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BTP Genel Baþkaný
Prof. Dr. Haydar Baþ'ýn
kaleminden

SOSYAL DEVLET MÝLLÝ DEVLET

Kadýn ve aile

119

Ýnsan özü ve yaratýlýþý itibarý
ile ‘sosyal bir varlýk’týr. Tek baþýna
yaþamak yerine, toplum
içerisinde ve diðer canlýlarla etkileþim içerisinde hayatýný devam
ettirir. Öte yandan insanlar çift
yaratýlmýþtýr. Kadýn ve erkekten
hiçbirini, birbirinden baðýmsýz
düþünmek mümkün deðildir.
Hayatýn içerisinde hem kadýnýn
erkeðe, hem de erkeðin kadýna
birçok yönden ihtiyacý vardýr.
Ýnsanlarý olgunlaþtýran, iç tabiatlarýnda sahip olduklarý ve
yaþadýklarý duygulardýr. Bu
duygulardan bazýlarý vardýr ki,
toplumsal yapýnýn oluþmasý için
de çok önemlidir. Bu baðlamda
sevginin olmadýðý bir toplum
içerisinde, birlik ve beraberlik
saðlanamayacaðý gibi; o toplumda huzurun olmasý da mümkün
deðildir. Evlilik ile baþlayan erkek
ve kadýnýn birlikteliðinde, her þeyden önce fertlerin birbirlerine duyduklarý sevgiyi, bir kadýnýn anne

olarak çocuðuna duyduðu
sevgiyi, çocuklarýnýn ebeveynlerine karþý taþýdýklarý sevgi, saygý
ve güven duygusunu baþka bir
þeyin onlara yaþatmasý mümkün
deðildir. Bu sevgiden, bu aþktan
ve bu güven duygusundan
mahrum olan bireylerin, hayatlarýnda tam bir dengenin oluþmasý imkânsýzdýr. Aile, bireyler
için, kendi mahremlerini paylaþtýklarý bir limandýr. Aile, fertler
için sevginin kaynaðý, huzurun
adresidir. Çocuklar için de duygusal geliþimlerini tamamladýklarý
okul gibidir. Anne ve babadan
mahrum büyüyen çocuklarýn
yetiþme dönemlerinde duygusal
olarak zorlanmalarý kaçýnýlmazdýr.
Bir çocuða, baþta anne olmak
üzere, ailesinin verdiði sevgiden
daha fazlasýný toplumda hiçbir
merci veremeyeceði gibi; bir
erkeðe veya bayana eþinin verecek olduðu sevgi, saygý ve güven
duygusunu toplumda hiç kimse
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Dünya’da Prof. Dr. Haydar Baþ’ýn ortaya koyduðu Milli Ekonomi
Modeli (MEM) eksenli çok önemli geliþmeler yaþanýyor.
MEM’i tümüyle uygulayan Rusya, iliþki kurduðu bütün ülkelere de
MEM’in projelerini tavsiye ediyor.
MEM’in milli paralar ile ticaret anlayýþýný, 2008 yýlýnda Putin’in danýþmanlarýndan Prof. Dr. Victor Minin’in Prof. Dr. Haydar Baþ ile
görüþmesinden sonra ilk olarak Çin ile uygulamaya baþlayan Rusya,
ardýndan BRICS ülkeleriyle de ticaretlerinde bu formülü uyguladý.
Ardýndan Arjantin, Þili, Ýran, Türkiye derken son olarak Putin Mýsýr’a
da ayný teklifle gitti.
MEM’in projeleriyle dünya lideri olan Rusya bugün yine MEM’in
uygulamalarý ile bu liderliði korumaktadýr. Rusya, MEM’in projeleri olan
kamu kuruluþlarýnýn ve madenlerin millileþtirilmesi, yerli para ve kaynaklarýn devreye sokulmasý ile güçlü bir milli devleti hayata geçirdi. Milli
paralarla ticaret ile de yalnýzlýktan kurtulup güçlü bir MEM bloðu oluþturdu.
Rusya ayrýca MEM’in tüketiciyi teþvik eden sosyal devlet projelerini
uygulayarak da halkýnýn gelirini çok üst düzeylere taþýdý.
Mortgage krizi döneminde krizden kurtulmak ya da krizin etkilerini
azaltmak için dünyada 150’ye yakýn ülke MEM’in projelerine sýðýndý.
Kimisi millileþtirme projelerinden, kimisi tüketimi teþvik projelerinden,
kimisi de tarým projelerinden istifade etmeye çalýþtý.
Kapitalizm ve AB projesinden büyük darbe yiyen Yunan halký son
seçimlerde MEM’in projelerini vaat eden Syriza partisinin lideri Çipras’ý
iktidara taþýdý.
Bugünlerde AB’nin iki büyük ülkesi Almanya ve Fransa liderleri,
ABD’ye raðmen, hatta rest çekerek Rusya’ya yakýnlaþmaktadýrlar.
Fransa’nýn müstakbel cumhurbaþkaný Le Pen ise Rusya’nýn uyguladýðý
MEM’e “vatansever model” diyerek hayranlýðýný ifade etmektedir.
Suriye’nin BOP iþgalinden kurtuluþu da dolaylý olarak MEM’in etkisiyledir. Çünkü Rusya Müslüman bir Türk’ün modeli MEM’i uygulayýnca onun sahibi Prof. Dr. Haydar Baþ’ýn þahsýnda Ýslam’a da farklý bakmaya baþladý. Ve Sayýn Baþ’ýn tavsiyesiyle Ýslam dünyasýnýn hamisi
durumuna geldi, Suriye’yi ipten aldý.
Arap Baharý endiþesi taþýyan Rusya ayrýca MEM’in sosyal uygulamalarý olan sosyal projeleri de kendi halkýna uygulayýnca, demokrasinin
ve insan haklarýnýn zirvede yaþandýðý bir cazibe merkezi haline geldi.
Sayýn Baþ’ýn “her bir vatandaþýna eþit mesafede olan devlet anlayýþý”ný
hayata geçiren Rusya, Ukrayna krizini de bu anlayýþla çözüme baðladý.
Bütün bu geliþmeler Rusya’nýn dünya liderliðini pekiþtirdi ve bugün
Arap Baharý ile þekillenen ülkeler bile Irak, Mýsýr, Libya ABD’den
kaçarak Rusya’yla iliþiklilerini geliþtirmenin çabasýndalar. En ilginç olaný
da, dünyada kapitalizmin temsilciliðini yapan ABD’nin, kendi kalesinde
de maðlup olmasýdýr; ABD halký 2013 ve 2014 yýlýnýn dünya liderini
Obama deðil, Putin olarak belirledi.
Dünyada MEM rüzgarlarý bu kadar eserken, birçok ülke içimizden
çýkan Müslüman bir Türk evladý Prof. Dr. Haydar Baþ’ýn modelinden istifade ederek zirveye çýkarken peki biz Türkiye ve Türk milleti olarak ne
yapýyoruz? Halbuki bu model temelde Türk milleti için yazýlmýþtý.
2002 yýlýndan bu yana MEM’in projeleri Baðýmsýz Türkiye Partisi’nin
(BTP) parti programýnda yer almasýna raðmen, modelin sahibi Prof. Dr.
Baþ BTP’nin Genel Baþkaný olmasýna raðmen, o tarihten bu güne
Sayýn Baþ ve ekibi il, ilçe, köy, belde demeden kapý kapý dolaþarak bu
modeli milletimize kaynaklarýna varýncaya kadar anlatmasýna raðmen,
dahasý modelin projelerinin uygulanmasý noktasýnda milyonlarca noter
tasdikli taahhütname daðýtýlmasýna raðmen neden bu modeli ve BTP’yi
iktidara taþýmadýk?
Þimdi ah vah edip duruyoruz.
Çözüm kapýna defalarca gelmesine raðmen geri çevirip durdun
niye ah vah ediyorsun?
Cenab-ý Hak, ceddimizin Ýslam’a ve Ehl-i Beyt’e hizmeti sebebiyle
çözümü bir defa kapýna getirdi, reddettin; ikinci kez getirdi, reddettin;
üçüncü defa getirdi, reddettin, defalarca getirdi, reddettin, hala getirmeye devam ediyor, hala görmüyorsun, duymuyorsun, seni adam yerine
koymayanlarýn peþinde gidip duruyorsun, daha nereye kadar?
“Siz kendinizi deðiþtirmedikçe ben sizi deðiþtirmem” demiyor mu
Cenab-ý Hak?
Sayýn Baþ, baþlangýçta “modelimi uygulayýn” diye Rusya’ya gitmedi,
Rusya Sayýn Baþ’ýn ayaðýna geldi, modeli öðrenmeye çalýþtý, detaylarý,
kodlarý konusunda bilgi almaya çalýþtý ve bugün Rusya halký baþý dik,
alný açýk, bir eli yaðda, bir eli balda hayat yaþýyor.
Sen ise çözüm ayaðýna gelmesine raðmen defalarca reddettin,
sorgulayýp, alay edip durdun. Þimdi de sürünüp duruyorsun. Bu sürünmeyi sen hak ettin, kimseyi suçlama…
Þimdi 7 Haziranda bir seçim daha var. Ayýktýk ayýktýk, eðer ayýkýp da
MEM’i ve sahibi Prof. Dr. Haydar Baþ’ý iktidara taþýmazsak baþka bir
seçim de olmayacak.
Çünkü federasyonun konulduðu, fiili olarak bölünmenin yaþandýðý,
ekonominin dip yaptýðý, etnik ayrýmcýlýðýn sürekli kaþýndýðý, terörün cirit
attýðý, Büyük Ýsrail tamtamlarýnýn duyulduðu bir atmosferde, bu gidiþle
Türkiye diye bir devlet, Türk milleti diye bir millet kalmayacak.
Tercih senin.

veremez. Toplumda, kadýnýn
‘anne’ olarak çocuðuna beslediði
sevgiden, þefkat ve merhametten
daha güçlü hangi duyguyu bulabiliriz? Devletin vazifesi, sadece,
kadýnýn sadece can, mal, namus
vb. güvenliðini saðlamak, sosyal
ve iktisadi haklarýný ona sunmak
deðildir. Ayný zamanda bireylere
huzurlu bir hayat sunmak da
devletin görevidir. Neslin devamý
için aile þarttýr. Neslin istenilen
düzeyde yetiþtirilmesi için aile
þarttýr. Milletlerin geleceðe güvenle bakmalarý, hayatlarýný devam
ettirmeleri için aile þarttýr. Ahlakýn
korunmasý için aile þarttýr. Ýnsanlarýn sevgiyi ve merhameti yaþamasý için aile þarttýr. Bireylerin
toplum içerisinde huzurlu bir
hayat sürmeleri ve yalnýzlýktan
korunmalarý için aile þarttýr. Peki
öyleyse Batý toplumunda, aile
içerisinde, neden kadýn
ezilmiþtir? Bunun sebebi, aile
kavramýnýn yanlýþlýðý deðildir.
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Prof. Dr. Mehmet E. PALAMUT
Uludað Üniversitesi Hukuk
Fakültesi
En geniþ mânada ekonomi; insanlarýn
ihtiyaçlarýný, içerisinde yaþanýlan yer ve koþullara
baðlý olarak, rasyonel ve etik bir biçimde doyumlamak maksadýna yönelik, kuram ve kurallarý
bulunan bir disiplindir. Baþka bir söylemle
ekonomi, insan ihtiyaçlarýna yanýt arama sanatý

ve bilimidir. Bu bilim dalý, Prof. Dr. Haydar Baþ
tarafýndan kaleme alýnan ve 2005 yýlýnda yayýmlanan “Millî Ekonomi Modeli” adlý yapýtla,
içerisinde hâlihazýrda bulunduðumuz sosyo
ekonomik konum, deðiþik yönlerden eleþtirilerek
ulusal bir boyut kazandýrýlmýþ, üretimden dolaþýma, deðiþimden tüketime varýncaya dek deðiþik
görüþ ve yaklaþýmlarla zenginleþtirilmiþ ve hattâ
bununla ilgili bazý yerleþik kanaat ve düþünceleri
sarsmýþtýr.Kanýmca, bu ekonomik modelin üzerine kurgulandýðý ayaklardan biri (Devlet boyutu)
eksik idi. Þimdi görüyoruz ki, Sayýn Baþ, Millî
Ekonomi Modeli’nin aksak ayaðýný tamamlamýþ
görünüyor: “Millî” karakteri aðýrlýklý olarak vurgulanan Sosyal Devlet. Þüphesiz “Vatandaþlýk
Maaþý” projesi sosyal devlet anlayýþýnýn ve tarihten gelen “Türk yurdunda (…) fakirlik suç sayýlsýn!...” genel esprisinin bir devamý mahiyetinde
ve Türk vatandaþý niteliði taþýmanýn bir onuru
olacaktýr. Buna göre, “Ev hanýmý, iþçi, memur,
yaþlý ve sakat gibi tüketim yapan her vatandaþa”
baðlanacak belli bir maaþ, kuþkusuz o bireyi
taltif edecek ve diðer taraftan da “Devletin
bekasýný temin etme” gibi hayatî iþlevinin yanýnda, “Devlet-millet kaynaþmasýnýn” önündeki
engelleri kaldýracaktýr.

Adenya, ‘otel zinciri’ oluyor
Adenya Resort Hotel Genel Direktörü Ýlknur Tataroðlu, Adenya’nýn bir marka
zinciri olmasý gerektiðini ve Adenya Resort adý altýnda ayný kalitede hizmet
veren konaklama iþletmelerini artýrmayý planladýklarýný belirtti
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Antalya’nýn Alanya
Ýlçesi’nde bulunan ve
‘alternatif’ tatilin en nitelikli
otelleri arasýnda yer alan
Adenya Resort Otel, 2015 tatil
sezonuna da hýzlý bir
baþlangýç yapmak için
çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdý.
Kelime anlamý Cennet
Bahçesi olan Adenya,
Osmanlý mimarisinden
esinlenilerek tasarlanan bir
lobiye sahip... 5 yýldýzlý 800
yatak kapasiteli otelde 11
farklý tipte 290 oda
bulunuyor. Otel açýk büfe
restoran, A’la Carte restoran
ve kafesi ile tüm gün hizmet
sunarken, menülerinde ve
tesiste alkole yer vermiyor.

ederek, þunlarý söyledi:
“Dünya Helal Birliði
sertifikasýna sahip olan tek
oteliz. Hizmetimize olan
güvenimiz sayesinde her
zaman üst seviyede olmayý
hedefliyoruz. Mýsýr’dan
getirilen ayak yakmama
özelliðiyle bilinen beyaz
kumla kaplanmýþ ve kadýn
erkek olarak ayrýlmýþ
plajlarda 6 yaþýndan büyük
erkek

12 ay hizmet veriyor
Adenya Resort Hotel
Genel Direktörü Ýlknur
Tataroðlu, tesislerinin
alternatif turizm kapsamýnda
12 ay hizmet verdiðine iþaret

çocuklarý
kadýnlar plajýna giremezken,
6 yaþýndan büyük kýz
çocuklarý da erkekler
bölümüne giremiyor.

Odalarda, Kuran-ý Kerim,
seccade standart olarak
bulunmaktadýr. Otelimizde,
maksimum her þey dâhil
hizmet verilmektedir.
Otelimizde 600 kiþilik
mescidimizde hoca eþliðinde
ibadet olanaðý
sunulmaktadýr. Ramazanda
misafirlerimize ramazan
sokaðý kurularak eski
ramazanlarý yaþatmak amaçlý
ramazan eðlenceleriyle
alternatif tatil hizmeti

sunmaktayýz.”

Toplantý gruplarýnýn da
tercihi
Sektörde yeni bir iþletme
olmalarýna raðmen toplantý
gruplarý tarafýndan da tercih
edildiklerine iþaret eden
Tataroðlu, “Toplam 4
salonumuz bulunuyor.
Misafir ettiðimiz hemen
hemen bütün gruplarýmýz
tekrar bizleri tercih ettiler”
dedi.

Ambalajsýz tavuk
satýþýna yasak geliyor
Perakende iþletmelerde parça kanatlý etlerinin dökme satýþý
yasaklanacak, kanatlý etleri sadece hazýr ambalajlý satýlabilecek.
Bu arada peynirden sonra kavurmada da tuz oraný azaltýlacak
Et ve Et Ürünleri Tebliði’nde
yapýlacak deðiþiklikle ambalajsýz
tavuk satýþý yasaklanacak.
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
Bakanlýðýndan yapýlan
açýklamaya göre, Gýda ve Kontrol
Genel Müdürlüðü, tüketici
saðlýðýnýn en üst düzeyde
korunmasý, daha kaliteli
ürünlerin tüketicilere
ulaþtýrýlmasý ve tüketicinin
yanýltýlmasýnýn önlenmesi
amacýyla 5 Aralýk 2012’de
yürürlüðe giren Et ve Et Ürünleri
Tebliði’ni revize edecek. Söz
konusu deðiþiklikle kasap,
market gibi perakende
iþletmelerde parça kanatlý
etlerinin dökme satýþý
yasaklanacak, kanatlý etleri,
sadece hazýr ambalajlý olarak
piyasaya arz edilebilecek. Bu
iþletmelerde, fermente sucuk,
pastýrma, köfte gibi et ürünleri
üretilemeyecek, önceden çekilmiþ
ve paketlenmiþ günlük kýyma
satýlamayacak.

Kavurmada tuz oraný
düþürülecek
Yeni düzenleme ile
kavurmada yüzde 5 olan tuz
oraný yüzde 3’e düþürülecek. Bu

ürün raflarda ‘kavurma’ ve
‘kýyma kavurma’ olmak üzere iki
çeþitte yer alacak. Teblið
kapsamýnda yer alan ürünlere,
kaliteli et yerine dýþarýdan et
proteini katýlmasý yasaklanarak
haksýz kazanç engellenecek.
Geleneksel metotlarla üretilen
ürünleri korumak amacýyla
coðrafi iþaret alarak tescil edilmiþ
et ürünleri, yatay gýda kodeksi
hükümlerine aykýrý olmamak
þartýyla piyasaya arz edilebilecek,
bu ürünlerde kullanýlan çið et ve

kýyma teblið hükümlerine uygun
olacak. Et ürünlerinde ‘yüzde 100
dana eti’ ya da ‘yüzde 100 göðüs
eti’ gibi ifadeler ve logolar
kullanýlamayacak. Ýþletmelere,
deðiþikliklere uyum saðlamalarý
için tebliðin yayýmý itibarýyla 1 ay
süre verilecek.
Kavurmada tuz miktarýnýn
azaltýlmasýna yönelik düzenleme
kapsamýnda tebliðin yayýmýndan
önce piyasaya sunulan ürünler
ise 1 Ocak 2016’ya kadar
satýlabilecek.

AB’de enerji
tüketimi azalýyor
Ekonomik krizin
pençesinde inleyen
Avrupa Birliði’nde (AB)
2013 yýlýnda enerji
tüketimi, 1 milyar 666
milyon Ton Eþdeðer Petrol
(TEP) seviyesine
gerileyerek, 1990’lý yýllarýn
baþýndaki seviyelere indi.
AB’nin 2013 yýlýnda enerji
baðýmlýlýðý yüzde 53
olurken, enerji ithalatýna
en az baðýmlý ülkeler
Estonya ve Danimarka
oldu. Böylece enerji
tüketimi AB’de 1990’lý
yýllarýn baþýndaki
seviyelere inerken, 2006
yýlýnda zirve yaptýðý
miktardan yüzde 9.1 daha
az gerçekleþti. Rapora
göre, 2013 yýlýnda AB’nin
iç enerji üretiminde en
büyük pay yüzde 29’la
nükleer enerjiden geldi.
Bunu yüzde 24’le
yenilenebilir enerji, yüzde
20 ile katý yakýtlar, yüzde
17 ile doðal gaz, yüzde 9’la
petrol ve yüzde 1’le de
yenilenemeyen atýklar
izledi. EKONOMÝ SERVÝSÝ

