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 “Milli Birlik ve İktisat” E-Kitabı Çıktı 
 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat 

bölüm başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Mehmet Karagül'ün  “Milli Birlik ve 

İktisat” adını taşıyan e-kitabı TASAM yayınlarından çıktı. 

 

“Ahilik, Asabiyet ve Sosyal Sermaye” alt başlığını taşıyan “Milli Birlik ve İktisat” kitabı ülkemizde 

yaşanan sosyal, siyasal ve iktisadi sorunların çözümü çerçevesinde, Ahilik Kültürü ve Teşkilatı, 

Asabiyet Fikri ile Sosyal Sermaye kavramını ele alarak “farklılıklardan ziyade ortak değerler 

etrafında, güveni temel alan bir sosyal yapıyla, toplumun iktisadi ve siyasi istikrarı ile gücü için 

sosyal yapının sağlam ve dinamik hâle getirilmesi gerçeğine vurgu” yapmaktadır. 

 

Kitabın “İnsan ve Milli Birlik” başlıklı birinci bölümünde sırasıyla “Yapan ve Yıkan Yönüyle İnsan”, 

“Birey ve Toplum”, “Toplum, Millet ve Milli Birlik”, “Var Olmak İçin Milli Birlik” ile “Milli Birlik ve 

İktisadi Gelişme” konuları ele alınıyor. 

 

Kitabın “İnsan ve Toplumun İnşası” başlıklı ikinci bölümünde ise “Ahilik, İlkeleri ve Toplum”, 

“Ahilikte İktisadi Düşünce”, “İbn-i Haldun’da Asabiyet ve Devletin İnşası” ile “Sosyal Sermaye ve 

Toplumsal Kalkınma” konuları tarihsel perspektif çerçevesinde inceleniyor. 

 

“Milli Birliğin Sosyal ve Ekonomik Temelleri” başlığı altında ise “Adalet Kurumunun ‘Adaleti’”, 

“Gelir Dağılımındaki Hakkaniyet”, “İnsani Gelişme Düzeyi”, “Ülkede ‘Karşıtı’ Tanımlama Şekli”, 

“Farklılıklar, Müşterekler ve Milli Birlik” ile “Milli Değerler ve Toplumsal Dinamizm” konularına 

yer verilmiş. 

 

Bu kitap dışında dokuz kitap daha kaleme alan Prof. Dr. Mehmet Karagül’ün “Milli Birlik ve 

İktisat” kitabının arka kapağında şu ifadelere yer verilmiş: “Bireyin varlığı için her bir hücre ne ise 

milletin varlığı ve refahı için de birey aynı anlama gelmektedir. Bu itibarla toplumların kendi 

değerleriyle varlıklarını sürdürebilmeleri, tamamen toplumu oluşturan bireylerin birlikteliklerine, 

diğer bir ifade ile millet olabilmelerine bağlıdır. 

 

Bu anlamda Osmanlı toplumsal yapısının inşasında rol alan Ahilik Kültürü ile İbn-i Haldun'a göre 

toplumların güçlü bir devlet kurmaları için gerekli olan Asabiyet Fikri ve çağdaş sosyal bilimler 



 

yazınında kabul gören ve toplumsal güveni esas alan Sosyal Sermaye toplumsal başarı için hep 

müşterek değerlere vurgu yapmaktadırlar. 

 

Dolayısıyla bu kitapta ülkede Milli Birliğin tesisi için Ahilik kültüründeki sosyal sorumluluk, 

Asabiyet fikrindeki aidiyet duygusu ve sosyal sermayedeki güveni geliştirici anlatımlar sizlerle 

paylaşılmıştır.” 

 

Prof. Dr. Mehmet Karagül Kimdir? 

 

Antalya Kaş Sütleğen Köyü 1967 doğumlu olan Mehmet Karagül, hayatın en tabii görevini; Alper, 

Ahsen, Yusuf ve Mustafa adlarındaki dört evlada Babalık yapmaya çalışarak ifa etmektedir. 

 

Halen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat bölüm 

başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Mehmet Karagül'ün 10 kitapla birlikte, çok sayıda akademik 

makale ve bildiriye ilave olarak, gazete ve dergilerde yayımlanan yüzlerce yazıda imzası 

bulunmaktadır. 

 

Not: TASAM Yayınlarının kitapları http://yayinlar.tasam.org/ sitesindeki https://bit.ly/2ZMjVZQ  

bağlantısından çevrimiçi olarak alınabilir. 
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