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SUNUS,
Vakfımızın Saygıdeğer Mensupları, Kıymetli Dostlarım;

 Ekonomiden siyasete, sanat ve spordan, sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar her alanda dünyayı etkisi al�na alan 
ve neredeyse haya� durma noktasına ge�ren Korona Salgını birçok sivil toplum kuruluşunda olduğu gibi maalesef vak�mı-
zın faaliyetlerini de derinden etkilemiş ve burslandırma ve Salı konferansları gibi ru�n birkaç faaliyet ve programın dışında 
Yöne�m olarak planladığımız faaliyetlerin icra edilmesini imkânsız kılmış�r. 

 Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgınla, üstün bir gayretle mücadele edilmiş ve bunun sonucu olarak 
salgının etkileri nihayet hafiflemeye başlamış�r. Dileğimiz bir an önce bu ille�en başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığın, 
üzerine düşen dersleri almış olarak kurtulması ve haya�n normal akışına geri dönmesidir. 

 Korona tedbirleri ve bu kapsamda uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlamaları ne�cesinde; sizlere doğru, 
güncel ve güvenilir bilgilerin aktarılması gayesiyle yürü�üğümüz, değerli hocalarımızın, bürokratlarımızın ve edebiyatçıları-
mızın ka�ldığı salı programları hem canlı olarak izlemeye hem de interak�f ka�lıma imkân verecek şekilde çevrimiçi olarak 
yürütülmüştür.

 Söz konusu programlar kapsamında; ekonomiden dış poli�kaya, eği�mden tarihe, edebiya�an ilahiyata kadar 
geniş bir spektrumda konular, kimi zaman Kovit-19 perspek�finden, alanında seçkin isimler tara�ndan aktarılmış�r. Ağırlıklı 
olarak dış poli�kanın ele alındığı konferanslarda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sn. Yavuz Selim KIRAN “Pandemi Süreci ve Türk 
Dış Poli�kası” konulu değerlendirmesini sunmuş, ayrıca; Azerbaycan’daki güncel gelişmeler, İran, seçim sonrası Türki-
ye-ABD ilişkileri, Avrupa’da İslam Düşmanlığı, Güneydoğu Asya ve Osmanlılar, Afrika ve kültürel diplomasi bu alanda ele 
alınan diğer konular olmuştur.

 Söz konusu programlarda dile ge�rilen düşüncelerin özetlerinin yer aldığı bu bülteni; programlarımızı takip eden-
ler için ha�rla�cı, kaçıranlar için ise dikkatlerini çekmek maksadıyla hazırlamış bulunmaktayız. Bültende yer alan her bir 
programın tamamı vak�mızın YouTube sayfasında sizlerin is�fadesine sunulmuştur.

 Öğrenci ve mezunlarımızın akademik, sosyal ve kültürel ih�yaç ve beklen�leri göz önüne alınmak ve Vak�mızın 
kuruluş gayesini bihakkın yerine ge�rmek amacıyla 2021-2022 dönemine yönelik hazırlık faaliyetlerimiz devam etmektedir. 
Faaliyetlerin eksiksiz olarak yerine ge�rilmesi siz değerli üyelerimizin ilgi ve alakasına sıkı sıkıya bağlıdır. Bu nedenle bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklerinizi beklediğimizi bildirir, bu bülten de dahil yap�ğımız ve yapacağımız çalış-
maların hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.

Serdar GÜNDOĞAN
Siyasallılar Vak� Yöne�m Kurulu Başkanı



SALI KONFERANSLARI

SALI KONFERANSLARI KONU VE KONUKLAR

 Ülkemizin önde gelen akademisyen, bürokrat ve fikir adamlarının koronavirüs tedbirleri, nedeniyle online olarak 
ter�p e�ğimiz seminer ve konferanslarla takip etmeye ve e�rmeye çalış�k. Eği�m-Faaliyet dönemi içerisinde yapılan “Salı 
Konferanslarımıza” katkı sunan değerli davetlileri şöyle sıralayabiliriz;

DR. Murat TURGUT, Ekonomist-Akademisyen

“Yeni Türkiye Ekonomisi”
4

DR. Cavit VELİYEV, Azerbaycan Stratejik Araş�rmalar Merkezi

“Azerbaycan’daki Güncel Gelişmelerin Değerlendirilmesi”
5

Yazar İbrahim DEMİRCİ & Şair A�f BEDİR

“Vefa�nın 1. Yıl Dönümünde Nuri Pakdil’i Anıyoruz”
6

DR. Hakkı UYGUR - İran Araş�rmaları Merkezi Başkanı

“İran ve Bölgesel Gelişmeler”
6

Süleyman GÜNDÜZ 

“Pandemi Sürecinde Yeni Bir Dil Kurmak Mümkün mü?”
7

DR. Muhterem DİLBİRLİĞİ, Yazar

“Avrupa’da İslâm Düşmanlığı”
8

PROF. DR. Semih AKTEKİN, Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi Rektörü

“Pandemi Sürecinde Eği�m ve Okulları Yeniden Düşünmek”
9

PROF. DR. Birol AKGÜN, Maarif Vak� Başkanı

“Seçim Sonrası Türkiye - ABD İlişkilerinin Değerlendirilmesi”
9

Yavuz Selim KIRAN, Dışişleri Bakan Yardımcısı

“Pandemi Süreci ve Türk Dış Poli�kası ”
10

Halil COŞKUN, Yazar

“Türkiye: Tarih’de Kaderdir”
11

DOÇ. DR. İsmail Hakkı KADI, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğre�m Üyesi

“Yüksek Emperyalizm Çağında Güneydoğu Asya ve Osmanlılar”
12



Kemal YURTNAÇ, Vali-Mülkiye Başmüfe�şi

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel ve Yerinden Yöne�m”
13

Selaha�n YUSUF

“Eve Dönemezsin Romanı; Ev Ne, Aile Kim?”
14

DOÇ. DR. Ali DEĞİRMENDERELİ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğre�m Üyesi

“2021 Yılı Merkezi Bütçesinin Değerlendirilmesi”
15

DOÇ. DR. Mustafa TUNA, 2017-2019 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel ve Yerinden Yöne�m II”
15

Şaban BABA, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyesi

“Kişisel Verilerin Korunması”
16

DR. Mehmet Sami YILDIZ, Aksaray Üniversitesi Öğre�m Üyesi

“Kur’an-ı Kerim’in İk�sadi Muhtevası ve Mesajları”
17

PROF. DR. Ahmet KAVAS, Dışişleri Bakanlığı-Dakar Büyükelçisi

“Yeni Türk Dış Poli�kası ve Afrika”
18

PROF. DR. Erdal AKDEVE, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon Müdürü

“Sosyal İnovasyon ve Kamuda İnovasyon; Ekosistem Yaklaşımı”
19

Ali ŞAHİN, AK Par� Gaziantep Milletvekili

“Bir 28 Şubat Hikayesi”
20

Fa�h BAYHAN, Sebilürreşad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

“Mehmet Akif ve İs�klal Marşının Bir Düşünce Sistema�ği Olarak Değerlendirilmesi”
21

PROF. DR. Muhsin KAR, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü

“Kovit-19 Öncesi ve Sonrası Dünya Ekonomisi”
21

DOÇ. DR. M. Yalçın YILMAZ, İs�nabul Üniversitesi Kültür Merkezi Müdürü

“Kültürel Diplomasi ve Türkçe”
22

Haya� İNANÇ, Edebiyat-Şair

“Klasik Türk Şiirinde Peygamber Sevgisi”
23

PROF. DR. Murat ÖNDER, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğre�m Üyesi

“Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Kurumsallaşma Sorunları”
24



13.09.2020
Dr. Murat TURGUT - Ekonomist

Yeni Türkiye Ekonomisi Sunumu

4

 Bugün sizlerle birlikte; üre�m ekonomisini, 
faizi, kuru ve aralarındaki ilişkiyi konuşacağız.

 24 Ocak kararları kapsamında diğer birçok 
poli�ka değişikliği ile birlikte özellikle TL’nin konver-
�bl hale gelmesi ile kapalı bir ekonomiden dışa açık 
bir ekonomi haline geldik. Bu süreçle birlikte 
ekonomide ciddi dışa açılımlar oldu. Hem parasal 
açıdan hem reel üre�m bakımından ciddi bir 
büyüme yakalandı. Fakat bu büyüme dikkat eder-
seniz her on yılda bir krizlerle kesildi. Niye kesildiği-
ni iyi analiz etmemiz gerekiyor.

 Yaşanan bu krizlerin tamamında, ülkemize 
giren döviz miktarı ve bunun meydana ge�rdiği 
büyüme ve bu büyümenin sekteye uğrayıp uğrama-
ması hususu öne çıkan en önemli konu olmuştur. 
Bu süreçlerin hepsinde devalüasyon ile karşılaş�k. 
Devalüasyon döviz kurunun yükselerek TL’nin 
değer kaybetmesiydi. Biz hep şunu düşündük; 
ekonomide TL’nin değerli olmasının çok büyük bir 
üstünlük sağladığını varsaydık. Yani 1 TL 1 Dolar 
olacak�. Fakat şunu hiç göz önünde bulundurma-
dık. Bu büyüme modelimizde rekabetçi olmayan bir 
kur ile ne kadarlık bir büyüme sağlayabilirdik. 

• Yeni ekonomi yaklaşımında yerli üre�m 
sürecini geliş�rmek zorundayız.

• Üre�m konusunda herhangi bir malı ithal 
etmek daha avantajlıdır söyleminden vazgeçilmesi 
gerekir.

 Benim söylemim zihniyet devrimidir. Biz 
üre�me bakış açımızla zihniyet devrimi yapabilir-
sek o zaman her şeyi değiş�rebiliriz. Söylemek 
istediğim, dövizin Türkiye’de yükselmesi ve faizin 
yukarı çekilmek zorunda kalınması eski büyüme 
modelimizin bir gereğidir ancak 40 yıldır yap�ğımız 
bu model ideal bir büyüme modeli değildir ve 
ekonomi yöne�mimiz de böyle düşünmektedir. 

 Yüksek faizle, global likidite fazlası olduğu 
dönemlerde Türkiye’ye kaynak çekilerek üre�m 
teşvik edilmeye çalışıldı  ancak, bu üre�mden çok 
iç tüke�mi teşvik e�. Yerli üre�mi tam anlamıyla 
yapmak ve ekonomiyi güçlendirme zorundayız. Bu 
yeni ARGE ya�rımları ve markalar anlamına 
gelmektedir.

 Üre�m için faizi düşürmeniz gerekir. Yüksek 
faizle hiçbir sektörde üre�m yapılamaz. Yüksek 
faizle üre�m yapılsa dahi bu malı nasıl ucuza sata-
biliriz. Yüksek faiz maliyetler nedeniyle hangi yerel 
tüke�ciye bu sunulabilir.

 Enflasyon aşağı çekilecek diye birçok insan 
işsiz kalacak. İşten çıkarma yasağı süresiz devam 
edemeyeceğine göre yüksek faiz nedeniyle insan-
lar işsiz kalacak�r.

 Yeni ekonomi modelinin turizm ve ihracat 
ağırlıklı olması şar�r. Ülkemizde ciddi bir ihracat 
seferberliği yapılması lazım öncelikle talepler belir-
lenip ihracat odaklı talep arayışına çıkılması gere-
kir.

 Yeni ekonomi yaklaşımıyla döviz fiyatlarını 
faizin belirleme süreci yavaş yavaş geride kalmak-
tadır. Tabi ki bu dönüşüm kolay olmayacak�r. Faizle 
dövizi frenleme meselesi ar�k geride kalmalıdır. 

 Tarımsal üre�m önemli ve stratejik bir 
konudur. Gerçek vatansever olmak üre�mle başlar. 
Toplum olarak bu yeni ekonomi yaklaşımı ve dönü-
şümüne ayak uydurmamız gerekiyor.
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20.10.2020
Dr. Cavid VELİYEV
Azerbaycan’daki Güncel Gelismelerin
Degerlendirilmesi

 Öncelikle Siyasallılar Vak�na, siyasal 
mezunu olarak sizleri tanımak ve sizlerle konuş-
mak, hemde Azerbaycan /Karabağ meselesinde 
güncel konuları anlatma �rsa� verdiğiniz için teşek-
kür ederim.

 1988-1994 yılları arasında Ermenistan’ın 
Karabağ’a silahlı saldırıları sonucunda dağlık Kara-
bağ’ın özerk bölgesi ve çevresindeki yedi bölge 
Ermenistan tara�nda işgal edildi. .1991 yılında 
dağlık Karabağ’da Ermenilerden oluşan sözde 
parlamento bağımsızlık ilan edince Azerbaycan 
ayrıca dağlık Karabağ’ın özerkliğini kaldırmış�. Bu 
durumda Azerbaycan toprağı dağlık Karabağ’da 5 
bölge ve diğer yedi bölge Ermenistan tara�ndan 
işgal edilmiş oldu. Azerbaycan BM’ye üye olduğun-
da bütün bu topraklar Azerbaycan toprağı olarak 
BM tara�ndan kabul edildi.

 1993 yılında Ermenistan, Azerbaycan 
topraklarını işgale devam e�ği için Türkiye Erme-
nistan ile sınırlarını kapa�. 1995 yılından i�baren 
MİNSK grubu çerçevesinde görüşmeler 2009 yılın-
da MİNSK grubu çerçevesinde taraflar arasında 
sorunun çözümüne ilişkin Madrid ilkeleri belgesi 
kabul edildi... 2018 yılında Ermenistan’da bir 
devrim gerçekleş� ve Nikol Paşinyan ik�dara geldi. 
Sonra daha yara�cı çözüm önerileri ortaya koyaca-
ğım ve bu şekilde sorunun çözülmesini sağlayacağı

-nı belir� ve süreç olarak Rusya, Avrupa Birliği, 
Minsk Grubu ülkelerinden destek aradı fakat 
destek bulamadı.

 2020 Nisan ayında Ermenistan yöne�mi 10 
yıldır Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam 
eden Madrid ilkeleri görüşmesinden çekildiğini 
ilan e�.

 2020 Temmuz ayında Ermeni güçleri tara-
�ndan, Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine saldırı yapıl-
dı. Ermenistan tara�ndan yapılan bu saldırı sonucu 
Azerbaycan ordusun 1 general dahil 14 şehit oldu.
27 Eylül 2020’de İşgalci Ermenistan tara�ndan 
Azerbaycan’a yapılan ikinci saldırıda Ermeni güçle-
rine karşı Azerbaycan ordusu karşı taarruza geç�.

 Azerbaycan ordusu Ermenilerin işgal e�k-
leri bölgede oluşturduğu savunma ha�nı kısa 
sürede imha e�. Türkiye’nin, Azerbaycan ile askeri 
iş birliği Azerbaycan’ın Türkiye’den aldığı Siha’lar 
Ermeni savunma hatlarının imhasında çok önemli 
rol oynadı. Ermeni savunma hatları ve işgal e�ği 
bölgelerde oluşturduğu savunma güçlerinin mer-
kezine kadar ağır darbeler vuruldu. Azerbaycan 
işgal al�ndaki bölgelerde Ermenistan’ın 280 tankı-
nı imha e�.4 S300 savunma sistemini imha e�.80 
civarında çeşitli orta menzilli füze sistemlerini 
imha e�. 3 uzun menzilli Docka U füze sistemini 
imha e�. Azerbaycan ordusunun imha e�ği silah-
lardan da anlaşılacağı üzere İşgalci Ermenistan 
Karabağ bölgesini tam bir silah yığınağı haline 
ge�rdiği anlaşılmaktadır. Azerbaycan ordusu sava-
şın 23. gününde 3 şehrini ,2 kasabayı ve 100’den 
fazla köyü işgalden kurtardı.

  Karabağ savaşında iki kardeş ülkenin omuz 
omuza vererek kazanılan zafer sonrası yapılan 
Türkiye ve Azerbaycan arasında yüksek düzeyli 
askeri iş birliği toplan�sında cumhurbaşkanı ilham 
Aliyev kardeş Türkiye’yi her alanda destekleyeceğiz 
dedi.

 İşgal edilmiş Azerbaycan topraklarını kardeş 
Türkiye’nin destekleriyle işgalden kurtaracağız ve 
iki devlet tek millet olarak birlik ve beraberliğimiz 
daha da güçlenecek�r dedi.

.~
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27.10.2020
İbrahim DEMİRCİ - Yazar
A�f BEDİR - Yazar
Vefatının Birinci Yıl DonumundE Ustad
Nuri Pakdil

03.11.2020
Dr. Hakkı UYGUR - İran Araş�rmaları Merkezi Başkanı
Iran ve Bolgesel Gelismeler

 Sayın Rasim Özdenören ’in üstat Nuri Pakdil-
’in birinci yıldönümü münasebe�yle kaleme aldığı 
yazıda kendisinden “Arzını, talebini dahası yazısını 
tavrı ile ifade ederdi. Hemen hemen hiçbir konuda, 
hiçbir sorun üzerinde doğrudan düşünce sarf 
etmez üstü kapalı sloganlarla konuyu kapa�rdı. 
Başlangıçta açık seçik bir şekilde tar�ş�ğı imgeleri 
giderek saf imgelerle yerine ge�rmeye çalış�. Onun 
bu tavrı kendine has bir kişiliği simgeleş�rirken onu 
taklit etmeye çalışanlarda gülünç, yararsız dahası 
feci bir hal aldı. Pakdil’in belki de kişiliğini oluşturan 
bu tavır adamı niteliği başkasının üstünde ölçüleri-
ne uymayan bir konfeksiyon gibidir. Sevdiğini tam 
sever redde�ğini tam reddeder.”sözleriyle bahset-
miş�r.Kendisinin düşüncesinin, duruşunun temeli 
ailesine dayanmaktadır.Bunun nedeni ise Nuri 
Pakdil’in cumhuriye�n kuruluşundan 10 yıl sonra 
dünyaya gelmesi nedeniyle Osmanlı kültüründe 
ye�şmiş  lakin sonrasında Osmanlı yerine yeni 
kurulan bir devle�n ge�rdiği travmayı yaşayan bir 
anne ve babanın evladı olmasıdır.Örnek vermek 
gerekirse Nuri Pakdil’in babası aylarca sokağa 
çıkmamış kendini eve kapatmış�r.Ayıca anne ve 
babasının ilk başlarda izin vermemeleri nedeniyle 
okula gidememiş�r sonrasında dayısının ısrarı ile 3 
yıl geç de olsa okula başlayabilmiş�r. Okula gi�k-
ten sonra okulda öğretmenlerinin anla�kları ile 
evde ailesinden dinledikleri arasında çelişkiler 
olduğunu fark etmiş�r.

 Henüz 15 yaşındayken annesini kaybetmesi 
yazmaya başlamasına vesile oluyor. “Yazarlığa ilk 
olarak de�erime vefat eden annem için mektuplar 
yazarak başladım.” diyor kendisi de. Sonrasında lise 
döneminde de yazmaya devam ediyor. Profesyonel 
bir çalışmadan ziyade kendi istekleri doğrultusun-
da yazan Nuri Pakdil’in esas edebiyatçı kimliği 
üniversite döneminde Necip Fazıl Kısakürek; Sezai 
Karakoç gibi güçlü kalemlerle tanışmasıyla başlı-
yor.”Türkiye’de yabancılaşma edebiyat kanalıyla 
gelmiş�r ve yine edebiyat kanalıyla a�lacak�r” 
sözünü kendi hayat tarzı haline ge�rip yazılarını da 
bu yönde şekillendirmiş�r.

 1979 Devrimi İran İslam devrimi olarak 
ortaya çıkmış�r. Bu devrim Ba� ve Amerika'ya karşı 
olan bir devrimdir. Devrimin arkasından Irak Savaş-
ları başlamış�r. Savaştan sonra İran’da Şii kesimi 
hâkim olmaya başlamış ve Şiilerin Şiilerden başka 
dostu yoktur anlayışı hâkim olmuştur. O yıllarda 
alınan kararlar bugünleri de halen etkilemeye 
devam etmektedir. 

 İran Amerika ile yakınlaşmaya başladıkça 
hem ekonomik hem siyasi olarak rahatlamalar 
görülmüştür fakat son zamanlarda İran ekonomi-
sinde küçülmeler görülmektedir. 

.. .. .. ..

.
.

..
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10.11.2020
Süleyman GÜNDÜZ
Pandemi Süreci ve Yeni Bir Dil Kurmak 
Mümkün mü?

 Geç�ğimiz yıl Iran ekonomisi yüzde 15 
oranında küçülmüştür. Bu yılda dünyadaki salgın 
hastalıktan dolayı küçülmeye devam edeceği öngö-
rülmektedir. Ruhani hüküme�nin göreve başladı-
ğından bu yana dolar İran parası karşısında 10 kat 
değer kazanmış�r. Bu verilerde sıkın�ları görmemi-
ze katkı sağlamaktadır. 

 ABD seçimleri Iran acısından büyük önem 
arz etmektedir. Seçimlerin her iki iddialı adayı da 
İran ilişkilerini secim konuşmalarında dile ge�r-
mektedir. İran acısından son dönemlerin kri�k olayı 
Karabağ savaşı da hem coğrafya yakınlığı acısından 
hem nüfusundaki Türk vatandaşların çok olmasın-
dan dolayı ciddî önem arz etmektedir. 

 İran yetkilileri savaşın son bulması gerek�ği-
ni dile ge�rmişlerdir. Bir diğer mesele ise ABD’deki 
seçimlerin İran da ki Cumhurbaşkanlığı seçimini 
etkileyeceği görüşüdür. Örneğin Trump başa gelirse 
ça�şma poli�kaları sebebiyle general asıllı adaylar 
ön plana çıkabilecekken, Biden kazanması halinde 
ba�yla iyi ilişkiler kurabilecek olan adaylar öne 
çıkabilir. İran’daki ve ABD'deki seçimlerin ülkemizi 
de önemli ölçüde etkileyeceğini söyleyebiliriz. İran 
Türkiye ilişkilerine bak�ğımızda ise kültürel ortaklık 
ve nüfus bakımından yakınlık durumu aradaki reka-
be� normal kılmaktadır. 

 İran ve Amerika ilişkileri netleşesiye kadar 
Türkiye olarak mevcut denge siyase�ni yürütmeye 
devam edeceğimiz görülmektedir. Karabağ olayla-
rında ise Rusya'nın net olarak taraf olmaması sebe-
biyle İran da taraflı açıklamalardan kaçınmaktadır. 
Kısaca İran dış poli�kası bu şekildedir.

 19. yy’de sanayileşme ile birlikte kolonyaliz-
min dünyayı etkilemiş olmasından dolayı dünyada 
iki tür topluluk ortaya çık�. Bunlardan ilki asla 
medeniyet kuramayan Afrika, La�n Amerika, 
Avustralya yerlileri, ikincisi ise geçmiş dönemde bir 
uygarlık kuran ama ar�k o uygarlığını terk edip ba� 
tara�ndan ‘barbar’ diye nitelenen daha çok doğu 
toplumları. Bunların ise büyük kısmı Müslümanla-
rı, Hinduları ve Konfüçyüsleri kapsamaktaydı. Ba� 
dünyası tarihin yazılımını ele geçirdiği andan i�ba-
ren bütün dünya halkları için yeni bir tarih kuruldu. 
Örnek verecek olursak ‘Haçlı Seferleri’ kavramın-
daki sefer terimi çok hafif kalır. Sefer yerine bu 
durum is�la olarak isimlendirilmesi gerekir. Diğer 
bir örnek 1492 yılında Amerika’nın keşfinde yaşan-
mış�r. Burada da elimizi vicdanımıza koyarak bir 
keşif böyle mi olur? sorusunu sormak gerekir. Keşif 
olayı aslında Amerika’nın yağmalanmasıdır, is�lası-
dır, işgalidir. Nihai olarak Amerika’da yaşayan bir 
uygarlık olduğu belirten Gündüz, Meksika’dan 
bugünkü Peru’ya İknaların yok olmasını uygar dün-
yanın ilkel dünyayı keşfi olarak ele alabiliriz.

 Ba� dünyasının siyaseten yap�ğı tercihlerin 
bütün insanlık için bir çözüm üretemiyor ve ba�nın 
da yeni bir dile ih�yacı var. Pandemi süreci ile 
birlikte ba� dünyasında ortaya çıkan ilkel görüntü-
lerle beraber, insanlık modern devletlerin iflasının 
ortaya çıkabileceğini görmüş oldu. Bu olayın sonu-
cunda iki tercih oluştu. Birincisi Çin’in mücadelesi 
ile birlikte yeniden Marxist temelli, yani devle�n 
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17.11.2020
Dr. Muhterem DİLBİRLİĞİ
Avrupa’da Islâm Düsmanlıgı 

-daha otokra�k ve totaliter yöne�m anlayışının 
gelişmesi ile daha içe kapanık ve milliyetçi söylem-
lerle ortaya çıkan anlayış. İkincisi ise daha özgürlük-
çü, paylaşımcı, daha insani olan bir anlayış. 

 İşte biz Müslüman olarak bu bağlamda yeni 
bir dil kurmalıyız.

 Aliya’ya a�fla “Ar�k kendi mülkümüz üzerin-
de daha fazla kiracı davranamayız” diyorum.

 Ar�k tarihin taşrasına i�lmiş Müslümanların 
tarihin öznesi haline dönmek zorundadır. Müslü-
manlığın iddiası ‘en son’ olduğu için çok büyüktür. 
Onun için tüm insanlığı kurtaracak dili yeniden 
kurmak tarihsel bağlamda da gereklidir.

 Efendimiz ’in (s.a.s) veda hutbesinde ilk 
hitabı olan: Ey insanlar! Dilini tekrar kurmaları 
gerekir. Bu dil eşitlikçi ve özgürlükçü olmalıdır. Ba� 
dünyasının özellikle aydınlanma felsefesinde ortaya 
koyduğu eşitlikçi dünya son zamanlarda mülteci 
akınlarında hangi anlam ifade e�ği ortadadır. Müs-
lümanlar kendi dillerini kurmak zorundadır ve Müs-
lümanların örnekliği asla kendi inançları dışındaki-
ler değil, aziz Kur’an ve aziz Peygamberimiz olmalı-
dır.

 İslam düşmanlığının başlama sebepleri orta 
çağdan günümüze kadar olan çeşitli dini, siyasi ve 
ekonomik gelişmelerdir. Bu gelişmelerin başında 
ise otuz yıl savaşlarının ve sonucunda imzalanan 
Westphalia Antlaşmasının vardır.

 Westphalia Antlaşmasının sonucunda farklı 
mezheplerin özgürlük kazandığını ve bunun yanın-
da bilim ve dinin birbirinden ayrılmaya başladı, 
laikliğin temellerinin de burada a�ldı. Bu mezhep 
ayrılığının kabul edilmesinden sonra ötekileş�ri-
lenler mezhep farklılığını değil Hıris�yanlık ve 
Yahudilik dışındaki diğer dinleri esas aldı ve bunla-
rın başında da Müslümanlık gelir. 

 Avrupa’da ötekileş�rmenin anayasal yollar-
la da desteklendi ve Müslümanların belli başlı bazı 
gerekliliklerine (Başörtüsü kullanma, ezan, minare 
yapımı gibi.) karşı çıkıldı. 

 Bunların yanında günümüzde yapılan film-
ler, yazılan dergi ve kitaplar, çıkarılan dergiler ile 
İslam düşmanlığı yapılıyor. Bunlara gelen tepkileri 
ise fikir özgürlüğü kavramı al�nda değerlendirerek 
karşı çıkıyorlar. 

 Oysa insanların değerlerine hakaret etme-
nin fikir özgürlüğü olmadığı açık bir gerçekken. 
Avrupa’daki yükselen aşırı sağ görüşünün İslam 
karşıtlığının en önemli sebeplerinden biridir.  bu 
görüşün en karşıt olduğu anlayışın İslam olduğunu 
ve buna karşı olarak her anlamda şiddete başvur-
maktadırlar. Yine İslam karşıtlığını, devletlerin bir 
poli�ka aracı haline ge�rdiği bir gerçekte vardır.

 Avrupa’daki par�lerin desteklenmek için 
İslam karşı� eylem ve davranışlarda bulunduğu 
açıkça görülüyor.

 Avrupa’da Müslüman sayısının artması ile 
Avrupa’nın Müslümanları bir iç güvenlik tehdidi 
olarak görüyor. 

 Avrupa’daki ötekileş�rmenin İslam’a Fobi 
değil İslam düşmanlığı veya karşıtlığı olarak adlan-
dırılması daha doğrudur..

.
~
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24.11.2020
Prof. Dr. Semih AKTEKİN - Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi Rektörü
Pandemi Sürecinde Egitim ve Okulları 
Yeniden Düsünmek 

01.12.2020
Prof. Dr. Birol AKGÜN - Maarif Vak� Başkanı
Seçim Sonrası Türkiye - ABD Iliskileri  

 Pandemi ile gelen zorunluluklardan birisi de 
yüz yüze olan eği�mlerin online pla�ormlardan 
yürütülmesi oldu. Devlet dediğimiz kurum, kendi 
ulusal hedefleri doğrultusunda vatandaş ye�ş�r-
menin bir amacı olarak eği�m kurumunu düzenler, 
denetler ve yöne�r. Devlet vatandaşlara üç alanda 
eği�m vermektedir. Bunlar; bilgi, beceri tutum ve 
değerdir. Devle�n vermiş olduğu bu üç alandaki 
eği�me, eği�min üç boyutu denir. Pandemi süre-
cinde eği�m kurumunun, öğrencilere, eği�min üç 
boyutunu aşılarken birtakım olumsuzluklarla karşı-
laşılmaktadır. Online eği�mde bilgi ve değerler bir 
şekilde aktarılabilir. Ancak beceri anlamında ve 
sosyal etkileşim alanında zayıflık göstermektedir. 
Aslında var olan ve pandemi ile önemi artan online 
eği�m süreci, profesyonel bir alt yapıya ih�yaç duy-
maktadır ve maalesef dünyanın henüz online eği�-
me hazırlıklı olmadığı ortaya çıkmış�r. Eği�min, 
okuldan dijital ortama kayması, sosyal eşitsizlik 
anlamında öğrencinin aldığı eği�min kalitesini 
büyük ölçüde etkilemektedir. Bu bağlamda bilgisa-
yarı olmayan, internete erişim sağlayamayan, 
evinde yalnız kalabileceği boş odası bulunmayan 
öğrenciler, diğerlerine kıyasla geri kalmaktadır. 
Görsel, zihinsel ve işitsel engelli bireylere, özel 
olarak eği�m vermesi gerekmektedir.

 Tüm bunların yanında pandemi sürecinde 
evde kalan çocuklara, aileden gerekli destek ve 

-mo�vasyon gelmez ise ve okul aracılığıyla takviye 
edilen eği�m kısmı da zayıf kalırsa, öğrencilerde ve 
ailede psikolojik sorunlar ve travmalar baş göste-
recek�r. Hükümet, bu konuda geliş�receği poli�-
kalarda, aile alanını da göz önüne almalıdır. Ev ve 
aile, toplumun temel unsuru olarak güçlendirilme-
lidir.

 ABD seçimleri sonrasında Türkiye-ABD 
ilişkilerine yönelik klasik başkanlık sistemi denildi-
ğinde ilk akla gelen ABD başkanlık sistemidir. 

 ABD başkanlık sistemini man�ğıyla Demok-
rasilerde seçimler; halk arasında var olan ih�lafları 
suhuletle çözen, kimin ülkeyi yöneteceğini barışçıl 
bir şekilde kalıcı olarak çözen bir mekanizma olarak 
görülürken bu seçimde pandemi dolayısıyla 
seçmenlerin mektupla seçime ka�lmasında ciddi 
bir ar�ş görülmesi ve seçimde hile yapıldığı iddiala-
rı demokra�k sistemin işleyişi bakımından şüphe-
lerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 

 Trump, Amerika’da alışılmışın dışında bir 
liderlik �pi benimseyerek dışarıya karşı güçlü 
savunmayı ve ekonomik milliyetçiliği savunup poli-
�kalarını buna göre oluşturmuştur.

 Biden ise soğuk savaş dönemi ve sonrasın-
daki Liberal Amerika’yı temsil ediyor. Trump’ın 
aksine serbest �care� ve küreselleşmeyi savunu-
yor. Eskiyi temsil eden Bidenle yeniyi savunan 

~

.

.



08.12.2020
Yavuz Selim KIRAN - Dış İşleri Bakan Yardımcısı
Pandemi Süreci ve Türk Dıs Politikası  

 Pandemi Süreci ve Türk Dış Poli�kası süreci 
olarak son dönemde yalnızca Türkiye değil tüm 
dünyayı etkisi al�na alan korona virüs salgınında 
dış poli�kanın da bu durumdan etkilenmemesi 
beklenilemezdi. 

 Söz konusu salgının dış poli�kaya etkilerini 
olumlu ve olumsuz olmak üzere iki başlık al�nda 
toplarsak gerek çevresindeki sekiz komşusu gerek-
se küresel, ulusal ve jeopoli�k anlamda büyük 
öneme sahip olan Türkiye’nin, dünyanın herhangi 
bir yerindeki meseleden bağımsız görülemez  

 Ülkemizin bu meseleleri çözecek tezleri, 
argümanları ve poli�kaları hayata geçirme kudre�-
ne sahip�r.
 Bu dış poli�kadaki vizyon ve ufuk genişle-
memizin küresel salgında sekteye uğramasına izin 
verilemez. 

 Covid-19 salgını, dijitalleşmenin de hızlan-
masıyla beraber pek çok alanda insanları teknoloji-
ye hızlı bir şekilde alış�rmış�r. Bu küresel salgının 
belki de en önemli olumlu yanı bir �kla pek çok 
insanın bir araya gelebilmesi gibi gelişmeleri te�k-
lemiş�r. 

 Türkiye’nin de bu gelişmelerde öngörülü bir 
şekilde hareket ederek dijital diplomaside poli�ka-
mızı hayata geçirmiş durumdadır. 

-Trump’ın rekabe�nde seçimi Biden kazandı. 

 Siyase�eki kutuplaşmanın bu kadar sert 
esmesinin nedenini yapısal bir sorunla karşı karşıya 
olmamız ve pandemi döneminin de bunu ön plana 
çıkardığını söyleyebiliriz.

 Önümüzdeki dönemde gündem maddesi 
koronayla mücadele, sağlık sorunlarının çözülmesi 
ve ekonominin yeniden canlandırılması olacak�r.
 
 Biden, 1972 yılından beri Amerikan Senato-
su’nun Dış İlişkiler Komitesi’nde üye ve başkan 
olarak hizmet etmiş bir siyasetçidir. Türkiye’ye 5 kez 
gelmiş olan Biden, bu ziyaretlerinden biri 15 Tem-
muz’dan 2 ay sonra ve diğeri de 12 Eylül 1980 
darbesinden birkaç ay önce gerçekleş�rmiş�r. 

 Türkiye’nin kri�k dönemlerine hâkim olan 
Biden’in Amerika’nın yeni başkanı seçilmesinden 
sonra geçiş döneminde ABD-Türkiye ilişkilerinde 
önemli sorunları kısaca; S400 meselesi, F35 Proje-
si’nden Türkiye’nin programdan çıkarılması, Kuzey 
Suriye’de YPG-PKK uzan�larına Amerika’nın verdiği 
destek ve Halkbank davası olarak sıralanabilir. 

 Biden’in kabinesi için konuşulan isimlerin 
Türkiye’nin önemini kavrayan kişilerden oluşması 
ve kurulması planlanan Demokrasiler Birliği için 
Türkiye ile ilişkilerin geliş�rilmesi Amerika’nın 
çıkarları açısından da önemlidir. 

 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’de başa-
rısız bir darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgü-
tünün elebaşının Amerika’da bulunması, Amerika 
ve NATO’nun güvenliği açısından Türkiye’nin Orta 
Doğu, Akdeniz ve Karadeniz’de oynadığı roller 
birlikte düşünüldüğünde Amerika’nın, Türkiye’yi 
uluslararası sistemden dışlaması için NATO dahil 
bütün kurumsal yapıların çöküşünü hızlandıracak 
köklü sistema�k değişiklere sebep olmayı göze 
alması gerekmektedir.

 Amerika bunun yerine Türkiye’yi Amerika ile 
senkronize olabilecek bir siyaset anlayışına çekme-
ye çalışacak�r. Amerika’da seçimin kazananı kim 
olursa olsun dünyanın gerçekleriyle yüzleşerek 
ülkesini yönetecek�r.

.



15.12.2020
Halil COŞKUN - Yazar
Türkiye: Tarih de Kaderdir   

 Küresel salgın bir anda ortaya çık�ğında 
bütün dünya bunula nasıl baş edeceğini düşünür-
ken biz en azından dijitallik alanında pek çok başa-
rıya ulaşmış şekilde farklı bir alanda öne çıkmış bir 
ülke haline geldik.Dolayısıyla Türkiye’nin sadece 
küresel gelişmeleri takip eden değil, bu gelişmeleri 
yönlendiren bir ülke olduğunu da görmüş olduk. Bir 
yandan yakın coğrafyamızda maruz kaldığımız 
tehditler, bir yandan da ülkemiz içinde oluşmuş 
olan birtakım terör örgütlerinin yara�ğı sorunları 
bertaraf etmek gibi aynı anda pek çok çetrefilli 
meselelerle mücadele ederken aynı zamanda da 
bu krizleri çözerek, Karadeniz’de doğal gaz rezervi 
bulmamızla birlikte oranın yeni bir �rsat alanına 
dönüşmesi gibi yeni �rsatlar aslında küresel salgın-
da Türkiye dış poli�kasındaki hedeflerinden hiçbir 
şekilde taviz vermediğinin önemli kanı�dır. 

 Türkiye’nin salgının en başından i�baren 
güçlü sağlık sistemiyle içerde bu mücadeleyi karalı-
lıkla sürdürürken, dışarda da hem uluslararası iş 
birlikleriyle hem de küresel anlamdaki tedbirlerle 
bu salgına pek çok ülkeden ileri seviyede bir müca-
dele içinde olmuştur. 

 Cumhurbaşkanımızın da yıllardır vurguladığı 
bir gerçek olan “Dünya beşten büyüktür” ifadesinin 
aslında bu zor dönemde bize ne kadar doğru oldu-
ğunu gördük ve küresel işbirliğinin önemini tekrar 
ha�rlatmış olduk. 

 Özellikle bugün, dünyanın 156 ülkesine 
Türkiye’nin göndermiş olduğu �bbi yardımlar ve 
destekler ile ülkemiz aslında dünyaya büyük bir 
mesaj vermiş, hassas ve saygın duruşuna örnek 
teşkil etmiş�r. Dünyanın birçok ülkesi hala Türkiye’-
den yardım ve destek talep etmektedir. Ülkemizin 
de bu taleplere olumlu karşılık vermesi aslında 
Türkiye’nin uluslararası işbirliği ve dayanışma çaba-
larında ne kadar sorumlu ve duyarlı hareket e�ği-
nin önemli bir ifadesi olmuştur. Dünyanın en geniş 
diploma�k alana sahip 5. Ülkesi olmamız da vizyo-
numuzu belirtmektedir. Dünyanın neresinde olursa 
olsun vatandaşlarımızı mahsur ve mağdur bırakma-
yarak, virüse yakalanan ve yurtdışında olan 10 
binin üzerinde vatandaşlarımızın ülkemize ge�rile-
rek, karan�na sürelerini ve durumlarını tüm 
kurumlarla birlikte koordine bir şekilde yürütüldü. 
Bu hassas ve ��z süreçte tüm dünyaya ülkemizin 
büyüklüğünü ve kudre�ni tekrar göstermiş olduk.

 Dünyanın birçok yerinden 300’e yakın 
vatandaşımızı ambulans uçakla ülkemize ge�rerek 
ülkemizin dünyaya sergilediği vizyon ve iddianın 
arkasında olduğunu da uygulamış olduk.Türkiye’-
nin bu salgın döneminde bir ilke imza atarak Türki-
ye ve dünyadan akademisyenlerin Covid-19’un 
etkilerini ve incelemelerini uluslararası ölçekle bir 
kitapta topla�ldı.Ülkemizin akademik, siyasi, 
ekonomik ve dış poli�kaya etkileri anlamında bizim 
bu salgını tüm boyutlarıyla ele alarak başından 
i�baren son derece önemli ve kararlı bir duruş 
ortaya koyduk ve bu duruşun etkileri ve sonuçlarını 
bugün dış poli�kada pek çok farklı cephede karşı 
karşıya kaldığımız sınanmalara rağmen dış poli�ka-
mızda adeta bir �rsata çevirdik. 

 Türkiye: Tarih de Kaderdir sunumumuzda 
sizlere yazmış olduğum kitaplardan ve Türkiye’nin 
yakın tarihiyle ilgili önem arz eden olayları değer-
lendirerek başlayayım. Kitaplarımın konuları da 
zaten sunum başlığımıza benzer alanlardır. Birinci 
kitabım Türkiye’deki darbeler tarihini anla�yor. 
İkinci kitabım Türkiye-Rusya arasındaki ilişkileri 
anla�yor. Üçüncü kitabım ise 27 Mayıs 1960 
darbesini anla�yor. Bu olayları kitaplarımda tarih-
sel anla�cı tekniğiyle değil de kurgusal ya da hika-
yeci anla�m tekniğiyle bir şekilde sizlere aktarma-
ya çalış�m. Türkiye, yaklaşık 100 yıllık geçmişe 
sahip bir devlet. Bugüne gelene dek Türkiye hep 
birileri tara�ndan önü kesilmeye, gelişimi engel-
lenmeye çalışıldı.  



 Aslına bakılacak olunursa Türkiye 1960 
yılına kadar milli bir devlet olmak için çaba sarf e�. 
Fakat 1960 darbesi ile beraber bu ümidini yi�rdi. 
Ye�sini de kaybe�. Sonrasında ise Türkiye bir 
şekilde refleksler vermek istedi. Öncelikle sınıf 
problemini sonrasında ise kimlik problemini 
çözmeye çalış�. Bu tür refleksler ne�cesinde Türki-
ye bu sefer de terör duvarıyla yıkılmaya çalışıldı. 

 Türkiye bugün i�bariyle yaklaşık 40 senedir 
terörle mücadele ediyor. İçeriden veya dışarıdan 
türe�len bu terör mekanizmaları bir şekilde Türki-
ye’yi bölmeye çalışıyor. Bunu başaramıyorsa bile 
ekonomik olarak fazlasıyla derinden etkiliyor. 
Bugün içerisinde bulunduğumuz dünya düzeni 
aslında Türklere karşı kurulmuş bir yapıdır. 1453’te 
İstanbul’un fethinden sonra Avrupalılar Türklerden 
çekinmeye, sadece çekinmekle de kalmayıp kork-
maya başlamışlardır. Çünkü Türkler Avrupa’ya 
fe�hlerini sıklaş�rmışlardır. Türklerin fe�h poli�ka-
sına karşılık Avrupalılar bir medeniyet kurma fikrini 
ortaya a�lar. Ama tabii ki medeniyet kurmak için 
önce ekonomik ve poli�k olarak güçlü olmak 
zorundasınız. İşte Avrupalılar İnebah� Deniz Sava-
şı’ndan sonra “Biz bu Türkleri yenebiliriz” demeye 
başladılar. Türklerin de yenilebileceğini fark eden 
Avrupalılar Ba� Medeniye�ni inşa e�ler. Türklere 
karşı bir medeniyet kuran Ba�lılar özellikle İngiliz-
ler tara�ndan önemli a�lımlara imza a�. Sanayi 
Devrimi bu a�lımlardan en önemlisi. Buna rağmen 
Türkler mücadelesine devam edecek�r. 

22.12.2020
İsmail Hakkı KADI - Akademisyen
Yüksek Emperyalizm Çagında
Güneydogu Asya ve Osmanlılar   

 Yüksek emperyalizm çağında Güneydoğu 
Asya ve Osmanlılar, sunumumuza seç�ğimiz konu 
başlığını açıklayarak ve kısaca yüksek emperyalizmi 
tanımlayarak başlayalım. Yüksek emperyalizmi 
tanımlarken insanların emperyalizm ve kolonya-
lizm denildiğinde akıllarında oluşan spesifik 
formun büyük oranda 19.yüzyılın ikinci yarısına ait 
bir fenomendir.

 Daha öncesinde sömürgeciliğin oluşundan 
fakat 19.yüzyılın ikinci yarısındaki emperyalizm ve 
kolonyalizmin Osmanlı Devle� ve Güneydoğu 
Asya’da ki devletler ile ilişkilerini etkileyen bir bağ-
lamdır. Güneydoğu Asya’nın 19.yüzyılda yani 
yüksek emperyalizm çağında dünyanın diğer 
birçok bölgesi gibi ba�lı emperyalist ülkelerin 
mücadelesine sahne olmuştur 

 Osmanlı Devle�’nin bu dönemde bölgedeki 
Müslüman hükümdarlar ve Müslüman halklar ile 
temas halinde idi.

 Ayrıca Güneydoğu Asya bölgesindeki en 
önemli ülkenin ise Endonezya’dır.
Endonezya’nın bölgedeki en büyük ve en kalabalık 
Müslüman ülkedir.
1824 yılında İngilizler ve Hollandalılar arasında 
yapılmış olan bölgedeki nüfus alanlarının ve kolo-
nilerin paylaşılmasına yönelik yapılan antlaşmalar 
yapılmış�r.

 Günümüzde Malezya olarak anılan ülkenin 
İngilizlere, Endonezya’nın ise Hollandalılara bırakıl-
mış�r. Bu anlaşmanın tek şar�nın Hollandalıların 
bağımsız bölge olan Açe bölgesini tanımak ve işgal 
etmemek�r. Bu antlaşmadan Açe halkı ve hüküm-
darının haberinin olmadığını ve sınırlarına kadar 
gelen Hollandalıların işgalinden korkan Açe 
hükümdarının Osmanlı devle�ne yardım talebi 
içeren bir nâme göndermiş�r.

 1871 yılında yeni bir anlaşma yapılarak 
Hollandalıların Açe bölgesinin bağımsızlığını 
tanıma yükümlülüğünden muaf tutulmuştur.

 1871 yılından sonra yaşanan süreci ise; 
“1871 yılında Açe bölgesini tanıma yükümlülüğü 
kalkan Hollandalılar Açe üzerindeki baskısını ar�r-
mış�r. Artan baskı ile Açe hükümdarı birçok kez 
Osmanlı Devle�’ne nâmeler göndermiş�r.~

~



29.12.2020
Kemal Yurtnaç - Vali, Mülkiye Başmüfe�şi
Cumhurbaskanlıgı Hükümet 
Sisteminde Yerel ve Yerinden Yönetim    

 Osmanlı Devle� ise bu duruma temkinli 
yaklaşmakta ve bölgedeki siyasi durum ile ilgili 
detaylı bilgi almaya çalışmaktaydı. 1893 yılında Açe 
elçisi İstanbul’a görüşmek için gitmiş�. Fakat Açe 
elçisinin İstanbul’a gelmesini duyan Hollandalı 
diplomatlar Osmanlı üzerinde böyle bir müdahale-
ye kalkışmaması için Osmanlı Devle�’ne baskı 
kurmayı talep ediyorlardı. Asıl tesirli olan süreç ise 
Hollandalıların Rusya nezdinde böyle bir talep ile 
hareket etmesiydi. Ar�k mesele uluslararası bir 
mesele haline gelmiş�. Dönemin Rus elçisi ise 
İstanbul’da bu meseleyi çok sahipleniyor ve günü-
birlik hariciyeye giderek Osmanlı hüküme�nin bu 
duruma müdahale olmamasını söylüyordu.”

 Bir tara�an kamuoyunun talepleri bir taraf-
tan ise halifenin Müslümanlar nezdinde i�barı 
arasında kalan Osmanlı’nın bu şartlar al�nda çok 
muğlak bir tekli�e bulunabilmiş�r Osmanlı’nın 
Hollandalılar talep e�ği takdirde arabuluculuk 
yapmaya hazır olduğunu dile ge�rildi. Rusya’nın bu 
süreçteki tavrının ise halifenin i�barını ar�racağı 
düşüncesi ile Osmanlı’nın sınırları dışındaki Müslü-
manlar haricinde tesir etmesini çok hoş karşılan-
madı. 

 1897 ve 1899 yılları arasında günümüzde 
Cakarta olarak anılan bölgenin Osmanlı Konsolos-
luğunu yapan Mehmet Kamil Bey’i ve o dönemde 
Endonezya’dan İstanbul’a modern eği�m kurumla-
rında eği�m görmeye ge�rilen öğrencilere ve 
Hollandalıların bu durumu çok problema�ze 
e�ler. 

 Yerel ve yerinden yöne�m ile başkanlık 
sistemi sunumuza binaen, merkeziyetçilik yapısının 
ülkemiz için Cumhuriye�n ilk yıllarında önemli 
olduğu şu anda ise her anlamda gelişen ülkemizin 
bu yapıyla tam olarak etkinlik sağlamayacak�r. 
Yerel yöne�mlerin etkinliği için yerel meclislerin 
kurulmasının önemlidir.

 Bu meclislerin hem demokrasinin etkinliği 
için hem de yerel yöne�mlerin etkinliği için gerekli-
dir. Bu mecliste hem atanmışların hem seçilmişle-
rin bulunması en önemlisi ise o meclisin o yörede 
yaşayan insanlardan kurulmasının önemlidir.

 Sistemin işlemesi için merkezden, kurulacak 
il meclislerine ekonomik kaynakların şehrin yapısı-
na ve gerekliliklerine göre aktarılmasının önemli-
dir. Şehirlerin birbirine bu kadar benzeyerek özgün-
lüklerinin kaybetmesinin en önemli nedeninin de 
merkezden yöne�mdir. Şehirlerde kurulacak mec-
lislerde her yöne�cinin eskiden olduğu gibi genso-
ru yöntemleri ile hesap verebilir hale gelmesiyle 
demokrasinin etkinliğini ar�racak�r.

 Yol, baraj, köprü gibi genel hizmetlerin mer-
kezden yapılması, diğer özel hizmetlerin ise mer-
kezden aktarılacak kaynaklarla yerel yöne�m mec-
lislerince yapılmasının önemlidir. Şehirlerimizin 
özgün halleriyle geliş�rilmesinin önemi, her şehri-
mizin farklılığının ülkemize büyük zenginlik 
katmaktadır.

. ~



05.01.2021
Selaha�n Yusuf 
Eve Dönemezsin Romanı;
Ev Ne, Aile Kim?   

 1991 Yılında siyasalın hazırlık sını�na başla-
dım. Kızılaydaki hazırlık sını� binasına, o senelerde 
sert geçen kış şartlarında dahi iç cebeciden yürü-
yerek gider-gelirdik o yıllarda Trabzon’dan Ankara’-
ya okumak için gelmiş birisi olarak 1991 yılında 
üniversite eği�mi süreci ile başlayan bu yürüyüş, 
devam eden süreçte edebiyat alanında çalışmala-
rımla devam e�.1993 yılında arkadaşlarımızla 
beraber mekteb-i mülkiye dergisini çıkardık.1996 
yılında mezun olduktan sonra Ülke dergisinde 
yazmaya başladım, böylelikle yazarlık serüvenimiz 
başlamış oldu. Devam eden süreçte köşe yazarlığı, 
televizyon programları ve yorumculuğu yap�m. 
Yıllar içerisinde kitap çalışmalarım oluştu.9 kitabım 
,3 roman,1 hikâye,1 inceleme,4 deneme kitabı, 
genel i�barla kültür-sanat kri�kleri yazdım. Son 
romanımda eve dönemezsin, otobiyografik roman 
köydeki yasadığım haya� çocukluk döneminin 
pastoral ve epik perspek��en, yaşanmışlıkları 
harmanlayarak yazıldı.

 Eve dönemezsin isimli romanımızda, ev 
anne olarak ele alınıyor ve yuvayı dişi kuş yapar 
deyimiyle dişi kuşun yavrularından biri anne öldü-
ğünde yuvasında ölmüş olduğunu düşünüyor. Yani 
eve dönemezsin, anne dirilemez demek, anne geri 
gelmez ve sonrasında çocukları zor hayat şartları 
al�nda devam eden yaşamları. Kitabımızda kahra-
manımızın ismi yok. Romanı yazarken 1980lerde 
çocuk olmuş, zor şartlar al�nda yaşanmışlıklarına 
a�f olarak hepsini temsil etsin diye. Bence edebi-
yat insanların ne dediğine bakmayı göz ardı 
ederek, iş�gal edilen bir alan. 1980 sonrası Türki-
ye’de popüler kültür zirve yap�. Popüler kültür ile 
karedeniz kültürü, müziği vb olarak ortaya çıkarılan 
şeyler bana göre gürültüden ibare�r. Popüler 
kültürün üstünü kapa�ğı şey ise, çok geniş ve eski-
lere dayanan ağıt kültürü, giyim-kuşam, davranış, 
muaşeret olan kültürel mirasın popüler kültür 
nedeniyle elden gi�ğini görmekteyiz. Eve Döne-
mezsin isimli romanımızda Karadeniz’in sisli yaylala-
rında yoksul ve yoksun haya� anlatmaya çalış�m.

 Siyasalda okuyan gençlerimize tavsiyem; 
öncelikle iyi bir üniversitede okuduklarının farkın-
da olmaları, mesleki kariyerleri yanında edebi-
yat-felsefe ile temas içinde olmalarıdır.

 Merkeziyetçi yapının diğer bir sorunu olan 
ekonomik israf boyutu değinecek olursak. Ekono-
mik kaynağın yerel meclislere ve yöne�mlere akta-
rılmasının hem isra� azaltacağı hem de şehirlerin 
gerekli ih�yaçlarını daha etkin şekilde karşılanacak-
�r. Bir diğer konu olan devlet personellerinde 
kadrolaşmanın verimliliği düşürdüğü ve devlete 
zarar verdiği düşünülerek beyaz yaka haricindekile-
rin taşeron firmalar tara�ndan işe alım sürecinin 
üstlenilmesinin önemlidir. 

 Sonuç olarak genel bir değerlendirme yapa-
cak olursak yerel ve Yerinden yöne�min etkinliğinin 
ar�rılmasının, demokrasiyi etkin kılacağı, halkın 
yöne�me ka�larak heyecanının diri tutulacağı, 
merkezin iş yükünün azal�larak daha verimli hale 
geleceğinin, şehirlerimizin tekdüzelikten kurtula-
rak, özgün yapılarına kavuşup farklılıkları zenginliğe 
dönüştüreceği , her yörenin kendi ih�yaçları doğ-
rultusunda gerekli işlemleri yapabilecek ekonomik 
kaynakların etkin şekilde kullanılmasına, merkez-
den yapılan projelerin veya hizmetlerin ekonomik 
israfa yol aç�ğı düşünülerek bu isra� ortadan kaldı-
racağına ve son olarak ülkemizin hem üre�mini 
ar�rmak için hem de daha güzel bir Türkiye için 
yerel yöne�m meclislerine sorumluluk ile kaynak 
verip en iyi şekilde denetleyerek bu sistemin vata-
nımıza en iyi şekilde katkı sağlayacak�r .



12.01.2021
Doç. Dr. Ali Değirmendereli - Akademisyen 
2021 Yılı Merkezi Bütçesinin
Degerlendirilmesi  

19.01.2021
Doç. Dr. Mustafa Tuna - 2017-2019 ABB Başkanı 
Cumhurbaskanlıgı Hükümet 
Sisteminde Yerel ve Yerinden Yönetim 
2  

 2021 bütçesi üzerine bütçe sınıflandırma 
sisteminde yapılan önemli değişiklik, fonksiyonel 
esaslı bütçeden program tabanlı performans bütçe 
sistemine geçiş�r.

 1927 tarihli 1050 sayılı Muhasebe-i Umumi-
ye kanunu kaldırılmış, yerine 5018 sayılı Kamu Mali 
Yöne�mi ve Kontrol kanunu gelmiş�r. 5018 sayılı 
kanuna göre bütçe; belirli bir dönemdeki gelir ve 
gider tahminleri ile, bunların uygulanmasına ilişkin 
hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürür-
lüğe konulan belgedir.

 Bütçeler sırf ekonomik değil, hüküme�n 
tercihlerini yansıtan sosyal, siyasal belgelerdir.
Bütçelerde sınıflandırmalar;
 Kurumsal Sınıflandırma
 Fonksiyonel Sınıflandırma
 Finansman Tipi Sınıflandırma
 Ekonomik Sınıflandırma olarak, aynı gelir ve 
harcama kalemleri farklı açılardan tasniflenmiş�r.

 Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 
geçişle birlikte yeni bir kamu yöne�mi modeline 
geçilmiş ve kamu idareleri yeniden teşkilatlandırıl-
mış�r. Program tabanlı performans bütçe sistemiy-
le devle�n daha detaylı olarak para harcama 
kalemleri ve nerelere para harcandığı alt kategori-
ler dahil netleşmiş oldu.

 Her programdan bir kamu idaresi koordine 
etmekle sorumlu tutuldu. Bu çalışmada kurumla-
rın birbirlerindekinden haberdar olabilmesi plan-
lanmış�r.

 Bütçe ile ilgili olarak, bütçe ne kadar çok 
açık verirse o kadar çok borçlanırsınız, borçlanma 
ar�kça da daha çok faiz ödemek zorunda kalırsınız. 
Faiz ödemeleri çok yüksek olmakla birlikte, ista�s-
�klere göre 2002’den bugüne kadar 500 Milyar 
dolar faiz ödenmiş�r. Maalesef ödenen bu faizler 
toplumun hizme�ne ya�rımlara gitmiyor. Faiz 
ar�şlarının arkasında bütçe açıkları ve buna bağlı 
olarak hazine iç borçlanması vardır. Küresel pande-
mi süreci de borçlanma ve faiz yükselmesi sebeple-
ri arasında sayılabilir.

 Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemi, beledi-
yelerdeki başkanlık sisteminin değişik versiyonu 
olarak nitelendirilebilir. Halkımız, eski sistemde 
genel seçim sathında milletvekilleri seçimi yapar-
ken, başkanlık sisteminde cumhurbaşkanı seçimde 
halk tara�ndan yapılıyor. Meclisin ve Cumhurbaş-
kanının belirli yetkileri vardır. Belediyelerde de aynı 
şekilde belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri 
halk tara�ndan seçilmektedir.
 
 Belediye başkanının bazı görev ve yetkileri 
yanında, bazı hususlarda belediye meclisinden 
karar alınması gerekiyor.

~
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 Kişisel veri ve kişisel verilerin korunması 
ülkemizde yeni bir kavramdır. Dünyada çeşitli ülke-
lerde kişisel verilerin korunması yaklaşık 40 yıllık 
geçmişe sahip iken, ülkemizde kişisel verilerin 
korunması kanunu 5 yıllık bir geçmişe sahip�r. 
Öncesinde kişisel verilere ilişkin bazı kanunlarda 
düzenlemeler yapılmış�r.

 Uluslararası alanda kişisel verilerin sınır aşırı 
paylaşılmasına ilişkin OECD’nin rehber ilkeleri 
vardır. OECD bir ekonomik örgüt olduğu için olaya 
ekonomik temelli yaklaşmaktadır. Kişisel veriler bir 
yandan özel haya�n gizliliği açısından bir insan 
hakkıdır. Aynı zamanda günümüzde veri temelli 
ekonominin en önemli kaynaklarındandır. OECD 
rehber ilkeleri yayınlarken, üye ülkeleri arasında 
koyulan ilkelere riayet etmek koşuluyla gerekli ve 
yeterli güvenlik önlemlerinin alınarak sınır ötesi 
veri akışının engellenmemesini, kişisel verilerin 
ekonomik ve sosyal gelişmenin kaynağı görüldüğü 
için, veri kanunları vesilesiyle ülkeler arası ilişkilerin 
engellenmemesi gerek�ğini tavsiye ediyor.

 OECD rehber ilkelerindeki bütün ilkeler 
daha sonra ülkemizdeki kişisel verileri koruma 
kanununda da yer almaktadır. 
İlkeler;

 Veri kalitesi-doğru ve güncel olma ilkesi
 Amaca özgü sınırlı bilgi toplama
 Kullanım sınırlaması
 Amaçla yönelik sınırlı ve ölçülü olma ilkesi
 Aleniyet ilkesi
 Açık rıza ilkesi olarak belirlenmiş�r.

 Kişisel veriler Anayasanın 20.maddesinde 
özel haya�n gizliliği başlığı al�nda düzenlenmiş�r. 
Kişiler kendileri ile ilgili kişisel verilerin toplanması, 
erişimi, gerek�ğinde düzeltme yapılması ve silin-
mesini talep edebilirler. Kişisel verileri koruma 
kanunu 7 Nisan 2016 yılında resmî gazetede yayın-
lanarak yürürlüğe girmiş�r. Kişisel Verileri Koruma 
Kurulunun veri temelli ekonomide rekabetçi 
ortama katkı sağlamak gibi bir misyonu vardır. 
Büyük şirketler veri kullanımı ile inovasyon çalışma-
ları yapmaktadır. Bu çalışmalarla küresel ölçekte 
reklam ve pazarlama ağı kurmuşlardır. Diğer taraf-
tan kişisel veri küresel olarak is�hbarat birimlerinin 
en önemli kaynağıdır. Günümüz şartlarında is�hba-
rı kaynak anlamında bireyler her yerde iz bırakmak-
tadırlar.

26.01.2021
Şaban Baba - KVKK Üyesi 
Kisisel Verilerin Korunması 

 Belediye başkanı icradan sorumludur, yerel 
yöne�mde olduğu gibi, başkanlık sisteminde de 
hükümet icraatları cumhurbaşkanını sorumlu 
tutmaktadır.

 Yöne�m şekli olarak başkanlık sistemi, 
savunma, güvenlik, eği�m, sağlık vb. konular dışın-
da, belediyelerle aynı yöne�m yapısını öngörmüş-
tür. Belediye meclislerinde farklı par�lerin meclis 
üyeleri bulunuyor, parlamenter sistem özelliği 
olarak belediye yöne�minde koalisyon yöne�mi 
olduğunu farz edersek belediyede işler yürümeye-
cek�r. Belediye çalışamaz hale gelir. Dolayısıyla 
başkanlık sistemine geçilmesinin en önemli gerek-
çelerinden birisi icra olarak görev ve sorumluluk 
alanları belli olmak kaydıyla, seçim esasına göre 
görev almasıdır.

 Yerel ve yerinden yöne�m sisteminde özel-
likle ilçe belediyelerde vatandaşların her zaman 
ulaşabileceği, her zaman çözüm odaklı bir yaklaşım 
taleplerine karşın vatandaşa olabilecek işlerinde 
gerekli iş ve işlemlerin ivedi yapılması, olamayacak 
işlerde de neden olamadığı açıklanmalı ve vatanda-
şa her zaman nazik davranılmalıdır. Yerel yöne�m-
lerde belediye başkanı başta olmak üzere bütün 
belediye çalışanlarının halka hizmet etmenin 
manevi hazzını hissetmesi gerekir. Yerel yöne�m 
sürecinde başkanın ikili ilişkileri, kurum ve kuruluş-
larla münasebetleri, yöne�m yaklaşımları önem 
arz etmektedir.

. .



 Kur’an-ı Kerim ik�sadi alanda bugünün 
ik�sadi meseleleri ve ik�satçılarınada kaynak 
olacak, yönlendirebilecek, bir kitap�r. Yap�ğımız 
çalışmadır.Kuran-ı Kerim’deki ayetlerde ik�sadi 
bölümü 5 başlık al�nda topladık.

 Üre�m
 Standartlar
 Ticaret
 Bölüşüm
 Tüke�m

 İslamın haya�aki tezahürü imkân yöne�mi-
dir. İnsanlar imkânları ar�kça iyilikleri ar�yorsa, 
İslami karaktere sahip olmuştur, imkânları ar�kça 
kötülükleri ar�yorsa burada bir sorun vardır. Bu 
sebeple imkân yöne�mi Kuran-ı Kerimde çok 
vurgulanmış�r. İk�sadi olarak helal-haram yolları 
net bir şekilde açıklanmış�r. Kur’an-ı Kerim İk�sadi 
alanda muhataplarına doğrudan birtakım emirler 
vermiş, birtakım yasaklar koymuş ve bazı konular-
da ruhsat tanımış�r.

 Meşru ve meşru olmayan ik�sadi ilişkiler 
açıklanmış, rıza ile yapılan �care�n meşruluğu 
vurgulanmış, faizin meşru olmadığı belir�lmiş, rıza 
ilede olsa meşru olmayan ba�l yollarla yapılan mal 
değişimi ve �care� kesinlikle yasaklanmış�r. 
Kuran-ı Kerim’de, miras, ganimet, fidye, mehir, 
kefaret vb. konularda net açıklamalar mevcu�ur, 
bu konularda haksızlık yapılması yasaklanmış�r.

 İh�yaç sahiplerinin göze�lmesi, yapılan 
yardımlarda yalnız Allah’ın rızasını gözeterek, 
gösteriş vb. saiklerle hareket edilmemesi belir�l-
miş�r. İslam ekonomisi Allaha karşı sorumluluk 
bilinci sürekli olacak bir birey tasavvur etmektedir.
İk�sadi faaliyetlerin her aşaması İslami inanç siste-
mi ile uyumlu olmalıdır. İslam ekonomisinin 
Kuran-ı Kerimde ’de açıklandığı üzere Allah’ın emir 
ve yasaklarına uygun bir yapısı vardır. İslam öncesi 
ik�sadi haya�a Allah’ın haram kıldığı faaliyetler 
normal karşılanırken, İslamiyet’le birlikte İslami 
kuralların uygulandığı ekonomiye geçilmiş�r.

 İk�sadi açıdan İslam üre�ci bir toplumun 
oluşmasına yardımcı olmaktadır. Ayet ve hadisler-
de çalışmak, helal kazanmak, �caret yapmak, 
yardımlaşma ve infak konularından önemle bahse-
dilmektedir. İslam ekonomisi adalet üzere kurul-
muştur. 

 Kişisel verilere sahip olan ülkeler ekonomik 
olarak güç sahibi olmasının yanında diğer ülkeler 
üzerinde sosyal mühendislik yaparak, kitleleri yön-
lendirerek iç karışıklıkta çıkarabilmektedir.

 Kişisel verilerin yerli sistemlerle güvenli bir 
şekilde işlenmesi tercih edilmeli ve kişisel verilerin 
önemine binaen, kişisel verilerin korunması her 
bireyin üstüne milli bir vazife olmalıdır.

02.02.2021
Dr. Mehmet Selim Yıldız - Akademisyen
Kur’an-ı Kerim’in Iktisadi Muhtevası ve
Mesajları  

 Kur’an-ı Kerimin İk�sadi Muhtevası ve 
mesajları başlıklı sunumumuza başlarken, Yüce 
Rabbimiz yara�ğı bütün her şeyi bir nizam içinde 
yaratmış olup, Kuran-ı Kerim’de bizzat Yüce Rabbi-
miz tara�ndan gönderilmiş�r. Bu sebepledir ki; ilk 
ayet mealen (oku, seni yaratan Rabbinin ismiyle 
oku) olmuştur.

 İnsanoğlu yasamı boyunca yapmış olduğu 
bütün eylemlerinde Rabbine karşı sorumludur, bu 
sebeple insan haya�nda herhangi bir seçimi Rabbi-
ne karşı sorumluluğu dışında bırakılamaz. Bu 
durumda yeryüzünde savaşların, ça�şmaların 
nedeni olan ik�sadi meseleler ve bu konudaki 
sistem ile ilgili Kuran-ı Kerim’de açıklamalar mev-
cu�ur.

 

.



 Bu çalışmalar ne�cesinde 2021yılı i�bariyle 
diplomasi etkileşim alanında Afrika’da ilk beş ülke 
arasına girmiş bulunuyoruz. 

 Afrika ile ilgili diplomasi ve ekonomi, alanla-
rı dışında bölgede yap�ğımız insani yardım faali-
yetleri de önem arz etmektedir. TİKA başta olmak 
üzere, Türk Hava Yolları, Yunus Emre Ens�tüsü, 
YTB, Maarif Vak�, Diyanet İşleri Başkanlığı, Anado-
lu Ajansı, Kızılay, Askeri Ataşeliklerimiz, Ticaret 
Müşavirliklerimiz. Afrika ülkelerindeki kamusal 
alanlarda ülkemiz adına sürekli olarak temas 
kurmaktadırlar.

 Türkiye’den sivil toplum kuruluşları da 
diplomasi ve insani yardım alanında önemli 
hizmetler yapmaktadırlar. İh�yaç bölgelerine hızlı 
ve yerinde yardım ulaş�rılması, sağlık hizmetleri, 
kuran kursları, su kuyusu açılması, okul sağlık 
ocağı, ibadethane, yerleşim yeri vb. çalışmalar 
yaparak bölge halkının yerinde kalması ve haya�nı 
idame etmesi noktasında güzel çalışmaları vardır. 
STK’larımızın bu faaliyetleri devle�mizin bu bölge-
deki yeni dış poli�kasında temsilini sağlamaktadır-
lar.

 YTB ile ülkemizde eği�m gören ve mezun 
olan Afrikalı gençlerin, kendi ülkelerinde çeşitli 
görevler alarak Türkiye ile Afrika arasında etkileşim 
meydana ge�rmeleri de önem arz etmektedir. 
Afrikalı gençlerinde kendi ülkeleri dışındaki Afrika 
kıtası ülkerinden gençlerle Türkiye’de eği�mleri 
süreci sayesinde kendi aralarında da etkileşim 
sağlamış oluyoruz.

 Sonuç i�bariyle Afrika kıtası ile Türkiye 
arasındaki bağları tarihi kökenlerini de ön planda 
tutarak bu ilişkiler ağını sürekli geliş�rmemiz ve 
geleceğe taşımamız gerekmektedir.

 Yeni Türk Dış Poli�kası ve Afrika konusuna 
giriş yaparken, dünyanın birçok ülkesiyle Türkiye’yi 
mukayese e�ğimizde, Afrika ile ikili ilişkiler içeri-
sinde olan devletlerle arasında ilk sıralarda olma-
sak da bu coğrafya ile teması olan ülkeler içerisin-
deyiz. Türkiye’nin tarihi değerleri ve birikimleriyle 
dünyadaki toplum ve devletler ile ir�bata geçili-
yor.1900 yılların sonlarında tüm dünyanın sömür-
geleş�rildiği dönemde ve sonrasında Ülke olarak 
Afrika kıtasına zayıf kaldık ve tarihi süreç içerisinde 
tüm enerjimizi Avrupa ile ilişkilere harcadık. Şayet 
Avrupa ile ilişkilerimize harcanan enerji kadar, 
Afrika ile ilişkileri geliş�rseydik bu durumun Avrupa 
ile ilişkilerimize daha olumlu yansıması olurdu. 
Tarihi süreçle beraber Afrika’dan uzaklaş�kça ne 
kadar çok şey kaybe�ğimiz anladık. 2000’li yıllarda 
Afrika’ya açılım planları yapılmaya başlandığında 
bu açılımın faydası her geçen gün daha iyi anlaşıldı.

 1990 yıllarda Afrika uzmanı sayımız az 
olmakla birlikte, bölge ile yapılan çalışmalar yeter-
sizdi. Ülkemizde son 20 yılda Afrika ile ilgili alınan 
kararlar ve bunların uygulamasıyla ikili ilişlerde 
ilerleme sağlandı. Afrika’nın da ülkemize ilgisi sınırlı 
olmakla beraber 2008 yılında Türkiye’nin yeni dış 
poli�ka yaklaşımında Afrika ile ilgili hedefler belir-
lenerek çeşitli zamanlarda bölge ülkelerindeki 
toplan�lara bizzat Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ının 
ka�lımlarıyla ikili ilişkilerde hızlı bir ilerleme sağla-
dı. Yeni dış poli�ka yaklaşımından gelen gelişmeler-
le Afrika bölgesinde büyükelçilik sayıları ar�rıldı.

09.02.2021
Prof. Dr. Ahmet Kavas - Dakar Büyükelçisi
Yeni Türk Dıs Politikası ve Afrika .



 Kâr amacı gütmeyen girişimcilik örnekleri-
ne bak�ğımızda geleneksel STK’ların, dernek, vakıf 
ve koopera�flerin bünyelerinde yürütülmektedir. 
Bağış ve yardım gelirlerine dayalı olmayan bir STK 
bağlamında, vakıf ve derneklerdeki yöne�cileri 
sosyal girişimci olarak nitelendiriyoruz. Ortaya 
koyulan yeni yaklaşım iş fikriyle bir sektörü temsil 
etmektedir. STK, vakıf, derneklerin mali işlerinde 
kâr amacı gütmemek sanıldığının aksine yapılan 
işlerde kazanç elde etmemek değil, edilen karı 
kurumun amacı dışında kullanma hakkının olma-
masıdır.

Neden Sosyal İnovasyon?

 Toplumsal sorunlara teknolojik çözüm 
ih�yacı
 Karmaşık ve sürekli değişen toplumsal 
sorunlara interdisipliner yaklaşımın yeni önemi
 Sorun çözümünde inova�f girişimci becerisi
 Sosyal devle�n değişen ve artan rolü (Aile 
içi destek, yaşlı bakımı vb.)
 Teknoloji tabanlı kamu hizme� sunumu
 Göç ve yöne�lemeyen hızlı büyüyen şehir-
ler
 Enerji kaynaklarının sınırlılığı ve verimlilik 
kaygısı
 Adaletsiz gelir dağılımı ve refah mücadelesi

 Ekosistem yaklaşımı tanımı ise işlerin yürü-
tülmesindeki çevre tanımıdır. Doğa bilimlerindeki 
sistem teorisi sosyal ve beşerî alanlara da uygulanı-
yor. Bu alanda devle�nde teşvik edici rolü ile bera-
ber, üniversite-sanayi iş birliği içerisinde girişimci-
lere yönelik geliş�rilen mekanizmalar ekosistem 
yaklaşımı içerisinde sayılabilir. Aynı zaman da 
Kamu-Özel sektör, Kamu-STK işbirliği de örnek 
olarak verilebilir.

23.02.2021
Prof. Dr. Erdal Akdeve - ASBÜ İnovasyon Merkezi Müdürü
Sosyal Inovasyon ve Kamuda 
Inovasyon; Ekosistem Yaklasımı 

 Sosyal inovasyon ve kamuda inovasyon; 
ekosistem yaklaşımında inovasyon bir sonuçtur, 
temel sıfa�a girişimcilik�r. Gerçek ya da tüzel kişi 
olarak aktör girişimcidir. Sosyal inovasyon dediği-
mizde genel açılımı kamuda inovasyon olarak ifade 
ediliyor. Kamuda hizmet geliş�rilmesi yâda hizmet 
sunumunun girişimcilik özellikleriyle planlanması 
ve yürütülmesini kastediyoruz.

 Sosyal inovasyonun, �cari ve teknik inovas-
yon ile temel farkı sektörel farklılık�r. Örnek olarak 
savunma sanayiinde inovasyon yani �cari yenilik 
vardır, gıda ve tarım alanında inovasyon vardır. 
Günümüzde toplumsal sorunların çözümü yâda 
beklen�lerin karşılanması teknolojik bir yaklaşımla 
girişimciliğin temel bir çık�sı olarak sosyal inovas-
yonu ifade etmekteyiz. Kamuda İnovasyon yaklaşı-
mı;

Geleneksel yaklaşım: Ekonomik kalkınma, Poli�k 
kararlar ve devlet tara�ndan sağlanan teşviklerle 
yürütülür.

Modern yaklaşım: Ekonomik kalkınma her ölçek-
teki işletmelerin, araş�rma ens�tülerinin, akade-
mik kurumların, üst birliklerin, STK’ların ve tüm 
kamu kurumlarının yer aldığı işbirlikçi süreç�r. 

.
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 Başbakanlık konutunda kanaat önderlerine 
i�ar vermesi tepki topladı. Bunların yanında aczi-
mendi isimli bir grup türe�ldi ve bu guruba Ankara-
’da şeriat isteriz diye eylem yap�rıldı. Daha sonra 
ise vesayet odakları tara�ndan verilen görev sona 
erince bir anda ortadan kayboldular. Ayrıca Sincan 
belediyesindeki Kudüs gecesi bu süreçle ilgili 
bahane edildi. Bütün bu olaylar refah-yol hüküme-
�ni zora sokmak için üre�lmiş konulardı. Bütün bu 
olaylar bahane edilerek 28 şubat tarihinde MGK 
olağanüstü toplan�sında Laikliğin eksiksiz şekilde 
uygulanması adına kararlar alındı. Bu kararlar içeri-
sinde;
 Laiklik için yasaların kusursuz bir şekilde 
uygulanması
 Tarikat okullarının MEB’e devredilmesi
 8 yıllık kesin�siz eği�me geçilmesi
 Kuran Kursları üzerinde dene�mlerin ar�rıl-
ması
 Tevhid-i Tedrisat kanunu uygulanması
 Tarikatların kapa�lması
 Kılık-Kıyafet kanununa uyulması gibi alınan 
kararlarla Refah-Yol hüküme�ne destek veren 
kitleler üzerinde baskı oluşturuldu. Hükümet 
ortağı Doğruyol par�si içerisinden milletvekilleri-
nin is�fası ve post-modern darbe yöntemiyle 
Refah-Yol hüküme� sona erdi.Bu süreçte kurulan 
vesayet yapısı Ba� Çalışma Grubu, MGK’da alınan 
kararların uygulanması ve denetlenmesini sağla-
mak adına vesayet sistemlerini sürdürdüler. Bu 
süreç devamında demokra�k seçimle gelen Refah 
Par�si yöne�cileri, mensupları ve bu harekete 
destek vermiş olan mütedeyyin kitleler, ir�ca ile 
mücadele başlığı al�nda Ba� Çalışma Grubu ve 
benzeri yapıların baskıları sonucu birçok bedel 
ödediler, birçok zulme uğradılar. Fakat her hal ve 
şar�a vesayet odaklarının demokrasiye ve millete 
karşı yap�ğı bu post modern darbe daha önceki 
örneklerinde olduğu gibi kısa bir süre sonra mille�-
mizin iradesiyle tek başına Ak Par� İk�darı ile 
sonlanmış olarak yeni bir dönemin başlangıcı oldu.
Allah (c.c), Asya’nın steplerinden gelip, Anadolu 
fethederek yurt edinen bu necip millete, bu coğraf-
yada ve yeryüzünde adale� tesis etmek üzere 
muvazzaf kılmış ve asırlar boyunca islamın sancak-
tarı olmasını nasip etmiş�r. Bu kadim coğrafyanın 
çocukları, her zaman ve her yerde zulmün karşısın-
da mazlumun yanında durarak, küresel ve yerli 
işbirlikçi emperyalistlere karşı her zaman müteyak-
kız halde olmalıdır.

02.03.2021
Ali Şahin - Ak Par� Gaziantep Milletvekili
Bir 28 Subat Hikayesi

 1995 yılında yapılan genel seçimlerde cum-
huriyet tarihindeki siyasal akışın normal bir sonucu 
ve süreci olarakta dönüşüm ve aslına rücu süreci 
olarak, Refah par�sinin seçimlerden birinci par� 
çıkmasını sağladı. Refah par�sinin seçimden birinci 
par� olarak çıkmasıyla beraber bu sonuç, müesses 
nizam denilen kurulu düzenin beklemediği, hazzet-
mediği ve kabullenmek istemediği bir sonuç oldu. 
1995 seçimleri sonrası, Refah par�si tek başına 
hükümet kuracak çoğunluk olmadığı için koalisyon 
kurulması gerekiyordu. Teamüller gereği birinci 
çıkan par�ye koalisyon kurma görevi verilmesi 
gerekirken, Doğruyol par�si ve Anavatan par�sine 
hükümet kurma görevi verildi. Müesses nizamın 
örgütlemesiyle koalisyon kuran bu iki par� TBMM’-
den gerekli güvenoyunu alamadı. Bu duruma 
rağmen mevcut par�lerin koalisyon kurulmuş gibi 
hareket etmesine karşın, Refah par�si anayasa 
mahkemesine başvurması sonucu koalisyon kurula-
madı. Sonraki süreçte koalisyon kurma görevi veri-
len Refah par�si 54.hüküme� kuracaklar ve 8 
Temmuz 1996 yılında da TBMM’de gerekli çoğunlu-
ğu sağlayarak Refah-Yol hüküme� kuruldu.Bu 
süreçle beraber o dönemdeki tüm vesayet sistem-
leri kurulan hüküme� çeşitli bahaneler üre�lerek 
bir türlü kabullenmek istemediler.54.hükümet 
başbakanı Prof. Dr.  Necme�n Erbakan’ın ilk yurt 
dışı ziyare�ni Nijerya, Mısır, Libya gibi ülkelere 
yapmış olması çok yadırgandı. 

.



09.03.2021
Fa�h Bayhan - Sebilürreşad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Mehmet Akif  Ersoy ve Istiklâl 
Marsının Bir Düsünce Sistematigi
Olarak Degerlendirilmesi  

16.03.2021
Prof. Dr. Muhsin Kar - Ömer Halisemir Üniversitesi Rektörü
Kovid-19 Öncesi ve Sonrası Dünya 
Ekonomisi 

 İs�klal marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un 
1908 yılında o dönemdeki arkadaşları ile bir araya 
gelerek, İ�had-ı İslam fikrini bir mevzi-siper olarak 
kabullenmiş ve bu mevziyi fikir-düşünce ve aksiyon 
anlamında hayata geçirme adına çalışmalarına 
başlamış�r ve sonrasında Sırat-ı Müstakim dergi-
sinde fikir ve düşünce yazılarına devam ederek, 
Osmanlı İslam düşüncesindeki aydınlar grubuyla 
birlikte, o dönemde artan ulusçuluk akımlarına 
karşı, İslam kardeşliğini topluma anlatma noktasın-
da İslam kardeşliği mayasıyla, dağılma ve parçalan-
ma evresinde olan Osmanlı imparatorluğunu ve 
topraklarını bir arada tutabilme gayretleri oldu. Bir 
süre sonra dönemindeki yöne�cilerle fikri ayrılığa 
düşen M. Akif, yine kendi fikir birliği içerisinde 
olduğu arkadaşlarıyla Sebilürreşad dergisi çalışma-
larına başladılar. Başla�lan bu fikir ve düşünce 
hareke� Sebilürreşad Dergisi, çeşitli zorluklara 
rağmen ayda iki bülten olarak çıkmaya başladı. 
Takrir-i Sükûn kanunu ile Sebilürreşad yayını kesin-
�ye uğradı ve kapa�ldı. Bu dönemde 2.mecliste 
görev verilmeyen M. Akif mısıra gi�. O dönemdeki 
idareciler tara�ndan M. Akif cezalandırmak adına 
kapa�lan Sebilürreşad dergisi 1948 yılında eşref 
Edip Bey tara�ndan tekrar yayına başlayarak 1966 
yılına kadar devam e�. Aradan geçen 50 yıl sonra 
Sebilürreşad dergisi ilk kurulduğu yerde fikir ve 
düşünce aksiyonu içerisinde tekrar yayına başladı 
ve halen devam etmektedir.

 İstanbul’da olan Akif’in, Kuvay-i Milliye 
örgütlenmesi için M. Kemal Atatürk’ün emriyle 
önce Ankara’ya davet edilerek ve sonrasında Ana-
dolu’da çalışmalara başlaması istenmiş�r. M.Kemal 
Atatürk, Mehmet Akif için; Hareket-i Milliyenin 
manevi önderidir demiş�r. Diğer bir deyişle yeni 
cumhuriye�n kodlarını M. Akif yazmış�r.

 Yaşamını çok çeşitli siyasi ve sosyal zorluklar 
içerisinde geçiren M. Akif, yazmış olduğu is�klal 
marşı şiir ödülünü kendisinin ve dahi ailesinin 
çek�ği maddi zorluklar olmasına rağmen asla 
kabul etmemiş, M. Kemal Atatürk’ün işaret e�ği 
üzere Hareket-i Milliyenin manevi önderine, yeni 
kurulan cumhuriye�e sahip çıkılmamış, ekonomik 
olarak çok zorluklar yaşa�lmış ha�a is�klal marşı-
nın değiş�rilmesini düşünen bir yapı ortaya çıkmış-
sada başaralı olamamışlardır.

 İs�klal şairimiz M. Akif Ersoy, İ�hat-ı İslam 
fikrini her zaman savunarak her yerde anlatarak 
geçen çileli ömrünü tamamlayarak 27 Aralık 1936 
tarihinde İstanbul’da, Beyoğlu'ndaki Mısır Apart-
manı'nda evinde vefat e�. İstanbul Edirnekapı 
mezarlığına defnedildi.1960 yılında Edirnekapı 
şehitliğine nakledildi.

.
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 Küresel pandemi salgını süreci öncesi ve 
sonrası dünya ekonomisi, ana eğilimleri belirleyen 
kurumsal yapılar, şekillenen poli�kalar ve bunların 
sonuçları, içinde bulunduğumuz dönem i�bariyle 
ne tür arayışlar içinde olunduğu değerlendirmesi 
yapacak olursak, öncelikle dünya ekonomisinin 
şekillenmesi süreciyle başlayarak, küresel anlamda 
ekonominin 2.dünya savaşı sonrası geliş�ğini söyle-
yebiliriz.

 İçinde bulunduğumuz uluslararası ekonomi 
poli�kalarının belirlenmesini uluslararası yapılar 
belirlemektedir. İMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret 
Örgütü vb. kurumların yönlendirdiği ik�sadi anla-
yış, yurt içi ekonomi poli�kalarında otonomi, ulus-
lararası ekonomi poli�kalarında da is�krar dengesi 
gözetmektedir.

 Ekonomilerin küreselleşmesi alanında ise 
Liberal poli�kalarla ekonomilerin birbirinine 
eklemlenmesi ve kurallara dayalı ekonomi anlayışı-
nı göstermektedir.

 Küresel güçler tara�ndan 1.dünya savaşı 
sonrası kolonyalizm üzerine kurulan yapının sürdü-
rülemez olduğu anlaşılınca,2.dünya savaşı sonrası 
kurallara dayalı uluslararası ekonomi düzeni kurgu-
landı. Parasal is�krarı, �caret is�krarına ilişkin 
ilkeler etra�nda uygulanan poli�kalarda ülkeler 
arası �cari kotaların kaldırılması, liberal uluslararası 
�care�n benimsendiğini, devletlerin ekonomideki 
rolünün küçüldüğünü, piyasa mekanizmalarını 
daha etkin bir şekilde kullanıldığı küresel bir ekono-
mi yapısı oluşturuldu.

 Devamında ise üre�min küreselleşmesi 
meydana gelerek, çok uluslu şirketler üzerinden 
yoğun bir üre�min meydana geldiği görüldü. Doğal 
olarak bu süreçle beraber �care�n, sermayenin, 
finansın, bilginin küreselleşmesi meydana geldi. 
Ekonomilerin küreselleşme sürecinde etkili olan 
faktörler;
 Teknolojik Gelişmeler
 Liberal Ekonomi 
 Jeopoli�k Gelişmeler

 Dünya ekonomisinde küreselleşme ile ilin�li 
diğer bir husus bölgeselleşmedir. Örneğin Avrupa 
ekonomik topluluğu bu yönde oluşan bir yapıdır. 
Küresel anlamda Avrupa ekonomik topluluğu örne-
ğinde olduğu gibi, bölgesel ülkeler arası yapılan 
ekonomik birlik oldu. 

23.03.2021
Doç. Dr. Yalçın Yılmaz - İÜ Dil Kültür Merkezi Müdürü
Kültürel Diplomasi ve Türkçe

Burada amaç ölçek ekonomilerinden yararlanmak-
�r. Hem küresel hem bölgesel gelişme anlamında 
uygulanan poli�kalar sonucunda üre�m ve �caret 
artarak, ekonomik büyümeler gerçekleş�.  Gelişen 
ve sürekli yenileler teknolojilerin iş gücü is�hdam 
alanında iş kaybına sebep olması yanında yeni iş 
alanlarında doğmaktadır. Diğer tara�an Yapay 
zeka çalışmalarında teknoloji ağırlıklı firmalarında 
işlerini algoritmalarla yapma çalışmaları da görül-
mektedir. Bunun sebebi küresel ekonomiler arası 
rekabe�r. Kovit-19 sonrası Dünya Ekonomisinde 
teknolojik gelişme devam edecek, otomasyon, 
yapay zekâ, dijitalleşme hızlanacak�r. Ancak bu 
gelişmeler eşitsizliği azaltmayacak�r ve üretkenli-
ğe katkısı kısıtlı olacak�r. Küresel ölçekte ekonomi-
ler arz ve talep şokunu birlikte yaşadı. Önümüzde-
ki dönemi kao�k küreselleşme dönemini olarak 
ifade ediyorum. Ekonomik sorunlara çözüm bulu-
namaması durumunda siyase�nde krize gireceği-
ni, sosyal problemlerin  artacağını öngörüyorum. 
Bunların yanında yeni gündem maddeleri İklim 
değişikliği, Küresel ısınma olacak�r.

 Kültürel diplomasi Uluslararası ilişkilerde ve 
buna bağlı çeşitli alanlarda argüman olarak yer 
alması, geliş�rilmesi ile ilgili bir alandır. Kültürel 
diplomasi ülkemizde Unesco çalışmaları ile başladı. 
Ülkemizin dünya sistemine entegre olma gayre�yle 
ve ba� kanadında yer alma çabaları dünya sistemi 
ile bağ oluşturdu.



30.03.2021
Haya� İnanç
Klasik Türk Siirinde Peygamber Sevgisi 

 1990 yılına kadar ülkemizin ba� ile olan 
ilişkileri sınırlı ve çok edilgen durumda idi. Doğu 
bloku olan ilişkisi ise sosyalist enternasyonal 
üzerinde daha çok Nazım Hikmet, Aziz Nesin vb. 
şair-yazarlar üzerinden, bunların Doğu Bloku tara-
�ndan tanınıyor olması Doğu Bloku ile önemli bir 
ile�şim olmuştu. Diğer tara�an ülkemizin ba�lılaş-
ma süreci içerisinde Türkiye’nin kendine özgü 
modernleşme süreci oldu. Ekopoli�k dengeler, 
stratejik pozisyonlar Türkiye’nin bölgedeki var 
oluşunda etkili oldu.

 İmparatorluklar devri sonrası ulus devletler 
kuruldu. Ulus devle�mizin ilk zamanlarında diğer 
ülkelerle kapalı bir ilişki süreci olmuş,1990 sonrası 
Ortadoğu, Balkanlar ve Türk dünyası ile ilişkiler 
yeniden canlandı. Tika bu alanda önemli misyon 
görevleri yaparak uluslararası alanda sosyal proje-
ler, kalkınma projeleri ve kültürel mirasa dönük 
çalışmalar yap�. Diğer tara�an uluslararası öğrenci 
projeleri de uluslararası kültürel ağ oluşturdu. 
Türkiye bu çalışmalar ile kültürel mirasını canlan-
dırmak ve kültürel var oluşunu sürdürmek üzere 
çalışmalar yap�, bu çalışmalar aynı zaman da kamu 
diplomasisi çalışması olmakla birlikte kültürel çalış-
malarda ise topluma dokunan daha sivil bir alandır.
2010 Yılında İse YTB kurularak, daha önce MEB 
tara�ndan yapılan uluslararası öğrenci projesi daha 
geniş bir alanda ve ülkelerden gelen öğrencilere 
faaliyet yap�. 

 TİKA, YTB gibi çok önemli kurumların faali-
yetleri ile dil üzerinden uluslar arasındaki bariyer-
ler kalk�ğında, sizi anlayan kültürünüzü bilen 
öğrenciler Türkiye’deki eği�mleri sonrası kendi 
ülkelerinde bir müddet sonra önemli vazifeler 
üstlenecek�r. Kültürel diplomasi alanında, yazarlar, 
sairler, sanatçılar, sporcularında yap�kları faaliyet-
ler de önemli bir misyondur. Şayet dil varlığı ne 
kadar genişlerse o kadar nüfus etkiniz olur demek-
�r. Ülkemizde uluslararası öğrenciler çalışmaları bu 
anlamda çok kıymetlidir. Dil öğre�mi ile kültürler 
arası etkileşim sağlanmaktadır, bu anlamda Türkçe 
dil öğre�mini poli�k olarak yapılması gerekliliği ve 
ilgili kurumlarımızın koordinasyonu son derece 
stratejik önemdedir. Diğer tara�an gönüllü yardım 
kuruluşları, AFAD, Kızılay vb. kurumlarımızın ulusla-
rarası belirli nokta ve alanlara ulaşabilmesi, faali-
yetler yapabilmesini sonucu olarak Türkçe’ye ilgiyi 
görmekteyiz.

 Bütün bu çalışmalarla beraber 1990 yılında 
başlayan Türkçe’nin öğre�m alanında çok önemli 
bir ilerleme sağlandı. Türkçe kolay ve hızlı öğre�le-
bilen bir dil olarak, dilin yapısı, gramer özelliği, dil 
öğre�mine dönük ile�şimsel yöntemin kabul 
görmesi Türkçe’nin kolay öğrenilir bir dil olmasını 
sağladı.

 Bu alanda dış misyon görevi olarak da 2008 
yılında kurulan Yunus Emre Ens�tüleri bulunmak-
tadır ve dünyada birçok yerde kültür merkezine 
sahip�r. Uluslararası eği�m faaliyetleri anlamında 
günümüzde diğer kurumlarımızın yanında Maarif 
Vak� kurularak, dünyanın çeşitli ülkelerinde  okul  
açma ve eği�m çalışmaları devam etmektedir.

 Klasik Türk şiirinde peygamber sevgisi 
konumuzda, Cemil Meriç’in deyimiyle sözün u�u 
şiirdir, şiirin u�u Naat’dır.söz kemal’e geldiğinde 
şiir olur, şiirin kemal noktası ise naat olur, yani pey-
gamber efendimizi anlatan şiirler olur.

 Hz. Muhammed’e (s.a.s) duyulan sevgi ve 
hürmet, sana�n diğer bütün dallarında olduğu gibi 
edebiya�mızda da önem bulmuş, Türk edebiya�n-
da yüzlerce şair, Hz. Peygamber’in şefaa�ne de 
mazhar olmak arzusuyla naatlar yazmışlardır. Şair-
lerimize bak�ğımızda en az bir tane Nat-ı Şerif 
yazmışlardır. Bu yazılı olamayan bir kural olarak 
yüzlerce yıldan beri edebiyat tarihimizde yapılage-
len bir durumdur. 

.



 Vakıf hizmetlerinin, ahilik ve imece kültürü-
nün bırak�ğı miras olması toplumda insanların 
STK’larda gönüllü olarak çalışma mo�vasyonunun 
yüksek olması güçlü yönleridir. Zayıf yönleri olarak 
nitelendirdiğimiz, STK’nın faaliyetlerinin birkaç kişi 
üzerinde yoğunlaşması, Gençlik STK’larının gençle-
rin ilgisini çekecek fiziki ve teknolojik olarak yeter-
siz kalması vb. örnekleri verebiliriz. Diğer tara�an 
STK’larla ilgili örgütlenmenin olumsuz algısı ve 
fişlenme korkusu, kaynakların az olmasına bağlı 
finansal kırılganlık, kamu kurumlarının STK’ları 
rakip görmeleri, tesis tahsisinde yanlı veya cimri 
davranmaları,15 Temmuz darbe girişimi sonrası 
toplumda oluşan olumsuz STK algısı vb. örnekleri 
de tehdit algısı olarak değerlendirmekteyiz. 
Serbest piyasanın ve Kamu Sektörünün yetersizliği-
ni telafi etmesi ve tamamlanması beklenen sivil 
toplum kuruluşlarının ülkemizde;

 Sivil Toplum anlayışının zayıflığı
 STK’ların kapasitesi bağlamında yetersizliği 
ve başarısızlığı
 Kişi başına düşen STK sayımız
 STK’larda is�hdam edilen tam/yarı zamanlı 
ve gönüllü sayımız
 Gönüllü sektörün ekonomi içindeki payı 
gelişmiş ülkelerin çok al�ndadır.
Ülkemiz STK’larının öne çıkan bazı sorunları
 Devletçi yaklaşımın baskınlığı ve sivil alanın 
daral�lması
 Güç aralığının, yüksek/hiyerarşik yapının 
ka� olduğu siyasal ve yönetsel kültür
 Hedef kitlelere ve özellikle gençlere ulaş-
mada başarısızlık
 STK’ların kaynak oluşturma sıkın�ları ve 
finansal kırılganlıkları
 Kamu kurumlarıyla ulusal ve uluslararası 
STK’lar ile iş birliğinin zayıf olması
 STK’ların nitelikli yöne�ci ve insan kaynağı 
yetersizliği vb. konuları sayabiliriz.

 STK’larla ilgili sorunlarımızın çözüme kavuş-
ması için;
 Vatandaşla, kendi aralarında, özel sektörde, 
kamu kurumlarıyla iş birliğinin geliş�rildiği,
 Siyasal ve yönetsel kültürden gelen olum-
suzluklara topyekûn cevap arandığı
 Bir bakanlığın değil tüm ülke kurumlarının 
ve halkın ka�lımıyla çözümlerin üre�ldiği bir 
‘’gönüllülük Seferberliği’’ başla�lması gerekmekte-
dir.

06.04.2021
Prof. Dr. Murat Önder - AYBÜ Öğre�m Üyesi
Türkiye’de STK’ların Kurumsallasma
Sorunları 

 Peygamber efendimize ilk şiiri Hz. Aişe 
annemiz söylemiş�r. Molla Cami, Nabi, Fuzuli, 
Nef’i, Osmanlı Sultanları, Tahir’ül Mevlev-i ve 
ismini sayamadığımız sayısız şairler naat yazmışlar-
dır. Hz. Peygamber için kaleme alınan şiirlere naat 
adının verilmesi, onun gönüllerdeki yerinin çok 
yüksek mevkide olduğunun göstergesidir. Naat, 
anlam i�bariyle bir kimsede bulunan özellikleri 
övgü ile dile ge�rmek�r. Peygamberler, devlet 
büyükleri, dört halife için yazılan şiirler naat gele-
neği içindedir. Hz. Peygamberin üstün vasıflarını 
anlatan şiirler naat olarak isimlendirilmiş�r. Divan 
edebiya�nda naat örnekleri olarak Fuzuli’nin Su 
Kasidesini ve GaliB’in “Sen Ahmed ü Mahmud u 
Muhammed’sin efendim, Haktan bize sultan-ı mü’-
eyyedsin efendim” beyi�yle zihinlerimizde yer 
edinmiş naa�nı anmadan geçemeyiz. Şairlerin 
gönlünden kopup gelen naatlar yalnızca edebî bir 
gelenek içinde kalmamış, ha�atların elinde görsel 
bir şölene, müzehheplerin �rçalarıyla bezenerek 
ise birer serlevhaya dönüşmüştür. Musikişinasların 
sazlarında notaya bürünmüş, hanendelerin dilinde 
terennüm edilmiş�r. Öyle ki cami ve tekkelerde bu 
türün kıymetli örnekleri sürekli okunarak Müslü-
manların kalbine dokunmuştur.

 Vakıf kültürüne sahip bir toplum olmamıza 
rağmen, sivil toplum kuruluşları, ülkemizde kamu 
hizmetlerinin dışında görülmektedir. Amerika ve 
Avrupa’da ise STK’lar kamu hizmetlerine sürekli 
katkı sunan bir yapıdadır.

.
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