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Başbakan Binali Yıldırım Singapur ve Vietnam ile ticari ilişkileri geliştirmek için 

bulunduğumuz bölgeye geldi. Singapur'un bir şehir devleti olması ve kişi 

başına düşen milli gelirin 53 bin dolar oluşu ve gelirinin sadece ticaretten 

oluşması ziyaretin önemini artırıyor. 

Türkiye petrol yada doğal gaz zengini bir ülke olmadığı için ekmeğini çalışarak 

kazanmak zorunda. Japonya gibi mücadele etmek, zorluklarla başedebilmek 

için adımlarını hızlı atmak, kafasını stratejik kullanmak zorunda. Hal böyle 

olunca üretmek ve ürettiklerini de dünyanın dörtbir köşesine satarak ilişkiler 

geliştirilecek, birliktelikler kurulacaktır. 

Özellikle bu çağda dünyaya yön verenlerin üreticiler ve tüccarlar oldukları 

gözönünde bulundurulursa bizlerin de mazlum halkların ellerinden 

tutabilmemiz için bol bol üretip, bol bol ticaret yapmamız gerekiyor. 

Hernekadar bizler tarih boyunca savaşçı bir millet olarak bilinsek de ticareti de 
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engüzel şekilde yapacağımıza inanıyorum. Aslolan hedefe ulaştıracak yolların 

en etkili bir şekilde kullanılmasıdır. 

Ticaret zamanımızın en etkin silahı. Gücü elinde bulunduran ticaretle varlığını 

devamettiriyor. Bütün oluşumlar, bütün stratejiler ticaret yollarına, enerji 

koridorlarına göre ayarlanıyor. Savaşların nedeni de sonucu da artık ticaret 

için yapılmakta. 

Sadece twitter'dan atılan bir mesaj ile 10 milyar doları cebine atabilen bir 

gücün varlığını devamettirmesinin en büyük nedeni ticaret yollarını kontrol 

etmesinde yatmaktadır. Ticarette güçlü olan kuşkusuz her sahada olduğu gibi 

savunma sanayisinde de güçlü olacaktır. 

Tüccar bir toplum olmamamıza rağmen millet olarak, toplum olarak çok kısa 

zamanda büyük mesafeler aşıldı. Dünyanın herbir ülkesi ile az çok ticari 

ilişkilerimiz var. Şimdi yapılması gereken bu ticari ilişkilerin en üst düzeye 

çıkarılması için çalışmak, yatırımcılara ve tüccarlara destekçi olmaktır. 

Bu Güneydoğu Asya bölgesine zamanında İslam'ın dürüst ve samimi tüccarlar 

tarafından ulaştırıldığını hatırlarsak, sadece dünyalık kazanç için değil, aynı 

zamanda ahiretimiz için de ticaretin ne derece önemli olduğu farkedilecektir. 

Binlerce mesafe uzaklıkta olmalarına rağmen Güneydoğu Asya'nın Avrupa 

malları ile dolu olması şaşılacak bir şey değildir. Avrupalı ürettiği malları 

satabilmek için önceden potansiyel ülkeleri sömürgeleştirirmiş, şimdi ise 

zamanın değişmesine uyarlı olarak ticaret yolu ile amaçlarına ulaşmakta, 

görünmez bir el ile söz sahibi olabilmekteler. 

Avrupalılar kötü niyetlerini ticaret adı altında bu bölgelere getirebiliyorlarsa, 

bizler iyi niyetlerimizi neden ticaretle bu bölgelere ulaştırmayalım? 

Ülkemizin başında vizyon sahibi liderlerin oluşu, tüccarlar için de yatırımcılar 

için de büyük bir fırsattır. Bu açıdan Başbakanımız Binali Yıldırım beyin 

Singapur ve Viyatnam'a ziyaret gerçekeşirmiş olması çok önemli. Hatırlıyorum 

bundan üç sene önce, o zaman Başbakan olan Reis Erdoğan bu gölgeye 

ziyaret gerçekleştirmişti.  Ziyaretin akabinde serbest ticaret anlaşmasının 

temelleri atılmıştı. Şimdi de bu anlaşma tam anlamıyla yürürlüğe girecektir. O 



zamandan sonra ziyaretin etkisi marketlerde görülmeye başlanmış, 

Türkiye'deki bir çok firmanın mallarını rahatça burada bulur olmuştuk. 

Güneydoğu Asya bölgesi ASEAN üye ülkeleri ile devasa bir market, Vietnam 

ile ticaretimizin 2 milyar dolara ulaşmış olması iyi bir gelişme, ama yeterli 

değil. Bölge uzmanlarının devreye girmesi ile pazardaki payımız daha da 

artırılabilir. 

Bölge uzmanları deyince aklıma Malezya'da okuyan öğrencilerle birlikte 

bundan altı yıl önce bir Cumartesi günü başlatmış olduğumuz Ülke Uzmanlık 

Grubu çalışmamız aklıma geldi. Mütevazi bir çalışmaydı ama bölgeyi tanıma 

açısından faydalı bir çalışma olmuştu. 

Hiç üşenmeden o günkü toplantılarımızdan kalan notlara hızlıca bir göz attım. 

Ülke uzmanlık sahası olarak şahsım Malezya ve Singapur'u almış, bir 

akademisyen olan Dr. Mehmet arkadaşımız Endonezya'yı, şimdi Uluslararası 

ilişkiler bölümünde okuyan Çağrıhan Viyetnam'ı, Doktora çalışması yapan 

Orhan Filipinler'i. Alimardon Laos'u, almıştı,... Sonra saha çalışması olarak 

bazı ülkeleri bile ziyaret etmiştik. 

Her ziyaret farklı açılımlara vesile olacaktır. Başbakan'ın ziyareti de halklar 

arasında dostluk ilişkilerini artıracak, köprüler kuracaktır. 

http://milatgazetesi.com/singapurdan-vietnama-makale,120843.html    

http://milatgazetesi.com/singapurdan-vietnama-makale,120843.html

