› bulmufltum. 
Olcay Yaz›c›, bu milletin tarihinden, me-
deniyetinden süzülmüfl hakiki güzellikler-
le ruhunu besleyen ve beslendi¤i nisbette
eser vererek, yine milletine sunan çilekefl
bir kalem sahibi...
fiairli¤i kadar tefekkürü de önde gidiyor.
Nesrini fliirinden ayr› düflünmek mümkün
de¤il. O kadar flairdir ki, nesir yazarken de
flair oldu¤unu hissettirir. Olcay Yaz›c›’n›n
her cümlesinde bir söylenmemiflli¤i iflit-
mek mümkündür. ‹flte okuyaca¤›n›z mülâ-
kat da, son aylarda kamuoyunun günde-
minde önemli yer tutan “Nemrut Atefli”
ve “Yaral› Küheylân” isimli eserleri çer-
çevesinde, söylenmemifl güzellikleri göre-
ce¤iniz bir mülâkat. Sizleri Olcay Yaz›-

c›’n›n ruhlara nakfledilecek güzelliklerle
yüklü ifadeleriyle bafl bafla b›rak›yoruz...

K›sa zamanda refaha kavuflmak, 
zengin olmak, rahat yaflamak 
için her türlü kabiliyeti ve birikimi
oldu¤u halde, Olcay Yaz›c› neden 
çileli bir yolu seçti.?
Evveliyatla flunu belirtmek gerekir ki, bu
bir kader. Yarat›l›fl kimyan›za/genlerinize
ifllenmifl bir kader-kimlik. Beflerî bir se-
çim, fazla söz konusu de¤il. Allah’›n önü-
müzde açt›¤› bir yol. Allah kimilerine ser-
vet vâdisinin yolunu açar, kimine tefekkür
vâdisinin. 
Alman flairi Rilke, ‘Genç Bir fiaire Mektup-
lar’  kitab›nda der ki; “Geceleri, kendine
sor, yazmadan yaflayabilir miyim diye? Ya-
flayabilirim diyorsan, yazmay› b›rak. E¤er
yazmadan yaflayamam diyorsan, o zaman
yazmaya devam et!”  Ben de, yazmasam
yaflayamazd›m; onun için yazd›m. Çünkü
yazmak, ayn› zamanda psikolojik bir rahat-

lama ve hayat›n sert dalgalar›na karfl› di-
renme arac›d›r. ‹ddial› gibi görünse de
yazmak, yazar için bir nevi varl›k sebebi-
dir. 
Baz› duygu ve düflüncelerin, örnek teflkil
etmesi ve gelene¤i gelecek tafl›mas› için,
kay›t alt›na al›nmas› gerekir. Bu yolda, Al-
lah birilerini görevlendiriyor. Dayanabilsin
diye de, ona derin bir tefekkür aflk› ve çile
fluuru veriyor. Böyle önemli bir görevi var
yazar›n. Özel durumuma gelince, Orta-
okuldan beri felsefî ve düflünce a¤›rl›kl›
eserler okudu¤um için, önümde böyle bir
ufuk aç›ld›.
‹nsan bilinmezini bütün yönleriyle tan›ma,
tahlil etme cehti. Zaten olufl ve yok olufl
tecessüsünün, kâinatta olup biteni kavra-
ma arzusunun, âtefl-i aflk gibi düfltü¤ü bey-
nin, bât›nî tefekkürden baflka s›¤›naca¤› li-
man yok. Gönüllü katlan›lan ulvî bir çile-
dir bu. Kutsal kitab›m›z Kur’ân’da s›kça so-
rulan bir soru var: “Siz hiç düflünmez misi-
niz?”  Ak›l sahipleri bundan hisse almal›. 

Olcay Yaz›c›,  Türk Edebiyat› Vakf› yay›nlar› aras›nda
ç›kan ve kültür çevrelerinde büyük yank› uyand›ran
“Nemrut Atefli”  ile “Yaral› Küheylân” isimli
kitaplar›nda, yaflad›¤›m›z merhametsiz yüzy›l› erdem
aç›s›ndan sorguluyor.
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Sözün En Güzeli 
fiarkta Söylenmifltir 
Neden her genç macera romanlar›yla
vakit geçirirken, siz felsefî kitaplarla
ruhunuzu ve gönlünüzü yo¤urdu-
nuz? Bu seçimi yapman›zdaki sebebi
tahlil edebilir miyiz?
Belki yarat›l›fltan gelen kanmaz bir teces-
süsle, macera romanlar›na, vasat iliflkile-
rin, kurgulanm›fl entrikalar›n ifllendi¤i,
ilimden uzak s›¤ kitaplara hiç ilgi duyma-
d›m. Bat›nî ile insan› ve insan ötesini irde-
leyen felsefî, psikolojik, sosyolojik ve mis-
tik eserler ikliminde kald›m hep. Hu-
go’nun bin 500 sayfal›k “Sefiller” roman›n›
daha Ortaokulda iken okudum. 
Fikrî yap›m›n teflekkül etmeye bafllad›¤›
dönem, siyasî çat›flmalar›n en keskinleflti-
¤i 70’li y›llard›. Bu y›llarda maalesef vitrin-
lerde daha çok Marksist kitaplar ile Bat›
klasikleri, özellikle de tercüme felsefe ki-
taplar› a¤›rl›ktayd›. Bugünkü gibi, fiark kla-
siklerine, hikmet eksenli tasavvufî eserle-
re rastlamak mümkün de¤ildi. Bundan
ötürü, fizik ötesi özlemimizi yüre¤imizde
mahfuz tutmakla birlikte, kültürel biriki-
mimiz ister istemez Bat› düflüncesi e¤ili-
minde gelifliyordu. Fakat, flunu da belirt-
mek gerekir ki, Bat›’da kendime yak›n
buldu¤um kifliler akl›, biyolojik varl›¤› ve
dünyevî hazlar› ön plana ç›karan pozitivist
felsefeciler de¤ildi. Daha çok, fiark’›n sûfî
ikliminden etkilenenler, metafizik âlemle
tan›flm›fl olanlard›. Önceleri, Bat›l› filozof-
lar›n büyük lâflar etti¤ine inan›yordum.
Ne var ki, 80’li y›llarda fiark’›n fikrî-edebî-
tasavvufî eserleriyle tan›flt›¤›mda, kelâm›n
en güzelinin Do¤u’da söylendi¤ini idrak
ettim. Bu münasebetle, “›fl›k do¤udan ge-
lir” sözü belâgat de¤il, ilmî bir hakikattir.
Mevlânâ’y›, Yunus Emre’yi, Gazâlî’yi, fii-
razl› Haf›z’›, ‹bn Arabî’yi, ‹kbâl’i, Fuzûlî’yi
okuyanlar bunun fark›na var›r. 
Yapt›klar›ndan ötürü hesaba çekilece¤i
endiflesini tafl›mayan bir medeniyet; ‘diri-
lifl ümidi’ olmayan, ölü bir medeniyettir.
Bununu için, insanl›¤›n yol haritas›, beflerî
sistemler de¤il, semâvî dinlerin ilâhî hü-

kümleri olmal›. Bu yolda, küresel Nemrut-
lara karfl› direnmek, erdemli insan›n vaz-
geçilmez vazifesidir. Klasik insanl›k telâk-
kisinin d›fl›na ç›kan ve ahlâkî çözülmeye
u¤rayan dünyam›zda, ‘bozulan da, bozulu-
flu seyreden de’ çetin bir imtihandan geçi-
yor. ‹yi ile kötünün ayr›flmas› bu. Zaman,
‹brahim menk›besindeki kar›nca gibi ‘saf›-
n› belirleme’ zaman›d›r. Bütün güzel neti-
celere, çetin ve çileli yollardan var›l›r. Mâ-
verâs›z, s›¤ sözler ruhumun manevî aray›-
fl›na cevap vermiyordu; onun için, kâina-
t›n varl›k sebebini, insan›n iç uzay›n› ana-
liz eden, hikmet rayihal› bilgiye yöneldim.
Meflakkatli olsa da, mecra de¤ifltirmem
söz konusu de¤il. 

Bilmenin Son Evresi: 
Bilmedi¤ini Bilmek
Bir fikir adam› olarak nas›l yaz›yor-
sunuz? Bu nas›l›n içine her türlü
maddî ve mânevî zorluk yahut ›st›rap
veya kolayl›k dahildir?
Cemil Meriç, “Senin türben kelimeler. Yu-
varlan›rken t›rnaklar›n› kâ¤›da geçirmek
istiyorsun; kâ¤›da yani ebedîyete!” der.
Gazâlî ise ifli daha da derinlefltirerek, “Yan-
mak ve bo¤ulmak. ‹flte benim âyinim!” di-
ye ifadelendirir, beflerin hayat karfl›s›ndaki
derunî azâb›n›. Yazmak böyle bir fley iflte.
Zor ve çetin! F›rt›naya karfl› ayakta kalabil-
mek için mücerret sütunlar oluflturma
gayreti. Hayat zaten zor. Yazar›n çilesi ise
iki kat fazla. Çünkü, hem gündelik hayat›
devam ettirecek, hem ulvî bir tahammülle
fikir çilesine katlanarak, tarihe not düfle-

cek. Üstelik, al›c›s› olmayan meta ürete-
cek ve bundan ötürü ‘dünyal›lar’ taraf›n-
dan horlanacak. Bu minval üzere, önceki-
lerin ac› çekerek kendisine intikal ettirdi¤i
hayat nizam›n› özenle muhafaza ederek,
kendisinden sonrakilere ulaflt›racak. Çün-
kü cemiyetin kimyas›, ahlâk ö¤retisi ancak
bu sayede yar›na tafl›nabilir. Yoksa o cemi-
yet onurlu bir varl›k gösteremez ve beflerî
haritadan silinir. Ne hat›ras› kal›r, ne haf›-
zas›. Yarat›l›fl› icab›, ‘oluflun ve yok oluflun
merkezindeki insan’ düflünmeden, yaz-
madan edemez. Çünkü, eskiler ‘söz uçar,
yaz› kal›r” demifl. Bu hem ilâhî bir emir,
hem karfl› durulmaz bir ihtiyaçt›r. Tabii ki
yazman›n, bu çilesi yan›nda, ruhu ferah-
land›ran güzel yanlar› da var. Alman düflü-
nürü Goethe, “Sevincin bir ac› yan›, ac›n›n
da bir sevinçli yan› olmal›d›r!” der. Hayat›n
her türlü konforundan feragât ederek dü-
flünmek ve yazmak, büyük bir azap. Fakat
insan› olufl s›rr›na erdiren, bilinmeze ya-
k›nlaflt›ran mukaddes bir azap...
Fizikî süreç olarak da, zor yazan biriyim.
S›k›nt›l› anlar yaflar›m yazarken. Fikir ve
kelime tekrar›na düflmemek, özgün ola-
bilmek için katlan›lan ibda sanc›s›d›r bu.
Önce, yazaca¤›m konuyu derinden kavra-
mak, sonra da mutlak bir yaln›zl›k/sessiz-
lik isterim. En küçük bir k›p›rt›, düflünce
yo¤unlu¤umu kesintiye u¤rat›r. Yaz›lar›-
m›, t›pk› fliir gibi saydam bir prizmadan ge-
çiririm. Sürekli ekler, ç›kar›r, de¤ifltiririm.
Yazd›¤›m konu ile ilgili hiçbir detay› göz-
den kaç›rmamaya dikkat ederim. Bir yaz›-
n›n kemâle ermesi için, en az 5-10 versi-
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yon de¤ifltirmesi gerekir. Çünkü cümle,
sosyal ve felsefî bir formüldür. Elementle-
rini ve unsurlar›n› iyi belirlemek gerekir.
Çala kalem yazmak münevvere yak›flmaz.
Ayr›ca ve öncelikle, cümlenin aç›k, anlafl›-
l›r ve  güzel Türkçe’ye uygun olmas›na,
manân›n yerli yerine oturmas›na afl›r› bir
özen gösteririm. 
‹flin müktesebat yönüne gelince, baz›lar›
servet ve dünyal›k biriktirirken, ben da-
¤arc›¤›ma yeni kelimeler, yeni kavramlar
ekleme gayretindeyim. Ö¤rendikçe, ö¤-
renmeye susam›fll›¤›m art›yor. Müthifl bir
bilgi açl›¤› içindeyim. Çünkü, tefekkür
sonsuz bir umman, bizim ondan alabildi-
¤imiz ise en fazla bir damlac›k. O yüzden,
bana göre dünyan›n en trajik cümlesi, “Bi-
liyorum!” demektir. Bat› felsefesinin pîri
Pascal, “Felsefe için son aflama, art›k felse-
fe yapmamakt›r!” der. Bilmenin son evre-
si de, “bilmedi¤ini bilmek!” ‹lim-edebîyat
erbab›ndan ‹bnülemin  Mahmut Kemal
‹nal’›n bu konuda mânidar bir sözü var.
Diyor ki: “‹lmine hükmettiren insana fart-
› cehlidir/Ehl-i irfan cehlini âlim olunca
anlar!” Yani insan›n kendini âlim sanmas›
ileri derecedeki cehaletindendir;  irfan eh-
li cehaletini âlim olunca anlar...

Sahte Cennetlere Veda...
Son kitaplar›n›zdan biri. “deneme- hi-
kâye” veya “tezli hikaye” olarak isim-
lendirilen, “Yaral› Küheylân.” Bu, Türk
hikâyesine yeni bir derinlik kazand›r-
ma gayretinden mi kaynakland›? 

Hay›r, deneme-hikâye veya Sabahat
Emir’in ifadesiyle tezli-hikâye yeni bir fley
de¤il. Edebiyat›m›zda öteden beri var olan
bir tür. Ancak, zor oldu¤u için fazla kulla-
n›lmam›fl. Bu tarz bir metinde, ‘hikâye’
iflin edebî zarf› ve hatta ‘tuza¤›d›r.’ Esas
mesele, bu fikir-yo¤un hikâyelerde insan
denen meçhulü bütün yönleriyle çözüm-
lemek, davran›fllar›n›n arkas›ndaki psiko-
lojiyi tahlil etmektir. Bu yo¤unlaflt›r›lm›fl
edebî-fikrî metinler, ayn› zamanda ve hat-
ta özellikle ‘deneme’ niyetine de  okuna-
bilir. Çünkü hikâyede kifli ve konuflmalar
azd›r. Diyaloglar, sadece söylenecek fikir-
lere ve yap›lacak sosyal sorgulamalara ka-
p› aralamak için baflvurulan bir teknik.
Esas gaye ise yazar›n meselelere sosyal,
psikolojik ve felsefî yo-
rumlar getirmesidir. 
Özet bir ifadeyle, gerek
“Nemrut Atefli”nde, ge-
rekse “Yaral› Kühey-
lân”da yapmaya çal›flt›-
¤›m, ‘ait oldu¤u ruh ikli-
minden’ ayr›larak, küre-
sel hülyalara dalan insa-
n›m›za, kendi kimli¤ini,
kendi ‘derunî cevheri-
ni’, ebedîyet tasavvuru-
nu hat›rlatmak. Frans›z
moralist filozof Vave-
norgues, “Büyük düflün-
celer hisden do¤ar!”
der; “Yaral› Küheylân”› bu aç›dan de¤er-
lendirmek gerekir. Netice-i kelâm, kurtu-

luflun mutlak yolu, kendi fikriyat›m›za,
kendi hissiyat›m›za dönmek ve yeniden
kendimiz olmaktan geçiyor. Bizler âlî bir
medeniyetin çocuklar›y›z. Esrar ve hik-
met bizdedir. A¤yar diyarlarda sahte/ya-
pay cennetler aramak nâfile. Çünkü, ken-
di cennetini yitirenler, baflkalar›na cennet
vadedemez! 

fiair ve fikir adam› olarak, düflünce
ve duygular›n›z› ifadede kelimelerin
yetersiz kald›¤›n› düflündü¤ünüz
oluyor mu? 
Mevlânâ hazretleri der ki: “Dün, dünde
kald› canca¤›z›m, flimdi yeni bir fley söyle-
mek lâz›m.” Yeni bir fley söylemek için, es-
rar›n› yitirmemifl, diriltici rayihas› olan ye-
ni kelimelere ihtiyaç var. Bunun için, yaz›-
y› söktü¤üm günden beri yeni kelimeler
ö¤renme gayreti içindeyim. Bilinen lügât-
lerin d›fl›nda, okudu¤um metinlerde rast-
lad›¤›m, mânâ itibariyle tefekkürüme yeni
ufuklar kazand›racak yüzlerce kelime ve
kavram› not ederim. Bu not defterleri be-
nim için, sosyal, kültürel, felsefî, tasavvufî
boyutuyla bilgi hazinesi gibidir. Bir baflvu-
ru eseridir. Yaz› yazarken onlardan istifa-
de ederim. Yani, iyi bir kelime ve kavram
avc›s›y›m. Her lügâtten, her kitaptan yeni
kelimeler devfliririm. Savaflta asker için

kurflun neyse; yazar için
de kelime odur! Yine de,
beynin ve kalbin izah edi-
lemez öyle hâlleri var ki,
onlar› anlatmada kelime-
ler kimi zaman kifayetsiz
kal›r. 

Kabu¤u 
K›rma Zaman›...
Y›llard›r münzevi bir
hayat yafl›yordunuz.
Fakat son iki eserinize
ilk defa bir genifl tan›-
t›m toplant›s› gerçek-
lefltirdiniz. Bu kabu-

¤unuzu k›rma hadisesi, nas›l bir ihti-
yaçtan do¤du?
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Öteden beri, “bir insan›n hem iyi bir ente-
lektüel, hem de iyi bir pazarlamac› olmas›
mümkün de¤il” fikrini savunmakta ve bu-
na ba¤l› kalmaya çal›flmaktayd›m. Gerçek-
te yazara düflen, çilesini çekip eserini orta-
ya koymakt›r. ‹flin pazarlama yönüyle, bafl-
kalar› ilgilenmeli. Fakat bu durum, sa¤l›kl›
toplum için geçerli. Oysa günümüzde pa-
zarlamac›l›k, ç›lg›n ötesi bir noktaya var-
m›fl. Kimse iflin özüne, mahiyetine bakm›-
yor. Eserin kalitesinden ziyade, gösteriflli
ambalaj ile abart›l› sunum cambazl›¤› öne
ç›k›yor. 
Fakat biz flöhret için, servet için de¤il; sa-
hih ve sa¤l›kl› fikrin yay›lmas› için, kabu-
¤umuzu k›rma gere¤i duyduk. Sa¤ olsun,
dostlar›n teflvik ve yard›m›yla ilk defa böy-
le bir tan›tma denemesinde bulunduk.
Tahminimizin ötesinde bir ilgiyle karfl›lan-
d› kitaplar. Yapmak istedi¤imiz, her türlü
maddî beklentiden uzak, düflünce gelene-
¤i ile ahlâk nizam›n› yeni okuyucular vas›-
tas›yla gelece¤e intikal ettirme gayretiydi.
Pazarlamac› yazarlar›n yapt›¤›, ‘kâr harekâ-
t›’ ile ilgisi yok.

Hepimiz 
‘Yaral› Küheylân’›z...
Bugüne kadar daha baflka 
eserleriniz de oldu¤u halde, 
son iki eserinizin gördü¤ü büyük 
ilgiyi neye ba¤l›yorsunuz?
Hiç flüphe yok ki, bu ilgi önce Allah’›n tak-

diri. Her ne kadar, mütevaz› tan›t›m›n
bunda k›smen rolü olduysa da, san›yorum
kitaplar daha ziyade kalbe nüfuz eden mâ-
nidar isimleri ve insan›m›z›n ruh hâli ile
tedirgin dünyay› iyi tahlil etti¤i için ilgi
gördü. fiunu aç›kl›kla belirtmeliyim ki,
“Nemrut Atefli” yaflad›¤›m›z ’kötülükler
yüzy›l›n›’ veciz bir flekilde tan›ml›yor. “Ya-
ral› Küheylân” ise, Mehmet Niyazi Beyin
de belirtti¤i gibi, “hepimizin dram›.” Yani,
müflterek bir hüznü, müflterek bir ›st›rab›
dile getiriyor kitaplar. San›yorum, gösteri-
len ilgi biraz da bundan kaynaklan›yor.
Gerçekten de, gittikçe ruhumuza yabanc›-
laflan hayat karfl›s›nda, hepimiz birer “Ya-
ral› Küheylân”›z. Okuyucu, yap›lan sosyal
elefltirilerle, ruh çözümlemelerinde, kendi
hâllerine benzerlikler bulmufl olmal›. “Ya-
ral› Küheylân”, ahlâk anlay›fl›na, ebedîyet
fikrine ba¤l› kalmakla, gelenekli insan an-
lay›fl›n›n dejenere oldu¤u büyük flehre tu-
tunma mecburiyeti aras›nda zorlanan; ki-
fliyi kendi d›fl›na savuran bu kaos içerisin-
de, ‘flahsiyetini koruyabilmek için’ derin
sanc›lar yaflayan insan›n, ruh burkan hikâ-
yesi. Özellikle vurgulamak isterim ki,
“Nemrut Atefli” irfân›m›n, “Yaral› Kühey-
lân” ise ilhâm›m›n eseridir. Biri beyne, bi-
ri kalbe hitap ediyor...”Kalpten ç›kan söz,
kalbe ulafl›r!”  derler, iflin as›l s›rr› burada...

Kültür ve ‹ktisat Terkibi...
Uzun y›llar, kültürün bizzat içinde

yer ald›n›z. Son y›llarda ise, 
ülkemizin mümtaz ifl adamlar› 
taraf›ndan kurulan MÜS‹AD  
bünyesinde hizmet veriyorsunuz. 
‹ktisat ile kültürün terkibi hakk›nda
neler düflünüyorsunuz?
Kültürle ekonominin, birlikte yürümesi,
ayn› maksada hizmet etmesi, güç ve ideal
birli¤i içinde olmas› öteden beri hayâlim-
dir. Bence ülkemizin bir s›çrama yapmas›
buna ba¤l›. Çünkü, kültürsüz ekonomi,
ekonomisiz kültür eksiktir. Arzu edilen
hedefe varamaz. Bir ülkenin, iktisadî kur-
tuluflu kadar, kültürel kurtuluflu da önem-
li ve vazgeçilmezdir. Yüksek bir fikir, an-
cak sa¤lam altyap›yla desteklenirse cemi-
yette müessir olabilir. Samimiyetle ifade
edeyim ki, birçoklar› gibi ben de, bir sivil
toplum kuruluflu olarak ülkenin ekono-
mik, sosyal ve kültürel gelece¤i aç›s›ndan
MÜS‹AD’dan ümitliyim. Bu ümidin realize
edilebilmesi için de, kuruluflun misyon ve
vizyonuna fikrî planda destek olmaya çal›-
fl›yorum. Uzun y›llar emek verdi¤im kültür
ve bas›n dünyas›ndan, benim için yeni bir
tecrübe olan ekonomi dünyas›na savruldu-
¤umda; bu mümtaz müessesenin, d›flar›-
dan -peflin hükümle- alg›lan›fl›n›n çok öte-
sinde bir görev üslendi¤ine flahit oldum. 
Aç›kl›kla belirtmeliyim ki, ‘Yüksek ahlâk,
yüksek teknoloji” slogan›n› fliar edinen
MÜS‹AD’da, millî-mânevî de¤erlerine say-
g›l›, medeniyet perspektifine sahip; bu-
nunla birlikte ayn› zamanda dünyadaki
teknolojik de¤iflimi ve bilgi ça¤›n› yak›n-
dan takip eden, ayd›n bir kesim var. K›saca
MÜS‹AD, geleneklerine ba¤l› ça¤dafl Türki-
ye’nin ayd›nl›k yüzünü temsil ediyor. 
Ülkemiz için, sa¤lam ekonomik altyap›s›,
sa¤l›kl› fikrî temelleri olan, en müessir ç›k›-
fl›n, özgür ve ba¤›ms›z sivil toplum kuru-
lufllar› vas›tas›yla gerçekleflebilece¤ine ina-
n›yorum. fiüphe yok ki MÜS‹AD, ülkemi-
zin yar›nlar› ad›na ümit ba¤lad›¤›m›z mües-
seselerin en bafl›nda yer al›yor. Arzulad›¤›-
m›z onurlu çizgiye, ancak kültür ve ekono-
minin güç birli¤i sayesinde ulaflabilece¤i-
mizi asla unutmamal›y›z...
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BSF’deki tan›t›m program›nda yazar Mehmet Niyazi, 
Olcay Yaz›c›’n›n tefekkür hayat›n› anlatt›.



Ateflin ‹çindeki 
Gül Esenli¤i... 
Son olarak, “Nemrut Atefli” ile
“Yaral› Küheylan”›n kültür 

çevresinde gördü¤ü kalbî ilginin 
ruh dünyan›zdaki yans›malar›n› 
merak ediyorum?
Fuzûlî’nin ‘Su Kasidesi’nde, “Zayi olmaz
gül temennasiyle vermek hare su!” diye
güzel bir m›sra› var. Bundan ilhamla, eme-
¤in zayi olmad›¤›n›, iyi niyetle topra¤a eki-
len tohumun, uygun iklimini buldu¤unda
mutlaka yeflerece¤ini yakînen görmek,
kalbe inflirah veren, revnakl› bir duygu.
Rabb’ime binlerce flükür, eme¤i geçen
tüm dostlara teflekkür. Erdem ve adâlet
eksenli cihanflümul ar›nma ça¤r›s›n›n mu-
hatab›na ulaflmas›, flüphesiz mutlu ve
mesrur edici bir duygu. Samimiyetle ulvî
bir hedefe yöneldi¤inizde, zâlim kuflatma-
lara ra¤men, önünüzde ayd›nl›k bir yol
aç›l›yor. Burada, muhatab› faziletli ve
‘emin insan’ olan, mânevî bir mesaj söz
konusu. Atefli ve ›st›rab› ço¤altma de¤il,
bütün umutlar› kül eden zalim atefle su ta-
fl›ma ça¤r›s›. ‹nsanl›¤a büyük ›st›raplar ya-
flatan, merhametsiz Nemrutlara bakarak,
asla ümitsiz olmamal›y›z. Çünkü, atefl ne
kadar fliddetli olursa olsun, özünde mutla-
ka bir ‘gül esenli¤i’/‘kurtulufl mufltusu’ ta-
fl›r. Nemrut ateflini, gül bahçesine çevir-
mek ise, ‘Do¤unun ve Bat›n›n Rabb’i  olan
Allah’ için, zor de¤il!’ Gittikçe fleditlefle-
rek, ‘küresel bir korkuya’ dönüflen “Nem-
rut Atefli”ne ra¤men, sözü bir Çin ata sö-
züyle ve esenlik ümidiyle noktalayal›m:
“Bir yerde küçük (sefil-zâlim) insanlar›n
gölgesi çok büyümüflse, biliniz ki, orada
günefl batmak üzeredir!”  
‹nsan› endiflelendiren trajik hadiselere
ra¤men, kutlu kervan›m›z, ‘günefli batma-
yan ebedîyet ülkesine do¤ru” yoluna de-
vam ediyor. Kitab›n takdim yaz›s›ndaki
son paragraf› bir kere daha hat›rlaya-
l›m:“‹nanc›m odur ki, insanl›¤›n en mü-
him ruh ihtilâli, en büyük terakkisi; ‘ebedî
cennetleri’ kendine yasaklayan küresel
Nemrutlara karfl›, bütün gücüyle direnme-

si olacak! Sonsuzlu¤a yürüyen ‘ulu kerva-
na’ kat›lmak; kaostan sükûnete, hiçlikten
efendili¤e, eflyadan erdeme, cinnetten

cennete; ateflten gül esenli¤ine dönüfl. ‹fl-
te, gerçeklefltirilmesi gereken en mukad-
des de¤iflim bu.” 

ÇERÇEVE Mart 2005110

dosya G‹R‹fi‹MC‹L‹K / Ateflin ‹çindeki Gül Esenli¤i

Olcay Yaz›c›: fiair, yazar ve gazeteci...
1953’te Trabzon’un Sürmene ilçesinde
do¤du. Yüksek tahsilini ‹stanbul’da ta-
mamlad›.
Baflta Hisar, Türk Edebiyat›, Bo¤aziçi, Do-
lunay, Ufuk Çizgisi, Millî Kültür, ‹nsan ve
Kâinat, Cemre, Ça¤r›fl›m, Kültür Dünyas›,
Tarih ve Düflünce, Bizim Külliye, Çerçeve,
Ufuk Ötesi, Biyografi Analiz ve ‹pek Yolu
olmak üzere, birçok dergide fliir, hikâye,
deneme ve kültür yaz›lar› yay›nland›. 
Türk Edebiyat› Dergisi’nin Yaz› ‹flleri Mü-
dürlü¤ünü, ‹nsan ve Kâinat dergisinin edi-
törlü¤ünü, Kültür Dünyas› Dergisinin Ge-
nel Yay›n Yönetmenli¤ini yapt›. Türkiye
gazetesinde uzun zaman kültür sanat yö-
netmenli¤i, röportaj yazarl›¤› ve redaktör-
lük yapt›. Kültür eski Bakan› Nam›k Kemal
Zeybek’in  ç›kard›¤› Ayy›ld›z Gazetesi’nin
Kültür ve Düflünce sayfas›n› yönetti.
Bir süre, Müstâkil Sanayici ve ‹fladamlar›
Derne¤i’nin Süreli Yay›nlar Editörlü¤ünü
yürüttü.

1991’de ‹stanbul’da düzenlenen, “12.
Dünya fiairleri Kongresi ve Yunus Em-
re’ye Sayg› Kurultay›”na (X11. World
Congress Of  Poets, In Homage To Yu-
nus Emre) “Dervifl” isimli fliiri ve “Yunus
Emre’nin Rüzgâr›yla” bafll›kl› tebli¤iyle
kat›ld›. Halen, Uluslararas› Teknolojik
Ekonomik ve Sosyal Araflt›rmalar Vakf›
(UTESAV) Genel Müdürü olarak görev
yap›yor. 
‹LESAM (‹lim ve Edebiyat Eseri Sahipleri
Meslek Birli¤i), Türkiye Gazeteciler Ce-
miyeti ve Türkiye Yazarlar Birli¤i üyesi
olan Olcay Yaz›c›’n›n, bestelenmifl fliirleri
de var. 
Olcay Yaz›c›”n›n yay›nlanm›fl bafll›ca eser-
leri ise flöyle:
“Erguvan U¤ultusu” / ”Tart›flmay› Tart›fl-
mak”/ ”Hüzün Yaz›lar›” / ”Eylül’ün K›rd›-
¤› Gül” / ”Kitaps›z Toplum” / “Büyük
Gün / “Kendimiz Olmaktan Nas›l Ç›kt›k” /
”Nemrut Atefli” ve ”Yaral› Küheylân.”

OLCAY YAZICI K‹MD‹R?

“Asker için kurflun neyse, yazar için de kelime odur”
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Kitap Tan›t›m

Cesur Giriflimciler 

Sadi Özdemir, Hayat 
yay›nlar›, 253 Sayfa

Sadi Özdemir'in; 2003 y›-
l› Ekim ay›n›n ilk hafta-
s›ndan itibaren Hürriyet
gazetesinin Ekonomi
Servisi'nden bir muhabir
olarak yapmaya bafllad›¤›
Küçük ve Orta Boy ‹fllet-
meler (KOB‹)'in baflar›
öykülerini konu edinen
röportajlar, memleketin
birçok bölgesinden, çok
farkl› sektörlerden giri-
flimciyi ülkenin en büyük
gazetesinde 'gündeme'
tafl›d›. Bu öykülerden 50
tanesi bu kitapta yer al›-
yor. Bu öykülerdeki kifli-
lerin as›l ve tek önemli
ortak noktas›; hepsinin
formüllere pek s›¤mayan
giriflimci bir ruha sahip
olmalar›yd›. Yoksa; 
-‹lkokulu bile 9 y›lda biti-
rebilen Gaziantepli Men-
nan Usta, 15 dakika ince-
ledi¤i herhangi bir maki-
neyi yapabilme yetene¤i-
ne 'bilimsel çal›flma' viz-
yonunu eklemeseydi, ya-
pabildiklerini sadece tak-
litçilikle s›n›rl› kalaca¤›n›
anlayabilir miydi? 
Bu kitapta böyle daha
birçok soru ve cevaplar›

yer al›yor. Ayr›ca bu öy-
küler; 1980'lerden itiba-
ren çok ciddi s›çrama ya-
pan, Gaziantep, Denizli,
Konya, Kayseri, Çorum,
Kahramanmarafl gibi giri-
flimci illerimizin hem
kendi krizlerini hem de
ülkenin genel ekonomi-
sindeki krizleri nas›l afla-
bildikleri konusuna da
aç›kl›k getiriyor.

Türkleri 
Anlama K›lavuzu

Zeki Kayahan Coflkun, 
Birharf, 176 s.

Tatil, d›flar›da yemek,
okul, misafirlik, iflyeri,
çocuk, toplu tafl›ma araç-
lar›, dü¤ün, sa¤l›k ve so-
kakta Türklerin tutum ve
davran›fllar› mizahi ola-
rak, kitab›n kapak ifade-
siyle stand-up tad›nda,
okuru s›kmadan ifllen-
mifl. Ayr›ca okuru düflün-
dürmeye sevk ederek,
daha bilinçli hareket et-
mesini sa¤l›yor kitap.
2.90 fiyatl› ve 50 bin ba-
s›lm›fl olmas›na ra¤men
seviyeli bir çal›flma olma-
s› vurgulanmas› gereken
baflka bir özellik. Ayr›ca
kitab›n sevilmesi arkas›n-

dan ikinci cildinin yay›n-
lanmas› sa¤lad›. 

Bilgi Devleti

Abdurrahman Sa¤kaya,
Ormanc›l›k ve Tabiat› 
Koruma Vakf› Yay›n›, 

164 sayfa
Emekli Bürokrat Abdur-
rahman Sa¤kaya taraf›n-
dan haz›rlanan kitap, 7
ana bölümden olufluyor.
Ça¤›m›zdaki h›zl› de¤i-
flim, teknolojik geliflme
ve küreselleflme olgular›
›fl›¤›nda devletin yeni ro-
lünü sorgulayan yazar,
Türk devlet ve demokra-
tik yap›s›n› da inceliyor.
Kamunun içinden gelen
birisi olarak kamu refor-
munu da de¤erlendiren
yazar›n fikirleri, bu aç›-
dan daha da önemli hale
geliyor.

Unutulmayan 
Edebiyatç›lar, 

Mehmet Nuri Yard›m,
Nesil Yay›nlar›

Mehmet Nuri Yard›m’›n
y›llardan beri gazete ve
dergilerde kaleme ald›¤›
yaz›lar bir araya getirile-
rek haz›rlana kitapta yer

alan portrelerde, söz ko-
nusu edebiyatç›n›n ge-
nel bir çerçevesi çizili-
yor, hayat›ndan bahsedi-
liyor, sanat/edebiyat an-
lay›fl› üzerinde duruluyor
ve edebiyat dünyam›za
katk›lar› ile duygu dün-
yam›za getirdiklerine
vurgu yap›l›yor. Mehmet
Nuri Yard›m, kitapla ilgili
olarak düne kadar 'mefl-
hur' olan bir çok yazar›n
bugün için neredeyse
'meçhul'e döndü¤ünü ve
kabolup gitti¤ini belirte-
rek, bu kültür erozyonu-
na mutlaka engel olun-
mas› gerekti¤ini söylü-
yor. 
Yard›m, amac›n›n ihmale
u¤rayan veya unutulma-
ya yüz tutan edebiyatç›la-

r›m›z› yeniden hat›rlat-
mak ve bu yitik de¤erleri
toplumun hâf›zas›na
nakfletmek oldu¤unu
belirtiyor. Kitapta yer
alan 55 edebiyatç›dan
22’si, Milli E¤itim Bakan-
l›¤› taraf›ndan ö¤rencile-
re tavsiye edilen 100 Te-
mel Eser’in yazarlar› ara-
s›nda bulunuyor. 

Dergiler Dünyas› Yeniden Hareketlendi
Fikir, edebiyat dergileri hep k›sa ömürlü olur biz-
de. Bunun için Cemil Meriç, “Türkiye, dergiler me-
zarl›¤›d›r!” demifl. Ekonomik zorluluklara dayana-
rak, uzun soluklu olmufl çok az dergimiz var. Eko-
nomide, doyum noktas›n›n iflareti midir bilinmez
ama, son zamanlarda fikir, edebiyat, sanat dergile-
rinde hissedilir derecede bir hareketlilik, bir k›m›l-
dama, bir art›fl gözleniyor. Bu hem ‹stanbul için,
hem de taflra için geçerli. Bir ç›rp›da sayabilece¤i-
miz isimler aras›nda Bizim Külliye, Mor Taka,
Mostar ve özellikle de Yüzak› dergisi yer al›yor.
Bu arada, son zamanlarda dikkat çeken bir durum
da, baz› dergilerin gelenekten yavafl yavafl uzaklafl-
maya bafllamas›. Popülizm ne yaz›k ki fikrî misyon
iddias›ndaki dergilere kadar sirayet etmeye bafllad›.
Oysa edebiyat da, di¤er disiplinler gibi ilmî bir di-
siplindir ve yerleflik bir gelene¤i vard›r. ‘Bana göre
t›p’ olamayaca¤› gibi, ‘bana göre edebiyat, bana gö-
re fliir’ de olamaz. Ne var ki, kimileri Bektafli nama-
z› gibi, ‘ben yazd›m oldu’ pervas›zl›¤›nda. 
‹flte Muhammed Ali Eflmeli yönetimindeki “Yüzak›”
dergisi, köksüz ak›mlarca d›fllanan edebî gelene¤in
onurlu misyonunu üstlenerek, gerçekten de ede-
biyat›n “Yüz ak›” olma yolunda ümit va’dediyor.
Bütün dergilere baflar›lar.  


