
Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan 
has stated that they aim to increase Turkey’s trade 
volume with Africa to $50 billion by the year of 
2015.
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Trade volume with Africa up 
to $50 billion by 2015

Afrika ile Ticaret Hacmi 
2015’te 50 Milyar ABD 
Doları’na Çıkacak
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 
Afrika ile olan ticaret hacmini 2015 yılında 50 
Milyar Dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

BAŞKENT PLATFORMU’NDAN TÜRKÇE’NİN EVRENSEL DİL OLMASI İÇİN ÇAĞRI…
A CALL FROM THE CAPITAL CITY PLATFORM TO MAKE TURKISH A UNIVERSAL LANGUAGE …

Avrasya gibi geniş bir coğrafyada yer alan 
ülkelerin şehirlerini birlikte inşa etmeyi 
hedefleyen birliğin merkezi de resmen Bişkek 
seçildi.

The center of the union that aimed at building 
the cities of the countries within a wide 
geographic area like Eurasia was officially 
chosen as Bishkek.

Ankara Gazeteciler Cemiyeti Yönetim 
Kurulu Üyelerinin tümünün imzasıyla 
yayınlanan bildiride “Türk Basınının 
Sorunlarına” dikkat çekildi…

Basın ve İfade 
Özgürlüğü, 
Olmazsa Olmaz Bir 
Gerekliliktir…
In a statement issued with the signature of 
all the members of the Board of Directors 
of Ankara Association of Journalists 
“Problems of Turkish Press” is pointed out... 

Media And Freedom 
Of Expression Is An 
Essential Requirement...

AK Party Deputy of Ankara, Tülay SELAMOĞLU :

AK Parti Ankara Milletvekili, Tülay SELAMOĞLU :

Success is a journey, not a destination...

Başarı bir yolculuktur, varış 
noktası değil…

Avrasya Kalkınma 
Platformu bünyesinde 
kurulan Avrasya Kalkınma 
Belediyeler Birliği’nin 
Yönetim kurulu, 
Kırgızistan’ı ziyaret etti. 

Union of Municipalities of the 
Eurasian Development board 
of directors established within 
the Eurasian Development 
Platform visited Kyrgyzstan.

Akgül: “Suriye Halkı 
Kardeşimizdir, Onlara Destek 
Vermeye Devam Edeceğiz”
Akgül:“Syrian people are our 
brothers; we will continue 
supporting them”

AKUT, gönüllülerin ortak 
enerjisiyle yaratılmış bir 
mucizedir…
AKUT is a miracle created 
by co-energy of the 
volunteers... Yeni Yıla Girerken

Incoming New Year 

Cumhurbaşkanı Sayın Gül’e Çağrı..
A Call to President Gül...

Tüm yönleriyle haset !!!
Envy with all its aspects!!!

Suriye’den Ankaraya Önemli Çağrı!
Important Call From Syria To Ankara!

Demokratik Açılım’da Kürt Sorunu
The Kurdish Problem in the Democratic 
Opening Process

II. Kültür Turizmi Zirvesinin Ardından
II. After The Cultural Tourism Summit
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yeler Birliği’nin merkezinin Kırgızistan 
olarak belirlendiğine de dikkat çekerek, 
şehirlerin alt yapı ve üst yapılarını 
iki ülkenin yapacağını, böylelikle 
Kırgızistan’da daha hızlı büyümenin 
sağlanacağını aktardı.

İznik’de Binlerce Kırgız Şehit 
Düştü…

Kırgızistan ile bağlara dikkat çeken Ak 
Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet 
Erdoğan da Manas Destanı’nın hem 
Osmanlı’ya hem Selçuklu’ya hem de 
Türkiye Cumhuriyetine ilham kaynağı 
olduğunu belirtti. Yine Orhan Gazi’nin 
İznik’i fethinde yardıma gelen binlerce 
Kırgızın şehit olduğunu hatırlatan 
Erdoğan, İznik’in bu şekilde feth 
edildiğini anlatarak, Orhan Gazi’nin 
binlerce şehit içinde sadece Kırgızlar 
için İznik’te anıt diktiğini dile getirdi. 
Erdoğan, onun için iki ülkenin kardeş 
olduğunun altını çizdi. 

Yusuf  Balasagun Milli 
Üniversitesi’nden,  heyet üyelerine 
fahri doktora ünvanı…

Köklü bir geçmişe sahip olan üniver-
sitenin bilim kurulu, Türk dünyasına 
hizmetlerinden dolayı AK Parti Genel 
Başkan Başdanışmanı Necati Çetinka-
ya, AK Parti Gaziantep Milletvekili 
Mehmet Erdoğan’a fahri profesörlük, 
Avrasya Kalkınma Platformu Genel 
Başkanı Hasan Cengiz ile Keçiören 
Belediye Başkanı Mustafa Ak’a fahri 
doktora unvanını layık gördü. Bir 
çalışma ziyareti için Kırgızistan’da bu-
lunan heyete, üniversitede düzenlenen 
tören ile unvanları takdim edildi.

konuşmasından ‘Türkiye, Türk 
dünyasının bir yıldızıdır. Yıldızın 
önünde bir bulut da olsa o yıldız 
yine orada parlamaktadır’ sözünü 
anımsatarak, teşekkür etti.

Yoğun gündemine rağmen Türkiye’den 
gelen heyeti makamında kabul eden 
Cumhurbaşkanı Atambayev, sıcak 
mesajların verdi. Kırgızistan zi-
yaretleri kapsamında Kırgızistan 
devletinin zirvesi ile görüşen Türk 
heyetini, Cumhurbaşkanı’nın ardından, 
Kırgızistan Meclis Başkanı Jeenbekov 
Asibek Sharipovich makamında ka-
bul etti. Meclis Başkanı Sharipovich, 
kabulde yaptığı konuşmada, kardeş 
Türkiye’den gelen misafirleri misafir 
etmekten duydukları memnuniyeti dile 
getirerek, Avrasya Kakınma Belediyeler 
Birliği’nin merkezinin Bişkek seçilm-
esinden duydukları mutluluğu ifade 
etti.

Kırgızistan bizim canımızdır, 
kardeşimizdir…

Göçlerin ardından iki devlet olan, iki 
ülkenin, ayrı millet olmadığını vurgu-
layan Çetinkaya ise dilin, dini ve kanın 
bir olduğunu kaydetti. Türkiye’nin 
ekonomisinden örnekler veren Çe-
tinkaya, Türkiye’nin bugün dünyanın 
en büyük 17. ekonomisi ve turizmde 
birinci sırada olduğunu belirterek, bu-
nun arkasında başta Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ve onun arkasındaki 
milletin olduğunu bildirdi. “Kırgızistan 
bizim canımızdır, kardeşimizdir” diyen 
Çetinkaya, Kırgızistan’ın kalkınmasını 
birlikte inşa edeceklerini vurguladı. 
Çetinkaya, Avrasya Kalkınma Beledi-

başkanının da bulunduğu yaklaşık 23 
kişilik heyet, Kırgızistan’da Cumhur-
başkanı Atambayev ve Meclis Başkanı 
Sharipovich ile görüştü. Ak Parti Ge-
nel Başkan Başdanışmanı Necati Çe-
tinkaya, Ak Parti Gaziantep Milletvekili 
Mehmet Erdoğan, Avrasya Kalkınma 
Platformu Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Cengiz (Ak Parti 23. Dönem Mil-
letvekili), Yunus Emre Enstitüsü Üyesi 
Prof. Dr. Celal Erbay, Elazığ Belediye 
Başkanı Süleyman Selmanoğlu, 
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak 
gibi çok sayıda belediye başkanı ile iş 
adamından oluşan heyeti, ilk olarak 
Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev 
kabul etti.

Tayyip Abimizden çok destek görüy-
oruz…

Heyeti ağırlamaktan çok mutlu 
olduğunu dile getiren Kırgızistan 
Cumhurbaşkanı Atambayev, şöyle 
konuştu: “Arkadaşlar bana söyledi-
ler, ‘misafirler geliyor’ diye. Çok şey 
öğrenmek istiyoruz Türkiye’den. Son 
yıllarda özellikle de Tayyip abimizden, 
Abdullah Bey’den çok destek görüyoruz. 
Meclisimiz adına çok teşekkürler.” At-
ambayev, Türkiye’nin desteğine bilfiil 
ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, ülke-
sinin büyümekte olduğunu söyledi.

Heyet adına konuşan Çetinkaya da 
Atambayev’e, Türkiye’nin ekonomis-
inin nereden nerelere nasıl geldiğini 
anlatarak, her zaman Türkiye’nin 
Kırgızistan’ın yanında olacağını if-
ade etti. “Atambayev kardeşimizle 
görüşmek bizim için büyük bir şeref” 
diyen Çetinkaya, Cumhurbaşkanı’nın 
şahsında bütün Kırgızlara şükranlarını 
iletti. Gelirken Başbakan’ın, Meclis 
Başkanı’nın ve bütün Türk halkının 
selamını getirdiklerini aktaran Çetinka-
ya, “Kardeşlerimizi görmek, bizim için 
mutlulukların en büyüklerinden birisi. 
Eskiden atalarımız Kafdağı’nın ardında 
dedeleriniz var. Bu akrabalarımızı 
görmek bizim için bir hayaldi. Ama 
şimdi bir aradayız.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı’nın, Ak Parti Olağan 
Genel Kurulu’na katılarak yaptığı 
konuşmayı hatırlatan Çetinkaya, 
konuşmasını alkışladıklarını, yine 
Atambayev’in Meclis’te yaptığı 

Ankara (Sivil İnisiyatif) - 
Avrasya Kalkınma Platformu 
bünyesinde kurulan Avrasya 

Kalkınma Belediyeler Birliği’nin yöne-
tim kurulu, Kırgızistan’ı ziyaret etti. 
Avrasya gibi geniş bir coğrafyada yer 
alan ülkelerin şehirlerini birlikte inşa 
etmeyi hedefleyen birliğin merkezi de 
resmen Bişkek seçildi.

Bu kapsamda, aralarında Ak Parti 
Genel Başkan Başdanışmanı Necati 
Çetinkaya’nın da bulunduğu heyet, 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek 
Atambayev ve Kırgızistan Meclis Baş-
kanı Jeenbekov Asibek Sharipovich ile 
görüştü. Yapılan üst düzey görüşmeler-
de iki ülke arasında yapılacak işbirlikleri 
ele alındı.

Geçtiğimiz ay kurulan Avrasya Kalkın-
ma Belediyeler Birliği, çalışmalarına 
Kırgızistan’da resmen başladı. Arala-
rında üst düzey siyasetçi ve belediye 

Tayyip Abimizden çok 
destek görüyoruz…

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev:

Geçtiğimiz ay kurulan Avrasya 
Kalkınma Belediyeler Birliği, 
çalışmalarına Kırgızistan’da 
resmen başladı. Aralarında 
üst düzey siyasetçi ve belediye 
başkanının da bulunduğu yaklaşık 
23 kişilik heyet, Kırgızistan’da 
Cumhurbaşkanı Atambayev 
ve Meclis Başkanı Sharipovich 
ile görüştü. Ak Parti Genel 
Başkan Başdanışmanı Necati 
Çetinkaya, Ak Parti Gaziantep 
Milletvekili Mehmet Erdoğan, 
Avrasya Kalkınma Platformu 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Cengiz (Ak Parti 23. Dönem 
Milletvekili), Yunus Emre 
Enstitüsü Üyesi Prof. Dr. Celal 
Erbay, Elazığ Belediye Başkanı 
Süleyman Selmanoğlu, Keçiören 
Belediye Başkanı Mustafa Ak 
gibi çok sayıda belediye başkanı 
ile iş adamından oluşan heyetin 
Cumhurbaşkanı Almazbek 
Atambayev ile buluşmasında 
“iki ülke arasındaki ilişkilerin” 
artırılarak sürdürülmesi 
konusunda mutabakat sağlandı.
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there is Prime Minister Recep Tayyip 
Erdogan and the nation behind him” 
he reported. Cetinkaya who said 
Kyrgyzstan us our souls, our brothers” 
stressed that they will build the 
development of Kyrgyzstan together. 
Cetinkaya drawing attention that  
Kyrgyzstan have been identified as the 
center of the Union of Municipalities 
of the Eurasian Development, two 
countries together will construct 
infrastructure and top structures of the 
cities, so the growth will be provided 
faster in Kyrgyzstan” he said.

Thousands of Kyrgyz martyrized in 
Iznik …

AK Party Gaziantep deputy Mehmet 
Erdogan pointed out the ties with 
Kyrgyzstan said that  Manas Epic is 
a source of inspiration both for the 
Seljuks and the Ottomans as well as the 
Republic of Turkey. However, Erdogan 
who reminded thousands of Kyrgyz 
to help in Orhan Ghazi’s conquest of 
Iznik became martyr, by telling that 
Iznik had been conquered in this way, 
Orhan Ghazi erected monument only 
for the Kyrgyz among thousands of 
martyrs he expressed.

Erdogan underlined that the two 
countries are brothers due to this 
reason. 

A honorary doctorate to the 
delegates from Yusuf Balasagun 
National University …

The university’s scientific committee 
which has a long history awarded the 
title of honorary Professorship to 
the AK Party Deputy Chairman Chief 
Advisor Necati Cetinkaya, the AK Party 
in Gaziantep deputy Mehmet Erdogan 
and honorary doctorate to President 
of the Eurasian Development Platform 
Hasan Cengiz and  Kecioren Mayor 
Mustafa Ak for their services to the 
Turkish world.

The titles were presented with a 
ceremony held at the university to 
the delegation on a work visit in 
Kyrgyzstan.

to today’s position to Atambayev, said 
always Turkey will be in support of 
Kyrgyzstan. Cetinkaya said “a great 
honor for us to meet with our brother 
Atambayev,” he passed his gratitude to 
all Kyrgyz in the name of President.

Cetinkaya who express while they are 
coming, they brought greetings from 
the Prime Minister, the President of 
the Parliament and the entire Turkish 
nation said “to see our brothers is one 
of the biggest happiness for us. I used 
to hear from our grandfathers that 
we have our ancestors behind mount 
Kaf. It was a dream for us to see these 
relatives. But now we are together. “ 

Cetinkaya thanked by reminding the 
president’s participating the Ordinary 
General Assembly of AK Party, his 
speech was applauded, also reminding 
Atambayev’s words in Parliament 
‘Turkey is a star of the Turkish world. 
Even though there is a cloud in front of 
the star, the star still shines. 

Despite the busy agenda President 
Atambayev who accepted the 
delegation from Turkey in his office, 
gave warm messages. Speaker of the 
Parliament of Kyrgyzstan Jeenbekov 
Asibek Sharipovich accepted Turkish 
delegation who met with state summit 
in Kyrgyzstan within the scope of 
Kyrgyzstan visits in his office after 
their President. Sharipovich President 
of the Assembly, in his speech on 
admission, expressed their satisfaction 
to welcome guests from their brother 
Turkey, expressed their happiness for 
the election of Bishkek as center for the 
Union of Municipalities of the Eurasian 
Development .

Kyrgyzstan is our souls, our 
brothers...

Cetinkaya stressing that after 
migrations, two states emerged, two 
countries are not separate nations, 
Languages, religions, and blood are 
the same he said. Giving examples of 
Turkey’s economy Cetinkaya noting 
that Turkey, today, has the world’s 
largest 17th economy and the first 
place in tourism, at the back of it 

President of Kyrgyzstan Almazbek 
Atambayev and Kyrgyz Parliament 
Speaker Jeenbekov Asibek Sharipovich. 
In this top-level talks the cooperation 
between the two countries were 
discussed.

Union of Municipalities of the Eurasian 
Development which was established 
last month officially began its work in 
Kyrgyzstan. Delegation about 23 people 
including senior politicians and the 
mayors met with Kyrgyzstan President 
Atambayev and Parliament Speaker 
Sharipovich. In the first instance 
President Almazbek Atambayev has 
accepted the delegation including 
the mayors and a large number of 
dignitaries and businessmen such 
as  AK Party Deputy Chairman Chief 
Advisor Necati Cetinkaya, the AK Party 
Gaziantep deputy Mehmet Erdogan, 
President of the Board of Directors of 
the Eurasian Development Platform 
Hasan Cengiz (AK Party Deputy of 
23rd session), member of Yunus Emre 
Institute  Prof.Dr. Celal Erbay, Elazig 
Mayor Suleyman Selmanoğlu, Mayor of 
Keçiören Mustafa Ak. 

We get a lot of support from our 
brother Tayyip ...

Kyrgyz President Atambayev who 
express his happiness of welcoming the 
delegation, said:

“Friends told me that ‘guests are 
coming’. We would like to learn a lot 
from Turkey. In recent years, we get a 
lot of support in particular our brother 
Tayyip and Mr.Abdullah. “Thank you 
very much on behalf of our parliament”. 
Atambayev stressing that they actually 
needs the support of Turkey, he said his 
country is growing. 

Speaking on behalf of the delegation 
Çetinkaya by explaining Turkey’s 
economy from where and how come 

Ankara (Civil Initiative) - 
Union of Municipalities of the 
Eurasian Development board 

of directors established within the 
Eurasian Development Platform visited 
Kyrgyzstan. The center of the union 
that aimed at building the cities of the 
countries within a wide geographic area 
like Eurasia was officially chosen as 
Bishkek.

In this context, the delegation including 
the AK Party Deputy Chairman Chief 
Advisor Necati Cetinkaya met with the 

Union of Municipalities of the 
Eurasian Development which was 
established last month officially 
began its work in Kyrgyzstan. 
Delegation about 23 people 
including senior politicians and 
the mayors met with Kyrgyzstan 
President Atambayev and 
Parliament Speaker Sharipovich. 
Delegation including the mayors 
and a large number of dignitaries 
and businessmen such as  AK 
Party Deputy Chairman Chief 
Advisor Necati Cetinkaya, the AK 
Party Gaziantep deputy Mehmet 
Erdogan, President of the Board 
of Directors of the Eurasian 
Development Platform Hasan 
Cengiz (AK Party Deputy of 
23rd session), member of Yunus 
Emre Institute  Prof.Dr. Celal 
Erbay, Elazig Mayor Suleyman 
Selmanoğlu, Mayor of Keçiören 
Mustafa Ak, in meeting with 
President Almazbek Atambayev, 
agreed on “the relations between 
the two countries continue to 
increase”.

Kyrgyz President Atambayev:

We get a lot of support 
from our brother Tayyip ...
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Turkish Prime Minister Recep 
Tayyip Erdogan has stated that 
they aim to increase Turkey’s 

trade volume with Africa to $50 billion 
by the year of 2015.

Turkish PM Erdogan addressed Turk-
ish and Gabonese businessmen at a 
forum held in Cite de la Democratie, a 
neighborhood in Libreville, Gabon on 
Sunday.

Erdogan said that he held his first 
abroad trip to Gabon in 2013 and added, 
“This marks that our relations will be 
carried a step forward.”

Erdogan underlined that as a govern-
ment, their aim was to form a legal 
infrastructure for entrepreneurs and 
encourage investments.

He added that for that purpose, they pay 
attention for economic agreements to be 
signed and become applicable as soon 
as possible.

He stressed that the global economic re-
cession during 2007-2010 influenced the 

trade between Turkey and Gabon and 
decreased figures. However, he noted 
that in 2011, trade between Turkey and 
Gabon started to develop and said, “In 
the first 11 months of 2012, the trade 
volume was $41 million. When Decem-
ber’s figures come in, we can say that 
2012’s figures will be over 2007’s.”

He expressed that they do not see those 
figures enough and said, “We all know 
that the potentials of both countries are 
way more. In this new period, we will 
work harder and improve our coopera-
tion in every field of work. Hopefully, 
we will increase these figures soon.”

He added that after his visit, a business 
council will be set up between Turkey 
and Gabon and said, “We attach im-
portance to the formation of business 
council. In Africa, we have set up 16 
business councils.”

Alongside Erdogan, Turkish Deputy 
Prime Minister Bekir Bozdag and Turk-
ish Economy Minister Zafer Caglayan 
attended the meeting as well.

Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan, Türkiye’nin Afrika ile olan 
ticaret hacmini 2015 yılında 50 

Milyar Dolara çıkarmayı hedefledikleri-
ni açıkladı.

Başbakan Erdoğan, Pazar günü 
Gabon’un başkenti Libreville’deki Cite 
de la Democratie bölgesinde düzenle-
nen Türk-Gabon İşadamları Forumun-
da bir konuşma yaptı.

Erdoğan, 2013 yılının ilk dış gezisini 
Gabon’a yaptığını belirterek “bu durum 
ilişkilerimizi bir adım ileri götürüleceği-
nin bir işaretidir” dedi.

Erdoğan, hükümetinin amacının giri-
şimcilere yasal bir altyapı hazırlamak 
ve yatırımcıları teşvik etmek olduğunu 
vurguladı.

Başbakan Erdoğan bu amaçla, imza-
lanacak ekonomik anlaşmalara önem 
verdiklerini ve bunları hemen hayat 
geçirmek istediklerini ifade etti.

Erdoğan, 2007-2010 arasındaki küresel 
ekonomik durgunluğun Türkiye ile Ga-
bon arasındaki ticareti etkilediğine ve 

rakamlarda düşüşe yol açtığına dikkat 
çekti. Ancak 2011’de iki ülke arasındaki 
ticaretin yeniden yükselişe geçtiğini 
ifade eden Erdoğan: “2012’nin ilk 11 
ayında ticaret hacmi 41 milyar dolara 
ulaşmıştır. Aralık ayı rakamları da gel-
diği zaman, 2012’deki ticaret rakamla-
rının 2007’yi geçtiğini söyleyebileceğiz” 
dedi.

Başbakan Erdoğan bu rakamları ye-
terli görmediklerini ifade ederek; “iki 
ülkenin daha fazla potansiyele sahip 
olduğunu biliyoruz. Yeni dönemde her 
alanda işbirliğini artırmak için daha 
çok çalışacağız. İnşallah bu rakamları 
kısa zamanda yükselteceğiz” ifadelerini 
kullandı.

Erdoğan ayrıca ziyaretinden sonra iki 
ülke arasında bir iş konseyi kurulaca-
ğını belirterek; “bu konseyin kuruluşu-
na önem veriyoruz. Afrika’da bugüne 
kadar 16 iş konseyi kurduk” dedi.

Toplantıda Başbakan Erdoğan’a Başba-
kan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Ekono-
mi Bakanı Zafer Çağlayan eşlik etti.

Trade volume with 
Africa up to $50 billion 
by 2015

Afrika ile Ticaret Hacmi 
2015’te 50 Milyar ABD 
Doları’na Çıkacak

Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden 
Başkent platformu, her konuda olduğu 
gibi yeni Anayasa çalışmaları konusunda 
da duyarlı davranmış, toplumsal barışa 
destek  amacı ile geniş çaplı faaliyetler, 
araştırmalar ve Anket çalışmaları yap-
mak sureti ile toplumun, hassasiyet ve 
beklentilerini tespit etmiş, bu veriler ışı-
ğında yeni Anayasa çalışmalarına katkı 
amacıyla hazırladığı Rapor’unu TBMM 
Başkanlığı’nın daveti üzerine 3 Nolu 
Komisyonda (AK PARTİ, CHP, MHP, 
BDP) yazılı ve sözlü olarak sunmuştu.  

Söz konusu sunumda Türkçe’nin evrensel 

dil olarak kabulü doğrultusunda çalışma-
lar yapılması hususunun özellikle  
altını çizen başkent platformu 
bu haklı talebimiz tolmumun 
beklentisidir.

Milletimiz  adına bu 
talebin gerçekleşmesi 
için, siyasi partilerden 
sivil tolum kuruluşla-
rından üniversitelerden 
ve tüm halkımızdan Türk-
çenin Evrensel bir Dil olarak 
kabulünün yeni Anayasa’yla teşvik 
edilmesi için destek istiyoruz…

The Capital City Platform, which is acting 
with the social responsibility consci-

ousness, has acted with respon-
sibility in the process of new 

constitution drafting, as it 
does in every area and has 
identified the sensitivities 
and expectations of the 
public by constructing 
comprehensive activities, 

researches and interviews 
in order to support the social 

peace. The Platform has submit-
ted its report, which is developed in 

this perspective in the Commission Number 
3 (AK Party, CHP, MHP, BDP) written and 

verbally upon the invitation of the Parlia-
ment Speaker.  

In this presentation the Platform has espe-
cially underlined the need for conducting 
activities towards acceptance of Turkish as a 
universal language. This request of the Plat-
form is the expectation of the society.

In order to achieve this demand on be-
half of the nation; 

We demand support from political par-
ties, NGOs, universities and our entire 
nation in encouraging to make Turkish 
a universal language …

BAŞKENT PLATFORMU’NDAN TÜRKÇE’NİN 
EVRENSEL DİL OLMASI İÇİN ÇAĞRI…

A CALL FROM THE CAPITAL CITY PLATFORM TO 
MAKE TURKISH A UNIVERSAL LANGUAGE …
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lessly. Islamic world that is in 

ignominy could neither stop the-

se barbarians nor have a sanctio-

ning power.

The U.S.A, Great Britain, Russia, 

China, Israel are from the count-

ries, that are shedding the blood 

of Muslims. When it comes to 

Muslims massacres, the so-called 

defenders of human rights al-

most close their mouths to those 

tyrants. Islamic countries and 

world must immediately be reco-

vered and strengthened as soon 

as possible if they are unable to 

do so I’m afraid enslavery would 

be destined in the future.

Those who go against and criti-

cize these oppressors are both 

never forgiven and they are gi-

ven penalty by the methods of 

those tyrants. We have seen the 

We are on the eve and of 

the excitement of fi-

nishing 2012 and en-

tering the New Year 2013. A little 

contemplation took me to the 

positive and negative events that 

are happening in the center of 

the world. I see how much human 

being have become greed, cruel, 

disrespectful and intolerant.

Would the Muslim blood that 

has been flowing for many years 

stop in the New Year? Particu-

larly will the peace take the place 

of massacres in Palestine, Syria, 

Iraq, Turkmenistan, Egypt, Afg-

hanistan, Pakistan, Arakan (Bur-

ma), and many other African 

countries?

The murderers of these massac-

res are obvious.  They are doing 

it in front of the so called reck-

when we are still is struggling 
over to enter the EU, stand 
strong folkloric dreamed of this 
time it seems far away. But we 
have never lost our faith and 
hope.

I wish New Year will bring bles-
sings, peace and serenity to all 
humanity and to our country. 
We want a world in which there 
is no blood and a right to live for 
humanity where they can breat-
he a sigh of relief.  

We wish a Turkey, seamless with 
its neighbors, the PKK has an 
end, the annual per capita inco-
me is high, there is no problems 
of accessing health care and to-
lerance is dominated.  This is our 
pray to God. 

I wish you all a happy a New Year 
with ever so with a heavy heart. 

last instances in Arab Spring and 
Palestine.

Turkey used to and will be the 
country in the future which is 
playing the role of the big brot-
her and protector in a country 
in the Islamic world. We have to 
be very strong. We have to work 
with great endeavor day and 
night to get rid of all kinds of 
cultural and economic erosion.  
We would like to see a Turkey 
which will be the hope for the 
oppressed and fear to the opp-
ressors in the New Year.  

In order to be strong in this 
region, it is needed to have a 
historical background, theolo-
gical depth, have a command 
of geopolitical and geostrategic 
opinions.

Our dream is Turkey far today, 

dünyası bu barbarlara dur diye-

mediği gibi bir yaptırım gücüde 

bulunmamaktadır.

Amarika, İngiltere, Rusya, Çin, 

İsrail Müslüman kanını akıtan 

ülkelerin başında gelmektadir-

ler. Sözüm ona insan haklarını 

savunanlar katledilen Müslü-

manlar gündeme geldiğinde bu 

zalimler karşısında adeta sus 

pus olmaktalar. İslam ülkelari-

nin ve aleminin bir an önce to-

parlanıp güçlenmesi gerekiyor 

şayet bunu yapamaz ise korka-

rım köleleşmek mukadder hale 

gelecek.

Bu zalimlarin azıcıkta olsa kar-

şısına çıkıp eleştiri yapanları 

asla affetmedikleri gibi kendi 

yöntemleri ile istedikleri cezayı 

2012 Yılını bitirip 2013 

yeni yılına girme heye-

canı ve arifesindeyiz. 

Biraz tefekkür beni dünya da 

yaşananlar ve olumlu olumsuz 

olayların merkezine götürdü. 

Bakıyorum İnsanoğlu nasılda 

haris gaddar saygısız ve hoşgö-

rüsüz bir hale gelmiş. 

Yıllardır akan Müslüman kanı 

yeni yılda duracakmı? Başta 

filistin,Suriye ,Irak, Türkistan, 

Mısır, Afganistan, Pakistan, 

Arakan (BURMA) ve daha bir-

çok Afrika  ülkesinde katliamla-

rın yerini barış alacakmı? 

Bu katliamları yapanlar bel-

li. Güya hür dünyanın gözü 

önünde pervazsızca yapıyorlar. 

Zillet içerisinde bulunan İslam 

bu hayal ettiğimiz güçlü Türki-

ye sevdamız uzakta görünmek-

te. Ama asla inanç ve umudu-

muzu yitirmedik.

Yeni yılın başta insanlığa ,ül-

kemize hayırlar ve huzur barış 

getirmesini diliyorum. Kanın 

akmadığı bir dünya ve insanlı-

ğın rahat nefes aldığı bir yaşa-

ma hakkı istiyoruz.

Komşuları ile sorunsuz,PKK 

nın bittiği,yıllık kişi başı geli-

rinin yüksek, sağlık ve ulaşım 

problemi olmayan, hoş görü-

nün hakim olduğu bir Türkiye 

diliyoruz. Allahtan niyazımız 

budur.

Burukta olsa hepimizin yeni 

yılı hayırlı olsun.

vermekteler. Son örneklerini 
Arap baharında ve filistinde 
seyrettik.

İslam dünyasında geçmişte ol-
duğu gibi gelecekte Ağabeylik 
ve himayedarlık yapacak bir 
ülke Türkiyedir. Bizim çok güç-
lü olmamız gerekiyor. Kültürel 
ve ekonomik hertürlü erozyon-
dan kurtulup gece gündüz ça-
lışmamız gerekiyor. Mazlumla-
ra umut zalimlere korku olacak 
bir Türkiye görmek istiyoruz 
yeni yılda ve gelecekte. 

Bu coğrafyada güçlü olmak ;Ta-
rihi arka plana, Teolojik derin-
liğe, Jeopolitik ve Jeostratejile-
re hakim olmayı gerektirir.

Halen AB ne girmek için çırpı-
nıp durduğumuz şu zamanda  

Zülfü CANPOLAT

INCOMING NEW YEAR  

YENİ YILA GİRERKEN
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Uğur Mumcu cinayeti tarihindeki İçişleri Bakanı 
İsmet Sezgin’in Takvim Gazetesi’ne tarihî itirafı: 
“Mumcu suikastında kullanılan tarz, 
Türk güvenlik güçleri için yepyeni bir tarzdı.. 
Bu nedenle güvenlik güçleri bu zatları elinden kaçırdı.. 
‘Cinayeti işleyenler’ diye yakalananlar, 
‘Neden mahkum’ onu ‘yargı bilir’.. 
Cinayetin esas failleri yakalanıp yargılanamadı”.. 
 
İçişleri Bakanı Sezgin ile 
Dönemin Başbakanı Demirel, 
Mumcu cinayetinin aydınlatılmasının 
“Devletin namus borcu olduğunu” söyledikleri halde 
Devletin namusuna sahip çıkmamaları, 
Yalnızca o tarihler için mi geçerli..? 
 
Kardeşi Av.Ceyhan Mumcu katilin adını verip 
“İşin arkasında İsrail ve MOSSAD olduğunu.. 
Kiralık katilleri İran’dan temin ederek 
İslâmî örgütlerin üzerine yıktığını.. 
Mumcu davası sanıklarının, 
Asıl karar verenleri, azmettiricileri açıklayıp 
Etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğinde 
Davanın 4 ay oyalanmasıyla kararlarından 
vazgeçtiklerini”.. 
 
Merhum Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu, 
Soruşturmayı yürüten DGM Savcısı Ülkü Coşkun’un, 
“Bu işi devlet yapmıştır, 
Siyasi iktidar isterse çözülür” dediğini.. 
Soruşturmayı savsaklayan Savcı Coşkun’a verilen 
Disiplin cezasının görüşüldüğü davada AYİM’ce, 
“Disiplin cezasının ‘devlet sırrı’ olduğu gerekçesiyle 
Uygulanmayacağı” kararı verildiğini.. 
 
TBMM 19. ve 20. Dönemlerde kurulan 
Araştırma Komisyonları da aynı âkibete dûçar: 
“Cinayeti araştırırken devlet içinden 
Büyük engellemelerle karşılaştıklarını”.. 
 

The former Minister of Interior İsmet Sezgin,
 who was on post during the assassination of Uğur 
Mumcu
had a historical confession to the daily Takvim 
newspaper: 
“The style used in Mumcu assassination 
was a new one for the Turkish security forces. 
That is why the perpetrators managed to get away. 
It is the judiciary who knows why those who were 
caught
 for “committing the murder” were sentenced. 
The real perpetrators of the murder were never 
caught”… 
 
Although then Ministry of Interior Sezgin
 and Prime Minister Demirel had said 
“it is the honor of the state” to solve this murder was 
the fact that
they did not honor the state was valid only for those 
times?  
 
It is also known that Mumcu’s lawyer brother 
Ceyhan Mumcu mentioned the name of the murderer 
and said “Israel and MOSSAD is behind this 
assassination.
 They hired the murderers from Iran and tried to
 show that Islamic groups are behind this 
assassination. 
When the suspects of the Mumcu case announced 
they will reveal the names of the planners 
and organizers of the assassination, 
the case was delayed for 4 months
 and later the suspect changed their minds and decided 
not to speak”... 
 
Late Mumcu’s wife Güldal Mumcu 
mentioned that the attorney responsible for the 
investigation
Ülkü Coşkun told her “this crime is committed by the 
state;
 if the political government wishes, it can solve it”. 
The disciplinary penalty given to attorney Coşkun,
 who was accused of neglecting the investigation,
 was tried in AYİM and was decided to be “not 
applicable” 
since the case was considered as “state secret”... 

Savcı Coşkun “siyasi iktidar isterse çözülür” derken 
Bakan Sezgin’in “sahte failleri cezalandırdı” diyerek 
Mahkeme’yi suçlamasına ilgili Mahkeme Üyeleri 
Mukni cevap vermedikleri takdirde suçlamayı, 
“Suçlu olmadığını bildiği kişileri mahkum ettikleri” 
Suçlamasını kabul etmiş olacaklardır.. bu suçlama, 
Suç duyurusu niteliğinde olup iş-le-me a-lın-ma-lı-dır.. 
 
Bakan Sezgin de, 
Cezalandırılanların suçlu olmadığını, kaçan/kaçırılan 
Asıl suçluların kimler olduğunu bilmesine rağmen 
Adli, idari süreci başlatmadığı için sorumlu demektir.. 
 
Fâili meçhuller ve şâibeli ölümler konusunda 
En büyük engel “devlet sırrı” mazereti.. 
Bu nasıl bir ‘devlet sırrı’ ki, 
Kendi insanının ölümüne çalışıyor..! 
Gerçek anlamından kopmuş tezgahın anlamı, 
“Devlet içinde yuvalanmış.. gücü elinde tutan.. 
Bir avuç kirli insanın sırrı” demektir bu.. 
“Devlet sırrı”nın üzerine gidildiğinde 
“Devlet sırrına saklananlar” açığa çıkarılacak, 
Kirli eller bir daha tetiğe gidemeyecektir.. 
 
Merhum Mumcu’nun sonuna geldiği araştırmasında, 
Güneydoğu meselesi ve Kürt sorunu konusunda 
Tıkır tıkır işletilen düzen! tesbit etmesi nedeniyle, 
Varlığı, kurulu tezgaha büyük tehdit görüldüğü ve 
Bu yüzden hedef olduğu artık bilinen bir gerçek.. 
Zamanaşımının dolmasına 10 yılı aşkın süre varken 
Yapılacak dörtbaşı mâmur bir soruşturmayla, 
Gaffar Okkan, Eşref Bitlis, Turgut Özal cinayetlerine, 
Hatta Musa Anter cinayetine bile kapı aralayacak 
Mumcu cinayetinin taa kökenine inilmelidir.. 
Fâili meçhul cinayetlere dikkat edilirse, 
Sağ-sol, Türk-Kürt ayırdetmeksizin 
Güneydoğu ve Kürt sorununu dert edinenlere 
Yöneltilmiş olmasına çok ama çok dikkat..! 
Mumcu gibi fâili meçhul kurbanı olmuş değerlerin 

The Research Commission established in the 
Parliament
 in the 19th and 20th terms faced the same ending:
 “facing big barriers from the state while investigating 
the murder case”... 
 
Since Attorney Coşkun says 
“ if the political government wishes, it can solve it”, 
Minister Sezgin says “fake perpetrators were 
sentenced” 
and accuse the Court and the Court does not provide 
satisfactory replies to this accusations
 it will be considered as accepting the accusation of
 “sentencing those whom they knew to be innocent”. 
This accusation is in fact a denunciation and must be 
processed... 
 
Minister Sezgin also mentioned those 
who were sentenced were not guilty in fact,
 and he is also responsible for not initiating the legal 
process
for those responsible for not detaining the real 
perpetrators... 
 
The biggest obstacle before solving 
the murders with unknown perpetrators 
and doubtful events is the excuse of “state secret”... 
What an excuse is this to prevent finding the 
murderers of own citizens?  
This means it is a secret of a group of 
“dirty people” settled within the depth of the state... 
If the “state secret” is investigated,
 those hiding behind this excuse will be revealed,
 and no dirty hands will be able to pull the trigger 
again... 
 
Late Mumcu was almost completing his research
 in revealing the “good working” system in preventing
 the solution for the Kurdish problem. 
Therefore his existence was seen as a threat 
to this system and was chosen as a target... 
10 years remaining to the term of limitation, 
a thorough investigation would reveal the facts
 behind the murders of Gaffar Okkan, Eşref Bitlis,
 Turgut Özal and even that of Musa Anter.
 Having a look at this unknown murders,

Bölge insanımızı kucaklayan.. kardeşliği hâvi, 
Millî ve yerli çözüm üretmek isteyen kişiler olması, 
Cinayetlerin siyasi amaçları için hayatî bir ipucu.. 
 
Kirli döngü o kadar açık ki, 
Fâili meçhullerin hemen tamamında formül, aynı.. 
Asıl fâiller, azmettirenler yabancı, ayakçıları yerli.. 
Suçu bir biçimde örtbas edenler, devlet görevlileri.. 
Saklanma gerekçeleri ise “devlet sırrı”.. 
Sonuç.. her defasında asıl fâiller sıyırdığı için 
Fâili meçhul cinayetlere devam denilmiş.. 
Tereyağından kıl çeker gibi.. 
Tereyağı, toplumun kaynakları.. 
Kıl, toplumun kaynaklarına sahip çıkan “yerliler”.. 
Kıl’ı çek, kaynaklara çök.. sözün özü, 
Çözüme yaklaşanların işlerin! bitir, 
Çözüme giden tüm yolları tıka, 
Sorundan beslenmeye devam et.. bütün mesele bu.. 
 
Cinayeti aydınlığa kavuşturacak ölçekte kapsamlı, 
Yeni bir adli ve idari soruşturma süreci başlatmayanlar, 
Mumcu cinayetini bir daha ağızlarına almamalıdır.. 
Domino etkisi yaratacak ve Pandoranın kutusunu açıp 
Fâili meçhullerin çoğunu aydınlatacak olan 
Mumcu cinayeti açıklığa kavuşturulmalı, 
Devlet, namusuna sahip çıkmalıdır.. 
 
Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’e çağrımız: 
Yakın geçmişte yaşandığı üzere Cumhuriyet 
Savcılığı’nın, 
Bir kısım idar! birimler, mekanizmalar! karşısında 
Yetersiz kalabileceği ihtimaline binaen 
Katledilişinin 20.yılında, 
Uğur Mumcu cinayetinin aydınlatılmasıyla ilgili olmak 
üzere, 
2443 Sayılı Kanun’un 2. maddesi uyarınca 
Devlet Denetleme Kurulu’nu görevlendirmesi 
hususunda 
Gereğinin takdir ve ifasını tensiplerine sunuyoruz..

 it appears that the targets are those 
who dedicate their lives to the solution of the Kurdish 
problem 
whether they are from the left or right or they are 
Kurds or Turks..! 
It is a vital clue that those who are sacrificed to these 
murders
 like Mumcu are values who embrace the whole region 
and the brotherhood and aiming to provide national 
solutions.  
 
The dirty cycle is so clear that the same 
formula is applied in all of the murders. 
The real perpetrators and organizers are
 from outside and the instruments are local... 
And it is the state officials who cover-up the crime... 
The reason for their act is “state secret”... 
And the result: each time the real perpetrators get 
away 
and such murders always continued... 
As easy as a child’s play... 
The formula is easy; exploit the resources of the state 
and get rid of those who try to question you; 
block the way to the solution 
and continue being fed from the chaotic environment... 
 
Those who did not initiate thorough administrative
 and legal investigation to solve the murder 
should not mention Mumcu’s name again. 
In fact this murder should be solved because
 it will open Pandora’s Box 
and create a domino effect to solve all other similar 
murders. 
The state should “honor” itself... 
 
Our call to President Abdullah Gül’ is: 
Considering the fact that the public attorney 
can be unauthorized before some administrative 
mechanisms,
 we kindly demand from His Excellency to commission 
the State Audit Committee
 as per the 2nd article of the law number 2443
 to solve the assassination of Uğur Mumcu in the 20th 
anniversary of his murder...

Cumhurbaşkanı Sayın Gül’e Çağrı..

A Call to President Gül...
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dezavantajlarından bahsedecek 
olur isek; en önemli avantajının 
yürütmenin parlamentonun 
müdahalesi olmadan etkin bir 
yönetimi sağlayacağı dolayısı 
ile istikrarın sağlanacağıdır. 
Dolayısı ile hükümet krizleri 
yaşanmayacaktır. Dezavantajı ise 
başkanın yetkilerini kişilerin hak 
ve hürriyetlerine aykırı kullanma 
olasılığının mevcudiyeti ve güçler 
arasındaki sert ayrılığın yasama 
ve yürütme arasında mücadeleye 
dönüşme durumunun varlığıdır 
diyebiliriz.

Parlamenter sistemde ise, 
hükümet parlamentoda 
oluşturulur ve parlamentoya 
karşı sorumludur. Hükümet 
parlamento içinden çoğunluğa 
sahip siyasi parti veya partilerce 
oluşturulur. Hükümet üyelerinin 
tümünün parlamento içinden 
çıkma zorunluluğu yoktur fakat 
hükümetin başı parlamento 
üyesi olmak zorundadır. Meclis, 
hükümeti güvensizlik oyu 
ile düşürebilir.Aynı zamanda 
hükümetin de bazı durumlarda 
meclisi feshetme yetkisi vardır. 
Başbakan ve bakanlar parlamento 
çalışmalarına doğrudan katılır. 
Sistemde görüldüğü üzere 
yumuşak bir kuvvetler ayrılığı 
benimsenmiştir. Yani her iki 
kuvvet de birbiri ile ilintili 
hale getirilmiştir.Yürütmenin  
meşruluk kaynağının yasama 
olması sistemin avantajıdır fakat 
fiiliyatta yürütmenin yasamaya 
hakim olduğu sistemler söz 
konusu olabilmekte;  sistemin, 
parlamento üyelerinin sadece 
parti liderlerinin isteklerine göre 
hareket eden kişiler olmasına yol 
açtığı gözlemlenmektedir.

Görüldüğü gibi her iki hükümet 
sisteminin de ayrı uygulama 
şekilleri mevcuttur, her iki 
yönetim şekli de “ideal” 
değildir. Kanımca burada her 
iki hükümet şekli de topyekün 
kötülenmemelidir. Her iki 
yönetim şekli de ülkemiz 
açısından uygulanabilirdir. 
Burada önemli olan mesele ise 
liberal demokrasinin gerekleri 
olan “hukuk devleti”, “kuvvetler 
ayrılığı”, “kişi hak ve hürriyetleri” 
gibi temel ilkelerden taviz 
verilmeksizin bir sistemin 
oturtulmasıdır.

Ülkemizde başkanlık 
sistemi hususunda 
epeydir süren ateşli 

tartışmalar devam ediyor. Bu 
tartışmalar başkanlık sistemine 
geçiş durumunda bunun ülkemiz 
için uygun olup olmayacağı, 
başkanın yetkilerinin ne olacağı  
ile bazı kesimlerce savunulan bir 
düşünce olan “bu sistem ile federal 
devlete geçileceği” çerçevesinde 
sürüyor. 

Hükümet sistemlerini 
konuşmadan evvel, başkanlık 
sistemi ile federal devlete 
geçileceği çerçevesinde yapılan 
yanlış tartışmaların açıklığa 
kavuşturulması gerektiği 
inancındayım. federal devlet-
üniter devlet ikilisi devlet şekilleri 
ile ilgilidir. Federal devlet; belli 
özerkliklerini korumak suretiyle 
bir takım yetkilerini  merkezi 
iktidara devretmiş ve bu iktidara 
tabi olan devletlerin birleşmesi 
ile oluşur.Üniter devlet ise siyasi 
iktidarın tek elde toplandığı. 
bölünmediği devlet şeklidir. Yani 
birer hükümet sistemleri olan 
başkanlık sistemi ve parlamenter 
sistem ile karıştırılmamaları 
gerekir. Ülkemizdeki tartışmalar  
ABD’deki başkanlık sistemi odaklı 
yürütüldüğü için, ABD’nin federal 
bir devlet  olmasından kaynaklı 
yanlış bir algı oluşmuştur. Ancak 
devlet şekilleri ve hükümet 
sistemleri birbirinden çok farklı 
noktadadırlar.

Bu noktada hükümet sistemlerini 
tanımak gerekir ise başkanlık 
sistemi ile parlamenter sistemi 
karşılaştırabiliriz.

Başkanlık sisteminde, parlamento 
ile hükümet arasında doğrudan 
bir ilişkinin bulunmadığını, ayrı 
seçimlerle iş başına geldiğini 
görürüz.Burada başkan hem 
hükümetin hem devletin başıdır. 
Bakanlarını ise başkan kendisi 
seçer dolayısı ile bakanlar sadece 
başkana karşı sorumludur, 
parlamento çalışmalarına 
da katılamazlar. Başkanın 
parlamentoyu fesih hakkı yoktur.
Parlamento da güvensizlik 
oyu ile hükümeti ve başkanı 
görevden alamaz. Yani başkanlık 
sisteminde yasama ve yürütme 
güçlerinin birbirinden sert bir 
şekilde ayrıldığını söylememiz 
yanlış olmayacaktır. Başkanlık 
sisteminin avantajları ve 

able to run its operations without 
the interference of the parliament. 
Therefore there will be no 
government crisis in the country. 
As for the disadvantage, the 
possibility of availability of the use 
of president’s powers against the 
rights and freedoms of others and 
the existence of the possibility of 
a quarrel between the legislation 
and execution powers due to the 
solid separation between these 
powers.

In the parliamentary system, the 
government is established in the 
parliament and is responsible to 
the parliament. The government 
is established by the majority 
party or parties within the 
parliament. It is not requirement 
to select all the government 
members from the parliament 
but the head of the government 
should be a parliament member. 
The parliament can dismiss 
the government with the non 
confidence vote. In addition the 
government has the authority to 
nullify the parliament in some 
situations. The prime minister 
and the ministers directly join 
the parliament works. The system 
has a soft separation of powers 
as seen. In other words both 
powers are connected to each 
other. The fact that the source of 
validity for the executive power 
is the legislation is an advantage 
of the system however in the 
actual circumstances there are 
systems in which the executive 
powers dominates the legislative 
power; the system turns into 
an environment in which the 
members of the parliament only 
act as per the instructions of the 
party leaders.

As seen there are different 
implementation methods of the 
both systems; in fact both systems 
are not “ideal”. I believe both 
government systems should not 
be labeled as bad totally. Both 
governing systems are applicable 
for our country. The important 
point here is that the desired 
system should be settled without 
giving concessions from basic 
principles of the liberal democracy 
such as “state of law”, “separation 
of powers” and “individual rights 
and freedoms”.

The country is recently busy 
with hot debates regarding 
the presidential system. The 

debate is going on around issues 
like whether the presidential 
system is suitable for the country 
or not, what will be the authorities 
of the president and whether this 
will be a “transition to the federal 
state”. 

Before talking about the 
government systems I believe 
it is necessary to clarify the 
wrong discussions saying that 
the presidential system will open 
the doors to the federal system. 
Federal state-unitary state duo 
is about the forms of state. The 
federal state is composed of 
states, which have transferred 
some of their authorities to 
the central government and 
are subject to this government, 
providing that they protect some 
autonomy for themselves. unitary 
state on the other hand is the 
state form in which the political 
government is combined in the 
hands of a single power and the 
authority is not divided. This 
means that they should not be 
confused with the presidential 
system and parliamentary system, 
which are both government 
systems. Since the debates in our 
country are carried out over the 
US presidential system, there has 
been a misperception stemmed 
from the fact that the US is a 
federal state. In fact state forms 
and government systems are at 
very different points.

In order to acknowledge the 
government systems, we may 
compare the presidential system 
and the parliamentary system. 
In the presidential system we see 
that there is no direct relation 
between the parliament and the 
government, and that they are 
elected through separate elections. 
In this system the president is 
the head of both the government 
and the state. The ministers are 
selected directly by the president. 
The ministers are responsible 
to the president and do not 
participate to the parliamentary 
works. The president does not 
have the authority to dismiss 
the parliament. Similarly the 
parliament cannot remove the 
government or the president 
via no confidence vote. In other 
words it will not be wrong to say 
that the legislative and executive 
powers in the presidential system 
are separated from each other 
with clear cut lines. If we are 
to mention the advantages and 
disadvantages of the presidential 
system; the most important 
advantage is that it would be 
possible to maintain the stability 
since the executive power will be 
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edilmiş bir bölgede STK faaliyetleri yü-
rütmek oldukça zor. Yürüttüğünüz her-
hangi bir faaliyette hemen bir şekilde 
yaftalanma, etiketlenme riski ile karşı 
karşıya kalıyorsunuz.

Bölgede başka düşünce kuruluşu 
var mı? Varsa ilişkileriniz ne sevi-
yede, işbirliği yapıyor musunuz?

Bildiğim kadarıyla uluslararası düzeyde 
etkinlik yapan bir düşünce kuruluşu 
yok. Bunun dışında bazı üniversitelerin 
bünyesindeki akademisyenlerden olu-
şan ve çalışmaları üniversitede açılan 
bölümlerle sınırlı tutan kuruluşlar var. 

USTAD’ın yaptığı her beyin fırtınasın-
da muhakkak en az iki STK temsilcisi 
bulunur. USTAD Sivil İnisiyatif Masası 
Mardin’de bulunan STK’ların oluştur-
duğu platformun üyesi olarak STK’larla 
sürekli iletişim halindedir.

Son olarak, Mardin’de kurulan ve 
USTAD’ın da içinde yer aldığı ve bil-
diğimiz kadarıyla Türkiye’de bir ilk 
olan Mardin - Suriye Yardımlaşma 
Platformu ile bilgi verebilir misi-
niz?

Bu platform devletin yerine getirmekte 
sıkıntı yaşadığı toplumsal hizmetleri 
üstlenmeye dair en güzel örneklerden 
birisi oldu. 

Bizler, sıkıntıların geçici, komşuluk 
ve kardeşliklerin kalıcı olduğundan 
hareketle insani yardım faaliyetleri yü-
rütmek ve zor durumda olan kardeş ve 
komşu Suriye halkına destek vermek 
amacıyla Mardin’deki STK bileşenleri-
nin desteği ile bu platformu oluşturduk. 
Hem bölge hem de ülke genelinde bir 
duyarlılık oluşturmak, aynı zamanda 
kamu mekanizmasını harekete geçir-
mek istedik. Nitekim Kızıltepe ilçesinde 
çöplükte yaşayan sığınmacıları Kızılte-
pe kaymakamımızın destekleri ile Yatılı 
Bölge Okuluna taşımayı sağladık. Hem 
bize misafir olarak gelen, hem Suriye 
içlerinde açlık ve donma tehlikesi ya-
şayan kardeş ve komşu Suriye halkına 
destek vermeye devam edeceğiz. Bu 
konuda tüm hayırseverlerin desteğini 
bekliyoruz. Bazı çevrelerde sık sık bu 
insanlar ülkemiz için bir yük olarak 
gösterilmekte, bu görüşe taban bulmak 
için dezenformasyon yapılmaktadır. 
Oysa biz bölgede olduğumuz için her 
şeyi gözlerimizle görüyoruz. Suriye’de 
son dönemlerin en büyük trajedilerin-
den birisi yaşanıyor. Biz bu insanlara 
sırt çeviremeyiz. Elimizdekini onlarla 
paylaşmak hem insan olmanın hem de 
inancımızın bir gereğidir.

ve sesini duyuracak alan bulamayan dü-
şünürler, kanaat önderleri ve bölgedeki 
gelişmeler konusunda söyleyecek sözü 
olanları bir araya getirdik.

Kuruluşunuza yönelik toplumun ve 
resmi makamların yaklaşımı nasıl?  

Her ne kadar pek çok STK’da bu sıkıntı 
yaşanmakta ise de USTAD olarak gerek 
bir yılda tamamen kendi öz kaynakla-
rımızla yapmış olduğumuz faaliyetler, 
gerekse STK-Kamu diyalogu ile ilgili 
yaptığımız etkin çalışmalarla olumsuz 
durumu aştığımızı söyleyebilirim.

İşin doğrusu tüm Türkiye’de olduğu 
gibi Mardin’de de resmi makamlar 
nezdinde sivil toplum kültürü henüz 
tam oturmuş değil. Mardin Valimiz Sa-
yın Turhan Ayvaz ve Belediye Başkanı-
mız Sayın Beşir Ayanoğlu’nun yaklaşımı 
olumlu olmakla birlikte resmi kurum-
lar, sivil toplumla ne şekilde işbirliği 

yapacakları konusunda tereddüt yaşa-
maktalar. Bunun temel sebebi devlet 
kültürümüzden kaynaklanıyor aslında. 
Yetiştiğimiz devlet kültürü bizden uzun 
yıllar sorgulamayan, tartışmayan, dev-
let ne derse kabul eden bireyler olma-
mızı istedi. Bunun aksi yönde hareket 
edenler, ister bireysel ister örgütsel 
olsun hep zararlı faaliyetler yürütüyor-
muş gibi algılandı. Bu yüzden sivil top-
lum konusunda devlet uzun süre soğuk 
bir yaklaşım sergiledi. 

Mardin’de ve bölgede genel itibariy-
le STK’ların işlevi ve karşılaştıkları 
temel sorunlar konusunda görüşle-
riniz nelerdir? 

Malumunuz olduğu üzere bölgemiz, çok 
sancılı süreçlerden geçti. Her ne kadar 
son dönemde hatırı sayılır demokratik 
adımlar atılmışsa da, halkın belleğinde 
hala eski dönemin izleri mevcut. Bu 
durum ister istemez STK faaliyetlerine 
etkin katılımı olumsuz yönde etkiliyor.

Milletçe aşırı politize olduğumuz bir 
gerçek. Aynı durumu bölgemizde de 
hissedebiliyorsunuz. Aşırı politize 

USTAD’ı burada önemli kılan özelliği 
gelişen olayların canlı şahidi ve tam 
içinde yer alıyor olmasından kaynak-
lanıyor. Bölge ülkeleri ile akrabalık 
ilişkilerimiz mevcut. Yani ilk farkımız 
burada ortaya çıkıyor; biz masa başında 
değil, bizzat sahadayız. Bizler, zamanın 
kendisi burada yaşandığı için, analizi 
yapılacak olaylara ayrıca zaman harca-
madan bilgiye ulaşabilmemiz mümkün.

Bölgede yaşanan olaylarla ilgili harika 
tespitler yapan değerli araştırmacı dü-
şünürlerimiz de var. Bunların hakkını 
vermek istiyoruz. Ama öyle yorumlarla 
karşılaşıyorsunuz ki, bölgeden bakışla 
dinlediğinizde sadece gülümseyip ge-
çiyorsunuz. Hele birde tepeden veya 
çok uzaktan el fenerini bölgeye doğru 
tutup, uzaktan gördükleri ile hemen de 
yorumlara, analizlere girişmeye çalışı-
yorlar. 

Bu bölgeye yönelik yapılabilecek sağlıklı 

tahlil ve aydınlatmalara duyulan ihtiyaç 
nedeniyle, bölgenin içinden çıktığı için 
olaylara daha sağlıklı yaklaşacağına 
inandığımız USTAD’ı kurma ihtiyacı 
hissettik.

Faaliyet alanlarınız nelerdir?

Projeksiyonun ev sahibi olduğumuz 
bölgeden tutulması halinde karşı tara-
fı daha iyi aydınlatacağına inanarak, 
ulusal ve uluslararası alanlarda sosyal, 
kültürel, ekonomik, bilimsel, eğitsel ve 
düşünsel faaliyetler başta olmak üzere 
AR-GE çalışmaları, proje ve doküman-
tasyon çalışmaları, uluslararası ilişkiler, 
güvenlik, çevre, enerji, hukuk, sanayi, 
bilim-teknoloji, bölgesel, ulusal güncel 
konular ile ilgili stratejik tahlil ve araş-
tırmalarda başlattığımız çalışmalar yo-
ğunlaşarak devam edecek.

Birtakım olayları masaya yatırdığımız 
öngörüler/beyin fırtınalarını gelenek-
selleştirdik. Çeşitli konularda ön tahlil-
ler, raporlama çalışmaları yapmaktayız.

Önemli bir özelliğimiz de şu; toplumda 
ve bölgede yaşanan olaylara kafa yoran 

Sivil toplum faaliyetleri demokra-
tik kültürün yerleşmesinin olmaz-
sa olmaz şartlarından birisi. Bu 

çerçeve içinde ülkemizde son dönem-
lerde adına Batıda “think-tank” denen 
düşünce kuruluşlarının sayısında hatırı 
sayılır bir artış söz konusu. Bunlar için-
de dikkat çekenlerden birisi de Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuru-
lan ilk düşünce kuruluşlarından birisi 
hatta ilki olan Mardin merkezli Ulus-
lararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar 
Derneği (USTAD). Kuruluşun başkanı 
Sayın Ahmet Akgül’le hem USTAD’ı 
hem de sivil toplum kuruluşlarının 
yapısını, sorunlarını ve önceliklerini 
konuştuk. 

USTAD’ı kurma amacınız, hedefi-
niz, misyonunuz nelerdir?

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araş-
tırmalar Derneği USTAD, 2011 yılında 
Mardin merkezli düşünce kuruluşu ola-
rak faaliyet vermeye başladı.

Küresel aktörlerin en fazla ilgilendiği 
bölgenin ortasında sayılırız. Bu nedenle 
bölgemizde bulunan ulusal ve uluslara-
rası strateji ve sosyal, kültürel politika 
becerisine sahip potansiyeli ortaya çı-
kartmak ve bu potansiyele sahip birey-
lere bu konuda fırsatlar sunarak, bölge-
ye doğru atılan ulusal veya uluslararası 
her türlü adımın tahlilini yapmak, beyin 
fırtınaları oluşturmak, Ortadoğu’nun 
araştırma ve düşünce merkezi görevi 
görmek amacından yola çıktık.

Bunu yaparken sivil toplum tabanlı 
olduğumuzdan hareketle katılımcı 
demokrasinin kökleşmesine ve yaşam 
kalitesinin yükseltilmesine katkıda 
bulunmak adına her kesime açık ol-
manın değer ve zenginlik oluşturacağı 
düşüncesiyle hareket etmekteyiz.

USTAD’ı diğer düşünce kuruluşla-
rından ayıran özellikler nelerdir?

Düşünce kuruluşlarının batıdaki geç-
mişi 20-30 yıl öncesine dayanıyor. 
Türkiye’de ise son yıllarda ağırlıklı 
olarak Ankara ve İstanbul merkezli 
düşünce kuruluşları kendini 
göstermeye başladı.

Hemen hemen bütün düşünce kuru-
luşları, komşusu olduğumuz Ortadoğu 
ülkeleri ve bölgemizde gelişen olaylarla 
ilgilenmekteler. 

Akgül: “Suriye Halkı 
Kardeşimizdir, Onlara Destek 
Vermeye Devam Edeceğiz”
Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Derneği (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül: “Bizler, sıkıntıların 
geçici, komşuluk ve kardeşliklerin kalıcı olduğundan hareketle insani yardım faaliyetleri yürütmek ve zor 
durumda olan kardeş ve komşu Suriye halkına destek vermek amacıyla Mardin’deki STK bileşenlerinin 
desteği ile bir platformu oluşturduk. Hem bölge hem de ülke genelinde bir duyarlılık oluşturmak, aynı 
zamanda kamu mekanizmasını harekete geçirmek istedik. Hem bize misafir olarak gelen, hem Suriye 
içlerinde açlık ve donma tehlikesi yaşayan kardeş ve komşu Suriye halkına destek vermeye devam edeceğiz”.
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too. It is difficult to carry out civil 
society activities in such an excessively 
politicized region. You can easily be 
labeled as being supporter of any camp 
while carrying out a certain activity.

Are there any other think-tanks in 
the region? If any, what is the level 
of collaboration with them?

As far as I know there are no other 
international organizations in the 
region. There are some organizations in 
fact, established within the universities 
and are limited with the local activities. 

In any brainstorming session organized 
by USTAD we host at least two NGO 
representatives. As the member of the 
NGO Platform in Mardin, The USTAD 
Civil Initiative Desk is always in contact 
with other NGOs.

Finally, can you provide brief 
information regarding the 
activities of Mardin-Syria 
Solidarity Platform, which includes 
USTAD as a member and we think is 
the first of this kind in Turkey?

This platform in fact is a very good 
sample for undertaking activities 
to which the satet had problems in 
fulfilling. 

We have established this platform with 
the support of the NGOs in Mardin to 
carry out humanitarian aid activities 
and support the brethren and neighbor 
people of Syria, who are in a difficult 
situation, from the view of troubles 
are temporary and neighborhood and 
brotherhood is permanent. We aimed 
to raise awareness both in the region 
and the whole country and at the 
same activate the public mechanisms. 
For instance we managed to move 
the Syrian refugees living in tents in 
the trash dump to the idle Boarding 
School with the support of the District 
Governor of Kızıltepe. We will continue 
helping our Syrian brothers who are our 
guests here or are suffering with hunger 
and cold in Syria. We need the support 
of all benefactors for this cause.

We hear comments trying to show this 
people as burdens on our shoulders 
and we see disinformation spread for 
this purpose. In fact we see the truth 
with our own eyes because we live in 
this region. Syria is undergoing one of 
the most tragic periods of our time. We 
cannot turn our backs to these people. 
It is a duty of being a human and 
instructed by our religion to share what 
we have with these suffering people.

social, cultural, economic, scientific and 
intellectual activities, R&D activities, 
projects and documentation, and 
activities focusing on international 
relations, security, environment, 
energy, law, industry, science and 
technology, and other regional, 
national and international issues.

We have made our brainstorming 
sessions traditional. We are drafting 
analyzes and reports on certain issues.

We have another important feature. 
We have brought together intellectuals, 
opinion leaders and those who 
have words to say regarding the 
developments in the region and did not 
find a chance to make their voices heard 
so far.

What is the approach of the society 
and public institutions towards 
your organization?  

Although we face similar problems with 
other NGOs, the activities we have 
undertaken during the last year with 
our own resources in addition to the 
works we have undertaken through 
NGO-Public dialogue have helped us 
overcome the negative situation.

In fact the perception of civil society 
is not settled very well among the 
public authorities in Mardin as the 
case in the whole country. Although 
the approaches by Governor of Mardin 
Mr. Turhan Ayvaz and the Mayor Mr. 
Beşir Ayanoğlu are positive, other 
public institutions are hesitant on 
cooperation with the civil society. The 
main reason behind this is in fact the 
state culture we have been taught. This 
culture has wanted us to be individuals 
who do not question and argue and 
accept anything the state brings. Those 
who acted opposite were considered as 
carrying out harmful activities whether 
individual or organization. Therefore 
the civil society also approached the 
state with caution for a long time. 

What are the main problems which 
the NGOs face in Mardin and the 
region? 

As you are aware the region has 
undergone very painful periods. 
Although remarkable democratic steps 
have been taken recently the memories 
are still full with the applications of the 
past. This situation inevitably affects 
participation to civil society activities.

It is a fact that we have been politicized 
excessively as the whole country. We 
can see the same situation in the region 

Turkey we see mainly think tanks 
established in Ankara or Istanbul 
recently.

Almost all of these organizations are 
interested in our neighboring Mideast 
countries and the developments taking 
place in this region. 

What makes USTAD distinctive here is 
that we are at the heart of this region 
and live witnesses of the developments. 
We have kinship relations with the 
countries in the region. In other words; 
we do not work office based, but rather 
we are always on the field. Since the 
events are all lived here, we have 
opportunities to access any information 
without spending time and resources.

We acknowledge that there are 
researchers and intellectuals who 
make outstanding analyzes regarding 
the events in the region. However 
sometimes we come across some 
comments that we cannot stop 
ourselves laughing. Such comments 
are results of efforts trying to look at 
the region with a torch from a far away 
distance. 

Due to requirement for consistent 
analyzes and researches targeting the 
region we have found it necessary to 
establish USTAD.

What are your fields of activity?

Believing to the fact that if light is shed 
from this region to the other side we 
will be able to get better results, we 
have undertaken and plan to continue 

Civil society activities are sine 
qua non for the settlement 
of the democratic culture. In 

this context the number of “think 
tanks” has increased remarkably 
during the recent years. One of the 
prominent organizations among these 
is the International Strategic Analysis 
and Research Association (USTAD) 
established in Mardin, which is one of 
the first organizations established in 
the Eastern and Southeastern Anatolia 
regions. We have discussed USTAD in 
special and the structure, problems and 
priorities of the NGOs in general with 
USTAD Chairman Ahmet Akgül. 

What was your aim in establishing 
USTAD, and what are your objective 
and missions?

International Strategic Analysis and 
Research Association (USTAD) was 
established in 2011 as a think tank 
based in Mardin.

We are at the heart of a region with 
which global actors are interested 
mostly. Therefore we have started from 
the point of revealing the national 
and international strategic and social, 
cultural potentials of the region, 
and analyze any kind of national or 
international steps taken towards 
the region, conduct brainstorming 
and finally become the research and 
thought center of the Mideast.

When doing this our main criterion is 
to support the stemming of democracy 
and increase the life standards with the 
view of being open to all sections of the 
society.

What makes USTAD different from 
other think tanks?

The history of think tanks goes back 
to about 20-30 years in the West. In 

Akgül:“Syrian people are our 
brothers; we will continue 
supporting them”
Chairman of the International Strategic Analysis and Research 
Association (USTAD) Mr. Ahmet Akgül: “We have established a 
platform with the support of the NGOs in Mardin to carry out 
humanitarian aid activities and support the brethren and neighbor 
people of Syria, who are in a difficult situation, from the view 
of troubles are temporary and neighborhood and brotherhood is 
permanent. We aimed to raise awareness both in the region and the 
whole country and at the same activate the public mechanisms. We will 
continue helping our Syrian brothers who are our guests here or are 
suffering with hunger and cold in Syria”.
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Mısır medyasında 
yazılanları okursanız, 
bizde Refah Partisi ik-
tidara geldiği zaman 
yazılan yazıların ve yapılan 
yorumların birebir aynısı 
ile karşılaşırsınız. Cüm-
leler bile birebir; tek fark 
o cümlelerde Erbakan ve 
Refah Partisi yerine Mursi 
ve Müslüman Kardeşler 
(ya da Hürriyet ve Adalet 
Partisi) ibareleri geçi-
yor. Son yapılan anayasa 
değişikliği referandu-
munda “evet” oyları 
daha fazla çıkınca, Mursi 
yanlısı seçmenin cehaletle 
suçlanması da Türkiye’de 
bu yönde yapılan yorumları 
hatırlatıyor ilk anda. 
Yine AK Parti’ye karşı 
tezgâhlanan meşhur Cum-
huriyet mitinglerinin 
farklı bir versiyonu, yeni 
halk hareketi, yeni direniş 
gibi isimlerle sahneleni-
yor. İşin dikkat çeken ve 
aslında üzerinde ciddi bir 
şekilde düşünülmesi ge-
reken bir başka boyutu 
daha var. Bu gösteri ve 
protestoların, Mısır’ın, 
durdurulmasında çok aktif 
bir şekilde rol aldığı Gazze 
saldırılarından sonra 
yoğunlaşmış olması aslında 
ciddi bir biçimde dikkat 
çekmektedir.

Mısır’da son günlerde ya-
şananlar bizlere “biz bu 
filmi daha önce burada 

izlemiştik” ya da diğer bir ifadeyle 
bir “deja vu” hissi veriyor.

Hatırlarsınız, bizde 1995’teki 
seçimlerden birinci olarak çıkan 
merhum Erbakan liderliğindeki 
Refah Partisi, hükümeti kurduk-
tan sonra, ülkenin köhnemiş ve 
kökleşmiş bürokratik oligarşisi 
(asker, sivil ve yargı bürokrasisi) 
medya ve siyasi muhalefet ile el 
ele vererek ülkenin meşru hükü-
metine karşı topyekûn bir saldırı-
ya girişmişti.  

Uzun uzun anlatmaya gerek yok; 
yaşananlar dün gibi aklımızda 
hala. Sonuç olarak adına 28 Şubat 
süreci dediğimiz bir dönemin so-
nunda gelen askeri bir müdahale 
sonucu demokratik yollarla işba-
şına gelmiş olan meşru hükümet 
iktidardan uzaklaştırıldı.

2002’de iktidara gelen ve Re-

fah Partisi’nin içinden çıkan AK 
Parti’ye karşı yine benzer girişim-
ler yapılmak istense de, AK Parti 
hükümetinin, Refah Partisinin ak-
sine hem arkasında daha geniş bir 
halk desteği olması hem de ulusla-
rarası toplumda ciddi bir desteğe 
sahip olması ve bu iki sebebe bağlı 
olarak daha dik ve tavizsiz bir du-
ruş sergilemesi sayesinde bu giri-
şimler boşa çıkarıldı. 

Cumhuriyet mitingleri, darbe ve 
e-muhtıra girişimleri bu yöndeki 
son baskı unsuru olsalar da AK 
Parti hükümeti iktidarda geçen on 
yılın sonunda bu oligarşiyi ciddi 
anlamda geriletmeyi başardı.

Her ne kadar Sayın Başbakan son 
günlerde “derin devlet”i tam an-
lamıyla yok edemediklerini itiraf 
etmiş olsa da bu derin oluşumun 
ciddi bir gerileme yaşadığını kim-
se inkâr edemez. 

Bizde yaşanan bu durumu kısaca 
özetledikten sonra tekrar Mısır’a 
dönersek; Mısır’ı uzun yıllar yö-
neten diktatör Hüsnü Mubarek’in 
devrilmesinden sonra yapılan ilk 
özgür seçimleri Müslüman Kar-
deşler teşkilatının resmi partisi 
Hürriyet ve Adalet Partisi adayı 
Muhammed Mursi’nin kazanması 
kesinleştikten sonra, bizde 28 Şu-
bat döneminde yaşanan gelişme-
lerin bir benzeri, hatta çok daha 
şiddetlisi Mısır’da yaşanmaya 
başladı.

İlk olarak seçimlerden hemen bir-
kaç gün sonra o dönem yönetimi 
elinde tutan Konsey, alelacele bir 
kararla yeni seçilen Mursi’nin yet-
kilerini büyük ölçüde kısıtladı.

Amaç Mursi’nin hareket alanını 
daraltmaktı.

Bununla birlikte Mursi’nin yaptığı 
atamalar veto edilmeye, kanunlar 
iptal edilmeye başlandı.

Böylece oligarşi, yıllardır elinde 
tuttuğu gücü kolay kolay teslim 
etmeyeceğinin işaretlerini veriyor-
du. 

Ülkede hemen her alanda kökleş-
miş olan bürokratik oligarşi, bizim 
pek de yabancısı olmadığımız bir 
atağa kalktı.

Medya ile el ele veren bürokrasi, 
eski rejim yanlılarını da harekete 
geçirerek her yönden saldırıya 
geçti.

Mısır medyasında yazılanları 
okursanız, bizde Refah Partisi ik-
tidara geldiği zaman, yazılan yazı-
ların ve yapılan yorumların birebir 
aynısı ile karşılaşırsınız. 

Hatta kullanılan cümleler bile bi-

rebir; aradaki tek fark o cümleler-
de Erbakan ve Refah Partisi yerine 
Mursi ve Müslüman Kardeşler (ya 
da Hürriyet ve Adalet Partisi) iba-
releri geçiyor.

Son yapılan anayasa değişikliği 
referandumunda “evet” oyları 
daha fazla çıkınca, muhalefetin 
ve basının Mursi yanlısı seçmeni 
cehaletle suçlaması da Türkiye’de 
1996’da Refah Partisi, 2002’den 
sonraki her seçimde de AK Parti 
seçmenine karşı bu yönde yapılan 
yorumları hatırlatıyor ilk anda.

Yine AK Parti’ye karşı tezgâhlanan 
meşhur Cumhuriyet mitinglerinin 
farklı bir versiyonu, yeni halk ha-
reketi, yeni direniş gibi isimlerle 
sahneleniyor.

Bu hareketlerin bizdeki gösteriler-
den bir farkı var. 

Mısır’da sokaklara dökülenler, şid-
dete başvurmaktan çekinmiyor; 
yaşanan olaylarda bu göstericiler 
bazı Hürriyet ve Adalet Partisi 
mensuplarını öldürdü; parti bina-
larını ateşe verdi.

Hakkını teslim edelim; bizdekiler 
bu kadar ileri gitmemişlerdi.

İşin dikkat çeken ve aslında üze-
rinde ciddi bir şekilde düşünülme-
si gereken bir başka boyutu daha 
var.

Bu gösteri ve protestoların, 
Mısır’ın, durdurulmasında çok 
aktif bir şekilde rol aldığı Gazze 
saldırılarından sonra yoğunlaşmış 
olması aslında ciddi bir biçimde 
dikkat çekmektedir.

İsrail’in 2008’deki saldırısını ve 
kendisine kayıtsız şartsız destek 
veren Hüsnü Mübarek’i hatırla-
yın; bir de son saldırıda İsrail aley-
hinde çok ciddi bir diplomasi ha-
reketi yürüten, Türkiye ile birlikte 
Arap dünyasını harekete geçiren 
yeni Mısır yönetimini düşünün; 
sanırım İsrail, Hüsnü Mübarek’i 
özlüyordur şimdiden.

Özlemekle de kalmadığını, mev-
cut yönetimi alaşağı edip yerine 
ya eski yönetim artıklarını ya da 
kendisine sorun çıkarmayacak, 
hatta kendisiyle iyi geçinecek bir 
yönetimi başa getirme yönünde 
girişimlerde bulunduğunu tahmin 
etmek zor değil; bu girişimlerin ne 
olduğunu da sanırım son olaylar 
gösteriyordur.

İsrail’in şu sıralar en büyük korku-
su Suriye’de de, Mısır’da yaşanana 
benzer bir değişim yaşanması yani 
yönetime İslami köklere sahip ve 
İsrail karşıtı güçlerin hâkim olma-
sı olacaktır.

İslami kökenli Mısır hükümetinin 
yanına aynı kökenlerden gelen bir 
hükümetin Suriye’de eklenmesi 
ve üstüne zaten İsrail’in hiç haz-
zetmediği Türkiye’deki hükümeti 
düşününce, İsrail’in uykularını 
kaçıracak bu gelişmelere karşı boş 
durduğunu söylemek saflık olur.

Mursi’nin dediği gibi İsrail, böl-
gede, eski komşularının artık var 
olmadığının farkına varmıştır.

Bölgenin geleceği açısından bun-
dan sonraki süreç ve yaşanacaklar 
çok önemli. 

Mısır’da meşru hükümetin yapmış 
olduğu legal uygulamalardan geri 
adım atmaması ve oligarşiye taviz 
vermeden reform hareketlerine 
kararlılıkla devam etmesi gerekir.

Bu noktada Mısır halkı da seçmiş 
olduğu bu meşru hükümete sahip 
çıkmalı; onları bu oligarşiye kur-
ban etmemelidir.

Son anayasa referandumunda hal-
kın yüzde 70’ine yakın kesiminin 
“evet” oyu kullanmış olması, bu 
açıdan çok önemlidir; bu sonuç 
Mursi’nin elini rahatlatmış, hare-
ket alanını genişletmiştir.

Bölgenin asırlardır süren makûs 
talihini değiştirecek fırsatlar artık 
kapımızda.

O yüzden “dayan Mursi” diyoruz.

Ve yine o yüzden Suriye’deki halk 
ayaklanmasının başarıya ulaşması 
için dua ediyoruz.    

Suriye demişken, yakın tarihin en 
büyük trajedilerinden birisi yaşa-
nıyor bu ülkede bugünlerde.

Batının sırt çevirdiği ve Rusya ile 
İran’ın diplomatik desteği ile sür-
dürülen Baas patentli katliamlara 
terk ettiği Suriye halkı, bugün-
lerde bir yandan can derdi ile uğ-
raşırken diğer yandan da açlık ve 
soğukla mücadele ediyor.

İşte böyle bir ortamda Mardin 
halkı bir ilke imza atarak Suriye’de 
bu zor durumdaki halka yalnız ol-
madığını gösterecek bir adım attı.

Mardin’de kurulan Suriye-Mardin 
Yardımlaşma Platformu her açı-
dan örnek olacak bir uygulamadır.

Özellikle Suriyeli mültecileri asa-
lak gibi gören, hatta onları terö-
rist gibi lanse etmeye çalışanlara 
verilmiş en güzel cevaptır.

Tüm ülkeye örnek olması gereken 
bu asil hareketin düşünce, uygu-
lama ve destek aşamasında olan 
herkese tebrik ve teşekkürlerimi 
iletiyorum.

M. İkbal SAYLIK

Biz bu filmi burada izlemiştik!
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If you happen to read 
articles and comments in 
the Egyptian media, you 
will see exactly the same 
remarks you had read 
against the RP government 
in Turkey when they 
took the power. Even the 
sentences are the same; 
the only difference is the 
names: you read Mursi 
and Ikhwan (or Freedom 
and Justice Party) instead 
of Erbakan and Refah 
(Welfare) Party. Reading 
comments in the Egyptian 
media, which accuse the 
Mursi supporters after the 
referendum on constitution 
changes with ignorance, 
reminds us exactly the 
same remarks we had 
experienced here in Turkey. 
In addition, we see a more 
violent version of the 
Republic Demonstrations 
we saw here in Turkey in 
2007 staged against the 
AK Party government. It 
is also really worth noting 
that these demonstrations 
increased after Israel 
was forced to end its Gaza 
assaults, for which Egypt 
showed great efforts to 
stop.

The latest developments 
in Egypt give us an 
impression of déjà vu.

We all remember the huge 
attack against the legally elected 
government of the Welfare 
Party (Refah Partisi - RP) lead 
by late Erbakan in 1995, by 
the bureaucratic oligarchy 
(military, civilian and judiciary 
bureaucracy) together with 
the media and the political 
opposition.  

As a result the legal government, 
which was elected after a 
democratic election, was 
expelled from the post after a 
military intervention known as 
the February 28 process.

The government of AK Party, 
which is stemmed from the RP, 
when taking the power in 2002, 
faced a similar attack, however 
they were able to cope with such 
attempts for two reasons; first 
they relied on a strong public 
support, and second they felt 

the support of the international 
community behind, and in 
addition due to their strong 
stance based on these two facts.

Although various attempts like 
the Republic Demonstrations, 
coup and military memorials 
were seen, the AK Party 
government managed to defeat 
this oligarch.

Even though PM Erdoğan has 
stated that they have not been 
able to defeat the “deep state” 
totally, no one would deny the 
fact that this structure has 
experienced a harsh defeat.

Back to the case in Egypt; 
we now see similar and even 
more sever attacks targeting 
Muhammad Mursi, the first 
legally elected president of the 
country after the dictator has 
been expelled.

The first thing happened after 
the elections was that the High 
Council immediately limited the 
authorities of the new president 
only a few days after the 
elections; the aim was to limit 
his capabilities.

The long established 
bureaucratic oligarchy started 
an assault, with which we are 
closely familiar, against the legal 
government.

The bureaucracy, supported by 
the media started a thorough 
campaign with the help of the 
remnants and supporters of the 
former regime.

If you happen to read articles 
and comments in the Egyptian 
media, you will see exactly the 
same remarks you had read 
against the RP government 
in Turkey when they took the 
power. 

Even the sentences are the same; 
the only difference is the names: 
you read Mursi and Ikhwan (or 
Freedom and Justice Party) 
instead of Erbakan and Refah 
(Welfare) Party.

Reading comments in the 
Egyptian media, which you see 
the opposition and the media 
columnists accusing the Mursi 
supporters after the referendum 
on constitution changes with 
ignorance, reminds us exactly 
the same remarks we had 
experienced here in Turkey 
against the Refah Party followers 

in 1996 and AK Party voters in 
every election after 2002. 

In addition, we see a more 
violent version of the Republic 
Demonstrations we saw here in 
Turkey in 2007 staged against 
the AK Party government, 
labeled with remarks such as the 
“new resistance” in Egypt.

The only difference of these 
demonstrations from those in 
Turkey is that the protestors in 
Egypt are more violent; recently 
they killed a few Freedom and 
Justice Part members and set 
the party centers to fire.

We must admit that the anti 
government demonstrators here 
were not as brutal as those in 
Egypt.

There is another striking 
dimension of the issue, which is 
worth thinking on.

It is really worth noting these 
demonstrations increased after 
Israel was forced to end its 
Gaza assaults, for which Egypt 
showed great efforts to stop 
these attacks.

Just remember Israel’s assault 
to the same region and the 
unconditioned support given 
to them by the Mubarak regime 
in 2008, and on the other hand 
look at the active diplomacy 
Egypt’s new government, which 
took the lead role in the region 
together with Turkey, conducted 
against Israel this year; it is for 
sure Israel has already missed 
Mubarak.

Besides, it is possible to think 
that they not only miss him, 
but are in attempts to bring 
Mubarak regime back or 
someone closer to them or 
would get on better with them 
to power in Egypt.

The latest developments give us 
clues about such attempts.

Israel’s biggest fear would be to 
see a power shift in Syria similar 
to the one in Egypt, in other 
words a new government formed 
by former Islamists similar to 
the one in Egypt.

Thinking about governments 
with Islamic roots first in Egypt 
and later in Syria, together 
with the government in Turkey, 
which Israel do not favor at all, 
it would be a naïve approach 
to think Israel is just watching 

what is going on in the region.

As President Moursi had stated, 
Israel has now realized that 
its former neighbors are not 
present anymore.

The approaching days are very 
important for the future of the 
region. 

The Egyptian government 
should not step back from its 
legal policies and continue 
the reform processes without 
surrendering to the oligarchy.

The Egyptians should also stand 
by the legal government against 
the oligarchy and the remnants 
of the tyranny.

At this point the results of 
the referendum in Egypt are 
important. Having got around 
70 percent of the votes for the 
newly proposed constitution, 
President Moursi’s maneuvering 
space is now wider than it was. 

This will be the chance to change 
to centuries old ill fortune of the 
region.

Therefore we say “resist Mursi”.

And that is why we pray for the 
victory of the Syrian people.      

Having mentioned Syria, we 
should not forget that the 
country is undergoing one of 
the biggest tragedies of the near 
future. 

The people of Syria, who are 
deserted by the West, have been 
left to the hands of the brutal 
tyrant supported by Russia and 
Iran.

They are fighting against the 
regime on one hand, and hunger 
and cold on the other.

Under such circumstances, the 
people of the province of Mardin 
had taken a noble step to show 
the people of Syria they are not 
alone.

The newly established Syria-
Mardin Solidarity Platform is 
sample case for everyone.

In fact it is the best reply given 
to those who reflect the Syrian 
refuges in Turkey as parasites 
and even as terrorists on 
purpose.

I would like to congratulate and 
thank the names who thought, 
established and supported such 
an initiative.

M. İkbal SAYLIK

We have watched this film here before!
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Bilinçlendirme seminerleri, Deprem Simü-
latörü, Tiyatro ve Çocuk Müzikali gibi pek 
çok faaliyeti birlikte yürüterek toplumumu-
zu yediden yetmişe bu konularda bilgilen-
dirmeye bilinçlendirmeye çalışıyoruz. 

Çok iyi biliyoruz ki, yurttaşlarımızı bilinç-
lendirmeden; hayalimizdeki, önlenebilir 
sebeplerle insanlarımızın artık ölmediği, 
Afetlere Dayanıklı Türkiye’ye ulaşmamız 
imkansız...

Sizler hayatlarını ortaya koyarak in-
sanlığa örnek olan ve gönüllü hizmet 
veren bir kuruluşsunuz.  Tek yürek ola-
rak çalışmanın en güzel örneğini teşkil 
ediyorsunuz. Bu bilgi ve deneyimle-
rinizi, ilk öğretim başta olmak üzere  
tüm okullarda eğitimin bir parçası ola-
rak değerlendirmek istemez misiniz? 

Lise Afet Bilinçlendirme Eğitimi Projesi 
adını verdiğimiz bir eğitim modulümüz var. 
Bir veya iki yarıyıl dönemi devam eden, 
haftalık iki ders saatlik bu eğitimde, Lise 
öğrencilerine Afetlere hazır olmayı, Afet 
zararlarından korunmayı öğretiyoruz. Ha-
yatlarında farklılık ve farkındalık yaratabi-
lecek deneyimler yaşıyor ve yeni kabiliyet-
ler kazanıyorlar. Alman Lisesi, Avusturya 
Lisesi, Koç Lisesi, TED Eskişehir Koleji, 
Şişli Terakki Lisesi gibi okullar bu eğitimi 
AKUT’tan alıyorlar.

AKUT Üniversite Öğrenci Toplulukları pro-
jemizle, 16 - 17 Üniversitemizde, öğrenci 
arkadaşlarımızla birlikte, kan bağışı, organ 
bağışı gibi, çevre ve çöp temizlikleri veya 
kitap, kırtasiye yardımı gibi çeşitli sosyal 
sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. 
Onları da ülke meseleleriyle ilgili, sorun 
çözmede girişimci bireyler olarak yetişme-
lerini sağlıyoruz.

AKUT Çocuk Akademisi projemizle de 
9 - 12 yaş grubu kardeşlerimize AKUT’un 
değerlerini ve güvenli yaşam kültürünü 
öğretiyoruz. 

AKUT’un her bir yerel Ekibi de kendi bölge-
lerinde benzeri irili ufaklı projeler gerçek-
leştiriyorlar.

 Son soru şudur:  AKUT olarak önümüz-
deki yıllarda farklı nelerle tanıştıracak-
sınız bizi… AKUT’un Türkiye hayalini 
bizlerle paylaşır mısınız?

AKUT’un, bizlerin, hepimizin hayali; ön-
lenebilir sebeplerle artık insanlarımızın 
ölmediği, afetlere dayanıklı bir Türkiye’de 
yaşamak. Böyle bir Türkiye’ye ulaşmak için 
biz de kendi üstümüze düşeni yerine ge-
tiriyoruz. Çünkü insan çok değerli, insanı 
herşeyin üzerinde görüyoruz. AKUT Der-
neği, Vakfı, Spor Kulübü, İktisadi İşletmesi, 
Enstitüsü, Çocuk Akademisi, Yayınevi, Üni-
versite Toplulukları, Lise Afet Eğitimleri ve 
Kulüpleri gibi pek çok kurumsal yapımızla 
insanımıza ve tüm insanlığa hizmet etmeye 
devam edeceğiz.

özelliğiyle farklıdır.   

AKUT olarak ekonomik kaynaklarınızı 
nerelerden temin ediyorsunuz?

AKUT’un ana kaynağı ilk günden itibaren 
Türk Milleti’nden aldığı çeşitli destekler 
ve bağışlar olmuştur. Bunlar ayni ve nakdi 
bağış, ürün, hizmet, servis veya 2. el malze-
meye kadar çok çeşitli kaynaklar olabiliyor. 
Bu kaynaklara ilave olarak AKUT Eğitim ve 
Araştırma Enstitüsü üzerinden gerçekleş-
tirdiğimiz Acil Durum Yönetimi konuların-
da kurumlara eğitim ve danışmanlık yapı-
yoruz ve AKUT İktisadi İşletme’si üzerin-
den yaptığımız yüksekte çalışma gerektiren 
bir takım işlerle ve eğitimlerle de Derneği-
mize gelir getirmeye çalışıyoruz. En büyük 
gücümüz gönüllüğümüz, AKUT’taki herkes 
gönüllü olarak çalışıyor. Bütün süreçlerde 
en değerli ve en yüksek çarpan etkisi olan 
girdi, nitelikli insan kaynağı için hiçbir ma-
liyet üstlenmiyoruz, sıra dışı başarımızın 
sırrı aslında budur...

Depremin kişiler ve toplum psikolojisi 
üzerinde, derin travmalara yol açtığı 
malum… Türkiye deprem riski yüksek 
olan bir ülke… Dolayısıyla vatandaşın 
bilinçlendirilmesi kanaatimizce zaruri… 
Siz, AKUT olarak, vatandaşın bilinçlen-
dirilmesine yönelik ne tür çalışmalar 
yapıyorsunuz? 

1999 Depremi’nden sonra, en az operasyo-
nel imkan ve kabiliyetlerimiz kadar önem 
verdiğimiz alan, Afetler ve Acil Durumlar 
konularında toplum bilinçlendirme çalış-
maları olmuştur. 

Bu konuda bilinçli bireyle başlayan ve 
bilinçli topluma ulaşan, tüm kentsel do-
kusuyla, altyapı ve üstyapısıyla, kurumlar 
arası iş birliktelikleriyle, hukuki düzenle-
meleriyle çağdaş medeniyetler içinde layık 
olduğu yere ulaşmış, afetlere dayanıklı bir 
toplum olabilmemiz için elimizden gelen 
tüm desteği sağlamaya çalışıyoruz. 

İki kez Türkiye’nin tamamını Gezici Dep-
rem Eğitimi tırlarımızla gezdik. 2013’te 4. 
yılına, 4. etabına başlayacağımız projemiz-
de de tüm ilçelerimizi geziyoruz. 8 - 10 yıl 
sürecek bu projede de ülkemizin tüm ilçe-
lerinde depremler, yangınlar ve sellerden 
korunmanın ve afetleri en az zararla atlata-
bilmenin yollarını anlatıyoruz. Çok değerli 
sanatçılarımızın oynadığı eğitim filmleri, 
dağıtımı 1.5 milyona ulaşan eğitim kitap-
çıkları, sadece 2012 yılında çoğu öğrenci 
100.000’den fazla yurttaşımıza verdiğimiz 

Antalya, Marmaris, Olympos gibi Ekipleri-
miz yaz aylarında yoğun turizm hareketli-
liğine bağlı olarak arazide meydana gelen 
kazalara müdahale edebilecek şekilde uz-
manlaşmıştır.

Rize Ekibimiz, bölgenin dik yamaçlarla 
dolu sarp arazi yapısı gereği, hidrolik kesme 
- ayırma sistemlerinin kullanıldığı trafik 
kazalarında da, seller bir yana ayrıca uz-
manlaşmıştır. 

Yine Bodrum ve Marmaris Ekiplerimiz Or-
man yangınlarına müdahalede kendilerini 
geliştirmişlerdir. 

İstanbul, Kocaeli, Ankara Ekiplerimiz En-
kaz kurtarmada daha donanımlıdır. 

Niğde, Kayseri, Bursa Ekiplerimiz dağ kur-
tarmalarda bir yandan uzmanlaşmıştır. 

Sonuçta her AKUT Ekibi, kendi bölgesin-
de en çok hangi tür acil durum, kaza, afet 
meydana gelme olasılığı varsa, lojistik, 
eğitim, insan kaynağı, planlama gibi konu-
larda kendilerini bu şekilde hazırlarlar ve 
geliştirirler.  

Genelden özele bir değerlendirme yapa-
lım isterseniz… Dünyada size benzer, 
“arama –  kurtarma çalışmaları yapan 
ekipler var… Bunların sahip oldukları 
teknik ve teknolojik imkanlar ile AKUT 
vb. kuruluşları karşılaştıracak olursak, 
neler söyleyebiliriz?

Gelişmiş ülkelerin kullandığı teknoloji-
lere biz de sahibiz ancak tabi ki sayısal 
olarak çok daha az malzememiz var… 
1999 Depremi’nde bize Amerikalıların 
bıraktığı arama kamerasını daha yeni, 
Van Depremi’nde de kullandıktan sonra 
operasyonel malzeme olmaktan çıkardık. 
Amerikalılarda herhalde onlarca vardır 
envanterlerinde ve 3 yıldan fazla kullanmı-
yorlardır, bizim 2. elini bile 13 yıl kullandı-
ğımız arama kameralarını. Ancak sonuçta 
Türkiye’nin şartları bu. Her şeyimizi çok 
idareli kullanıyoruz ve hepimiz AKUT’un 
malzemesini elimizden geldiği kadarıyla 
korumaya çalışıyoruz. Kısıtlı imkanları-
mızı, en verimli şekilde kullanmaya özen 
gösteriyoruz. 

Arama kurtarma çalışmalarının başarısı, 
nitelikli, eğitimli personel kadar kuvvetli 
bir lojistik desteğe de bağlıdır. AKUT, dün-
yadaki benzer örgütler arasında yeterlilik, 
donanım ve kapasite olarak, Birleşmiş 
Milletler tarafından yetkinliği onaylanan 
Türkiye’nin ilk kurtarma ekibidir. Tüm ope-
rasyonlarımızda, kıyafetlerimizde Birleşmiş 
Milletler logosu da taşıyoruz. Devletin, 
Hükümetin bir kuruş kaynağını kullanma-
dan, tamamen kendi yarattığımız kaynak-
larla bugün geldiğimiz yere bakacak olursak 
AKUT, tüm gönüllülerin ve destekçilerimi-
zin ortak enerjisiyle yaratılmış bir mucize-
dir.  Bu konuya sonsuz bütçeler ayıran tüm 
özel ve resmi kurum ve kuruluşlardan bu 

AKUT olarak kaç kişiyle yola çık-
tınız? İstediğiniz sayı ve niteliğe 
ulaştınız mı?   

1994 Kasım’ında bir dağ kazası sonucun-
da hayatlarını kaybeden Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nden iki genç dağcının arka-
sından, gelecekte daha fazla dağ kazası 
olacağını öngördüğümüz ve bu konuda bir 
şeyler yapılmasına karar verdiğimizde, bir 
avuç dağcı olarak yola çıkmıştık. Hatta 14 
Mart 1996’da resmi olarak kurduğumuz 
AKUT’un kurucu yönetim kuruluna 7. ki-
şiyi de zor bulmuştuk. İlk yıl aşağı yukarı 
20 kişi kadar çekirdek bir ekiple çalışma-
larımızı sürdürüyorduk, zaman içinde sa-
yımız çoğaldı. 17 Ağustos 1999 Marmara 
Depremi’nde AKUT’un İstanbul ve Antalya 
Ekiplerinde yaklaşık 120 gönüllüsü vardı. 
Bugün 30’u aşkın ekibimiz ve 1600’den 
fazla gönüllümüz var. 

AKUT’un eski ve tecrübeli gönüllüleri, 
yıllar içerisinde sayısız eğitim ve gerçek 
operasyonlarla piştikleri için nitelik olarak 
son derece yetkin ve donanımlıdır. Ayrıca 
sürekli gelişen ve büyüyen bir STK olarak, 
aramıza yeni katılan gönüllülerimizin de bu 
yetkinliklerini artırmak amacıyla düzenli ve 
sürekli eğitimlerle, tatbikatlarla tüm AKUT 
gönüllülerinin niteliğini üst düzeye taşıma-
ya her zaman özen gösteriyoruz. 

AKUT olarak kaç ilde şubeniz var ve bu-
radaki görevliler deprem afet konuların-
da uzman insanlar mı?

AKUT’un bugün 30’u aşkın ekibi var. 
Ekiplerimiz sadece illerde değil, Marmaris, 
Bodrum, Fethiye gibi bazı ilçelerimizde de 
olduğu için biz 30’u aşkın bölge olarak ta-
nımlıyoruz. 

AKUT’un görev alanı sadece deprem, sel 
gibi doğal afetlerle sınırlı değil. Bunların 
yanı sıra dağ kazaları, ipli ve yüksekte ger-
çekleştirilen teknik kurtarmalar, yamaç pa-
raşütü, rafting, kanyon kazaları gibi doğada 
meydana gelebilecek her tür kaza, boğulma 
vakaları, kaybolma olayları, bazı bölgelerde 
trafik kazaları, orman yangınları gibi insan 
hayatının tehlikede olduğu hemen her acil 
durum ve kazada çalışabilecek uzmanlaş-
mış gönüllülerimiz var. 

Her ekibimiz, ülkemizin acı bir gerçeği ola-
rak enkaz kurtarma konularında eğitim ve 
malzeme olarak donanımlıdır. Buna ilave 
olarak bir de, kendi bölgelerindeki coğrafi 
ve fiziksel ihtiyaçlara göre, meydana ge-
lebilecek acil durumlara göre tasarlanmış 
durumdadırlar. 

Örneğin Bingöl Ekibimiz, ağırlıklı olarak 
kış aylarında kapalı köy yolları nedeniyle, 
acil durumlarda köylerinden kentteki has-
tanelere ulaşım sorunu yaşayan vatandaş-
larımız için kar üstünde gidebilen araçlarla 
hasta nakillerinde uzmanlaşmıştır. 

Arama kurtarma çalışmalarının başarısı, nitelikli, eğitimli 
personel kadar kuvvetli bir lojistik desteğe de bağlıdır. 
AKUT, dünyadaki benzer örgütler arasında yeterlilik, 
donanım ve kapasite olarak, Birleşmiş Milletler tarafından 
yetkinliği onaylanan Türkiye’nin ilk kurtarma ekibidir. Tüm 
operasyonlarımızda, kıyafetlerimizde Birleşmiş Milletler logosu da 
taşıyoruz. Devletin, Hükümetin bir kuruş kaynağını kullanmadan, 
tamamen kendi yarattığımız kaynaklarla bugün geldiğimiz yere 
bakacak olursak AKUT, tüm gönüllülerin ve destekçilerimizin 
ortak enerjisiyle yaratılmış bir mucizedir.  Bu konuya sonsuz 
bütçeler ayıran tüm özel ve resmi kurum ve kuruluşlardan bu 
özelliğiyle farklıdır.

AKUT, gönüllülerin ortak enerjisiyle 
yaratılmış bir mucizedir…
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be prepared for disasters and protection 
from disaster losses in this tutorial of two 
lesson hours per week with a continuous 
period of one or two semesters. They gain 
experience that will create differences and 
awarenesses  in their lives and acquire new 
capabilities. Schools such as German High 
School, Austrian School, Koç High School, 
TED Eskişehir College, Sisli Terekki High 
School take this training from AKUT. 

We carry out various social responsibility 
projects in AKUT University Student 
Societies project with 16-17 university 
student and our friends by organizing 
blood and organ donation, environmental 
and waste cleanups or books and stationery 
aid. 

We help them to be developed as 
entrepreneur individuals problem solving 
about the issues of the country. 

We teach the 9-12 age group of brothers 
and sisters the values   and culture of safe 
life for AKUT through our AKUT Children’s 
Academy projects. 

AKUT’s each local team carry out large or 
small projects in their own region

Last question: As AKUT, what are you 
going to introduce us as a difference in 
the coming years?  Will you share with us 
AKUT’s dream of Turkey?

AKUT’s and our dream of all is  to live in 
disaster resistant Turkey where people 
aren’t dying because of preventable 
reasons. We are fulfilling our own duties 
to reach such a Turkey. People are very 
valuable. We see people above all other 
things. We will continue to serve all of 
humanity with our institutional structure 
of AKUT Association, Foundation, Sports 
Club, Business Administration, Institute, 
Children’s Academy, Publishing House, 
University Communities, High School 
Disaster Training Courses and Clubs

organizations with endless budgets. 

Where do you provide economic resources 
of AKUT?

AKUT’s main source has been a variety of 
support and donations from the Turkish 
Nation since the very first day. These are 
wide variety of sources that can be cash, 
donations, product, service or second hand 
materials. In addition to these sources,

we provide training and consulting to 
organizations on Emergency Management 
at AKUT Education and Research Institute 
and try to gain income for the association 
through some trainings and practices 
requiring to work at heights over AKUT 
commercial enterprise. The biggest 
strength is our voluntariness. Everyone 
is working as a volunteer in AKUT.  The 
extraordinary secret of our success is the 
fact that we don’t pay any cost for qualified 
human resources, which is the most 
valuable and the highest multiplier input of 
all the processes. 

It is known that Earthquake causes deep 
trauma on the psychology of individuals 
and communities. Turkey is a country 
with a high risk Earthquake. Therefore, 
awareness of citizens is essential in our 
opinion. What kind of work do you do 
as AKUT to raise the awareness of the 
citizens?

After the 1999 earthquake, we gave 
priority to awareness-raising activities 
for society on Disasters and Emergency 
Situation within our operational facility 
and capability. 

We try to provide all the support we can 
to be able to become resistant society 
to disasters and conscious individuals 
about this issue. We deserve the place 
of contemporary civilization with legal 
regulations, institutional cooperation, 
urban texture, infrastructure and 
superstructure

We visited twice the entire Turkey by our 
Mobile Earthquake Education trucks. We 
will travel to all districts within the scope 
of 4th phase of our project to start in 2013. 

We explain the ways to prevent from 
earthquakes, floods and fires and overcome 
disasters with the least damage within this 
8-10 year-long project at all the districts of 
the country

We try to raise awareness and inform 
society from seven to seventy by working 
together on activities such as educational 
films played a very valuable artists, 
educational booklets with distribution of 
1.5 million, awareness seminars reaching 
more than 100,000citizen and mostly 
students in 2012, earthquake simulator 
and children’s musical theatre. 

We know very well that without raising the 
awareness of the citizens; it is impossible 
to achive a disaster resistant Turkey in our 
dreams that our people aren’t dying now 
because of preventable reasons. 

You are putting out your lives in danger as 
an example institution providing volunteer 
service  to humanity. You are the most 
beautiful example of working in one heart. 
Don’t you want to value this knowledge 
and experience in all schools especially in 
primary education as part of the trainig? 

We have a training module which is called 
High School Disaster Awareness Training 
Project. We teach high school students to 

Finally, every AKUT team develop and 
prepare themselves in a way depends on 
kind of emergency situation,  accidents 
and disasters likely to occur in their region 
about such topics as logistics, training, 
human resources, and planning issues

If you wish we’d like to do an evaluation 
from general to specific ... there are 
teams doing search and rescue work 
in the world like you... If we compare 
institutions with AKUT by means 
of  their technical and technological 
facilities what can you say?

We also have technologies used in 
developed countries but of course, 
the number of our material is much 
less by number. After using the rescue 
cameras, the Americans had left us for 
1999 Earthquake, in Van Earthquake we 
excluded them from operational material 
list and gave them away. There are probably 
dozens of rescue cameras in American 
inventories and they are not using them 
more than 3 years. We are even having 
second hand search cameras used for 
13 years. Ultimately, however, that is 
Turkey’s conditions. We use everything 
very sparingly and try to protect AKUT’s 
material as far as we can. We strive to 
use our limited sources in most efficient 
manner

The success of search and rescue activities 
depends on strong logistics support as 
well as qualified and trained personnel. 
AKUT is the first rescue team approved by 
the United Nations for its qualification, 
equipment and the capacity among other 
similar organizations around the world. 
In all our operations, we carry the logo of 
the United Nations on our clothes. If we 
look at where we came, AKUT is a miracle 
created by co-energy of the volunteers and 
supporters and our own resources without 
any penny of the state or the government. 
This feature distinguishes Akut from 
all public and private institutions and 

How many people were with AKUT 
when you started? Did you 
reach the desired number and 

qualifications?

After two young climbers from Yildiz 
Technical University lost their lives in a 
mountain accident in November 1994 we 
foresaw that mountain accident would 
be more in the future and decided to 
do something about it as a handful of 
climbers. We found it even hard to arrange 
7th person for the administrative board of 
AKUT that we formally established on 14 
March1996. The first year, we continued 
our work with a core team of approximately 
20 people and this number increased 
in time. Istanbul and Antalya Teams of 
AKUT had approximately 120 volunteers 
on August 17, the Marmara Earthquake. 
Today there are more than 30 staff and 
more than 1,600 volunteers.

Old and experienced volunteers of AKUT 
are highly competent and well-equipped 
as an attribute since they went through 
numerous training and actual operations 
over the years. In addition, as an NGO 
constantly evolving and growing, we always 
try to increase the capabilities of all AKUT 
volunteers to the highest level via a regular 
and continuous training in order to develop 
our new volunteers participating in AKUT. 

How many branches do you have in 
cities and are the staff here experts on 
earthquake and disaster?

AKUT has more than 30 teams today. Our 
teams are not only in the provinces, but in 
some districts such as Marmaris, Bodrum, 
Fethiye, so we define more than 30 regions.

Besides, AKUT’s mandate is not limited 
to only natural disasters such earthquake 
or flood.  We have specialized volunteers 
who can work in almost every accident, 
emergency and contingency that human 
life is in danger such as drowning cases, 
loss events, traffic accidents, forest fires, 
mountain accidents, the rope and higher 
technical rescues, paragliding, rafting, 
canyoning and all kinds of accidents that 
may occur in nature

Each team is equipped with training and 
materials about debris-rescue, a bitter 
truth of our country. In addition, they are 
prepared for emergency situations that 
may occur regarding to geographical and 
physical requirements of their regions. 

For example, our Bingol team is specialized 
in transport of patients suffering from the 
villages to the city’s hospitals in case of 
emergency due to the closed village roads 
mainly during the winter months through 
vehicles that can go in the snow. 

Teams such as Antalya, Marmaris, 
Olympos is specialized to respond the 
accidents that occur in the field due to 
the intensive tourism mobility during the 
summer months 

Rize team in the region full of steep slopes 
due to the steep terrain also specializes 
in floods one side and hydraulic shear-
separation systems used in traffic accidents 
on the other. 

However, Bodrum and Marmaris teams 
have developed themselves on forest fires 
intervention.

Istanbul, Izmir, Ankara, teams are 
equipped with debris rescue. 

Nigde, Kayseri, Bursa teams are specialized 
in mountain rescues. 

The success of search and 
rescue activities depends on 
strong logistics support as 
well as qualified and trained 
personnel. AKUT is the first 
rescue team approved by 
the United Nations for its 
qualification, equipment 
and the capacity among 
other similar organizations 
around the world. In all our 
operations, we carry the logo 
of the United Nations on our 
clothes. If we look at where 
we came, AKUT is a miracle 
created by co-energy of the 
volunteers, supporters and 
our own resources without 
receiving any penny of the 
state or the government. This 
feature distinguishes Akut 
from all public and private 
institutions and organizations 
of endless budgets. 

AKUT is a miracle created by co-energy 
of the volunteers...
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rıyla, kıyafetleri ile hava atıyorlar-
dı. Bakın onlara ne oldu ? diyor. 
Harun’a bakın ,ve Osmanlı impa-
ratorluğuna bakın, fakirler için  
yardımı bırakınca çöktüler.

Bakın! bir taraftan inşaatlar yapı-
lıyor. Bir taraftan anneler, babalar 
çocukları için ağlıyor, yediremiyo-
ruz,  giydiremiyoruz  ve okutamı-
yoruz diye.

Bizim vazifemiz  bu  çocuklara sa-
hip çıkmak değil mi ?

Bu  çocukların çektiklerini  hisset-
memiz lazım. Utanmamız lazım.

Bir kişinin karnı doyuyor 1000 
kişinin karnı aç.

Bu millet için atalarımız canlarını 
kanlarını bir an bile düşünmeden  
dökmediler mi?

Bu topraklar, gazilerin şehitlerin 
,kanı ile kazanılmadı mı ?

Şimdi bir bakın,bu toprakların 
üzerinde, kimler,  soğuk odalarda, 
aç ağlıyor ?

Kanlarını  veren atalarımızın,  to-
runları ağlıyor, 

Ve bundan ötürü   ÖLÜLERİMİZ      
DİRİLERİMİZ   İÇİN   AĞLIYOR .

 
Türkiye Çocukları Durumu 
Raporu 2011 TEPAV/UNICEF/
Dünya Bankası araştırmasının 
sonuçları bu söyleşiyi onayla-
maktadır.

konuştuklarında sevgiyle konuş-
sunlar. 
Çocuklar aidat parası yüzünden 
sınıfta öğretmenleri tarafından 
rencide edilmesin; çünkü bazen 
bundan dolayı okula gitmek iste-
miyorum…Her çocuğa para yar-
dımı yapılsın...Yoksul olduğumuz 
için okulda arkadaşlarımız tarafın-
dan itilip kakılıyoruz. Dışlanmak 
ders çalışmamı engelliyor bundan 
dolayı kendimi okulda derslere 
veremiyorum. Bu durum evde 
derslerime de yansıyor…Korku ile 
okula gidiyorum, çete öğrenciler 
var okulda bizi korkutan, bu tarz 
öğrenciler bize zarar veriyor bu 
durumu engellesinler yetkililer…  
Ağabeyim üniversiteyi kazandı; 
fakat harç parasını ailem yatırama-
dığı için üniversiteye başlayamadı 
bu sahneyi görmek beni çok etki-
liyor, acaba bende mi böyle olaca-
ğım diyorum. 
Biz yoksuluz diye bizi futbol oy-
nayan çocuklar aralarına almı-
yorlar. Bu yaşadıklarım beni özel 
hayatımda çok olumsuz etkiliyor. 
Zenginler fakirlere böyle davranı-
yorlar. 
Okuyabilmem için maddiyat prob-
lemi olmayan bir ortama ihtiyacım 
var, ailem evde borçtan bahsedin-
ce moralim bozuluyor. Moralim 
bozulunca da dersimi yapamıyo-
rum.”

Bu cevapları not alırken bir kız 
çocuğu şunu söyledi bana: “Lütfen 
bu sesimi duyurun; Sayın Başba-
kanımız çocuklarımız ‘okusun’ ” 
diyor; fakat bize ne yapıyor ki biz 
okuyabilelim’’ dedi.

Türkiye’de her şey yolunda diyen-
lere sözüm yok.

Havalar soğudu anneler çocukları 
üşüyor diye  ağlıyorlar, anneler 
çocukları aç diye ağlıyorlar.

Bu mazlumlar beddua ederlerse, 
ve bu beddua kabul olursa, bizim 
ve büyüklerimizin hali ne olur?

Roma imparatorluğu,   ne kadar 
büyüktü hepimiz biliyoruz.  Lakin  
geriye küçücük  bir İtalya kaldı. 
Çünkü, Romalıların güçlü halkı ve 
büyükleri fakire yardım etmiyor-
lardı, ve onları ciddiye almıyorlar-
dı.

Kapadokya ya bakın , ne kadar 
güçlü bir şehir yapmışlardı, şimdi 
ise bir çöl.

Kuranı Kerimde yazıyor : ‘’yeryü-
zünü gezin görün, sizden evvelki 
insan topluluklarının, akıbetle-
rinden ibret alın diyor”.  Okuyun 
’’ sizden önce çok insanlar vardı, 
inşa ettikleri saraylarıyla  ,yapıla-

dolayı ailecek bir odada uyudukla-
rını, çoğunun yer yatağında yattı-
ğını veya kanepede uyuduklarını 
ve kendilerine ait bir odalarının 
olmadığından bahsettiler. 
“Çocuklara ayakkabınız var mı?, 
Kıyafetiniz var mı?” diye sordu-
ğumda: 
“Ayakkabım sıkıyor ve su geçiri-
yor” 
“Ayakkabım dikişleri söküldü, yır-
tık olduğu için ayakkabıya ihtiya-
cım var” 
“Montum ince üşüyorum, monta 
ihtiyacım var”  
“Üçüncü sınıfta alınan montumu 
giyiyorum, şimdi yedinci sınıfa 
gidiyorum. Montumun dikişleri 
söküldü ve soğuk geçiriyor.”  
“Her hafta aynı pantolonu giyi-
yorum, sık yıkandığı için çabuk 
eskiyor başka pantolonumda yok, 
bundan dolayı pantolona ihtiya-
cım var.” 
“Atkı, eldiven ve bereye ihtiyacım 
var, soğuklarda nefesim donuyor 
buda beni rahatsız ediyor” 
“Kışlık kıyafetim yok üşüyorum 
kazak, pantolon gibi kıyafetlere 
ihtiyacım var”

Bu söyleşide 90 çocuk ayaklarının 
yağmurlu havalarda ıslanan, su 
alan ayakkabıları bana tek tek in-
celedim. 
“Yılda kaç defa kıyafet alışverişine 
çıkıyorsunuz?” diye sorduğumda 
kısık sesleriyle: 
“Bayramdan bayrama”… 
“Babam ne zaman para verirse…
”diyen çocuklar. 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni uy-
gulaması ile serbest kıyafet uygu-
lamasına geçilmesi minik yürekleri 
bir hayli düşündürüyor. Bizim için 
bir serbestlik olmayacak ki diyor-
lar düşünceli düşünceli. Önceden 
bir tek önlüğümüz vardı şimdi de 
tek bir kıyafetimiz olacak ve her 
gün onu giyeceğiz diyorlar.

“Daha iyi okuyabilmeniz için neler 
değişsin istiyorsunuz?” 
“Kendime ait çalışma odam olsun 
istiyorum…Gelirimiz daha iyi 
olsun istiyorum…Doğal gazlı ev 
istiyorum…Daha iyi şartlar isti-
yorum…Kendi evimiz olsun isti-
yorum…Babamın daha iyi bir işte 
çalışmasını istiyorum... Babamın 
daha iyi bir iş bulursa bize ihti-
yaçlarımızı alacak, televizyonda 
alacak onun için para biriktiriyor. 
Para konusundan dolayı evde tar-
tışma çıkmasın.Bir karar çıksın, 
anne ve baba tartışmaya son ver-
sin. 
Yılda bir defa her aileye psikolog 
gelmeli… Gelir durumu iyi olur-
sa anne babaların tartışması da 
biter…Öğretmenler çocuklar ile 

Yoksulluk, çocuklarımı-
zın bugünkü sağlığına ve 
mutluluğuna, gelecekteki 

beklentilerine, bir sonraki kuşak 
olarak kendi çocuklarının gele-
ceğine zarar vermektedir. Yoksul 
çocuklar, bebek ölümlerinden kötü 
beslenmeye, okula gidememek-
ten , okul başarısızlığına, şiddete, 
ihmale, sömürüye ve suça kadar, 
çocuk haklarından yoksunluğun 
,her biçimine ,özellikle maruz ve 
açıktır…

Dolayısıyla Türkiye’nin geleceği 
söz konusudur…

Sevgili okurlarım bildiğiniz üzere 
Türkiye’de ki yoksulluk ve bunun 
getirmiş olduğu problemleri hiç 
çocuklardan dinlediniz mi ?

Okumak istiyor musunuz so-
rusuna güçlü bir şekilde : “ 
Evettt.’’dediler. 
Onlara kahvaltı, öğle yemeği ve 
akşam yemeğinde neler yiyorsu-
nuz? diye sorduğumda: “Kahvaltı-
ya zeytin ve peynir, öğle yemeğin-
de yine zeytin peynir veya hiçbir 
şey yemediklerini akşam yemeğine 
genellikle çorba, salata, pirinç pila-
vı, makarna ve patates ile beslen-
diklerini’’ söylediler. 
Çocuklara neyi çok yemeyi istersi-
niz diye sorduğumda: 
“ Ben hiç Pizza yemedim! Pizza 
yemek isterdim!’’ 
“ Ben hiç hamburger yemedim! 
çok yemek isterim!’’ 
“Ben hiç kıymalı yemedim! Ben hiç 
iskender yemedim!’’ diyen çocuk-
ların “ Biz Kayseriliyiz fakat hiç 
pastırma yemedik, denemek ister-
dik.” diyen çocuklar: “ Et,  
et köftesi, tavuk, dürüm, merci-
mek çorbası, bal, mısır yılda bir 
defa yiyoruz ” Derken, onların bu 
durumu anlatırken belki de hala 
tadını bilmedikleri, yılda bir defa 
boğazlarından geçen, yukarıda 
saydıkları, bizim bazen yüzüne 
bakmadığımız “Her zaman da yen-
mez ki !” dediğimiz bu gıdaların 
tadına hasret olduklarını görüyo-
ruz.

Onlara: “Evinizde ne ile ısınıyorsu-
nuz?” diye sorduğumda çoğunluk 
cevaplar minik yüreklerden şöyle 
çıktı: 
“Soba ile fakat ısınamıyorum üşü-
yoruz.’’ 
‘‘kalorifer ile ne soğuk nede sıcak’’ 
“Sabah uyandığımda ellerim buz 
gibi uyanıyorum. Okuldan geldik-
ten sonra dersimi yaparken üşü-
düğümde derslerime konsantre 
olamıyorum.” 
Titrerken bu mümkün mü(?) 
“Üşüyorum” diyen çocukların sa-
yısı oldukça çoktu. Soğuklardan 

Zeliha KÖKSAL

100 Yoksul Çocuk ile Söyleşi ve bu 
Çocukların Vebali…!

Yoksulluk, 
çocuklarımızın 
bugünkü sağlığına 
ve mutluluğuna, 
gelecekteki 
beklentilerine, 
bir sonraki kuşak 
olarak kendi 
çocuklarının 
geleceğine zarar 
vermektedir. Yoksul 
çocuklar, bebek 
ölümlerinden kötü 
beslenmeye, okula 
gidememekten , 
okul başarısızlığına, 
şiddete, ihmale, 
sömürüye ve suça 
kadar, çocuk 
haklarından 
yoksunluğun ,her 
biçimine ,özellikle 
maruz ve açıktır…
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Have a look at the Ottoman 

Empire, and how it collapsed after 

stopping to look after the poor.

Look! You see buildings 

constructed in one side, and 

parents crying because they 

cannot feed, clothe and educate 

their children.

Is it not our duty to look after 

these children?

We have to feel what they suffer, 

we have to be ashamed.

While one is feeding himself, one 

thousand other are hungry.

Did our ancestors not even shed 

their bloods for the sake of this 

nation?

Were these lands not captured 

with the bloods of the martyrs?

Now have a look, who is crying in 

cold rooms for being hungry?

The descendants of the ancestors 

who shed their bloods are crying, 

And for this reason, OUR DEAD 
ARE CRYING FOR THE LIVING 
ONES.

 

The results of the Report on 
Status of Children in Turkey 
2011 TEPAV/UNICEF/World 
Bank, confirm this interview.

offend students before other for 
financial issues; sometimes I do 
not want to go to school for this… 
Each child should receive financial 
aid… We are teased by our friends 
in school for being poor… Being 
excluded in school prevents me 
from studying and concentrating 
to school… I fear going to school; 
there are student gangs and they 
harms us; someone should stop 
them …  
My elder brother won the 
university exams, but my family 
failed to provide the registration 
fee: I am really sad to see he did 
not go to university only for 
financial reasons. I start to think 
if I will experience the same 
problem. 
The children playing football do 
not want us in their teams because 
we are poor. This is how the rich 
treat the poor.  
I need good financial means to 
continue my education. I am really 
distracted when my family talks 
about the debts at home and thus 
I cannot concentrate on studying.”

When noting down their replies, a 
girl told me this: “please make our 
voices heard. Our Prime Minister 
says the children must go to 
school, but what does he do for us 
to make us go to school?’’

I have nothing to say to those who 
say everything is going well in 
Turkey.

It is cold now, and mothers are 
crying because their children are 
cold,

If these oppressed people curse 
us and it is accepted, what would 
happen to us and our rulers?

We all know how great the Roman 
Empire was. But now there is only 
Italy left from this great empire. 
Because the Roman Empire did 
not look after and care for the 
poor.

Have a look at Cappadocia; how a 
strong state they had built; now it 
is a desert.

In the Holy Quran it is said: 
‘’explore the world, and take 
lessons from the ends of the 
peoples and tribes before your 
time “. It is said “read, there were 
many people before you; they were 
scorning others with their palaces, 
buildings and fancy clothes. See 
what happened to them”. 

do not have separate rooms. 
When asked “do you have shoes 
and clothes to wear”, they replied: 
“My shoes are tight and leak 
water”, 
“My shoes are torn and I need new 
ones”, 
“My coat is thin and I’m cold; I 
need a new coat”,  
“I bought my coat when I was 
at the third grade, now I am in 
the seventh grade. It is torn and 
proofs cold”,  
“I wear the same pants every week 
and it is getting old because it is 
washed often; therefore I need a 
new one”, 
“I need muffler, gloves and bruise. 
My breath freezes when it is cold 
and it really disturbs me”, 
“I do not have winter clothes and I 
am cold; I need jumpers and pants 
for the winter”.

In this interview, 90 children 
showed me their shoes, which 
were torn and leaked water in wet 
days. 
When asked “how many times 
a year do you go shopping for 
clothes?” they replied with shy 
sounds: 
“Only before the feast days 
(religious feasts)”… 
“Whenever my father gives me 
money”…. 
The new free clothing instruction 
of the Ministry of National 
Education for students has made 
them think a lot. They say “we will 
not have any freedom; because we 
had only one uniform to wear in 
school; now after the new system 
we will have only one clothing to 
wear”.

I asked them “what do you 
want to change to have a better 
education?”, they replied: 
“I want a room for myself… I 
want my family to have higher 
income… I want a house heated 
with natural gas… I want better 
life conditions… I want a house 
for my family… my father will buy 
us everything if he finds a better 
job; he is saving money now to 
buy us a TV… I do not want argues 
at home for money; my parents 
should stop arguing. 
Each family should have a visit by 
psychologist at least once a year… 
the parents would stop arguing if 
they have better income… Teacher 
should speak to students with 
feelings of love; they should not 

Poverty damages the present 
health and happiness of 
our children and their 

future expectations and the 
future of their children. The poor 
children are exposed to infant 
mortality, malnutrition, lack of 
school enrollment, school failure, 
violence, negligence, exploitation, 
and all other types of lack of child 
rights…

Therefore the future of Turkey is 
under discussion…

My dear readers; have you 
ever heard the poverty and its 
consequent problems in Turkey 
from the children?

They responded a strong “yes” 
to the question do you want to 
study? 
When asked what they had for 
breakfast, lunch and dinner they 
replied: “cheese and olives for 
breakfast; again cheese and olives 
or sometimes nothing for lunch; 
and soup, salad, rice, macaroni 
and potatoes for dinner’’. 
When I asked them what they 
want to eat most, they answered: 
“I have never eaten pizza. I would 
like to eat pizza!’’ 
“I have never eaten hamburger. I 
want to eat it a lot!’’ 
“I have never eaten kebab” or 
another one saying “I am from 
Kayseri but I have never tasted 
“pastırma” (pastrami). Others 
replied “we rarely eat meat, 
meatballs, chicken, rolled kebab, 
lentil soup, honey, corns”. When 
looking at their answers we see 
that they are longing for such 
foods, which we think it is not 
possible to eat often.

When I asked them “how do you 
heat your homes”, the small hearts 
replied: 
“Stove; but it does not heat well, 
we are cold’’. 
‘‘Radiators but not really warm 
nor is it cold’’. 
“ When I wake up in the morning 
my hands are like a piece of ice. 
When I come back home from 
school I cannot concentrate on my 
homework when I am cold”. 
Is it possible to concentrate when 
shivering from cold (?) 

The number of children saying 
“I am cold” was really high. They 
said the whole family sleeps in the 
same room and most of the sleep 
on the floor beds or sofas and they 

Interview with 100 Poor Children and the 
sin of these children …!

Poverty damages 
the present health 
and happiness 
of our children 
and their future 
expectations 
and the future of 
their children. 
The poor children 
are exposed to 
infant mortality, 
malnutrition, 
lack of school 
enrollment, school 
failure, violence, 
negligence, 
exploitation, and 
all other types 
of lack of child 
rights…
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Resmin bütününe iyi bakmak ger-
ekmezmi? Daha dün Katil Esad’ın 
Borazanlığını yapanlar neden milliyetçi-
lik adına Suriye Türkmenlerinin önüne 
geçirilmeye çalışılıyor? 

Biliyorsunuz Çanakkalde ve Sarıkamışta 
yatanlar bizimde atalarımız, bir gün 
sordunuzmu onların hangi kimliği 
taşıdıklarını, Haleptenmi, Şamdanmı 
yoksa Kerküktenmi olduklarını, bu 
gün Suriye Türkmenlerine misafir di-
yorsunuz ama aslında onlar ikinci sınıf 
mülteci, neden Suriye Türkmenlerine 
çalışma ve oturum izni verilmiyor Öz 
Vatanlarında? peki Çanakkalde ve 
Sarıkamışta kefensız yatan Suriye Türk-
menlerinden neden, onlara oturumuna 
izin verdiniz?

Neden; Türkiye, Suriye Türkmenlerinin 
Teşkilatlanmalarına yardım etmi-
yor, bu işi çoluk çocuğa bıraktı, Irak 
Türkmenlerine yapılan teşkilatlanma 
desteği Suriye Türkmenlerine neden 
yapılmıyor, Suriye Türkmenleri için 
bu savaş, ÖLÜM KALIM SAVAŞIDIR. 
Bizim için hayati önem taşıyan bir 
tarihi süreçte hiç bir deneyimi olmayan 
başarısız ve pısırık Öğrencilerden 
ne beklenilmektedir, bu işin Türk 
Hükümeti tarafından deneyimli ehil 
insanlara devredilmesi gerekmiyor-
muydu?, Yoksa, bütün bunlar Sahipsiz 
Suriye Türkmenlerini haklı davasını 
yıpratma politikalarımıydı? Eğer niyet 
buysa, Altı oyulan Türkiye devam 
edib giden bu süreçte yok olacaktır. 
Türk devleti ( Osmanlı Imparatoluğu ) 
zamanında bizi buraya Kutsal Hac yol-
unu korumaya ve Bağdat seferi olumsuz 
sonuçlanırsa Anadoluya girebilecek olan 
Arap istilasını engellemek üzere görevli 
getirip yerleştirmiş iken şuandaki 
Hükümet, bizi birilerinin insafına terk 
etmiştir. Hasılı Türk devletinden önce-
likli beklenti ve talebimiz:

Bir An Önce Suriye 
Türkmenlerinin Kurucu 
Kurultayının Düzenlenip, 
Suriye Türkmenlerinin 
Deklerasyonunun 
Hazırlanıp İlanının 
Yapılması, Burada Suriye 
Türkmenleri Temsil 
Eden Meclisin veya 
Heyetinin Oluşturulması 
Gerekmektedir.

gelmiyor değil? (türk yetkililer yoksa 
birilerinden icazetmi bekliyorlar?) Milli 
çıkarlarını Dini ideoloji yolunda heba 
etmektedir. Hayaller büyük olabilir 
ama şuan Milli Devlet olmak bunu 
gerektırmemektedir. Önce şunun 
sorulması gerek; Zaten Suriye Halkı 
mozaik bir yapıdadır(%10 Hırıstıyan, 
%8 Kürt, 14 Türkmen, %13 Şiia Araplar 
grubu, %50 Sünni Arablar %5 Dığer 
küçük gruplar).

Türkiye’nin , 865 KM kara sınırı 
olan bir ülke de ortalık Türkiyenin 
lehine olabilecekken Milli güvenlığini 
kime emanet etmektedir? Dün ve bu 
gün %90 PKK denetiminde olan Su-
riye Kürtlerinemi? Ondan şuphemiz 
yok! nitekim Türkiyede kurulan Su-
riye Ulusal Konseyinde PKK (PYD) 
temsilcıleri yeralmıştır, Türkmenler 
ise yeralamamıştır, Osmaniye ve diğer 
kamplardaki Türkmenler Mısafir değil 
ikinci sınıf multeci konumundadır. 
Sanırım buda Türkiyenin bir 
başarısıdır!.

Yoksa Arap Faşizminin Sünni kanadını 
temsil eden İhvanlaramı emanet 
etmektedır.? 
Türiye kendine yakın duran Arap 
Aşiretleri ve Türkmenlerı yok saymıştır 
bu Tarihi birgaflettir.

Türkmenlerin savaşçılığını ve Türk 
Tarihini Suriye muhalefetinin si-
yasi oluşumunda, Türkmen varlığını 
yok saymaktadırlar, Mazlum Suriye 
Halkının borazanlığını yapan Bazı 
grublar da Türkmenleri yok saymakta, 
buradan sormak istiyorum Suriye 
Türkmenlerinin dışlanmasının nedeni 
nedir?, 1918 yılında (Fransız ve İngiliz) 
işgal küvvetlerı tarafından çizilen 
işgal sınırının Özvatanlarının dışında 
kalmalarımıdır? 
Yoksa Arablaşmayıp biz Türküz diyip 
öz benliklerini korumaları, suçmu-
dur? neden Türk Devleti Hükümeti 
soydaşlarının çilesıne ilgisizdir?

Nerede Osmanlı imparatorluğunun 
mirasında oturan Türkiye Cumhuriy-
eti devleti? Nerede Turanı Savunan 
dava Sahibi Türk Milliyetçleri, Doğu 
Türkistan çok Uzaklarda Göremiyor-
sunuz! Kerkük Barzani ile Takas yapıldı 
Bir şey diyemiyorsunuz?

 Bu Gelişmeler Karşisinda Aklima 
Şu Soru Geliyor! Suriye Türkmen-
lerini Kiminle Takas Yapmayi 
Düşünüyorusunuz? Yoksa İhvanlara 
Armağanmi Etmeyi Planliyor-
sunuz? 

Gönül isterdi ki; Türkiye devleti ve 
Hükümeti’nin bakışı evrensel ola ve 
tüm Türk-İslam Toplumlarını ve dev-
letlerini kucaklayan, Lozan’dan sonra 
İngilizlere verilen sözler gereği kend-
isini İslam Dünyasından soyutlayan ve 
Halifenin Türkiyeden kovulmasından 
bu yana Lidersiz bırakılan İslam 
Dünyasında, Lider olacak biçimde akıllı 
siyaset geliştiren bir Hükümet çıkmadı. 
Türkiye ne tam Doğulu, ne de tam Batılı 
olabildi, tabir yerindeyse Cami ile Kilise 
arasındaki şaşkına döndü.

 Diğer yandan, son Suriye olayları açık 
ve net biçimde gösteriyorki Türkmen-
ler Türkiye Devleti ve Hükümetinin 
politikasında hiçbir önem ve konumda 
değiller. Osmaniye ve diğer kamplarda-
ki Türkmenler Mısafir değil ikinci sınıf 
multeci konumundadır.

Suriye Türkmenlerinin %99 sün-
ni olan Türkmenler acaba Arap 
Sünni Faşizmine (İhvanlara) Halk 
taban desteğı yaratılması için 
Arablaştırılmakmı istenilmektedir, bu 
gidişat onu göstermektedir. Buraya 
kadar gelinen noktada durum onu 
göstermektedir. Ortak düşmana karşı 
cihad ederken Birlik beraberliğin 
bozulmaması politikası doğrudur. 

İslamiyette temel görüş tüm 
Müslümanlara eşit davranmak, 
ama İslamiyetin Sevgili Peygamberi 
demezmi ki, ‘’Yardım etme de 
yakınlarınız önceliklidir ‘’ Türk devleti 
insani yardım elini uzatırken neden 
Türkmen kardeşini görmüyor da gelen 
her yardım direkt Araplara dağıtılıyor? 
buda gösteriyorki Ortadoğu Türkmen-
lerini aşmalı olarak ya Arablaşması veya 
Kürtleşmesi beklenmektedir, zaman 
içerisinde buna şahit olacağız, Kerkük 
Halep, Humus ve Şam nerede diye fery-
at edeceğız.

 Dün PKK terör Örğütüne her türlü 
desteği veren ve buna karşı gelen ve her 
türlü baskıya ve katliama marüz kalan 
özbe öz Türk olan Türkmen toplumuna 
duyarsız ilgisiz ve desteksiz tutumu 
nedendir? Barzani Suriye PKK larına 
hertürlü desteği veriyorda Türk Devletı 
kimden çekınıyıor? Türk yetkileri 
tabirimi maruz görsünler ama bu-
radan baktığımızda şu soru aklımızda 

Nerede Osmanlı 
imparatorluğunun 
mirasında oturan Tür-

kiye Cumhuriyeti devleti? Nerede 
Turanı Savunan dava Sahibi Türk 
Milliyetçleri, Doğu Türkistan çok 
Uzaklarda Göremiyorsunuz! Kerkük 
Barzani ile Takas yapıldı Bir şey 
diyemiyorsunuz?

Bu gelişmeler karşisinda aklima 
şu soru geliyor! suriye türkmen-
lerini kiminle takas yapmayi 
düşünüyorusunuz? Yoksa ihvanlara 
armağanmi etmeyi planlıyorsunuz? 

Resmin bütününe iyi bakmak ger-
ekmezmi? Daha dün Katil Esad’ın 
Borazanlığını yapanlar neden 
milliyetçilik adına Suriye Türk-
menlerinin önüne geçirilmeye 
çalışılıyor? 

 İki yıla aşkın Suriye Devriminde, 
Türkiye Hükümetinin olaylara bakışı 
ve yaklaşımı, Türkiye’nin Ortadoğu 
stretejisinde yeni bir yörüngede 
olduğunu göstermektedir. 

Bu yörünge acaba Türkiye için ne kadar 
MİLLİ? 

Bu yaklaşımın temel prensipleri, 
İhvan-ı Müslüminlerinin tüm sünni 
Arap Ülkelerininde desteğiyle söz sahibi 
yapıp iktidara yerleştrilmesi siyasetidir. 

Suriyedeki 3.5 milyon Türk varken 
sadece Ihvan kardeşler örgütünün 
desteklenmesi Türkmenlerin yok 
sayılması, kamplarda 2. sınıf mülteci 
muamelesi görmeleri acaba geliştirilen 
hangi politikaların habercisidir? 

Türkiye Kuruluşundaki Misak-ı Milli 
iddiasından vazgeçip dışa bağımlı siyasi 
dalgalanmaya teslim olmamışsa Misak-ı 
Milli sınırları içinde yaşayan Türkmen 
nüfusa neden sırt çevirmiştir..?

Bu yaklaşım ve Bakış Ortadoğu ve İslam 
Dünyasının Lider Ulkesi olan Türkiye 
için ileride çok iyi sonuçlar vaad et-
memektedir, bu nedenle bu sterteji 
karşı, Türkiye lehine ve çıkarlarına 
olmayan bazı Paktlar ve cephleşmeler 
doğracaktır, bir çok sorunlarla inleyen 
İslam Dünyası daha da büyük dertlere 
sürükleyecektır.

Türkmenlerin durumu ve Türkiye’nin 
Yeni Ortadoğu Yörüngesi

SURİYE’DEN ANKARAYA
ÖNEMLİ ÇAĞRI!

Ali ÖZTÜRKMEN
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Do we not have to look to the whole 
picture? Why are those who were 
defending the murderer Assad until 
recently are put before the Turcoman 
for the sake of nationalism?

You know those who buried in 
Çanakkale and Sarıkamış are our 
ancestors as well. Did you ever ask 
them about their identity; whether 
they are from Aleppo, Damascus or 
Kirkuk? You call the Syria Turcoman as 
“guests” however they are second class 
refugees. Why do not you give work 
and residence permits to the Turcoman 
in their homeland? Why did you then 
give residence permits to the Syria 
Turcoman martyrs buried in Çanakkale 
and Sarıkamış?

Why does not Turkey help the 
organization of the Syria Turcoman 
and leave it to inexperienced children? 
Why is the support given to the Iraqi 
Turcoman not given to the Turcoman 
in Syria? The war in Syria is a WAR 
OF LIFE OR DEATH for the Syrian 
Turcoman. What achievement is 
being expected from unsuccessful and 
diffident students? Why doe Turkey 
not handover this mission to more 
experienced people? Are all these 
policies aim to destruct the Syria 
Turcomen in their right cause? If this 
is the case, Turkey will diminish as a 
result of this policy. The Turkish state 
in the past (Ottoman Empire) had 
placed us to this region to protect the 
Holy Pilgrim (Hajj) road and prevent 
a possible Arab invasion to Anatolia 
in case the Baghdad Campaign was 
unsuccessful. The current government 
has left us to the mercy of other groups. 
In brief, our expectations and demands 
from Turkey are:

To summon a founding 
congress for the Syria 
Turcomen, write and 
announce Declaration of 
the Syria Turcomen and 
establishment of a council 
or committee representing 
the Syria Turcomen.

First of all we should keep in mind 
that Syria population is a mosaic; 10 % 
Christians, 8 % Kurds, 14 % Turcoman, 
13 % Shiite Arabs, 50 % Sunni Arabs 
and 5 % other groups. 
To whom does Turkey leave the 
security issues in a country with 
whom it has 865 km of land borders. 
To the Syrian Kurds, 90 percent of 
which are controlled by the PKK? 
There is no doubt. In fact you can see 
members of the PKK (PYD in Syria) 
in the Syrian National Council, which 
was established in Turkey, whereas 
the Turcomen are not represented. As 
mentioned above, the Turcomen in the 
refugee camps in Osmaniye and other 
provinces are considered as second 
class refugees rather than being our 
guests. This I believe is the success (!) of 
Turkey.

Or are we leaving the security to the 
Ikhwan organization, which represents 
the Sunni branch of the Arab fascism? 
Turkey has neglected the Arab tribes 
and Turcomen, which are close 
to Turkey, which we consider as a 
historical oversight. 

The warrior character of Turcoman 
is neglected in the formation of the 
Syrian opposition. Those who claim to 
be advocating the oppressed people of 
Syria also neglect the existence of the 
Turcoman. What is the reason for this 
negligence? Is it because they have been 
kept outside the national borders after 
1918 by the occupation forces (French 
and British)? 
Or is their guilt they have protected 
their self identity and refused becoming 
Arabs? Why is the Turkish state not 
interested with the problems of its 
kins?

Where is the Republic of Turkey, 
which is the inheritor of the Ottoman 
Empire? Where are the Turkish 
nationalists who are followers of the 
Touran cause? Can’t you see that the 
Eastern Turkistan is far away? Are you 
not going to say anything after Kirkuk 
is traded with Barzani?

Thinking all these, a question falls 
to my mind. Who are planning to 
trade the Syria Turcoman with? Are 
you planning to present them to the 
Ikhwan? 

leader country of the Mideast and 
the Islamic world. Such a strategy will 
cause birth of counter alliances and 
confrontations, and push the Islamic 
world, which is already suffering many 
problems, into deeper problems.

We wish the stance of the Turkish 
state and government was universal 
and embraced all the Turkish-Islamic 
societies and countries. We have not 
come across a government, which 
developed rational policies to lead the 
country into the leadership position 
of the region since Turkey has isolated 
itself from the Islamic world and 
the Caliphate was expelled from the 
country as a result of the promises 
given to the British in the Lausanne 
Treaty. Turkey neither became a 
Western country nor did it remain an 
Eastern one. In other words, it was 
dazzled between the mosque and the 
church.

On the other hand, the latest events in 
Syria clearly show that the Turcomen 
in Syria are not in the center of the 
policies of the Turkish state and 
government. The Turcomen in the 
refugee camps in Osmaniye and other 
provinces are considered as second class 
refugees rather than being our guests.

I wonder if the Syria Turcomen, who 
are 99 percent Sunnis, are planned to 
be made Arabs to create a basis to the 
Arab Sunni fascism (Ikhwan); in fact 
the developments show that the answer 
is yes. Actually the policy not to distract 
the unity while on jihad against the 
common enemy. 

The main principle of Islam is to be 
equal to all Muslims. However it is 
believed that the Beloved Prophet of 
Islam said “in helping, those closer 
to you have priority”. Why does 
Turkey give the priority to the Arabs 
in distributing the aids before its 
Turcoman brother? This policy shows 
that the aim is to make the Turcoman 
in the Middle East either Arabs or 
Kurds through the course of time. 
This will be the case we will witness in 
the future, and we will cry for Kirkuk, 
Aleppo, Homs and Damascus.

Why are we totally neglecting the 
purely Turkic group of Turcomen, 
which had been subject to all types of 
oppression and massacres in the past? 
While Barzani provides every support 
to the PKK group in Syria, why is the 
Turkish state hesitant in helping the 
Turcomen? Looking at the officials of 
the Turkish state we wonder whether 
they are expecting permission from 
somewhere. Turkey is destroying 
its national interests for the sake of 
religious ideology. The dreams might be 
big but being a national state requires 
such steps. 

Where is the Republic of 
Turkey, which is the 
inheritor of the Ottoman 

Empire? Where are the Turkish 
nationalists who are followers of 
the Touran cause? Can’t you see 
that the Eastern Turkistan is far 
away? Are you not going to say 
anything after Kirkuk is traded 
with Barzani?

Thinking all these, a question falls 
to my mind. Who are planning to 
trade the Syria Turcoman with? Are 
you planning to present them to 
the Ikhwan? 

Do we not have to look to the 
whole picture? Why are those 
who were defending the murderer 
Assad until recently are put before 
the Turcoman for the sake of 
nationalism? 

The approach and stance of the 
Turkish Government towards the Syria 
Revolution, that is been going on for 
more than two years, shows that it is 
in a new eclipse regarding its Mideast 
strategy. 

But how NATIONAL is this eclipse for 
Turkey? 

The main principle of this approach 
is to bring the Ikhwan al Muslimin 
(Muslim Brotherhood) movement 
to the power in all of the Sunni Arab 
countries. 

Supporting only the Ikhwan 
organization in Syria, when there is 
more than 3 millions of Turcoman in 
Syria and are subject to 2nd class citizen 
approach, what do these policies stand 
for? 

If Turkey has not surrendered to 
the political waves dependant to the 
external developments and stepped 
down from the “Misak-ı Milli” (National 
Treaty), which was set during the 
foundation, then why has it turned its 
back to the Turcoman population living 
within the borders of Misak-ı Milli?

This approach and view do not promise 
good results for Turkey, which is the 

Ali ÖZTÜRKMEN

  The Status of the Turcoman and the  New Mideast 
Eclipse of Turkey

IMPORTANT CALL FROM 
SYRIA TO ANKARA!
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Türkiye’nin on yıllık demok-
ratikleşme sürecinde gelinen 
noktanın siyaset bilimcileri 

veya tarihçileri için model alınacak 
özgün bir devrim olduğu rahatlıkla 
söylenebilir. Devrim bir ülkeyi ta-
bii ki bir gecede bir âlemden başka 
bir âleme taşıyan bir olay değildir, 
ama 2002 yılında Türkiye’nin bu-
günkünden bambaşka bir âlemde 
olduğu çok açık. Yeni âlemin kendi 
içinde de birçok sorunu olduğu; 
çözülmesi gereken, ya geçmişten 
devralınmış veya bizzat bu yeni 
âlemin ürettiği sorunları olduğu da 
açıktır. Ancak hiç kimse son on yıl 
içinde yaşanan değişimi göz ardı 
edemez. Bu değişimi göz ardı eden 
hiçbir analizin geçerliliği olamaz. 
Türkiye’nin demokratik dönüşümü-
nün özellikle Kürtlerle ilgili kısmı 
da aynı devrimsel dönüşümden 
payını aldı.

Kürt ulusalcılığının çözüme bir 
katkısı yok 

Kürt sorununun teşhisi ve çözü-
müne dair farklı görüşler olabilir. 
Sorunun teşhisi üzerinde Kürt 
milliyetçileri bir tekel oluşturma-
ya ve kendi önerilerinden farklı 
olanı çözümden tamamen uzak, 
oyalamaca, asimilasyonun başka 
bir taktiği vs. olarak lanse etmeye 
çalışıyorlar. Oysa bugün BDP/PKK 
tarafından temsil edilen bu çizgi 
Kürtler için bir çözüm değil bir fe-
laketten başkasını getirmiyor. Bu 
durum, Kürtleri daha önce bütün 
ırkçıların, ulusalcıların saplandığı 
cenderenin aynısına, hatta daha 
beterine sokuyor. Daha beteri çün-
kü bir de gecikmişliğin verdiği bir 
anakronizm boyutu ekleniyor işe. 
Bu, gerçekten Kürtler adına ortaya 
konulan ulusalcılığı çok daha gü-
lünç kılıyor. Her seferinde ilkinde 
dram olanın ikincisinde trajikomik 
olarak gerçekleştiği tarihsel teker-
rürün hikayesi.

Esasen, bu işten bir tek bu işin 
öncülüğünü yürüten seçkinci bir 
zümre kârlı çıkıyor. Onlar da ver-
dikleri mücadele sayesinde sözüm 
ona “bilinçlendirdikleri” hatta 
halkı ulusalcı masallarıyla uyutup 
kendilerine teba yapmanın hesabı 
içindeler. Aralarında mutlaka Kürt 
milliyetçiliğine samimiyetle inan-
mış olanlar da vardır, belki onlar 
bütün milliyetçiliklerde olduğu 
gibi bu kadar hesapçı bir yaklaşım 
içinde olmayabilirler ama işin asıl 
talipleri olarak öne çıkanlar, yöne-
tecekleri bir halk istiyor. Bu halkı 
yaratmanın teknik olarak daha 
önce denenmiş, garantili görünen 
yolunu tekrar deniyorlar. Tıpkı 
daha önceki bütün ulusalcı mace-
raların yaptığı gibi Kürt halkı da 
varlıklarını bu seçkinci tabakanın 
varlığına armağan etmiş olacaktır. 
Allah muhafaza bir kez başardıkla-
rı takdirde hiçbir Kürdün de artık 

varlığını bunlara armağan etmeme 
şansı da olmayacaktır. Açıkçası bu 
yolla kula kulluğun yeni bir biçimi 
de Kürtler üzerinden gerçekleşmiş 
oluyor. Kürtlerin asimilasyonu 
esas o yolla gerçekleşmiş oluyor. 
Belki görünürde Kürtlük üzerinden 
yeni bir kimlik şekillenmiş oluyor, 
ama yükseltilen Kürt kimliğinin 
bedeli yeni bir ulusalcı ve seküle-
rist kültürden başkası değil. Zaten 
ulusalcı kimliklerin başka türlü bir 
nihayeti de yok. Oysa Kürtler için 
sorun bir ulus kimliği veya varlığın-
dan yoksun olmaları değil, içinde 
yer aldıkları ülkenin kendilerini yok 
sayan, varlıklarını inkar eden, başka 
bir ulus kimliği adına asimile eden 
yaklaşımlardır. Bunun kendisi yan-
lışsa sorunun çözümü de bir başka 
yanlışın Kürtler veya diğer unsur-
lar uğruna tekrarlanması değil, o 
ülkenin kimlik tanımının Kürtleri 
veya başka hiç bir unsuru rencide 
etmeyecek şekilde tashih edilme-
sidir. Hem Kürtleri hem Türkleri 
hem de bütün diğer unsurları kar-
şılıklı saygı ve hukuk çerçevesinde 
geliştirecek çözüm budur. Böyle 
bir çözümün Kürtlüğü bir ulus 
olarak inşa etmeyi hedefleyerek 
yola çıkmış olan kesimleri tatmin 
etmemesi normaldir. Çünkü bu 
çözümde Kürtlerin bir politik ha-
sılat olarak bir kenara konulmaları 
mümkün değildir. Kürt ulusalcıla-
rının bu hasılatı elde etmek üzere 
şiddette bir araç olarak ısrar etmesi, 
siyaset yoluyla devletten kazanım 
elde etmenin mümkün olmamasın-
dan kaynaklanmıyor, aksine siyaset 
yoluyla Kürtleri bu işe ikna etmesi-
nin imkansız olmasından kaynakla-
nıyor. Şiddet, illa ki bir tasnif yap-
mak gerekirse, Türklerden ziyade 
Kürtlerin ölümüne yol açıyor ve bu 
ölümler devletten ziyade Kürtleri 
ikna etmeye yarıyor. Süreç içinde 
ister devlet eliyle isterse de örgüt 
eliyle ölen her Kürdün bu ikna ça-
basında azımsanmayacak bir malze-
me haline geliyor.

Kürtler PKK’ya borçlu değil

Elbette bir ortak ulus kimliğine 
ikna olmak zannedildiği kadar da 
kolay değil. Ulus kimliği birilerini 
bir araya getirdiği kadar, geriye 
kalan birçoğundan da ayıran bir 
sınır. Birilerine sizi akraba kıldığı 
kadar daha çoğuna da düşman veya 
yabancı kılıyor. Türk ulusalcılığının 
bu kimlik üzerinden kendi etrafına 
ördüğü sınırların 80 yıl nasıl bir 
hapishane işlevi gördüğüne bakmak 
bunu anlamak için yeter de artar 
bile. O yüzden, Kürtlerin bir kısmı 
bu tarz bir ulusalcı kimliğe ikna 
olabilse de kahir ekseriyeti sırf ırk 
temelinde başkalarına düşman veya 
yabancı olmayı benimsemez. Çünkü 
ulusalcı kimlik milliyetçi duygulara 
hitap etse de kapatıcı ve dünyaya 
yabancılaştırıcı bir kimliktir ve bu 
kimliğin hak iddia ettiği bütün ke-

simleri rıza ile uhdesinde toplaması 
hiç bir zaman mümkün olmaz. Hele 
İslami değerlere sahip Kürtlerin 
bu milliyetçi kimliği ulusalcıların 
istediği şekilde benimsemeleri 
mümkün değil. Siyaset zemininde 
Kürtleri ulus olmaya ikna etmek 
böylece imkânsız olduğunda Kürt 
ulusalcıları için şiddet ikna edici 
tek yol olarak kalıyor. Tekrarlamak 
gerekirse, bu ihtiyaçtan yola çıkan 
şiddetin hedefi devleti ikna etmek 
değil Kürtleri ikna etmektir. Nite-
kim illaki bir tasnif yapmak gere-
kirse, bu şiddet Türklerden ziyade 
Kürtlerin ölümüne yol açıyor. Süreç 
içinde ister devlet eliyle isterse de 
örgüt eliyle ölen her Kürdün canı 
bu ikna çabasında azımsanmayacak 
bir malzeme oluyor. Nihayetinde 
PKK Kürtleri devletin zulmünden 
kurtarmak bir yana, sıtmaya razı 
eden bir zeminde etrafında topla-
mayı umuyor. Buna rağmen bu tarz 
bir ikna çabasının da bir sınırı var-
dır. Halk bir türlü bu ölüm siyaseti 
üzerinden örgütün istediği kadar, 
istediği zamanlamayla harekete ge-
çip ulusalcı bir irade ortaya koymu-
yor. Çünkü giderek halk kendilerini 
kurtarma iddiası taşıyan hareketin 
kendilerine ölümden başka bir şey 
sunmadığını, nihayetinde bu ölüm-
lere değer sayılabilecek hiç bir şey 
sunamadığını görüyor.

Kendisini Kürtlere kurtarıcı olarak 
sunmaya çalışan seçkinci-ulusalcı 
hareket Kürtler için son zamanlar-
da yapılmış bütün iyileştirmeleri 
kendi başarısı, kendi kazanımı, ken-
di mücadelesinin bir sonucu olarak 
sunmaya çalışıyor. AK Parti’nin 
Kürt sorununa dair kendi yakla-
şımından kaynaklanan bütün bu 
iyileştirmelerini de onun bir mec-
buriyeti olarak sunuyor. Böylece AK 
Parti geleneksel devlet adına yenil-
giyi üstlenen ve Kürtlere haklarını 
vermek zorunda kalan bir taraf 
olarak sunuluyor. Örgütün bunu 
böyle sunmaya çalışması, aslında 
anlaşılabilir bir şey, kendi varlığını, 
etkinliğini daha fazla göstermek 
ve Kürtlerden daha fazla alacaklı 
olduğunu göstermek için kendince 
kârlı bir yoldur. Ama bu hikâyenin 
gerçekle uzaktan yakından ilgisi 
yoktur. PKK silahlı mücadeleyle 
klasik devlet anlayışını bir milim 
geriletemedi ve geriletemezdi de. 
Çünkü o devlet anlayışı için insan-
ların şu veya bu miktarda ölmesi 
hiç önemli değildi. Nasılsa çoğun-
lukla Kürtler ölüyordu ve nasılsa 
ölen askerler şehit törenleriyle Türk 
milliyetçiliğini, dolayısıyla kendi 
iktidarlarını yeniden üretmeye ve 
beslemeye devam ediyordu. O savaş 
mekanizmasının ürettiği politik kâr 
öyle kolay vazgeçilebilecek gibi de 
değildi. Doğrusu bu politik kârdan, 
bu haram kazançtan, PKK da payı-
na düşeni fazlasıyla alıyordu.

Değerler üzerinden yürütülen 
çözüm iradesi

Kendi insanının sürekli ölümü 
pahasına işleyen bu mekanizmaya 
ancak dışarıdan bir aktör dur di-
yebilirdi. Kürtlere de Türklere de 
pahalıya mal olan bu kirli savaşa 
dur demek ancak AK Parti’ye nasip 
oldu. Sorunun bir boyutunun Kürt 
sorunuyla ilgili olduğu tespiti AK 
Parti’nin yeni uyandığı bir konu de-
ğil, PKK’nın şiddeti sayesinde ulaş-
tığı bir sonuçsa, hiç değil. Kürt so-
runu daha AK Parti kurulurken par-
ti programında yer almış ve bunun 
güvenlikçi politikalardan önce hal-
ledilmesi gereken bir sorun olduğu-
na yer vermiş. Üstelik bu çerçevede 
Kürt dili ve kültürünün yaşaması ve 
yaşatılması adına Kürtçe yayın da 
dahil olmak üzere bütün tedbirlerin 
alınacağı bu programda yer almış. 
Yani PKK silahlı eylem yaptıkça AK 
Parti buna taviz vermek adına TRT 
Şeş’i açmış veya Kürtçe eğitime alan 
açmış değil. Üstelik AK Parti bütün 
bunları programına yazdığında 
sistem tarafından kapatma tehdidi 
altında, dolayısıyla meşruiyetini 
de kanıtlama derdindeydi. Laiklik 
dolayısıyla maruz kaldığı meşruiyet 
sorununa bir de Kürt meselesine 
yaklaşımı da ekleniyordu. Buna rağ-
men AK Parti’nin konuya yaklaşımı 
buydu ve bu yaklaşıma onu PKK 
şiddeti değil, aksine kendi referans 
aldığı değerler ikna ediyordu sade-
ce. Garipliğe bakınız ki, bu değer-
lerden hareketle Kürtlere haklarını 
vermeye çalışan AK Parti’nin önün-
deki en önemli engel hep PKK oldu. 
Çünkü hem AK Parti tamamen 
kendi değerlerine referansla Kürt 
sorununa düzgün baktı ve çözüm 
iradesi sergiledi, hem de şiddetin 
hak mücadelesinde ikna ediciliğinin 
sadece kocaman bir hurafe oldu-
ğunu gösterdi. Bu durum PKK’nın 
Kürtlere ödetmeye çalıştığı vesayet 
bedelini boşa çıkaran bir hamle 
oldu. Sonuçta ortaya çıkan bariz 
gerçek şu ki, PKK’nın şiddet eylem-
leri Kürtlerin haklarının verilmesini 
sağlamış değil aksine Kürtlerin 
haklarının verilmesini geciktirmiş, 
Kürtlerin durumunu her bakımdan 
daha da kötüleştirmiştir.

Sonuç olarak, zaten AK Parti tara-
fından, AK Parti’nin kendi siyasi 
anlayışından kaynaklanan bir yolla 
tanınan hakları dolayısıyla PKK’nın 
Kürtlerden bir alacağı yok. Kürtler 
kendileri için ne ölmesini ne de 
öldürmesini isterken, salt öldür-
me konusundaki maharetlerini 
göstererek Kürtler üzerinde bir 
silahlı vesayet kurmasının yeri yok. 
Aksine Kürtlerin haklarının veril-
mesine engel oluşturduğu, gelişme-
leri geciktirdiği, üstelik işin içine 
sürekli entrika, kan ve hile kattığı 
için Kürtlere ağır bir özür borcu da 
vardır.

Demokratik Açılım’da 
Kürt Sorunu
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It is easy to say that the 
point where Turkey has 
arrived at after 10 years of 

democratization process is a 
special revolution to be modeled 
by political analysts or historians. 
Revolution is in fact not an event, 
which carries a country from one 
world to another in a fortnight, 
however it is very clear that Turkey 
is now in a totally different world 
than it was in 2002. It is evident 
that this new world has many 
internal problems, and other 
problems, which are inherited 
from the past or produced by this 
world itself and requiring solution. 
However no one can deny the 
developments in the last decade. 
Analyzes which underestimate this 
change will have no validity. The 
democratic revolution of Turkey, 
especially the part related with the 
Kurds has also been influenced by 
this revolutionary change.

Kurdish nationalism has no 
contribution to the solution 

There might be different views 
regarding the diagnosis and 
solution of the Kurdish problem. 
The Kurdish nationalists are 
aiming to establish a monopoly on 
the diagnosis of the problem and 
introduce views different than their 
diagnosis as far from the solution, 
delaying, another assimilation 
tactic and etc. In fact this line, 
which is currently represented by 
BDP/PKK will bring nothing else 
but catastrophe to the Kurds. This 
situation pulls Kurds to the same or 
even a harder deadlock to which all 
racists and nationalists have stuck 
into. It is in fact worse than this 
because an anachronism brought by 
delay is added to this situation. This 
makes the nationalism introduced 
for Kurds funnier. Each time it is 
the story of repeating the history 
in which a dram is seen at the first 
stage which turns into a tragicomic 
tale in the second.

Actually only an elitist group 
pioneering this case is benefiting 
from this situation. This group is 
aiming to make the people, which 
they claim to “make conscious”, 
their subjects with the nationalist 
tales. There are definitely some 
names who have sincerely believed 
in Kurdish nationalism and these 
people might not be in such an 
approach with those mentioned 
above; however those who are 
prominent require a nation to 
rule. They retry the previously 
experienced guarantee way to 
recreate a nation. Just similar to 
the case seen in other previous 
nationalism adventures, the 
Kurdish nation will donate their 
beings to the existence of this 

elitist group. God forbid; if they 
achieve it once, not a single Kurd 
will have a chance not to sacrifice 
their beings for the sake of these 
elitists. In fact a new style of being 
subjects of the subjects will be 
actualized. The assimilation of the 
Kurds will in fact be achieved with 
this way. Although a new identity 
might be shaped over Kurdist 
approach, the cost of the newly 
raised Kurdish identity is nothing 
more than a new nationalist and 
secularist culture. In fact the 
nationalist identities have not 
other ending. However the problem 
for the Kurds is not having a nation 
identity or being but rather is 
the existence of the denying and 
assimilating approaches of the 
country in which they live. If this 
is wrong in itself, the solution of 
the problem would not be repeating 
another mistake for the sake of 
Kurds or other elements but rather 
the correction of the identity of 
that country in a way not to harm 
Kurds or any other elements within 
the country. This is the solution, 
which will develop Kurds, Turks 
and all other elements within the 
framework of mutual respect and 
law. It is normal that such a solution 
not satisfy those who have aimed 
at constructing Kurds as a separate 
nation since in such a solution it 
would not be possible to put Kurds 
aside as a political earning. Kurdish 
politicians’ insisting on violence 
as a tool to obtain this earning 
does not stem from the fact that 
it is not possible to gain anything 
from the state via politics; on the 
contrary, it is brought from the fact 
that it is impossible to convince 
Kurds for such an issue via politics. 
Violence, if necessary to make such a 
classification, causes death of Kurds 
more than Turks and these deaths 
help convince Kurds rather than the 
state. Each Kurd who dies during the 
process whether caused by the state 
or the organization itself becomes 
an important material in these 
convincing efforts.

Kurds do not owe to the PKK

Surely it is not easy as expected to 
be convinced to a common nation 
identity. As the nation identity 
brings some elements together it 
also separates the rest from the 
others. As it makes you relatives 
to some groups it makes you 
hostile or foreign to others. It is 
sufficient to have a look at how the 
Turkish nationalism has served 
the function of a jail for more than 
80 years through the borders it 
has constructed around. Therefore 
even if some of the Kurds might 
be convinced for such a nationalist 
identity, the big majority would not 
adopt the idea of being hostile to 

others on the basis of race because 
although the nationalist identity 
addresses nationalist feelings it is 
a closing and alienating identity 
and therefore it is never possible 
to gather all identities under itself 
on willingness. Especially Kurds 
who own Islamic values will never 
adopt this nationalist identity 
as expected by the nationalists. 
Then violence becomes the only 
tool to convince the Kurds to 
become a nation. To repeat, the 
target of the violence emerging 
from this requirement is not to 
convince the state but the Kurds. 
Therefore violence, if necessary to 
make such a classification, causes 
death of Kurds more than Turks 
and these deaths help convince 
Kurds rather than the state. Each 
Kurd who dies during the process 
whether caused by the state or 
the organization itself becomes 
an important material in these 
convincing efforts. After all PKK, 
hopes to gather Kurds around a 
catastrophic ground leave aside 
saving them from the oppression of 
the state. However there is a limit 
for such an effort of convincing. 
The people never move and show 
the nationalist reflexes upon 
these deaths as expected by the 
organization since they start to see 
that this movement, which claims 
liberating them, brings nothing 
more than death to them.

The elitist-nationalist movement, 
which aims to introduce itself 
as the savior of the Kurds, tries 
to introduce all recent earnings 
and developments for the Kurds 
as a result of their struggles. 
In addition they introduce all 
these developments brought by 
the AK Party as a result of their 
approach to the Kurdish problem 
for being forced to do so. Thus AK 
Party is introduced as a body that 
undertakes the defeat on behalf 
of the state and feeling necessity 
to grant such rights. It is in fact 
logical for the organization to 
present this case as such because to 
continue its existence and show the 
Kurds that they owe them more. 
However this story has no truth at 
all. PKK did not and never will be 
able to cause the state take even 
one step backward with its armed 
resistance because for such a state 
approach the quantity of the deaths 
is not important. Since most of 
the casualties were from among 
the Kurds and the casualties from 
the army side helped nothing but 
strengthening their power through 
raising nationalistic waves. The 
political benefit produced by this 
war mechanism was not a sort 
to be left aside. In fact PKK also 
benefited a lot from this political 
benefit and underserved gain.

The will of solution carried 
upon the values

Only one actor could have stopped 
this mechanism, which worked 
despite the deaths of its own 
people. It was left to AK Party to 
cease this dirty war which cost a 
lot both to the Kurds and Turks. 
AK Party did not just realize that 
one part of the problem is related 
with the Kurdish issue, and it is 
definitely not a fact it learned as 
a result of the PKK violence. The 
Kurdish problem was mentioned 
in the party program of AK Party 
when it was first established and 
mentioned that this issue was 
to be solved before the security 
focused policies. This program 
also included promises that all 
measures would be taken to revive 
the Kurdish language and culture. 
In other words AK Party did not 
decide to open TRT 6 (Kurdish 
broadcasting channel) as a result 
of the armed operations of the 
PKK. In addition, when AK Party 
had included these issues into its 
program it was also under threat 
of the system to be shut down and 
struggling to prove its legality. 
It was under pressure due to its 
approach to the Kurdish problem 
in addition to the secularists’ 
approach. However this was AK 
Party’s approach to the issue and 
this approach was brought to the 
agenda not as a result of the PKK 
violence but by the reference values 
of AK Party. The strange fact is that 
the major obstacle before AK Party, 
which aimed granting the Kurds 
their rights, was always the PKK, 
because AK Party always had a 
proper look at the Kurdish problem 
due to its references and showed 
how a big superstition is the claim 
that violence is the main tool for 
convincing others when struggling 
for the rights. This was movement 
which idled the cost that PKK 
aimed to bill to the Kurds. The final 
clear outcome is that the violence 
of PKK is not the reason for 
granting rights to the Kurds but on 
the contrary it has delayed granting 
of these rights and worsened the 
situation of the Kurds in every way.

As a result, Kurds owe PKK nothing 
due to the rights granted to them 
by AK Party as a result of AK 
Party’s own political approach. As 
Kurds do not expect other neither 
to die nor kill for them, there is no 
basis to establish an armed tutelage 
over the Kurds by showing their 
skills to kill. On the contrary, they 
owe a big apology to the Kurds 
because they have blocked granting 
of the rights to them, delayed 
improvements and included tricks, 
blood and plots to the issue.

Prof. Dr.
Yasin AKTAY

The Kurdish Problem in the
Democratic Opening Process
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Turgut Özal Üniversitesi Öğren-
cileri: ”Kamuoyu” yayıncılık 
anlayışınız açısından neyi ifa-

de etmektedir

Sivil inisiyatif gazetesi: 

Arkadaşlar öncelikle gazetemizi ziyareti-
nizden dolayı hepinize hoş geldiniz diyo-
rum. Biliyorsununuz genelde  gazeteciler 
soruları sorarlar muhataplarda cevap 
verirler.  Fakat bugün öyle olmadı. Çünkü 
Geleceğin aydın yüzleri siz değerli örgen-
ciler bizlere soru sorarak yarınlara yöne-
lik ülke meselelerini çözmeniz için bugün 
burada olduğunuza inanıyorum. 

Gazetemiz sivil toplum kuruluşu olan Baş-
kent Platformu bünyesinden doğmuştur. 

İnsanlar arasında dinsel, dilsel, ırksal, 
mezhepsel ve siyasal görüş ayrımı yap-
maksızın, dünya insanlarının tümünü 
kucaklayan, Türk ve dünya insanlarının 
huzurlu, mutlu ve barış içerisinde refah 
ile yaşayacağı bir dünya oluşturulması 
için, başta sivil toplum kuruluşları olmak 
üzere bir çok yöneticiyi hedef kitle olarak 
seçerek tekten tüme ulaşma çaba gayret 
ve samimiyetini ilke edinerek yayın haya-
tına başlamıştır. 

Gelişen dünyamızda her gün yeni olu-
şumların yaşanması, bireysel anlamda 
insanları ayrı ayrı etki altına aldığı gibi, 
evrensel manada da ülkeler arasında sos-
yal, siyasal, kültürel, ekonomik yeni et-
kileşimler ortaya çıkarmaktadır. Küresel 
entegrasyon içindeki insanlar ve ülkeler  
arasındaki en önemli araçlardan biri şüp-
hesiz; İletişimdir.

Ancak; iletişim, maalesef sivil toplum 
kuruluşlarınca etkin olarak kullanılama-
maktadır. Bu durum, hem dünyada hem 
de ülkemizde gönüllülük esasına göre ça-
lışan Sivil Toplum Kuruluşlarının hizmet-
lerinin basında yeterince yer alamaması 
ve faydalı projelerini tanıtamamalarına 
sebep olmakta.

Gazetemiz bir protokol gazetesidir. Tüm 
sivil toplum kuruluşlarının  haberlerini 
tek çatı altında toplandığı, tekten tüme 
ulaşma metodu ile Türkçe ve  İngilizce 
olarak aylık yayınlanmaktadır.

Gazetemiz şu amaç ve ilkeler doğrultu-
sunda yayın hayatına devam etmektedir.

Misyonumuz: 

Evrensel değerler bakış açısında; beşeri 
değerleri, desteklemek, geliştirmek, so-
runların çözümüne katkı sağlayabilmek 

amacıyla hareket eden ve bu doğrultuda 
çalışmalarda bulunan, sivil toplum kuru-
luşlarının etkinlik ve görüşlerinin kamu-
oyuna duyurulması, projelerinin dile ge-
tirilmesi ve uygulanmalarının tanıtımına 
katkı sağlanmasını hedeflemektedir.

Vizyonumuz: 

Uluslararası platformda, iletişimde ka-
biliyeti yüksek ve sosyal bilince sahip, 
sürdürülebilir, sorumlu ve evrensel değer 
yargılarına saygılı, bir yayın kuruluşu ol-
mak.

Hedeflerimiz:

Dünya barışına ve refahına katkı sağlaya-
bilecek, çalışmalara rehberlik etmek, destek 
vermek, Sivil toplum kuruluşlarının toplum 
ve insanlık yararına çalışmalarını günde-
me taşımak suretiyle, toplumsal gelişime 
öncülük etmek, Sivil toplum kuruluşları-
nın ortak hareket etmelerini sağlayarak; 
daha kısa sürede ve daha geniş kapsamlı 
projelerin uygulanmasına destek olmak, 
Türkiye’de ve dünyadaki sivil toplum ku-
ruluşlarının, rollerinin güçlendirilmesi ve 
gelişmiş toplumlarda olması gerektiği dü-
zeyde etkin, verimli, aktif çalışmalar yapa-
bilmesinin önünü açmak.

Vizyonumuz ve Misyonumuz çerçeve-
sinde Türkiye ve dünyadaki sivil toplum 
kuruluşlarının etkileşimini artırdığımızı, 
beraberinde doğru ve tarafsız habercilik 
anlayışı, ilkesi ile toplumu bilinçlendirdi-
ğimizi ve böylece yayıncılık açısından bir 
toplum mühendisliği gerçekleştirdiğimize 
inanıyoruz.  Kamuoyunu etik değerler 
çerçevesinde doğru bilgilendirdiğimizi ve 
böylece bireyden topluma yansımasının 
dalga dalga ulaşacağını düşünüyoruz. 

Neticesinde bizler inanıyoruz ki mutlu bi-
reylerden, mutlu aileler, mutlu ailelerden, 
mutlu toplumlar, mutlu toplumlardan, 
mutlu devletler, mutlu devletlerden, mut-
lu bir dünya oluşur.

Turgut Özal Üniversitesi Öğrencileri: 
Hükümetin karar ve uygulamaları 
çerçevesinde bir baskı grubu işlevi 
gördüğünüzü düşünüyor musunuz? 
Bu konuda örnek verir misiniz?

Sivil inisiyatif gazetesi Ulusal ve uluslara-
rası arenada Hükümet veya hükümetler 
üzerinde basın ve yayın kuruluşlarının et-
kin bir rolünün olduğunu düşünüyorum. 
Hükümetler üzerindeki bu etki ve baskı 
bazen hayır, bazen de şer diyebileceğimiz 
yönde etkili olabiliyor. 

Bazı çevreler basın yayın gücünü kulla-

narak ahlaki  olmayan ve yukarıda bahsi 
geçen değerlerden uzak öldürücü bir silah 
haline de dönüştüğünü görmekte ve bil-
mekteyiz.  Halkımıza büyük görevler ve 
sorumluluklar düşmektedir; 

Basın yayın kuruluşlarının yapmış olduk-
ları yanlı yayınlar ile İnsanlar maalesef 
toplum mühendisliği açısından yanlış 
yönlendirilebildikleri bir gerçektir. Böyle-
ce bu gücü hükümetler siyasetçiler ve bir 
çok alanda baskı unsuru olarak kullana-
rak kendi amaç ideoloji veya çıkarı uğru-
na maalesef  iktidar veya halka karşı silah 
haline dönüşebiliyorlar. 

Halkın doğru sağlıklı bilgilere ulaşması 
için çok yönlü yayın okuyarak araştırma 
yaparak konu üzerine çeşitli fikirler elde 
ederek üzerlerine düşen vatandaşlık göre-
vini bilinçli bir şekilde yapabilirler. Sebep 
ve sonuç ilişkileri göz önüne alındığın-
da insanların tek yönlü değil çok yönlü 
okuyup araştırma mecburiyetleri vardır.  
Araştırma yapmadan kanaat edinmek 
bazen diğer bir tabir ile insanın kendi 
ayağına kurşun sıkması manasına gelir. 

Bizim yayıncılık anlayışımızda, politika-
mızda ve düşüncemizde sadece tek yanlı 
sunulan bilgiler yerine çok yönlü bilgi ile 
halkın hareket etmesi gerektiğini düşü-
nüyoruz. 

Bizler basın yayın kuruluşu olarak sadece 
ülkemizde değil tüm dünyada halkın istek ve 
taleplerini takip ediyoruz. Bu çerçevede adeta 
arz ve talebi yani hizmet alan ile veren arasın-
da empati oluşturuyoruz. Bu bilgi ve empati 
sayesinde hizmet alan ile hizmet verenlerin 
daha verimli ve kaliteli bir yaşama kavuşması 
için çaba gösteriyoruz.

Turgut Özal Üniversitesi Öğrencileri: 
Terör haberlerini verirken nasıl bir 
yaklaşım sergiliyorsunuz?

Sivil inisiyatif gazetesi:  

Biliyorsunuz ki terör dünyada tüm dev-
letlerin ve insanların ortak sorunu ve 
düşmanıdır. Terörün olduğu her yerde 
kan nefret gözyaşı vardır. 

Terör denildiğinde aklıma vampir geliyor, 
çünkü terör sadece binaların arabaların 
metroların köprülerin bombalandığı yer-
ler değil içinde çocuk kadın ihtiyar genç 
demeden insanların kurban edildiği bir 
vahşetin kendisidir adeta. 

Terör denildiğinde kanla beslenen bir 
vampirden bahsediyoruz. 

Bazı tuzu kuru ülkeler benim vampirim 
evcildir deseler de, bazılarıda bana do-
kunmayan yılan bin yaşasın misali ile 
olaylara seyirci kalsalar da terörün nerede 
ne zaman kimin hangi ülke karşısına çı-
kacağı meçhuldür! Onun için terör tüm 
ülkelerin ve tüm insanlığın ortak sorunu 
ve düşmanıdır. 

Terör örgütlerinin silahlı, silahsız, psiko-
lojik ve ulusal morali düşürecek faaliyet-
ler yaptığı gibi birçok alanda çalışma yap-
tığını ve hayatın her alanında olduğunu 
görmek mümkün. Faaliyetlerini bilinçli 
bir şekilde sinsice devam ettirirler. 

Bilindiği gibi birçok terör örgütün ar-
kasında irili ufaklı istihbarat örgütleri 
vardır!

Lojistik ve istihbarat bilginin yanında çok 
derin eğitime tabi tutulurlar ve sahaya 
sürülürler. Silah ve bombanın dışında 
birçok alanda kullandığı araçlar gereçler 
ve insanlar vardır! 

Bunlardan biride basın yayın kuruluşla-
rıdır. 

Terör örgütlerinin kendi oluşturduğu ba-
sın yayın kuruluşlarının dışında başka bir 
basın yayın kuruluşlarınıda kullandığını 
bilmekteyiz. Bilerek kendilerini kullan-
dıran basın yayın kuruluşlarını bir yana 
koyalım en önemlisi basın yayın ahlakı 
ile yola çıkmış güzel ve iyi niyetli hizmet 
eden basın yayın kuruluşlarının da bu 
oyuna geldiklerini görüyoruz. 

Biz yayın kuruluşu olarak çok dikkatli 
olduğumuza inanıyoruz!

Özelikle terör haberlerini yaparken olay-
lara stratejik bakıyoruz!

Söz konusu terör olduğunda resimi bütün 
olarak görmeye çalışıyoruz! 

Terör örgütleri bir eylem yaptığında bu 
eylemin konuşulmasını ve kamuoyunda 
tartışılmasını ister! Hatta özellikle basın 
yayın kuruluşlarının haberi pişirip tekrar 
vermesini ister. Eğer siz basın olarak stra-
tejik davranmazsanız terör örgütünün 
ekmeğine yağ sürmüş olursunuz hatta 
istemeyerekte olsa ona hizmet etmiş 
olursunuz. 

Bu konularla ilgili basında çıkan haberleri 
inceleyecek olursak basınımızın iyi niyet 
çerçevesinde nasıl alet olduğunu ve diğer 
tabirle terör örgütü, basınımızın bir bölü-
münü nasıl kullandığını görürüz.

Biz yayıncılık anlayışı olarak elbette in-
sanların özgür tarafsız haber alma özgür-
lüğü için elimizden geleni yapıyoruz ve 
yapmaya devam edeceğiz. 

Ancak; terör örgütlerinin arzu ettiği gibi 
toplumda korku ve vehme sebep olacak 
haberlerden de kaçınmamız gerektiğine 
inanıyoruz.

Terörle mücadele etmek sadece bir devle-
tin hükümetin işi değildir. Bunun bir  in-
sanlık sorunu olduğunu unutmamalıyız. 

Tüm  siyasi partilerin, sivil toplum kuru-
luşlarının ve vatandaşlarımızın sorumlu 
davrandığı gibi basın yayın kuruluşları-
nında üzerlerine düşen görevleri yapar-
ken biraz daha dikkatli ve hassas olmaları 
gerektigine inananlardanız.

İzah etmeye çalıştığım bilgi ışığında biz-
lerde haber yaparken dikkat ve hassasiyet 
içinde çalıştığımıza inanıyoruz. 

Öncelikle Basın ahlakına yaraşır; şiddete 
özendiren değil! Barış içinde ülkemizde 
ve dünyada yaşanılabilceğine, insani de-
ğerlerin bittiğine değil aksine her yeni 
günde yeşerdiğine inanan bir anlayışla 
haber yapıyoruz ve yapmaya devam ede-
ceğiz…

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası ilişkiler bölümü öğrencileri 
Başkent Platformu ve Uluslararası Sivil İnisiyatif 
gazetesini ziyaret ettiler…

Turgut Özal örgencileri Hasan Salih KURT, Osman REFAH, 
Mehmet Enes ÇETİN, Uluslararası sivil inisiyatif gazetesi genel 
yayın yönetmeni ve Başkent Platformu basın sözcüsü Tülay Erim 
ÇÖMEZ’e gündeme dair sorular yönelttiler…
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of publishing is information should be 
presented in multi-sided rather than just 
one-sided.

We, as a media organization, are watching 
the requests and demands of the people 
not only in our country but all over the 
world. In this context, we almost create 
empathy between the supply and demand 
so in the service area. With this knowledge 
and empathy we endeavor to attain a high 
quality of living both for service providers 
are receivers.

Turgut Özal University Students: 
What is your attitude while publishing 
news about terrorism?

Non Governmental Initiative Journal: 

As you know, terrorism is the common 
problem and enemy of all the states and 
the people in the world.  
There is blood, hate and tears wherever 
there is terror.

When terrorism is mentioned, a vampire 
comes to my mind, because terrorism does 
not only mean bombed buildings, bridges, 
cars, subways, it means victimized people, 
so to speak the children, old young women 
within. 

We’re talking about a blood fed vampire 
with Terror.

Some of the well-to-do countries may 
claim that my vampire is a pet, some 
people may say let sleeping dogs lie, but 
the fact is they cannot know when, where 
and which country would face with terror! 
Therefore terrorism is, a common problem 
and enemy of all countries and of all 
humanity.

It is possible to see the terrorist 
organizations operating activities, armed, 
unarmed, and psychological, reducing 
national morale, they are also conducting 
many activities in every field of life. They 
continue their activities mischievously in a 
conscious way. 

As we know, big and small intelligence 
agencies are behind many terrorist 
organizations! 
They are fielded after having been taught 
logistics and intelligence as well as 
undergone deep training and tactics. There 
are people and tool supplies other than 
weapons and bombs they use in many 
areas!

One of which is a media organization. 

We are all aware of the fact that terrorist 
organizations use their own press and 

Turgut Özal University Students:
What does “Public Opinion” 
refer in terms of your 

broadcasting policy? 

Non Governmental Initiative Journal: 

First of all, I would like to say welcome to 
you all for your visit to our newspaper. 
As you know normally journalists ask 
questions, and the addressee response. 
But today it is just the opposite. Because 
I believe that you are here to resolve 
the future issues for the country as the 
enlightened future faces of us. 

Our Journal was born from a non-
governmental organization, the Capital 
Platform.

Our Journal has started its publication 
without making any religious, linguistic, 
racial, sectarian and political distinction 
between people, embracing all people 
in the world, with the vision of making 
the world peaceful and a happy place 
for all Turks and people of the world 
living in peace and prosperity especially 
by targeting the many administrators 
through sincerity of effort to achieve 
inductive method. 

The new formations in our developing 
world both influence people individually, 
and emerge new social, political, 
cultural, economic interactions among 
the countries the universal sense. 
Communication is one of the most 
important tools between people and 
nations in global integration without any 
doubt.

However, communication, unfortunately, 
is not used actively by non-governmental 
organizations. This situation causes 
the services of the Non-Governmental 
Organizations in our country cannot find 
enough space in the media and so they 
cannot make enough promotion about 
their   useful projects.  

Our Journal is a protocol newspaper. 
News from all non-governmental 
organizations are gathered under one roof, 
by achieving the holistic method and is 
published monthly in English and Turkish.

Our Journal continues to be published in 
accordance with the following objectives 
and principles;

Our Mission is:
To make the public announcement of 
the events and opinions of the non-
governmental organizations in order to 
promote, develop their projects and pro-
vide contribution to the solution of prob-
lems within the point of view of universal 
values  , and to do  studies in this direction.  

Our Vision is:
To be a sustainable, responsible and 
respectful broadcaster at an international 
arena, with the ability to communicate 
and which has social awareness and 
universal value judgments.

Our objectives are:

To contribute the peace and prosperity of 
the world through supporting, guiding the 

efforts of nongovernmental organizations 
for the benefit of society and humanity by 
bringing the work of them to the agenda 
and  to support the implementation of 
wider-ranging projects more quickly by 
making a common cause within the non-
governmental organizations, to pave the 
way of non-governmental organizations 
in Turkey and in the world to strengthen 
the role of them to the level of developed 
countries to do  efficient, productive, 
active work. 

Within the framework of our Vision and 
Mission, we believe that we have increased 
the interaction of non-governmental 
organizations in Turkey and in the world, 
and we have raised the awareness with 
our true and fair journalism concept so we 
have been conducting social engineering 
in terms of the publishing. We think that 
we have been informing  the public in 
accordance with ethical values community 
and thus the reflection of our efforts 
would spread individuals in society in 
waves. 

As a result, we believe that happy world 
consists of  happy states, happy states 
consist of happy societies, happy societies 
consist of happy families, happy families 
consist of happy individuals.

Turgut Özal University Students: 
Do you think that you function as a 
pressure group within the framework 
of the government’s decisions and 
practices? Can you give an example?

Non Governmental Initiative Journal: 

I think the press and broadcasting 
organizations have an effective role 
on governments at a national and 
international arena. This influence and 
pressure on governments can sometimes 
the way can be called as beneficiary and 
sometimes as evil. 

We know and see how the power of media 
can turn into the remote lethal weapon 
in some societies, far beyond the above-
mentioned moral values   sometimes.

Our people have major tasks and 
responsibilities on this issue;

Unfortunately, people may be diverted 
into a wrong direction because of the 
sided publications in terms of social 
engineering of the media is a fact. 
Thus, unfortunately governments and 
politicians use this power to exert 
pressure in many areas for their own 
interests as for the sake of their ideology 
as a weapon against the public.

People can only achieve right, healthy 
information by reading multi-directional 
publications and obtain various ideas on 
the subject thus they can only fulfill their 
responsibilities as citizens. When the 
cause and effect relationships are taken 
into consideration, it is clear that people 
have to read and research not one-sided 
but multi-sided. To obtain an opinion 
without making a proper research means 
shoot oneself in the foot, so to speak. 

Our understanding, policy and belief 

media organizations as well as their press 
and media organizations. Let’s put aside 
the media organizations that are aware 
of they are being used we also know 
that press and media organizations set 
out with media ethics who have good 
intentions are also deceived. 

We believe that we are very careful as a 
broadcaster!

We have a strategic approach especially 
when are broadcasting news about 
terrorism! 

When it comes to terrorism we are trying 
to deal with the matter entirely! 

When the terrorist organizations protest 
they want this protest is being spoken and 
discussed by the public! Especially they 
even want the media and broadcasting 
organizations publish the news over and 
over again. As a press if you cannot, you 
would be played into their hands even you 
would agree to serve unintentionally. 

If we look at media reports on these 
subjects, we could easily see that how does 
our press become the instrument in good 
faith, in other words how does  the terrorist 
organization make the use of our press.

We of course do and will continue to 
do our best to broadcast for the sake of 
freedom of free and objective information 
with our sense of true publishing source.  

However, we should avoid publishing the 
news that may cause fear and delusion 
within the society as the terrorist groups’ 
desire.  

To fight against terrorism is not just a 
state or government’s job. We should bear 
in mind that this is a human issue.

We are among the ones who believe in 
as well as all political parties, civil society 
organizations, the press and media 
organizations should also be a little more 
careful and precise while conducting their 
job. 

We believe that we are working sensitively 
with a great attention when reporting as I 
have mentioned above.  

We do and will continue to make news 
accord with journalistic ethics, which 
do not encourage violence! We do 
broadcasting with  an understanding of it 
is possible to live in peace both at home 
and in the world, and that the humanistic 
values haven’t been ended, on the contrary 
they are blooming each new day.. 

TURGUT ÖZAL UNIVERSITY 
Faculty of Economics and Administrative Sciences 
Students of Political Science and International 
Relations Department visited the Capital Platform 
and international Non-governmental initiative 
Journal ... 

Students of Turgut Özal University, Hasan Salih KURT 
Osman REFAH, Mehmet Enes ÇETİN asked questions to the 
International Non Governmental Initiative editor in chief and 
spokesperson of Capital Platform Tulay Erim ÇÖMEZ on the 
agenda..
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manevi tüm değerlerin en iyisine 
layık olduğunu düşünenin yaşadığı 
hayal kırıklığı yatmaktadır. Bir 
başkası çıkıp kendini büyük göreni 
acı gerçekle yüzleştirdiğinde, 
maddi-manevi açıdan zengin biri 
çıkıp en iyisine sahip olduğunu 
veya layık olduğunu düşüneni bir-
den bire yoksun hissettirdiğinde 
haset duygusu alevlenir ve parlar. 
Söndürülmezse önce haset edileni 
sonra da haset edeni yakar bitirir.

Burada farkedilmesi gereken hu-
sus haset edenin aslında bunu 
zekâsı ve hırsları oranında daha 
şiddetli yapıyor olmasıdır. Zekâ ve 
hırslar ne kadar kıtsa haset de o 
oranda az olacaktır. Çünki zekâsı 
ve hırsları kıt olanlar acı gerçekleri 
daha az farkedecekler ve ellerin-
dekilerle yetinebilecekleri için 
yoksunluk hissini daha az hissede-
ceklerdir. Zekâsı ve hırsları yüksek 
olanlar ise büyük tehlikelere düşe-
bilecektir. Bunlar zekâları oranın-
da kendilerinin, kabiliyetlerinin, 
maddi ve manevi zenginliklerinin 
ne olduğunu, ne kadar olduğunu 
bilebileceklerdir, ölçebilecektirler.

Dilerseniz bu yazıyı burada kesip 
zekâ ile hasetten korunabilmenin 
mümkün olup olmadığını yoksa 
başka nelere ihtiyaç olduğunu ve 
hasedin bireysel ve toplumsal so-
nuçlarını gelecek yazıya bırakalım.

Herkese hasetsiz günler dilerim.

mansız, saf ateş alevinden yaratı-
lan Şeytan, çamurdan yaratılan ilk 
insan Âdem’e secde etmesi emredi-
lince çileden çıkar ve haset etmeye 
başlar. Âdem’e zahiren ve açıktan 
düşmanlık etse de sonunda asıl 
düşmanlığını yönelttiği Tanrı 
olur. Çünki kendisinin ibad olarak 
Tanrı’ya neden yetmediğini bir 
türlü anlayamamakta ve Tanrı’yı 
bu eksik, nakıs varlık olan insanı 
yarattığı için hata yapmakla itham 
etmektedir. Sonrasında ise bu na-
kıs, eksik olarak gördüğü varlığın 
içinde mündemiç bulunan tezat 
(ulvi/süfli) duygular ve hasletler 
sayesinde bu varlığın meleklerin 
de üstüne çıkabildiğini gördükçe 
hasedi bir kat daha artarak 
Tanrı’ya olan itirazları düşmanlığa 
dönüşür. Aslında inananlar için 
tüm sorun haset edilenle değil o 
özellikleri ona veren Tanrı iledir. 
Çünki Tanrı’nın istediğini istediği-
ne vermesi ya mahz-ı adalet veya 
tam adaletsizlik olarak görülecek 
ve hesap Tanrı ile kesilecektir. 
Bu yüzden Tanrı’nın verdiklerine 
tam rıza gösterenler maşaallah 
derler ki anlamı “Allah’ın dileğiyle 
[olmuş]”dur. Yine Tanrı’nın ver-
diklerine tam rıza göstermeyenler 
ise nihai aşamada düşman olarak 
karşılarında Tanrı’yı bulurlar. 
Tanrı’ya inanmayanlar içinse he-
sap kesecekleri muhatap sadece ve 
sadece haset edilen insan olacak-
tır. Şeytan’ın Tanrı’ya yönelik bu 
düşmanlığını bir kat daha katmer-
leştiren husussa mahlûklar içinde 
insanın bu durumunu muhteme-
len en iyi onun anlıyor olmasıdır. 
İnsan kendisine verilen hasletler 
dolayısıyla mahlûkların en üstünü 
olabilmektedir, Tanrı’ya ibadet-
te Şeytan ve nefsi ile mücadele 
ederek harikalar vücuda getirebil-
mektedir, Şeytan ise bunu sadece 
anlayabilmektedir ama hiçbir 
zaman meleklerden üstün olama-
yacaktır.

Tarihte gerçekleşen bu ilk haset 
hadisesinden sonraki hadise yine 
kutsal kitaplardan öğrendiğimiz 
kadarıyla Habil Kabil’in yaşadık-
larıdır. Bu ikincisinin ayrıntılarını 
öğrenmeyi okuyucularıma bırakı-
yorum.

Görüldüğü üzere ilk haset hadise-
sinin Tanrı ile ilişkisi çok barizdir. 
Ancak bu ilişki ilk hadise ile sınırlı 
değildir, tümünde bizzat mevcut-
tur. Nitekim tüm haset olaylarının 
arkasında her zaman sebep olarak 
kendini büyük görenin, maddi-

kendi içinde ikiye ayrılır: Acı çeke-
nin kötü birisi olduğu düşünülerek 
onun başına gelenlerden haz 
almak ve acı çekenin kötü biri ol-
duğu düşünülmemesine rağmen 
onun başına gelenden haz almak. 
Ancak farkedilmesi gerekir ki 
her iki durumda da acı çeken hak 
ederek acı çekmekte/kayıplara ma-
ruz kalmaktadır düşüncesi haset 
edende hâkimdir. Bugünki dille biz 
tüm bu farklı kavramları sadece 
çekememezlik ile karşılamaya çalı-
şıyoruz maalesef.

Pekiyi bahsedilen haset kıskançlı-
ğın ta kendisi değil midir?

Hayır, kıskançlık hasetten 
farklıdır. Kıskançlık 
(münasefe=jealousy) maddi-manevi 
bir değeri kaybetme endişesi hissi 
içinde kendi nefsi için tutmayı 
istemek demektir. Mesela bir ka-
dının/kocanın kocasını/karısını 
başka kadınların/erkeklerin kap-
masından endişe ederek kendine 
saklamak veya bir çocuğun gör-
mekte olduğu anne baba ilgisinin 
kardeşi de olsa diğer çocuklara 
yönelmesinden endişe ederek ken-
dinde tutmak istemesi kıskançlık-
tır.

Haset, kıskançlık yanında bir de 
gıpta vardır. 

Gıpta (longing/benign envy) ise kı-
saca şudur: Bir insanın kötü/ard 
niyet taşımadan bir başkasının 
sahip olduğu maddi ve manevi 
değerlerin aynılarına ulaşmayı 
dilemesidir. Bugünki dille karşılığı 
imrenmektir.

Görüldüğü gibi gıptada insan 
başkasının elindekine imrenerek/
özenerek onun gibi olmaya çalı-
şırken hasette başkasının sahip 
olduklarını kaybetmesini arzular. 
Kıskançlıkta ise elindekini sadece 
kendisi için tutmak ister. Haset 
menfidir/mezmumdur gıpta 
ise müspettir/memduhdur. Bu-
nun gibi tezellül menfidir tevazu 
müspet; tekebbür menfidir vakar 
müspet; müsriflik menfidir cömert-
lik müspet; cimrilik menfidir iktisat 
müspet. Örnekler arttırılabilir, 
ancak gerek olmadığını 
düşünüyorum.

Pekiyi tarihte haset ilk olarak ne 
zaman görülmüştür?

Eğer manevi geçmiş zamana ina-
nanlardan isek hasedin ilk olarak 
ortaya çıkışı tüm kutsal kitaplarda 
anlatıldığı üzere Şeytan’ın Âdem’e 
haset etmesiyle vücuda gelir. Du-

Hem fertler hem de toplu-
luklar için yakıcı, yıkıcı, 
mahvedici etkilere sahip 

haset duygusunu ancak çok boyut-
lu ele aldığımızda onu tam olarak 
algılayabileceğiz ve kavrayabilece-
ğiz. Ancak önce bir fıkra:

Hikâye bu ya Şeytan’ın yolu Haset 
Köy’e düşer. Burada ne gibi iğvala-
ra yol açacağını merak ederek bir 
hanenin kapısını çalar. Kapı açılır 
ve içeriden biri kafasını uzatarak 
yabancının ne istediğini sorar. 
Şeytan selam vermeden aceleyle 
teklifini yapar: “Dile benden ne 
dilersen. Yalnız sana verdiğimin iki 
katını komşuna vereceğim, ona göre 
iyi düşün!” Hane sahibi de yine ace-
leyle hiç düşünmeden ve tereddüt 
göstermeden “Tek gözümü kör et” 
der. Şeytan kendisine bu köyde 
pek bir iş düşmeyeceğini anlayarak 
başka beldelere doğru yola koyu-
lur.

Fıkramız bu kadar. Pekiyi haset 
nedir diye soracak olursak?

Haset (malicious-overcoming envy) 
en kısa tanımı itibariyle bir insa-
nın karşısındakinin sahip olduğu 
maddi ve manevi değerlerden 
mahrum kalmasını ve eğer müm-
künse bu değerlerin kendine 
geçmesini dilemesidir (Ruhiyatta 
(psychology) önemli bir konu olan 
“kendine haset” (self-envy) ko-
nusunu ise yer darlığı sebebiyle 
es geçiyorum. O konuda ayrıntılı 
okuma yapmak isteyenler bu ala-
nın öncü makalelerinden olan şu 
esere bakabilirler: Rafael Lopez-
Corvo “About interpretation of 
self-envy” International Journal 
of Psycho-Analysis, 73, 1992: 
719-728). Karşısındakinin sahip 
olduğu değerleri haketmediğini 
düşünerek ona haset etmeye ise 
nemesis denir. Karşısındakinin 
sahip olduğu değerleri hakettiği-
ni düşünerek ona haset ediyorsa 
buna da ftonos denir. Bir de kar-
şısındakinin kayıplarından, acıla-
rından zevk alma hali mevcuttur 
ki buna da Schadenfreude veya 
epicaricacy (epiherekakos) denir 
(Bu sonuncusu özellikle siyasi, ik-
tisadi, sporsal rakipler ve onların 
taraftarları arasında çok yaygındır 
ve büyük felsefeci Schopenhauer 
schadenfreudeden haz almanın 
insanın en kötü hasleti olduğunu 
söyler (Arthur Schopenhauer, The 
essays of Arthur Schopenhauer on 
human nature, 2004 http://www.
gutenberg.org/cache/epub/10739/
pg10739.html) Bu sonuncusu da 
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1 Bu yazı Emekli Müsteşar ve Başbakanlık Başda-
nışmanı Sn. S. Kamil Yüceoral olmasaydı ortaya 
çıkmazdı. Bu bakımdan kendisine minnettar ve mü-
teşekkirim.

Pekiyi tarihte haset 
ilk olarak ne zaman 
görülmüştür?

Eğer manevi geçmiş zamana 
inananlardan isek hasedin 
ilk olarak ortaya çıkışı tüm 
kutsal kitaplarda anlatıldığı 
üzere Şeytan’ın Âdem’e 
haset etmesiyle vücuda 
gelir. Dumansız, saf ateş 
alevinden yaratılan Şeytan, 
çamurdan yaratılan ilk 
insan Âdem’e secde etmesi 
emredilince çileden çıkar 
ve haset etmeye başlar. 
Âdem’e zahiren ve açıktan 
düşmanlık etse de sonunda 
asıl düşmanlığını yönelttiği 
Tanrı olur.

Tüm yönleriyle haset !!!1
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create wonders by fighting with 
the devil and himself. Satan is able 
to understand this only but  will 
never be superior to the angels. 

After this first envy incident took 
place in history the incident again 
is Abel, Cain’s experiences as 
far as we have learned from the 
sacred books. I leave my readers to 
learn the details of the latter.

As can be seen the first incident 
envy relationship with God is 
very distinct. However, this 
relationship is not limited to the 
first event is available itself in 
all. Indeed, each time behind all 
envy events as a cause lays the 
disappointment of the one who 
sees himself great and thinks 
worthy of the best of all physical 
and spiritual values. When 
another one confronted the 
dreamer with a sad truth, and the 
rich one feel the one who thinks 
has and worthy the best a sudden 
lack the sense of envy flames. 
If not blow out it burns and 
consumes first the envied then 
the one envies. 

Point to be noticed here is; the 
one who envy is actually doing 
it more severe proportional 
with the rate of his intelligence 
and ambition. How much the 
intelligence and ambition less 
the envy will be less at that rate. 
Because the one who is scarce of 
intelligence and ambitions will 
realize the facts less and feel the 
sense of deprivation less due to 
content themselves with what 
they have. People with high 
intelligence and ambitions may 
fall into great dangers. They 
themselves by their intelligence 
will be able to know and   measure 
themselves and their abilities 
what and how much the material 
and spiritual wealth is. 

If you wish, cutting this article 
here let’s leave the subjects such 
as whether it is possible to guard 
against envy with intelligence or 
what else is needed and individual 
and social consequences of envy 
to the next article.

Wish you all the days without 
envy.

else by  coveting and  emulating 
what he has, in envy he wish him 
to lose what he has. Jealousy 
wants to keep what he got only 
for himself.  Envy is negative 
admiring is positive. Like this 
degradation is negative humbleness 
is positive; arrogance is negative 
dignity is positive; extravagance 
is negative generosity is positive; 
stinginess is negative economy is 
positive. We can duplicate the 
examples but I think there is no 
need. 

Well when was the first envy in 
history?

If we are believers in the spiritual 
past, the first envy emerge 
with the envy of devil to Adam 
described as in the all holly books. 
When Devil created by the flame 
of smokeless pure fire was ordered 
to prostrate Adam the first man 
created from clay, he is outraged 
and starts to envy. Even though 
he does outwardly and outright 
hostility to Adam, directed 
his actual hostility to the God. 
Because he couldn’t understand 
why he is not enough for God as 
ibad and accused God of doing 
mistake by creating human as 
minus and short creature. Later 
on when he saw this lack and 
minus creature able to step over 
the angels through (sublime / 
menial) emotions which he has 
contrasts inherent inside, his 
objections to God turns into 
hostility by doubling his envy. In 
fact, the whole problem for those 
who believe is not with the one 
who is envied but with the God 
who gives those properties to him. 
Because God gives the things what 
he want to whom he want will 
be seen as distributive justice or 
injustice and God will get the bill. 
So the ones who have full consent 
of God say Maashallah, the 
meaning is “happened with the 
will of God”. However, the people 
don’t show full consent what God 
gives, find God as an enemy in 
the final stage. For not believers 
in God, the interlocutor that they 
account will be only the people 
envied. The case which doubled 
this hatred of devil to God is 
because his best understanding 
of this statue of human being 
among creatures. Due to the 
virtues given to him, human can 
be the top of the creatures. In 
worshipping God, he is able to 

epub/10739/pg10739.html). This 
last is divided into two in itself: 
Thinking that the one who suffers 
is a bad guy, getting pleasure 
from what he lives and by not 
thinking that the one who suffers 
is a bad guy is getting pleasure 
what he lives. However, it should 
be realized that in both cases 
thought of the one who suffers is 
suffering judge/ exposed to the 
losses dominates the one who 
envies. Today’s language, we are 
trying to meet all these different 
concepts, unfortunately, with only 
intolerance.

Well mentioned envy is not 
jealousy itself?

No, jealousy is different from 
envy. Jealousy (münasefe) means 
wanting to keep the value of the 
material-spiritual own self in 
a sense of fear of losing it. For 
example, a woman / a man will of 
keeping her/his husband / wife 
with the fear of another women’s 
/ men’s capture or a child want 
of keeping his  parents concern 
for himself  by worrying it to be  
oriented towards other children 
even his sister/brother  is jealousy.

There is also longing along with 
envy and admiring. 

Longing (benign envy) is shortly 
this: One person’s wish to 
reach the same material and 
spiritual values which the others 
have without having any bad 
intentions. The meaning in today’s 
language is coveting.  

As it can be seen in longing while  
human trying to be like someone 

We will perceive and 
grasp fully a sense 
of envy which has 

caustic, destructive, devastating 
effects on both individuals and 
communities, only if we consider 
it as multi-dimensional. However, 
first a joke:

This is the story that the way 
of the devil falls to the village 
Envy. Here, wondering what kind 
of seductions he would lead to 
knocks at the door of a household. 
The door opens and one of the 
strangers extending his head from 
the inside asks what he wants. 
Devil does his offer in a hurry 
without greeting: “Ask me what 
you want. But I will give your 
neighbor twice what I gave you, 
think well!” Household owner says 
in a hurry without thinking and 
hesitating “blind one of my eye “. 
Devil understanding of there is no 
work for him in this village sets 
out the road.

Our joke is this. Well if we ask 
what is envy?

Envy (malicious-Overcoming 
envy) with its shortest definition; 
wish of a human being the 
counterpart remain deprived of 
his material and spiritual values 
and, if possible, passing of these 
values himself. In (psychology) 
the issue of “self-envy” is an 
important topic which I pass 
over here due to the lack of 
space. Those who want to read 
more about it can look at these 
articles which are the pioneer in 
this field: Rafael Lopez-Corvo 
“About interpretation of self-
envy” International Journal of 
Psycho-Analysis, 73, 1992: 719-
728). To envy him, thinking that 
he did not deserve the values he 
has is called nemesis. To envy 
him, thinking that he deserve 
the values he has is called ftonos. 
State of pleasure of the loss, 
sufferings of counterpart is called 
Schadenfreude or epicaricacy 
(epiherekakos). (This last one is 
especially very common among 
political, economic, athletic 
opponents and their supporters 
and a great philosopher 
Schopenhauer says getting 
pleasure from schadenfreude is 
the worst envy of the people. 
(Arthur Schopenhauer, The 
essays of Arthur Schopenhauer 
on human nature, 2004 http://
www.gutenberg.org/cache/
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Envy with all its aspects!!!1

Well when was the first 
envy in history?

If we are believers in the 
spiritual past, the first 
envy emerge with the envy 
of devil to Adam described 
as in the all holy books. 
When Devil created by the 
flame of smokeless pure fire 
was ordered to prostrate 
Adam the first man created 
from clay, he is outraged 
and starts to envy. Even 
though he does outwardly 
and outright hostility to 
Adam, directed his actual 
hostility to the God.

1 This article would not exist without retired under-
secretary  and  Chief Advisor to the Prime Minister, 
Mr. Kamil Yüceoral  In this respect, I appreciate and 
grateful to him. 



Ocak 2013
SİVİL İNİSİYATİF24

Zirveye konuşmacı olarak ka-
tılım sağlayan çok kıymetli 
konuklar vardı. Özellikle 

bazı vali ve belediye başkanları-
nın konuya ilişkin yaklaşımları ve 
bölgelerindeki gelişmeler ilgiyle 
takip edildi. Zirvenin açılış konuş-
masını yapan Ankara Valisi Sn. 
Alaaddin Yüksel, turizmin önemine 
vurgu yaptı ve dünya ile rekabet 
edebilmek için turizmin yakından 
takip edilmesi gerektiğini söyledi. 
Sayın Valiye katılmamak mümkün 
değil. Bu kadar yıllık tecrübesine 
rağmen hala göreve yeni başlamış 
bir kaymakam gibi heyecan dolu 
ve son derece çalışkan olması da 
Ankara için önemli bir şans. Ankara 
Valiliği gerçekten zor bir görev, 
çünkü Ankara’da görev yapan valiler 
genellikle devlet protokolünden 
şehre pek zaman ayıramazlar. Ancak 
Sn. Vali bir şekilde bunu başarıyor 
ve Ankara’ya özellikle turizme yap-
tığı katkılardan dolayı övgüyü hak 
ediyor.

Zirvede söz alan her konuşmacı 
değerli bilgiler verdi; ancak benim 
özellikle dikkatimi çeken Ankara, 
Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep ve 
Sinop’la ilgili yapılan sunumlardı ve 
yazımda sizlere kısaca bu sunumlar-
dan bahsetmek istiyorum.

İlk oturumda söz alan Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili 
Sn.Ali Gökşin Hacı Bayram Veli 
Camii bölgesi ile inanç turizmi ara-
sındaki ilişkiye değindi ve bu böl-
gede yapılan icraatları anlattı. Hacı 
Bayram Veli Camii gerçekten de tüm 
dünyaya “dinlerarası diyalog”, 
“medeniyetler ittifakı” pers-
pektiflerinden manidar bir mesaj 
veriyor. Günümüzde medeniyetlerin 
başka medeniyetleri işgal çabaları, 
dinlerin başka dinler üzerinde hege-
monya kurma girişimleri sözkonusu 
mesajı daha da önemli hale getiri-
yor. Milattan önce 25 yılında Frigya 
Tanrısı Men’e ithafen yapılmış olan 
Ogüst (Augustus) Tapınağı, Bizans 
döneminde Kilise haline getirilmiş. 
Türklerin Anadolu’ya gelişi ile birlik-
te bölgenin etnik yapısı da değişmiş 
Türk ve İslami bir kimlik kazanmış. 
O yıllarda aynı noktada cami ihti-
yacı duyulduğunda saygıdan ötürü 
Ogüst Tapınağı’na dokunulmamış ve 
1427 yılında yapılan Tapınakla sırt 
sırta bir Cami inşa edilmiş ve adına 
Hacı Bayram Veli Camisi denilmiş. 
Günümüzde Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla 
Hacı Bayram Veli Camisi çevresinde 

yer alan tüm yapılar restore edilmiş 
ve bölge yeniden hak ettiği manevi 
havasına kavuşturulmuştur. Ayrıca 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 
Hıdırlıktepe’de yapmayı planladığı 
İnanç Müzesi’de tamamlandığında 
bölgenin cazibe düzeyi artacak. 
Bu alan sadece Müslümanların 
değil tüm dünya inananlarının ilgi 
gösterdiği bir inanç merkezi olma 
yolunda hızla ilerlemekte. Ankara 
kalesinin hemen eteklerinde yapı-
lan kazılarda ortaya çıkarılan antik 
tiyatronun restorasyon çalışmaları 
da Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yürütülüyor. Tiyatronun tamamla-
narak turizme kazandırılmasının 
Ankara turizmine büyük katkı sağ-
layacağı kanaatindeyim. Büyükşehir 
Belediyesinin turizmi öncelikleri 
arasına almasını bir turizmci olarak 
büyük bir mutlulukla karşılıyor ve 
başta Başkan Melih Gökçek olmak 
üzere tüm yetkilileri kutluyorum.

Bir diğer ilgi çekici sunum Şanlıurfa 
Belediye Başkanı Sn. Dr.Ahmet 
Eşref Fakıbaba tarafından yapıldı. 
Şanlıurfa Belediyesinin internet 
sitesini ziyaret ettiğinizde “Tarihin 
Sıfır Noktası” sloganını görürsünüz. 
Gerçekten de tarihi o kadar gerilere 
gidiyor ki neredeyse bölge tarihi 
insanlık tarihi kadar eski. Peygam-
berler şehri diye de bilinen kentte 
ilkel dinlerden, çok tanrılı ve tek 
tanrılı birçok dine ait kalıntılar var. 
Kent; Museviler için Hz. İbrahim, 
Hz.Yakup ve Hz. Musa’nın yaşadığı 
topraklar olması, Hıristiyanlar için 
Hz. İsa’nın kutsadığı bir şehir olma-
sı, Müslümanlar için ise İbrahimi 

ve Eyyubi olması nedeniyle önemli. 
Balıklı Göl adıyla da bilinen Halil-ür 
Rahman Gölü de Şanlıurfa’da yer 
alıyor ve bölge her yıl artan sayıda 
ziyaretçi ağırlıyor. Belediyenin bu 
bölgede yapmış olduğu restorasyon-
lar ve diğer kentleşme çabaları ile 
Urfa kültürünün turistik bir ürün 
olarak sunulması çalışmaları takdire 
değer. 

Zirvede dikkatimi çeken bir başka 
konuşmacı Diyarbakır Valisi Sa-
yın Mustafa Toprak idi. Yapmış 
olduğu kritik göreve birçok başarıyı 
sığdırmış olan Sn.Toprak turizmin 
Diyarbakır için olan önemi üzerin-
de durdu ve yaptıkları çalışmaları 
büyük bir heyecanla anlattı. Sunu-
mu dinleyene kadar Diyarbakır’ın 
inanç potansiyeli açısından bu 
kadar zengin bir kent olduğunu 
bilmezdim. Diyarbakır’da başta 
Danyal peygamber olmak üzere çok 
sayıda peygamber yaşamış. Ayrıca 
Suudi Arabistan haricinde en fazla 
sahabe de Diyarbakır’da yaşamını 
sürdürmüş. Kültür Turizmi açı-
sından Diyarbakır başta Surlar ve 
Malabadi Köprüsü olmak üzere, 
eski Diyarbakır Evleri, Müzeler, Di-
yarbakır Mutfağı gibi birçok değeri 
bünyesinde barındırıyor. Sn Toprak 
bu potansiyeli turizme kazandır-
mak için Diyarbakır il merkezi ve 
ilçelerinde yer alan tarihi varlıkların 
onarımı konusunda çalışmalar ya-
pıldığını ifade etti. Geçen yıl ziyaret 
ettiğim Diyarbakır’da halk şehrin 
terörle anılmasından son derece 
rahatsız. Sohbet ettiğim insanlar 
Diyarbakır’ın gelenekleriyle, konuk-
severliğiyle, mutfağıyla, tarihiyle 
anılmasını istiyorlar. Vali Bey’de ko-
nuşmasında bu konunun önemine 
değindi ve şehri bir turizm merkezi 
yapma yönündeki kararlılıklarını 
ifade etti. Bölgede turizmin gelişti-
rilmesi terör faaliyetlerini azaltıcı 
bir etki yapacağından, bu faaliyet-
lerin Diyarbakır’da desteklenmesi 
önemli gibi görünüyor. 

Zirvede dikkati çeken bir başka ko-
nuşmacı Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sayın Dr.Asım 
Güzelbey idi. Doğduğum toprak-
larda, son yıllarda hem sınai hem 
ticari hem de turizm alanında bü-
yük mesafe katediliyor olması beni 
ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu şehrin 
15-20 sene öncesini düşünüyorum 
ve şimdiki hali ile kıyasladığımda 
müthiş bir gelişim gözlemliyorum. 
Bu gelişimde ve başarıda aslan payı 
2 dönemdir başkanlık görevini sür-

düren Sn Güzelbey’e ait. Turizme 
ilişkin başarılı hamleler özellikle son 
dönemlerde yoğunlaşmış durumda. 
Kentin İpek Yolu üzerinde olması ve 
bunu turizmde başarılı bir biçimde 
kullanması avantaj sağlıyor. Zen-
gin mutfağında yer alan Gaziantep 
lahmacunu, Ali Nazik kebabı, yu-
varlama, içli köfte, patlıcan kebabı, 
Cağırtlak (ciğer) kebabı, Gaziantep 
baklavası ve fıstık ezmesini mar-
kalaştırmayı başarmış ve turizme 
önemli bir girdi olarak sunmuş. Eski 
çarşıların canlandırılması, eski evle-
rin restorasyonu, kale ve çevresinde 
yapılan düzenlemeler kente farklı 
bir hava kazandırmış. Özellikle 
son yıllarda yapımı tamamlanan 
Zeugma Müzesi bu alanda dünyanın 
en iyilerinden.

Son olarak Sinop ile ilgili birkaç nok-
taya değinmek istiyorum. Zirvede 
konuşan Vali Sn. Dr.Ahmet Cen-
giz Sinop ile ilgili birçok bilinmeyeni 
dile getirdi. Eğer doğru stratejiler ile 
hareket edilirse Sinop’un yakın gele-
cekte çok önemli bir turizm merkezi 
olacağına inanıyorum.  Sinop geçmi-
şi M.Ö. 4500 yıllarına dayanan çeşit-
li medeniyetlere evsahipliği sapmış 
ve bu medeniyetlerin eseri olan ka-
leler, kaya mezarları, kiliseler, cami-
ler, medreseler, hamamlar, çeşmeler, 
tabyalar ve türbelere sahip bir şehir. 
Bu eserler şehrin mükemmel doğası 
ile birleştiğinde ortaya doyumsuz 
bir atmosfer çıkıyor. Şehrin çok 
önemli bir özelliği de hiç trafik ışı-
ğına sahip olmaması. Umuyoruz ki 
gelecekte de bunu muhafaza ederler. 
Bu özelliği ile Sinop, kalabalık yoğun 
şehirlerden kaçan insanların stres-
ten uzak bir biçimde doğa ve tarihle 
bütünleşmelerini sağladıkları bir 
kent olarak öne çıkabilir. Sinop’un 
genç Valisi’nin özellikle tanıtım 
konusuna vereceği destekle büyük 
başarı sağlayacağına olan güvenim 
tam. 

Kanımca zirvenin en önemli sonu-
cu iyi uygulamaların paylaşılması 
sayesinde şehirler arasında tatlı bir 
rekabet sağlaması olacaktır. Gerek 
kültüre, gerek turizme gerekse de 
kentleşmeye katkı sağlayan bu çalış-
maların hızla, azimle sürdürülmesi 
gerekmektedir. Değerlerimizi koru-
mamız ve gelecek nesillere aktarma-
mız bu sayede mümkün olacaktır. 

Saygılarımla…

Doç. Dr.
Muharrem TUNA

II. KÜLTÜR TURİZMİ ZİRVESİNİN ARDINDAN

20 Aralık 2012’de 
Kültür Turizmi Derneği 
öncülüğünde Ankara’da 
ikincisi düzenlenen 
Kültür Turizmi Zirvesi 
oldukça renkli ve başarılı 
simaların sunumlarına 
sahne oldu. Zirvenin 
bu yılki teması İnanç 
Turizmi ve Kültür Yolları 
idi. Tema son yılların 
popüler konularından 
birisi olan İnanç Kültür ve 
Turizm olunca özellikle bu 
oturumlara ilgi de bir hayli 
yoğun oldu.
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There were very valuable 
guests participated as a 
speaker in the summit. 

Especially some governors and 
mayors approaches on the subject 
and developments in their areas 
were followed up with a great 
interest. Governor of Ankara Mr. 
Aladdin Yuksel who did Summit’s 
opening speech, emphasized the 
importance of tourism and he 
said in order to compete with the 
world tourism should be closely 
monitored. It is not possible to 
disagree with Mr. Governor. It is 
an important chance to Ankara 
despite years of his experience to be 
exciting and extremely hardworking 
like a newly appointed prefect. 
Governorship of Ankara is really 
a difficult task, because the state 
governors who served in Ankara 
usually don’t take their much time 
off to the city due to state protocol. 
However, Mr. Governor manages 
to do this in a way and He deserves 
particular praise for his contribution 
to Ankara and especially to tourism. 
Each speaker who spoke at the 
summit gave valuable information. 
But the presentations that caught 
my attention in particular were 
on Ankara, Şanlıurfa, Diyarbakır, 
Gaziantep and Sinop and I would 
like to mention those presentations 
in my article briefly.

Deputy Mayor of Ankara Mr.Ali 
Gökşin speaking at the first session 
talked about the relationship 
between faith tourism and Haci 
Bayram Veli Mosque region and 
explained the actions in this area. 
Haci Bayram Veli Mosque gives a 
meaningful message indeed to the 
whole world from the perspective 
of «interfaith dialogue», «alliance of 
civilizations». Today, civilizations 
efforts of occupation on the other 
civilizations, religions attempt to 
establish hegemony over other 
religions makes such messages even 
more important. In 25 BC, Augustus 
Temple which was dedicated to 
the Phrygian God Men has been 
converted into the Church during 

the Byzantine period. With the 
arrival of Turks in Anatolia also 
changed the ethnic structure of 
the region and gave it Turkish and 
Islamic identity. When it is deemed 
necessary in the mosque at the 
same point the Temple of Augustus 
remained untouched due respect 
and back to back with the temple a 
mosque was built in 1427 and it is 
called as the Mosque of Haci Bayram 
Veli. Today, All buildings around 
Haci Bayram Veli Mosque have been 
restored by Ankara Metropolitan 
Municipality and region re-gained 
spiritual atmosphere which it 
deserved. Religion Museum that 
Ankara Metropolitan Municipality 
plans to construct on Hıdırlıktepe 
also will increase the level of 
attraction of the area when it is 
completed. This area is in progress 
rapidly becoming the center of 
interest from a belief center not 
only for Muslims but also for the 
believers in the whole world. The 
restoration work of ancient theater 
unearthed on the immediate 
outskirts of Ankara castle is 
carried out by the Metropolitan 
Municipality. I believe it will provide 
a major contribution to tourism in 
Ankara when it is completed. As 
tourism professional I welcome with 
great pleasure the Metropolitan 
Municipality to take tourism among 
its priorities and congratulate all 
the officials especially the President 
Melih Gökçek.

Another interesting presentation 
was made by Şanlıurfa Municipality 
Mayor Mr. Dr. Ahmet Ashraf 
Fakıbaba. When you visit the 
website of the Municipality of 
Şanlıurfa you’ll see the slogan «Zero 
Point of history” In fact, since the 
history goes back that much the 
region history is almost as old as 
human history. Also in the city 
known as the city of prophets 
there are remains of primitive 
religions and of many polytheistic 
and monotheistic religions. City is 
important, for Jews being the land 
of Prophet Abraham, Jacobs and 

Moses, for Christians being a city 
blessed by Jesus, for Muslims being 
Abrahamic and Ayyubid. Halil-ur 
Rahman Lake, also known as Fish 
Lake is located in Sanliurfa and 
the region welcomes an increasing 
number of visitors each year. The 
restorations by municipality in this 
area and efforts of urbanization 
work and presentation of Urfa 
culture as a touristic product is 
admirable.

Another speaker at the summit that 
caught my attention was Diyarbakır 
Governor Mustafa Toprak. 
Mr.Toprak who concentrates in 
his many successes the critical 
task he does emphasized the 
importance of tourism for the 
Diyarbakır and explained their 
work with great enthusiasm. Until 
I listen to the presentation I did 
not know Diyarbakir is a city so 
rich in terms of faith potential. 
Large number of prophets 
including the prophet Daniel lived 
in Diyarbakir. In addition, except 
Saudi Arabia the maximum number 
of Companies continued their 
lives in Diyarbakır. Diyarbakir 
incorporates many values in terms 
of cultural tourism, particularly 
the walls and Malabadi Bridge,   old 
Diyarbakir Houses, Museums and 
Diyarbakır cuisine. Mr. Toprak 
said; they are working on repairing 
historic values in city center and 
in  the districts of the city to bring 
this potential to tourism. In the 
city of Diyarbakır I have visited 
last year, public is extremely 
uncomfortable commemorations 
for terrorism. The people I chat with 
want Diyarbakir to be mentioned 
with its traditions hospitality, 
cuisine, history. The Governor 
emphasized the importance of this 
topic in his speech and expressed 
their determination to make the 
city a tourist destination. Since 
development of tourism in the 
region influence the reduction 
of terrorist activities it seems to 
be important to support these 
activities in Diyarbakir.

Another notable speaker at 
the summit was Gaziantep 
Metropolitan Municipality Mayor 
Dr.Asım Güzelbey. In the land where 
I was born, great developments in 
both industrial, commercial and 
tourism area in recent years make 
me eminently happy. I think of 15-
20 years earlier of this city and in 
comparison to the current state I 
am observing a great development. 
Lion’s share of this growth and 
success belongs to Mr. Güzelbey who 
serves as president for two periods. 
Successful moves related to tourism 
are especially concentrated in recent 
years. The city of being on the Silk 
Road and the successful use of this 
in tourism provides advantage. 
Gaziantep succeeded Lahmacun, 
Ali Nazik kebab, rounding, stuffed 
meatballs, eggplant kebab, Cağırtlak 
(liver) kebab, Gaziantep baklava 
and peanut butter which take place 
in Gaziantep’s rich cuisine to be 
branded and presented them as an 
important input in tourism. The 
revitalization of the old bazaars, 
the restoration of old houses, 
the arrangements around castles 
and around gained a different 
atmosphere to the city. Especially 
Zeugma Museum completed in 
recent years is one of the best in the 
world in this area.

Finally I want to mention a few 
points related to Sinop. Governor 
Mr. Dr. Ahmet Cengiz speaking 
at the summit, expressed many 
unknown about Sinop.we move with 
the right strategies, I believe that 
Sinop will be an important tourism 
center in the near future. Sinop was 
the home for various civilizations 
back to 4500 BC in history and is 
a city which has castles, tombs, 
churches, mosques, madrasas, 
baths and fountains, bastions and 
tombs that are the work of these 
civilizations. When these works 
of art in the city coupled with the 
insatiable nature of the city, an 
excellent atmosphere emerges. 
A very important feature of the 
city is no traffic light at all. We 
hope that in the future it shall be 
preserved. With this feature, Sinop 
come forward as a city where the 
people integrate with the nature 
and history fleeing from the dense, 
crowd cities and free from stress. 
Especially I have full confidence 
that the young Governor of Sinop 
will provide a great success with the 
support that will give on the issue of 
promotion.

In my opinion, the most important 
result of the summit, thanks 
to the sharing of best practices 
among cities will provide a sweet 
competition. These studies that 
contribute both in culture and 
tourism, as well as the urbanization 
need to be continued rapidly 
and resolutely. So that future 
generations will be able to inform 
and protect our values.

 Sincerely yours…

Doç. Dr.
Muharrem TUNA

Second Cultural Tourism Summit held in Ankara in December 20th, 2012 under the 
leadership of the Association of Cultural Tourism December witnessed very colorful 
and successful presentations of faces. The theme of this year’s summit was Faith 
Tourism and Culture Roads. There was a great deal of interest especially in these 
sessions since the topic is Faith, Culture and Tourism which is one of the popular 
themes in recent years. 

II. AFTER THE CULTURAL TOURISM SUMMIT



Ocak 2013
SİVİL İNİSİYATİF26

N.Serhat Akcan ;  ICOMOS, 1964 
yılı mayıs ayında Venedik’te 
bir araya gelen akademisyen-

lerin hazırladığı uluslararası düzeyde 
kabul edilmiş Venedik Tüzüğü bir an-
lamda 1965 yılında Uluslararası Anıtlar 
ve Sitler Konseyi ICOMOS’un kuruluş 
kararını vermiştir. Önce Avrupa’da daha 
sonra Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür Teşkilatı UNESCO kanalıyla tüm 
dünyada uygulanan bu belgenin önerdi-
ği yöntemler ICOMOS’un kurulmasının 
hemen sonrasında ülkemizde de Gayri-
menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu GEEAYK’ın bir kararıyla kabul 
görmüştür.

Koruma tarihinin UNESCO seçicilik kri-
terleriyle evrenselleşen yapısı içerisinde. 
Venedik Tüzüğü’nün önemli çıktıların-
dan biri de her ulusun kendi kültür varlık-
larının korunması yolunda karar alma yet-
kisine sahip olduğunun belirtilmesidir.

Bu bakış açısıyla yaklaşırsak; ülkemiz-
de “Kültür Varlıkları ve Koruma” dediği-
mizde ne iş yapıyoruz? Kentleri, sokak-
ları, binaları süslüyor muyuz? Yapılara 
bir tür cerrahi müdahalede mi bulunuyo-
ruz? Soruları cevap bekleyen hususlar ola-
rak karşımıza çıkıyor. Ancak kurumsal bir 
duruşla bu soruları değerlendirirsek; cevap 
çok daha üst ölçekli bir tanımlama içeri-
yor.  Çünkü biz tüm bu amaçların ötesin-
de Anayasal bir görevi yerine getiriyoruz.

Anayasamızın 63. maddesi: “Devlet, 
tarih, kültür ve tabiat varlıklarının 
ve değerlerinin korunmasını sağlar, 
bu amaçla destekleyici ve teşvik edici 
tedbirleri alır.” İfadesiyle bir anlam-
da; devlet, bu alandaki tüm birikimini 
koruyarak geleceğe taşımakla sorumlu-
dur. diyor. İşte; biz bu alanın çalışanları, 
akademisyenleri, üretenleri, anayasasında 
kültürel mirasın korunmasına 
atıf yapan Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olmanın gururu ve gücüyle bu 
sorumluluğu yerine getirmek her anlamda 
hepimizin görev ve ödevidir

Korumaya ve yaşatmaya çalıştığımız anıtlar 
farklı olabilir. Onları farklı zamanlardan 
günümüze taşınmış ve fiziki müdahale bi-
çimlerini hiç eleştirmeden bugüne ka-
dar ulaşmasını sağlayan tüm emeği geçen-
leri de yâd ederek, onları emanet aldığımızı 
da unutmamak durumundayız.

Dolayısı ile bu sorumluluk sadece Be-
nim yada sizin değil, hepimizin ortak 
sorumluluğudur. Hatta; bu sorumlulu-
ğu paylaşmak söz konusu anıtların in-
sanlığın uygarlık belgesinin bir envanteri 
olması sebebiyle tüm dünyanın ve millet-
lerin de hakkı olduğu unutulmamalıdır. 
İşte; bu anlamda korumaya çalıştığımız 
değerler evrensel bir hukukla bizleri karşı 
karşıya da  getirmektedir.

Kültürel mirasın korunmasına yönelik 
üretim sorumluluğu ölçeğinde, sadece 
kendimiz için mi üreteceğiz. Sokaklardaki 
cepheleri değiştirirken, onlar için fiziki 
çevreyi sağlıklaştırırken kaygılarımızı on-
ları oluştururken düşünmeyenler adına 
nasıl düşüneceğiz. Dün üretilen ve bugün 
kültürel miras vasfını kazanmış değerleri-
mizin yanı sıra bugün ki üretimimizin de 
geleceğin kültürel mirası olacağını unutma-
mak durumundayız. Tıpkı Mimar Sinan’ın 
insanlığa kazandırdığı eserleri gibi bugün ki 
üretme sorumluluğu da geleceğin kültürel 
mirasının niteliğini ve onun değerlerini 
oluşturacaktır.

Sinan’ın eserlerine dokunulamaması-
nın yegâne unsurlarından bir tanesi de; 
eserlerin ulusal niteliğinin yanı sıra aynı 
ölçekte insanlığın uygarlık belgeliğinin 
önemli anıtları ve sanat değerlerini de bir 
bileşen olarak yaşatmaları ve yüzlerce yıl 
sonra hala fonksiyonel olmalarıdır. Bu 
açıdan bakıldığında Avrupa da, Dünya da 
çeşitli sebeplerle zarar gören anıtların kim-
likleri, nitelikleri misyonu ve taşıdığı görev-
lerle ülkemizdeki anıtlar arasında 
bir farklılık bulunmamaktadır.

Koruma yalnız bir tedbir alma 
meselesi değil, çok taraflı dü-
şünme, bileşenleri anlama ve 
kavrama meselesidir. İşte; 
ben görev ve sorumluluğumuz 
içerisinde korumayı tüm değer-
leri üzerine böyle tanımlamaya 
çalıştım. Bu bizi 2863 sayılı 
yasa ve kavramları ile bir yere 
kadar ulaştırıyor. Öyleyse 
bizim ulaşmayı istediğimiz 
nedir? Olması gereken yerine 
olan, yapılması gereken yerine 
yapılan, arasındaki farkı görmeden olup 
biteni her hali ile kabul etmek midir?

“Koruma” kavramını realist bir yaklaşım-
la ele aldığımızda, önümüzde yeni bir za-
man dilimi başlıyor. Bu zaman diliminin adı 
“gelecek”tir. “Biz kültür varlıklarımızı de-
ğerlerimizi geleceğe nasıl taşıyacağız?” İşte; 
koruma fikrinin sürdürülebilirliği için 
sorulması gereken temel soru budur. O za-
man geleceği de anlamamız gerekir. Acaba 
gelecekte davranış biçimlerimiz sosyal 
örgütlenmelerimiz, yeteneklerimiz ekono-
mik kaynaklarımız, siyasi ticari ve kültürel 
ilişkilerimiz yani “yaşam” nasıl olacak-
tır? Öyleyse koruma kavramı sosyal ölçekte 
de yaşamsal bir sorumluluktur. İnsanı anla-
mak, yaşam içinde insanın geleceği ile ilgili 
kaygı ve düşüncelerinin tümüne hâkim ol-
mak koruma kavramının temel taşı ve yaşa-
ması için olmazsa olmazıdır.

Korumaya bu bakış açısı ile yaklaştığı-
mızda neyi koruyacağımız kararını almak 
kolay görünmekle birlikte, nasıl koruna-
cağını bilmek, önümüzdeki koskoca gele-
ceği yorumlamak, planlamak gibi bir so-

rumluluğumuz da ortaya çıkmaktadır. Bu 
sorumluluk bize çok disiplinli çalışmamı-
zı gerektiriyor.

 Anıtları oluştururken etkin olan fiziki 
çevrenin, onları korurken tüm belediye 
başkanları ve ilgililerinin de belirtti-
ği gibi sadece anıtları sağlamlaştırmanın 
ötesinde; anıtların fiziki çevre içinde sağ-
lıklaştırma çalışmaları da gündeme geti-
riyor. Bu anlamda korumanın ölçeği ve 
sorumlulukları etkileşim içerisinde kor
uma faaliyetleri büyüyerek, önemli bir 
ekonomik kaynak haline dönüşüyor.

Tüm bu tespitler ışığı altında, kültürel alan-
larda buluşmayla ilgili kullanma ve sosyal 
ölçekteki turizm faaliyetlerini sürdürebilir-
lik açısından tanımlamak için şunları söyle-
mek isterim;

Kültür bir üretim ise, Turizm açısından 
işgücüdür.  Kültür bir kaynak ise, turizm 
açısından bir katılımdır. Kültür farklı ol-
maksa, turizm açısından farkındalıktır. 
İşte; Kültür Turizmi faaliyetleri bu modeli 
işletmek bu modeli hayata geçirmektir. Her 
anlamda; farklı olanı farkındalıkla, kaynak 
olanı katılımla, üretimi işgücüne çevirme-
dir. Bu model içerisinde“Koruma” ise du-
yarlılık, insanlığa ve geleceğe karşı sorum-
luluk ölçeğidir.

Geleceğe karşı sorumlu olmak, belgele-
mek ve yaşatmak tarihe karşı da bir so-
rumluluktur. Daha da önemlisi bizim 
ödevimiz olması haricinde “bizi iyi anma-

ları” meselesidir. Bu bağlamda İnsanlı-
ğın temel bileşeni olan kültürel üretim sü-
recinde; bu bilinçle hareket edilmesi insani 
bir gerekliliktir.

Tarihi değerler milletlerin ortak hafıza-
sıdır. Uluslar arası anlamdaki bu ortak 
hafızayı, bu uygarlık belgeliğini tanımak, 
anlamak ve değerleriyle buluşmak düşün-
cesi; kültür turizminin kendi ana fikri-
dir. Bence mi? Sizce mi? Hayır, Hepimiz 
böyle düşünmeliyiz, düşündürmeliyiz.

Kültürel mirasımızı neden kaybediyoruz?

Bütün bu anıtların bir adı, kimliği ve ni-
teliği var. Bu topraklar üzerinde ki mede-
niyetler ve Cumhuriyet dönemi mimari 
mirasımızın hazin öyküsüyle birlikte şöyle 
bir şey söyleyebilirim. Biz yurt edinmek 
için kazandığımız topraklarda, işlevleriyle 
tasarladığımız, anmak ve yaşatmak için 
anıtlaştırdığımız tüm değerlerimizi kültür 
varlıklarımızı yeri geliyor bir rant uğru-
na (özellikle imar tehdidi altında) yok ede-
biliyoruz. Bizim yaşamak için ve anlamak 
için tarihe karşı sorumluluğumuzu; bir 
anlamda birtakım çıkarlar için kaybetmek 
korkusundayız. Oysaki korumayı bir sonuç 
olarak göstermektense korunacakla yaşamı 

planlamanın ve değer katmanın anlamlı-
lığını işlesek onları kaybetme korkusunu 
tarihe gömebiliriz.

Hep değiştirdiğimiz ve dönüştürdüğü-
müz şey, aslımızı ve aslını çağdaş dona-
nımlarla yaşatarak geleceğimizi hayal 
etme hikâyesinden başka bir şey değil-
dir. Bunu anlamak, buna saygı duyulması 
ve bununla ilgili katılım, katkı alması-
nın yegâne değerleri, korumak, yaşatmak, 
kullanarak geleceğimizi geçmişimiz ile 
harmanlayıp geleceğe değerini artırarak 
teslim etmektir.

O nedenle turizm ölçeğinde Sayın Bakanı-
mızın iftiharla söylediği “kıtalar arası ya-
rışın” unsuruyuz. Bu anlamda kültürel de-
ğerlerimizin yerel ölçekte sahiplendirilmesi 
ve yaşama harmanlanarak katılması kıtalar 
arası mücadelemizin en kuvvetli organları-
nı oluşturacaktır.

Bir ülkenin değerlerini geleceğe taşımak, 
siyasetini taşımaktan çok daha anlamlı 
ve önemlidir. O nedenle yerel yönetimdeki 
farklı fikirlerimiz, düşüncelerimiz anıtların 
korunması ile ilgili ortak bir akıl, bir beden, 
bir güç olmamız için önemli bir unsur-
dur kanaatindeyim.

Bu anlamda “Türkiye Cumhuriyetinin 
Temeli Kültür’dür.” Söylemi ve bu alan-
daki duruşu ileulu önder Atatürk bugün 
anlatarak bitiremediğimiz bu topraklarda 
çağlar boyu biriken medeniyetler ve onların 
eserlerini her şeyin ötesinde bize koruma-

nın temel felsefesini emanet ve armağan 
etmiştir.

 Şimdi; “Kültürel birikimimizi bu hazineden 
yararlanıp ulusal kalkınmamızın aracı 
olarak kullanıyoruz” diyebiliriz.  İşte kültür 
ekonomisi açısından, turizm için anahtar 
sözcük de bu olsa gerek.

 Kültürel Miras alanında, Tarihi Kentler 
Birliği ve Çekül ile ilgili yerel yönetimler-
le paylaştıkları katilimci sorumlulukları 
için Prof.Dr. Metin Sözen  hocama nereli 
oldugunu sorduklarinda «buralı» dedik-
lerine taniği olduğum gibi; katkıları ve 
bu alandaki uluslararası rekabetin yerel 
kalkınma ile sağlanacağı bilincinin oluş-
masına hizmetleriyle önemli bir  ivme ka-
zandıran ve uygulama alanı yaratan tıp-
kı  Sayın, Bakanım, Sayın Müsteşarım 
gibi  kultur turizm alanında hizmet veren 
sizler icinde görev yaptığınız yerlerdeki 
emeğiniz ve hizmetinizle bir gün, sizin 
nereli olduğunuzu sorduklarında “buralı” 
diyecekler.

Hepimiz buralıyız ve bu ülkeyi, kültürel 
miras değerleri, çağdaş donanımları ve 
başarılı bir öyküyle, geleceğe gururla ta-
şıyacağız.

Geçen yıl daTürkiye’nin en büyük zirvesi olan “2011 kültür 
Turizmi Zirvesi” “Açık Hava Müzesi Türkiye” temasıyla 
işlenmiş olup, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdür Yardımcısı N.Serhad Akcan’ın I. Kültür Turizmi 
Zirvesi çerçevesinde  “Taşınmaz Kültür Varlıklarımızın 
Korunması”na yönelik yaptığı konuşmasını siz değerli 
okurlarımızla  paylaşmak istiyoruz. 

Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdür Yardımcısı 
N.Serhad Akcan
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N.Serhat Akcan ; 

ICOMOS, Venice Charter prepared by the 
academicians who met in Venice at the 
beginning of May 1964 and was adopted 
at international level, delivered its judg-
ment on the foundation of International 
Council on Monuments and Sites (ICO-
MOS) in 1965. Methods suggested in this 
document which is applied first in Eu-
rope and then all over the world through 
United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization, UNESCO has been 
accepted by a decision of the High Council 
of the Antiquities and Monuments GEE-
AYK in our country immediately after the 
establishment of ICOMOS. 

In the structure of the history of the 
Protection globalised with the selectivity 
criteria of UNESCO, One of the impor-
tant outcomes of Venice Charter  is the 
mentioning of each nation has its own 
decision-making authority for the preser-
vation of its own cultural heritage. If we 
approach in this perspective, what we’re 
doing in our country about “Cultural Heri-
tage and Conservation”? Are we decorat-
ing the cities, streets and buildings? Are 
we doing a kind of surgical operation to 
buildings? These issues appear as ques-
tions to be answered. However, we con-
sider these questions in an institutional 
stance; the answer contains a description 
of a much higher scale. Because beyond all 
of these goals we are fulfilling a constitu-
tional duty.

Article 63 of the Constitution: “The State 
provides protection of the historical, 
cultural and natural assets and takes sup-
portive and encouraging measures for 
this purpose” in a sense it says the state is 
responsible for protecting and carrying to 
the future all the know-how in this field. 
Here we as professionals academicians, 
producers  in this field, the pride and 
power of being a citizen of the Republic of 
Turkey, citing the protection of cultural 
heritage in its Constitution is the task and 
duty of all of us to fulfill this responsibility 
in every sense.

Monuments we tried to protect and keep 
alive may be different. We shouldn’t forget 
that we inherited them by remembering 
the one who carry them to the present 
from different times and bring them to 
the present times without criticizing their 
forms of physical intervention. 

Therefore, this responsibility is not just 
me, or you, is our collective responsibility. 
In fact, it should be noted that sharing 
the responsibility is the right of mankind 
and nations due to share this responsibil-
ity comes an inventory of the monuments 
that document human civilization. Here, 

the values   in this field we are trying to 
protect face us with the universal law. 

 Responsibility for the scale of production 
the protection of cultural heritage, will 
we produce only for ourselves? While we 
are changing the facades on the streets, 
bettering the physical environment for 
them how we will think of our concerns in 
the name of the one who do not think by 
producing them. We should keep in mind 
that our production today will be the cul-
tural heritage of the future as well as the 
values produced yesterday and gained the 
attribute   of cultural heritage today. Just 
like the works of Mimar Sinan imparted to 
humanity, the responsibility of generating 
today will create the nature of the cultural 
heritage of the future and its values.

One of the unique aspects of Sinan works 
not to be touched; along with the national 
nature of the works on the same scale as 
well as documentary of the important 
monuments and artistic values   of human 
civilization and after hundreds of year 
they are still in use. In this respect, there 
is no difference between the identity and 
the mission of the monuments in the 
world which is damaged due to different 
reasons and in our country.

Protection is not a matter of getting a 
measure alone, but multi-lateral thinking, 
is a matter of understanding and compre-
hending the components. Here, I tried to 
describe the protection in our duties and 
responsibility on all the values. This led us 
somewhere with the concepts of law No. 

2863. So what we want to achieve?   It is 
to accept everything in any way without 
seeing the difference between instead it 
should be, which is to be and to do instead 
which need to be done.

When we consider the concept of “Protec-
tion” with a realistic approach, a new time 
zone is started. The name of this time 
zone is “future”. How will we carry our 
values and cultural assets to the future   ? 
Here the fundamental question should be 
asked for the sustainability of the idea of   
protection. Then we have to understand 
future. I wonder if in the future how will 
our social organization, behavior, eco-
nomic resources, political, commercial and 
cultural relations be that means the “life” 
would be? So, the concept of protection 
is a vital responsibility in the social scale. 
Understanding the people and all their 
concerns and thoughts about the future is 
the cornerstone and sine qua non for the 
survival of the concept of protection.

 When we approached to the protection 
with this view it seems easy to get a de-
cision what we will maintain, emerge a 
responsibility for us as to know how to 
protect them, plan and comment on the 

ing of planning life with to be protected 
and value it, we can bury the fear of losing 
them into the history”. 

It is nothing more than the story of pre-
serving the original with contemporary 
hardware and imagination power of our 
future the thing that we change all the 
time, and turned into something. Under-
stand it, respect it and to take participa-
tion with the related, to protect and live 
only the values of contribution  , blending  
the future with history deliver its value to 
the future increasingly.

 Therefore, we are the element of “inter-
continental race” as our minister said 
proudly in the scale of tourism. In this 
sense, the adoption of cultural values at 
the local level   and join the life by blend-
ing will be the most powerful organs in 
struggle between the continents.

  Moving the values   of a country forward 
is much more meaningful and important 
than the policy. For this reason, different 

ideas, thoughts in local govern-
ing, common sense regarding the 
protection of monuments are 
important elements for us to be a 
body and a power to believe.

 In this sense, “Basis of the Re-
public of Turkey is culture.” Great 
leader Atatürk with his speech 
and position safe and presented 
us this field that we talked a lot 
about  today, civilizations for 
centuries and their works collect-
ed on beyond all these the basic 

philosophy of protecting them. 

Now, we can say that “we use our cultural 
know-how as a tool for our national devel-
opment by taking the advantage this trea-
sure. Here in terms of culture economy, 
tourism is the key word to this.

In the field of Cultural Heritage, for par-
ticipants responsibilities share with the lo-
cal governments related to Historic Cities 
Association and Çekül when Metin Sozen 
questioned where he is from I witness his 
saying of “from here”. As Mr, Minister 
and Mr. Under-Secretary who give a major 
impetus with his services to the contribu-
tions and international competition in 
this field only be provided by the creation 
of awareness of local development and 
created an application domain. You who 
provide services in the field of culture and 
tourism where you work one day you will 
be asked where you’re from “you will re-
spond it “from here”.

 All of us in this country are from here and 
we will carry this country, cultural heri-
tage values and contemporary equipment 
to the future with pride and with a suc-
cessful story.

whole of our future. This responsibility 
requires us to work very disciplined.

The authorities beyond just consolidation 
of monuments, rehabilitation work in the 
physical environment of monuments come 
to the agenda as like physical environment 
that is efficient while creating the monu-
ments, while protecting them as stated by 
all the mayors. In this sense, the scale of 
the protection and conservation activities 
in interaction with growing responsibili-
ties is turning into an important economic 
resource.

In the light of all these findings, to define 
the usage related with the meeting at 
cultural fields and sustainability of social 
scale tourism activities, I would like to say 
the following;

If culture is a production, it is a workforce 
in terms of tourism. Culture is a resource; 
in terms of tourism is participation. Cul-
ture is to be a different, it is awareness in 
terms of tourism Here, cultural tourism 
activities is to operate this model and im-
plement this model. In every sense, it is to 
convert awareness into what is different, 
participation into the source, production 
into labor force. In this model “Protection” 
is a scale of responsibility for sensitivity, 
humanity and the future.

 Being responsible to the future, to docu-
ment and maintain is a responsibility to 
history. More importantly being our duty 
is a matter of “commemorations us good”. 
In this context, in the process of cultural 

production which is the main component 
of humanity; acting with this conscious-
ness is a requirement of being a human. 

Historical values   are the shared memory 
of nations. Its own main idea of   the cul-
tural tourism to recognize and understand 
the shared memory in international 
sense, documentary of civilization and 
the thought of meeting with its values. I 
think? Do you think? No, all of us should 
think like this, give rise to thought.

 Why we’re losing our cultural heritage? 
All of these monuments have a name, 
personality and the quality. I would say 
something like this together with the civi-
lizations on this land and the sad story 
about the architectural heritage of the 
Republican period. We are able to destroy   
(especially under the threat of develop-
ment) for the sake of a rant on this land 
we have obtain to make it our homes, all 
values and cultural assets designed with 
its functions, monumentalize to com-
memorate and perpetuate. We have the 
wind up a loss in a sense for some interest 
to live and to understand our responsibil-
ity to history. “Yet, instead of seeing to 
protect as a result if we process the mean-

Last year, the biggest summit of Turkey “2011 Summit of Culture and Tourism”  is 
processed the theme of “ “Open-Air Museum Turkey”, We would like to share N.Serhad 
Akcan, Executive Vice President for Cultural Heritage and Museums, speech on “the 
protection of immovable cultural property” in Cultural Tourism Summit I with you, 
our valued readers.  
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çalışarak bazı yasal haklarından mah-
rum kalabilmekte, savaşlarda “şehit” 
olabilmekte, yaralanabilmekte, sakat 
kalabilmekte veya esir düşebilmektedir. 
Gazetecinin bir bayramı yakınları ve 
sevdikleriyle geçirmesi yerine “Bayram 
Oteli” gibi bir enkazın altında kalarak 
ölmesi, savaşta “şehit” olması, yaralan-
ması, sakat kalması, esir düşmesi, mev-
zuat yüzünden cezaevine girmesi gibi 
durumların sosyal boyutlarını da göz 
ardı etmememiz gerekir. Bu tablodan 
gazetecilerin hasta annelerinin, babala-
rının, çocuklarının nasıl etkilendiği, baş-
lı başına toplumsal bir trajedidir. Mes-
lektaşlarımızın düştüğü bu durumlar, 
masum yakınlarının hayatına bile mal 
olabilmektedir. Bu sebepler bile, yıpran-
manın gazeteciler için vazgeçilmez bir 
hak olduğunun kanıtıdır.

GAZETECİLER  FİİLİ  HİZMET  ZAM-
MINDAN YARARLANMALIDIR

Gazeteciler Cemiyeti olarak, aşağıda 
açıkladığımız gerekçelerle, gazetecile-
rin fiili hizmet zammından (yıpranma) 
2008 yılında yapılan yasal düzenleme-
den önceki şekliyle yararlanması gerek-
tiğini savunuyoruz. Çünkü gazeteciler, 
mesleki hayatları boyunca tehlikelerle 
koyun koyuna yaşamaktadır.

Basın tarihi, gazetecilerin savaşlarda, 
doğal afetlerde, toplumsal olaylarda ha-
yatını kaybettiği, yaralandığı, sakat kal-
dığı, esir düştüğü, tartaklandığı, biber 
gazına maruz kaldığı, ekipmanlarının 
ellerinden alındığı ve tahrip edildiği; 
gazetecilerin mesleklerini icra etmekten 
adli takibe uğradığı ve yıllarını hapis-
hanelerde geçirmek zorunda kaldığı 
sayısız örneklerle doludur. Mesleklerini 
icra ederken tehlike ve risklerle karşı-
laşan gazetecilerin kendileri ve aileleri, 
bu yüzden hem fiziki, hem de psiko-
lojik tahribata uğramaktadır. Hayatta 
kalabilmiş bir gazeteci, tehlikeli görev-
lerden, esaretten sağ salim dönse, adli 
takibattan aklanarak çıksa bile, evine 
döndüğünde, sırf onun yaşadığı koşul-
lardan etkilenerek hayata veda etmiş eşi, 
çocuğu, annesi, babası gibi yakınlarına 
kavuşmaktan mahrum kalabilmektedir. 
Böyle durumlar, gazeteciyi yaşamı bo-
yunca yıpratmaktadır.

Yıpranma hakkının suiistimali, bütün 
meslek dalları için mümkündür. Suiisti-
malleri önlemenin yolu “hakların veril-
memesi” olamaz. Bunu önlemenin yolu, 
mevzuatı kötüye kullanan kurum ve ku-
ruluşların takip altına alınmasıdır.

Bu gerekçelerle Gazeteciler Cemiyeti 
olarak, gazetecilere fiili hizmet zammı-
nın 2008 yılındaki şekline döndürülmesi 
hususunun göz ardı edilmemesini talep 
ediyoruz.

aynı ilkeyi benimsememiz gerekir.

2. SANSÜR VE OTO-SANSÜR:

Bir ülkede basın ve ifade özgürlüğü yok-
sa sansür ve oto-sansür vardır. İktidar-
ların hoşuna gitmeyen yazı ve haberleri 
yüzünden, gazeteci ve yazarların işlerine 
son verdirilmesi; medya gruplarının 
dünyada benzeri görülmemiş büyük-
lükte vergi cezalarıyla sindirilmesi, 
tipik sansür uygulamalarıdır. Her an 
“terörist” suçlamasıyla tutuklanma teh-
likesiyle karşı karşıya kalarak yıldırılan 
gazeteciler, “oto-sansür”e yönelebilmek-
tedir.

3. TEKELLEŞME VE SENDİKASIZ-
LAŞTIRMA:

Basındaki tekelleşmeyle ve siyasi ikti-
darların baskılarıyla giderek büyüyen 
sendikasızlaştırma hareketi, medya 
mensuplarının iş güvenceleri olmadan 
çalışmasına yol açmaktadır. Ayrıca med-
ya kuruluşları, hukuka aykırı olarak 
taşeron işçi çalıştırmaktadır. Sosyal gü-
venlikten yoksun olanların sansürsüz ve 
özgür gazetecilik faaliyetleri yürütmeleri 
mümkün değildir. Bu yüzden gazete-
cilerin sendikalı çalışma hayatı teşvik 
edilmelidir.

4. YIPRANMA HAKKI:

Gazetecilerin bir diğer sorunu da, 2008 
yılında ellerinden alınan, “yıpranma 
hakkı” olarak tabir edilen fiili hizmet 
zammıdır. Yıpranma hakkı, halkın ha-
ber alma hürriyetinin tahakkuku için 
çalışan gazeteciler için vazgeçilmezdir. 
Gazeteciler, savaşlarda, doğal afetlerde, 
toplumsal olaylarda halkın haber alma 
hakkı için faaliyet göstermektedir. “İliş-
tirilmiş” tabir edilen gazetecilerin bile 
can güvenliği şüpheliyken, “düşman” 
kabul edilen taraflarda “silahsız olarak” 
görev yapan gazeteciler, “şehit” olabil-
mekte, yaralanabilmekte, sakat kalabil-
mekte, esir düşebilmektedir. Depremleri 
izlerken enkaz altında kalarak yaşamını 
yitirebilen gazeteciler, toplumsal olaylar-
da “organik” olduğu iddia edilse de biber 
gazını solumak zorunda kalabilmekte, 
bu yüzden ciddi sağlık sorunlarıyla kar-
şılaşmaktadır. Gazetecilerin ve aileleri-
nin hayatı, (gazeteci masa başında çalış-
sa bile) umulmadık bir haber yüzünden 
tehlikeye girebilmektedir.

Bu konuda ilgili makamlara sunduğu-
muz rapor ile bu görüşlerimizi destekle-
yen görsel malzemeler ilişiktedir.

SONUÇ:

Burada anlattığımız bütün sorunları 
toparlarsak: Basın ve ifade özgürlüğünü 
kısıtlayan mevzuat yüzünden bir gaze-
teci, “terörist” suçlamasıyla tutuklana-
bilmekte, uzun süren tutukluluğu “ceza-
landırmaya” dönüşebilmekte, sendikasız 

açmada izin alma koşulu ve mali temi-
nat getirilemeyeceği”, “basın araçlarının 
müsadere edilemeyeceği” gibi güvencele-
rin yer almayacağı yeni anayasa, vahim 
uygulamalara yol açabilecektir. Böylece 
iktidarlar, istediği yeni yayına izin vere-
cek, istemediğine vermeyecektir. Matba-
alara ve diğer yayın araçlarına “suç aleti” 
olarak el konulabilecektir. Basın ve ifade 
özgürlüğünün selameti için bunlardan 
kesinlikle kaçınılmalıdır.

a) Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mü-
cadele Yasası’ndaki hükümler:

Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele 
Kanunu’nun basın, düşünce ve ifade öz-
gürlüğüyle bağdaşmayan bazı maddeleri, 
gazetecilerin her an terörist suçlama-
sıyla tutuklanmasına kapı açmaktadır. 
Bu maddeler yüzünden her gazeteci, 
yazdıklarından dolayı herhangi bir gün 
sabaha karşı evinden alınarak cezaevi-
ne kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya 
gelebilmektedir. Bu tehlike, basın özgür-
lüğüne ciddi zararlar vermektedir. Bu 
yüzden Türkiye’de, aralarında İzmir Mil-
letvekili olan üyemiz Mustafa Balbay’ın 
da bulunduğu çok sayıda gazeteci cezae-
vindedir.

Demokratik bir Türkiye’nin uluslararası 
alanda sahip olduğu olumsuz görüntü-
nün düzeltilmesi için, Türk Ceza Kanu-
nu ile Terörle Mücadele Kanunu’nun, 
Türkiye’nin demokratikleşme sürecinin 
önünde engel teşkil eden bu maddeleri-
nin en kısa zamanda yürürlükten kaldı-
rılması ve tutuklu gazetecilerin derhal 
serbest bırakılması gerekmektedir.

b) Bağımsız ve adil yargı mekaniz-
ması:

Her demokratik ülke gibi, Türkiye’nin 
de bağımsız ve adil bir yargı mekaniz-
masına ihtiyacı bulunmaktadır. Adını 
“devlet güvenlik mahkemesi” de koysak, 
“özel yetkili mahkeme” de koysak, mah-
kemelerin ve savcıların özel yetkilerle 
donatıldığı sistemler, gazetecilerin adil 
yargılanmasını engellemekte ve onları 
suçlu konumuna düşürecek keyfi uy-
gulamalara yol açabilmektedir. Basın 
ve ifade özgürlüğünün işlerlik kazana-
bilmesi için, bu yargılama sisteminden 
vazgeçilmelidir.

c) Hakaret suçlarında hapis cezası:

Hakaret suçlarında hapis cezası kaldı-
rılmalıdır. Avrupa Birliği ve uluslararası 
standartlar esas alınarak, TCK’nın 125 
ve 130. maddeleri başta olmak üzere, 
hakaret iddiası ceza yargılamasına ve ha-
pis cezası yaptırımına konu olmaktan çı-
karılmalıdır. Eğer hukuka aykırılık varsa, 
öldürücü olmamak kaydıyla, tazminatla 
karşılanması yeterlidir. Avrupa Birliği 
ülkelerinde izlenen yol budur. Bizim de 

Ankara (Sivil İnisiyatif) - Anka-
ra Gazeteciler Cemiyeti Yönetim 
Kurulu’nun imzasıyla yayınlanan 

bildiride “Türk Basınının Temel Sorun-
larına” dikkat çekilerek  “Halkın haber 
alma hürriyetinin işlerliği için, basın ve 
ifade özgürlüğü, olmazsa olmaz bir ge-
rekliliktir” deniliyor.

Şimdiki anayasada bulunan “basımevi 
açmada izin alma koşulu ve mali teminat 
getirilemeyeceği, “basın araçlarının mü-
sadere edilemeyeceği” gibi güvencelerin 
yer almayacağı yeni anayasanın, vahim 
uygulamalara yol açabileceği vurgulanan 
Ankara Gazeteciler Cemiyeti bildirisinde 
“Basın ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan 
mevzuat yüzünden bir gazeteci, “terö-
rist” suçlamasıyla tutuklanabilmekte, 
uzun süren tutukluluğu “cezalandırma-
ya” dönüşebilmekte, sendikasız çalışarak 
bazı yasal haklarından mahrum kalabil-
mekte, savaşlarda “şehit” olabilmekte, 
yaralanabilmekte, sakat kalabilmekte 
veya esir düşebilmektedir”  ifadeleri kul-
lanılıyor.

Cemiyet Başkanı Nazmi Bilgin ve 
yönetim kurulu üyelerinin imzasıyla ya-
yınlanan bildiri şöyle:

TÜRK BASINININ SORUNLARI

Türk basınının sorunlarını; “basın ve 
ifade özgürlüğü”, “gazetecilerin her an 
‘terörist’ suçlamasıyla tutuklanmasına 
yol açan yasa hükümleri”, “sansür ve 
oto-sansür”, “basında tekelleşme ve 
sendikasızlaştırma”, “fiili hizmet zammı 
(yıpranma hakkı)” gibi başlıklar altında 
toplamak mümkündür.

Gazeteciler Cemiyeti olarak her vesileyle 
dile getirdiğimiz bu konulardaki görüş 
ve önerilerimiz aşağıdadır:

1. BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:

Türkiye’de basının temel sorunu basın 
ve ifade özgürlüğüdür. Halkın haber 
alma hürriyetinin işlerliği için, basın ve 
ifade özgürlüğü, olmazsa olmaz bir ge-
rekliliktir. İfade özgürlüğü demokrasinin 
atar damarıdır. Basın özgürlüğü de, ka-
muoyunu bilgilendirme ve eleştiri hakkı 
ile ifade özgürlüğünü hayata geçirebil-
menin en etkin aracıdır.

Basın ve ifade özgürlüğü konusunda 
Türkiye’nin dünya sıralamasında çok 
gerilerde bulunması, ülkemizde bu ko-
nuda acil iyileştirmeler gerektiğinin bir 
göstergesidir. Bu çerçevede, yapılması 
planlanan anayasa değişikliğinde basın 
ve ifade özgürlüğünün gözetilmesi şart-
tır. Basına yansıdığı kadarıyla, yapılmak 
istenen değişikliklerle, “milli güven-
lik”, “kamu düzeni”, “genel ahlak” gibi 
kavramlar gerekçe gösterilerek, basın 
ve ifade özgürlüğü sınırlanabilecektir. 
Şimdiki anayasada bulunan “basımevi 

Bir ülkede basın ve ifade özgürlüğü yoksa sansür ve oto-sansür vardır. İktidarların 
hoşuna gitmeyen yazı ve haberleri yüzünden, gazeteci ve yazarların işlerine son 
verdirilmesi; medya gruplarının dünyada benzeri görülmemiş büyüklükte vergi 
cezalarıyla sindirilmesi, tipik sansür uygulamalarıdır. Her an “terörist” suçlamasıyla 
tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya kalarak yıldırılan gazeteciler, “oto-sansür”e 
yönelebilmektedir.

Ankara Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyelerinin tümünün imzasıyla 
yayınlanan bildiride “Türk Basınının Sorunlarına” dikkat çekildi…

Basın ve İfade Özgürlüğü, Olmazsa 
Olmaz Bir Gerekliliktir…
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a journalist could be arrested with 
the accusation of being  a” terrorist 
“, Prolonged detention turn into 
“punishment”, by working  non-unionized 
deprived of some of the legal rights, in 
wars they may become “ martyr”, injured, 
infirm or prisoners “.

Social aspects of the conditions such as 
journalists, instead of spending an eid 
holiday with relatives and loved ones 
death by remaining under the rubble like 
“Hotel Eid “, in a war become “martyr”, 
injury, disable remain captive, because of 
the legislation put into prison should not 
be ignored. Journalists’ patient mothers, 
fathers, children, how they affected by this 
table is a social tragedy itself. These cases 
colleagues have fallen; even can cost the 
life of the innocent relatives. Even these 
reasons is proof that the tear and wear is 
an indispensable right for journalists.

JOURNALISTS SHOULD TAKE THE 
ADVANTAGE OF ACTUAL SERVICE 
SUPPLEMENT

As an Association of Journalists we 
are defending that due to the reasons 
explained below, the journalists should 
take advantage of actual service of hike 
(wear and tear) as before in 2008 legal 
edit. Because journalists, throughout their 
occupational life face to hazards. 

Press history is full of examples such 
as journalists loss of their lives in wars, 
natural disasters, social events, wounded, 
crippled, become prisoner, tortured, 
exposure to pepper gas, equipment was 
taken away and destroyed; journalists 
due to practice their work to the judicial 
persecution and was forced to spend many 
years in prison. Journalists themselves 
and their families faced with the dangers 
and risks while performing their duties 
undergoes so both physical, as well 
as psychological damage. A survived 
journalist, safely turn dangerous tasks, 
captivity, even if justifying the legal 
process, when he returned home, his wife 
the child, his mother, his father had just 
died influenced by the conditions in which 
he lived and  may remain deprived having 
been near to them. Such situations knock 
the journalist out throughout his life.

Abuse of the right to wear and tear, it 
is possible for all professions. Way to 
prevent abuses of rights cannot be “no 
given”. The way to prevent this, follow the 
institutions and organizations that abuse 
the legislation should be brought under 
control.

For these reasons as Association of 
Journalists, we are requesting the actual 
service increment should be turned as it is 
in 2008 not to be ignored.

being subject to the criminal jurisdiction 
and sanction of prison sentence. If it is 
illegal, but not lethal, is sufficient to meet 
compensation. This is the path followed in 
the European Union. We need to adopt the 
same policy.

2. CENSORSHIP AND SELF-
CENSORSHIP: 

If there is no freedom of press and 
expression in a country, censorship and 
self-censorship are there. Due to their 
writing and news which governments do 
not like, journalists and writers lost of 
their jobs; witch hunt of media groups 
with the tax fine sized unprecedented in 
the world, are the typical applications of 
censorship. Any moment facing the blame 
of being a “terrorist” and in danger of being 
arrested, intimidated journalists tend to 
“self-censorship.

3. MONOPOLIES AND UNION-
BUSTING: 

Union-busting movement growing with 
the monopoly on press and the repression 
of political power lead to members of the 
media to work without job security. In 
addition, media organizations employ 
illegal workers as a subcontractor. Those 
who are deprived of social security are 
not possible to carry out uncensored and 
free journalistic activities. Therefore, 
unionized journalists working life should 
be encouraged.

4. THE RIGHT TO WEAR AND TEAR:

The other issue of journalists, taken away 
from them in 2008, referred to as “the 
right to wear and tear” is the actual service 
increment. The right of wear and tear is 
essential for the journalists working for 
the realization of free information for the 
people. Journalists has been operating 
for the public right to get information 
in wars, natural disasters, social events. 
Even the so-called “Embedded” journalist’s 
safety of a suspect, “non-lethal” journalists 
working with the parties considered as 
“enemy” may become “martyr”, injured, 
disabled and prisoners. Journalists who 
lost their lives while watching earthquakes 
remain under the rubble, have to breathe 
pepper gas claimed as “organic” in social 
events, so they are facing serious health 
issues. Journalists and their families, life, 
(journalist, even though he may at the 
table) may enter jeopardized by unexpected 
news.

On this subject the report and visual 
materials to support our views presented 
to the relevant authorities are attached.

CONCLUSION:

To sum up all of the problems described 
here: due to the legislation that restricts 
freedom of expression and of the press, 

justifying the concepts such as “national 
security”, “public order”, “public morality”, 
freedom of the press and expression will 
be restricted. Such safeguards which took 
place in the current constitution and  
have no place in the new constitution 
“ the condition of getting allowance 
for the trench of printing press and no 
financial guarantees”, “ press tools cannot 
be confiscated” could lead to serious 
applications. So governments will allow the 
new publication they want, won’t allow the 
one they don’t want. Printing houses and 
other publishing tools will be seized as a 
weapon of offense. For the sake of freedom 
of the press and expression they should be 
strictly avoided.

 a) The provisions of the Turkish 
Criminal Code and the Law on the 
Prevention of Terrorism:

Some provisions of the Turkish Criminal 
Code and the Prevention of Terrorism 
Act, incompatible with the freedom of 
thought and expression opens the door 
for journalists’ to be arrested on charges 
of terrorist at any moment. Because of 
these substances every journalist may face 
the danger of receiving into prison in the 
morning at his home due to his writings 
on any given day. This danger gives serious 
damage to the freedom of the press. 
Therefore many journalists including our 
member, İzmir deputy Mustafa Balbay are 
in prison inTurkey.

For the correction of the negative image 
of a democratic Turkey which has in the 
international arena, these provisions of 
the Turkish Penal Code and the Prevention 
of Terrorism Act which constitutes an 
obstacle to the democratization process 
of Turkey should be repealed as soon as 
possible and the immediate release of 
detained journalists are required.

b) An independent and fair judicial 
mechanism:

Turkey like every democratic country is in 
need of an independent and fair judicial 
mechanism. The systems that the courts 
and prosecutors equipped with special 
powers either we named it “state security 
court” or “a special court of competent 
jurisdiction” may lead to arbitrary practices  
such as to prevent journalists fair trial 
and put them into convicted position.  
Functioning of the press and freedom 
of expression this trial system should be 
discouraged.

c) Prison sentence for offense of libel:

Prison sentence for offense of libel should 
be removed. On the basis of the European 
Union and international standards Article 
125 and 130 substances of Turkish 
criminal law, in particular, the claim of 
defamation should be removed from 

Ankara (Sivil Initiaive) - In 
the statement issued with the 
signature of the Board of Directors 

of Ankara Association of Journalists by 
pointing out “Problems of Turkish Press” is 
called for the functioning of the freedom of 
getting information of the People, freedom 
of press and expression is an essential 
requirement”. 

New constitution the assurances have no 
place such as the condition of receiving 
permission in trenching of printing 
house and financial guarantees and “Press 
vehicles cannot be confiscated “ which 
take place in the current constitution, 
highlighted in the statement by the 
Journalists’ Association of applications 
may lead to serious applications “due to 
the legislation that restricts freedom of 
expression and of the press, a journalist 
could be arrested with the accusation of 
being  a” terrorist “, Prolonged detention 
turn into “punishment”, by working  non-
unionized deprived of some of the legal 
rights, in wars they may become “ martyr”, 
injured, infirm or prisoners “statements are 
used.

The statement published by the signature 
of Nazmi Bilgin, President of the Society,  
the members of the Board of Directors are 
as follows:

“PROBLEMS OF TURKISH PRESS” 

Problems in the Turkish press  can be 
grouped under headings such as, “ freedom 
of press and expression”, “ provisions of the 
law that led to the arrest of the journalists 
in every moment with the accusation of 
being a ‘terrorist’, “censorship and self-
censorship”, “media monopolies and union-
busting”, “length of active service increase 
(the right to wear and tear).

As Association of Journalists views and 
suggestions on these issues which we 
expressed at every occasion, are as follows:

1. FREEDOM OF PRESS AND 
EXPRESSION:

The main problem of the media in Turkey 
is freedom of press and expression. For 
the functioning of getting information the 
public, Freedom of press and expression 
is an essential requirement. Freedom of 
expression is the artery of the democracy. 
Freedom of the press is the most effective 
tool in informing the public and the right 
to criticism with freedom of expression.

In the freedom of press and expression 
Turkey presence far behind in the global 
rankings is an indication of the need for 
urgent improvements in this regard in 
our country. In this context, the planned 
constitutional amendment is necessary 
to observe freedom of the press and 
expression. As far as reflected in the 
media, in the changes to be made by 

If there is no freedom of press and expression in a country, censorship and 
self-censorship are there. Due to their writing and news which governments 
do not like, journalists and writers lost of their jobs; witch hunt of media 
groups with the tax fine sized unprecedented in the world, are the typical 
applications of censorship. Any moment facing the blame of being a “terrorist” 
and in danger of being arrested, intimidated journalists tend to “self-
censorship.

In a statement issued with the signature of all the members of the Board of Directors of Ankara Association of Journalists 
“Problems of Turkish Press” is pointed out... 

Media And Freedom Of 
Expression Is An Essential 
Requirement...
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Sayın Selamoğlu, yeni anaya-
sa ile ilgili çalışmalar halen 
sürdürülüyor… Başbakanı-

mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’da 
“müzakerelerin aksatılmadan yürü-
tülmesi” taraftarı… “Demokratik-
leşme ve Hukuk Devleti” bağlamın-
da, dün’den bugüne neler değişti? 
Satır başları ile düşüncelerinizi 
bizlerle paylaşır mısınız?

Demokratikleşmede önemli adımlar 
attık… 26 maddelik Anayasa Değişikliği 
ile “darbe anayasalarındaki” yapılan-
mayı ortadan kaldırdık ve bugün siyasi 
partilerimizin temsilcilerinin katılım 
sağladıkları “yeni anayasa çalışmalarını” 
konuşur hale geldik… Uzlaşı kültürü 
çerçevesinde “yeni anayasa çalışma-
larının” çatısını da çatacağız, düşün-
cesindeyim… Tabii, buraya gelirken, 
birçok yeni uygulamaya da imza attık… 
DGM’leri kaldırdık… İşkence ayıbını, 
hem yasal altyapı olarak hem de uygula-
mada ülkemizin gündeminden çıkardık. 
Çocuk haklarını anayasal güvenceye 
kavuşturduk ve Çocuk Ceza Adaleti 
Sistemi’ni geliştirdik. Basın Özgürlüğü-
nü genişlettik. Bilgi Edinme Yasası’yla, 
vatandaşın kendisi veya devlete ait bil-
gilere ulaşmasını sağladık. Düşünceyi 
ifade etmenin önündeki engelleri kal-
dırdık. Yerel yönetimleri güçlendirdik. 

Kürt meselesini, terör meselesinden 
farklı görerek Kürt vatandaşlarımızın 
makul, meşru ve mantıklı kültürel ta-
leplerini karşıladık, karşılıyoruz. Red, 
inkar ve asimilasyon politikalarına son 
verdik. Anadilin kullanımına yönelik 
anlamsız yasakları kaldırdık. 

Vatandaşlarımıza, insan hakları ihlal-
lerinden dolayı Anayasa Mahkemesi’ne 
bireysel başvuruda bulunma hakkı ge-
tirdik.  Yargıda sosyal devleti hayata ge-
çirdik. Maddi durumu iyi olmadığı için 
avukat tutamayan herkese artık avukat 
tayin ediliyor. İnsan hakları ihlallerini 
önlemek için özel bir Eylem Planı hazır-
ladık ve uygulamaya koyduk.

Bu ifadeler şunu açıkta göstermektedir. 
Görev alanı tanımımız içerisine “ülke-
mizin bütün meseleleri” girmektedir. 
Bizler, hizmeti, milletimize götürmenin 
mutluluğunu yüreklerimizde hissediyo-
ruz. Çalışmalarımızın esası, “mutlu bi-
rey, mutlu toplum, mutlu ülke” kavramı 
ile doğru orantılıdır.

Dış Politika ile devam edelim ister-
seniz, Sayın Selamoğlu…  AB ile bir 

müzakere süreci başladı… Çeşitli 
fasıllar açılıyor, bir kısmı kapa-
nıyor, bir kısmı halen devam eder 
bir pozisyonda… Vizesiz Avrupa’yı 
konuşmaya başladık… Örnek alan 
değil, örnek olan bir ülke olduk. Ve 
Türkçe’yi dış dünyaya öğreten bir 
konuma doğru yol alıyoruz… Nedir 
efendim, dış politikanın size göre 
ana parametreleri? Neredeydik, 
nereye geldik? 

Doğrudur… AB ile müzakere sürecini 
başlattık… Ve, AB’siz bir Türkiye’nin 
değil, Türkiye’siz bir AB’nin sağlıklı 
olamayacağı kanaatini hakim kıldık.  Bu 
çerçevede, AB’ye uyum amacıyla 300’ün 
üzerinde kanun çıkardık. 1500 yeni 
düzenleme yaptık. Etkin ve aktif bir dış 
politika uygulayarak, Afrika’ya, Güney 
Amerika’ya, Pasifik ve Karayiplere kadar 
uzanan bir ilişkiler ağı oluşturduk. Bu 
ülkemiz, dünyada bilinen, konuşulan, 
izlenen ve saygı duyulan bir konuma 
gelmiştir. 

Çok önemli olduğunu düşünüyorum… 
Türkiye artık, gündemi belirlenin 
bir ülke olmaktan çıkmış, dünyada 
gündem belirleyen bir ülke olmuştur. 
Türkiye, yardım alan ülke değil, 
yardım eden bir ülkedir artık… Dünya 
barışına katkı sağlayan, küresel ve 
bölgesel aktör Türkiye; dış politikada, 
ülkemiz ve insanımızın menfaatiyle 
birlikte, insanlık vicdanı nasıl hareket 
edilmesini gerektiriyorsa öyle hareket 
etmektedir.

Dış politikada ilkleri, geçtiğimiz 10 
yıllık dönemde yaşadık… Neler yaptık, 
bir bakalım…

Türkiye Cumhuriyetinin Başbakan’ı 
Medeniyetler İttifakı Projesi’nin eş 
başkanı oldu. 

Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Asamblesi’nin başkanlığına ilk defa bir 
Türk milletvekili seçtirdik.

İslam Konferansı Örgütü Genel 
Sekreterliği’ne ilk defa bir Türk 
getirilmesini sağladık.

Dünyanın neresinde bir felaket 
meydana geldiyse Türkiye olarak 
herkesten önce orada olduk. 

Türk Dünyasına özel bir önem verdik. 
2009’da Türkçe konuşan ülkeler 
arasında işbirliğini artırmaya yönelik, 
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği 
Konseyi’ni kurduk. 

2010’da Yurtdışı Türkleri ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı’nı kurarak, 
gurbetteki insanlarımıza olması 
gerektiği gibi ve devlet imkanlarıyla 
ulaşmaya başladık. 

AB Bakanlığını kurduk. 

2007’de çıkartılan kanunla Yunus Emre 
Vakfı ve Enstitüsü’nü kurduk. Enstitü 
bünyesinde açılan Yunus Emre Türk 
Kültür Merkezi’nden, dünyaya Türk 
kültürünü ve Türkçeyi öğretiyoruz. 
Halen yurt dışında; Brüksel, Tiran, 
İşkodra, Tahran, Tokyo, Astana, 
Lefkoşe, Priştine, Prizyen, Köstence, 
Beyrut, Üsküp, Kahire, Bükreş, Şam 
ve Amman olmak üzere 20 ayrı yerde 
Yunus Emre Türk Kültür Merkezi açtık.

Hedefimiz büyük… Şunu asla 
unutmayalım… 2023 yılı, Türkiye’nin 
hem içeride, hem dışarıda parmakla 
gösterildiği bir yıl olacaktır… Dünyanın 
ilk 10 ekonomisi içerisinde yer alacak 
Türkiye, gündem belirlemeye devam 
edecektir…

Dünyanın ilk 10 ekonomisi dediniz… 
Biraz ekonomi, sonrasında kadın hakla-
rı ve sosyal devlet olmanın gereklerini 
değerlendirelim isterseniz… Buyurun, 
söz sizin, Sayın Selamoğlu?

2002’den bugüne, gerek milli gelir 
rakamlarında, gerekse kişi başına dü-
şen milli gelirde önemli ilerlemeler 
sağlanmıştır… 230 milyar dolarlık 
Milli Gelirimiz, bugün 1 trilyon dolar 
seviyesindedir…  Keza, kişi başına dü-
şen milli gelirimiz de 3492 dolardan, 
10.500 dolara ulaşmıştır… Merkez 
Bankası döviz rezervlerimiz bugün 100 
milyar dolardır. İhracatta 150 milyar 
doları yakalamış Türkiye, enflasyon-
da çift haneli rakamlardan, tek haneli 
rakamlara inmiştir… Bugün enflasyon 
rakamının yüzde 6 olması “inançlı bir 
çalışmanın” neticesidir…  Öncelikle 
paramıza itibar kazandırdık. Paradan 
altı sıfırı attık. Türk lirası uluslar arası 
ticarette kullanılan paralardan biri oldu. 
Ekonomik faaliyetlerin teşviki için KDV 
oranlarında önemli indirimler yaptık. 
Küresel kriz sonrası AB’de ortalama 
KDV oranı % 19.8’den % 20.7’ye yükse-
lirken, Türkiye’de efektif KDV oranını 
% 18’den, % 14.4’e düşürdük. Artık, 
Türkiye’ye doğrudan gelen uluslar arası 
yatırım miktarı, 100 milyar doları geç-
miş bulunmaktadır. Bu da güvenin bir 
sonucudur… 

Ekonomin düzgün işleyince, sosyal 
devletin gereklerini de hakkıyla yerine 
getiriyorsun… Anayasa değişikliği ile 
çocuklara pozitif ayrımcılık getirdik… 
Yetiştirme yurtlarından ziyade, aile ya-
nında bakım modelini tercih ettik. 8000 
küsur çocuğun ailesinin yanına dönüşü-
nü sağladık. İlave olarak 27000 himaye-
ye muhtaç çocuğumuzun aile yanında 
bakımını sağladık. Evlat edinmeyi yay-
gınlaştırarak 11500 çocuğumuzu aile 
sıcaklığına kavuşturduk. Engellilerimizi 
de unutmadık. Engellilerimizin, özel 
eğitim ve rehabilitasyon merkezlerin-
deki ücretlerini, devlet tarafından kar-
şılamaya başladık. Kendi adına çalışan 
engellilere 5 yıl erken emekli olma hak-
kı getirdik. Engelliler için sayısı 100’e 
yaklaşan “Engelsiz Yaşam Merkezi” 
kurduk. Engellilere ait bir evin, emlak 
vergisinden muaf olmasını sağladık. 
Engelliler için üretilen her türlü araç ve 
gereci, KDV’den muaf hale getirdik.

Ve kadınlarımız… 08 Mart 2012 tarihi 
Türkiye için bir milattır. Ailenin Ko-
runması ve Kadına Karşı Şiddetin Ön-
lenmesi Kanunu’nu çıkarttık.  Şiddete 
uğrayan kadınlarımıza hizmet vermek 
üzere “Alo 183” hattını kurduk. Nüfusu 
50 bini geçen Belediyelere “Kadın Sı-
ğınma Evi” açma zorunluluğu getirdik. 
Aile Danışma Merkezlerini 50’ye, Kadın 
Konukevi sayısını 85’e çıkardık. Bin-
lerce kadımıza mikrokredi projesi çer-
çevesinde kredi verdik. Kadınlarımızın 
yoğun olarak çalıştığı, Organize Sanayi 
Bölgeleri’nde kreş açılmasını zorunlu 
hale getirdik. 19-29 yaş arasındaki ka-
dınlarımızın, mevcut istihdama ilave 
olarak, işe alınmaları halinde, işvere-
nin ödemesi gereken, Sosyal Güvenlik 
Primi’nin, işsizlik fonundan karşılan-
masını sağladık.

2023’e dair son söz nedir, Sayın 
Selamoğlu? Türkiye’nin yıldızı par-
lamaya devam edecek mi? Ne dersi-
niz?

Takdir edersiniz ki, başarı bir yolculuk-
tur, varış noktası değil… Biz bu yolculu-
ğa çıkarken, milletimizi arkamıza aldık, 
onun öngörüsüyle yolumuza devam 
ediyoruz. Türkiye, parlayan bir yıldız… 
Ve bu parlaklığı ilelebet var olacak, her-
kesin gözlerini kamaştıracak… Leonar-
do da Vinci’nin şu sözü, belki de nihai 
sözümüz olmalı, diye düşünüyorum: 
Engeller bizi durduramaz, her bir engel 
kararlılığımızı daha da güçlendirir. 
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AK Parti Ankara Milletvekili, Tülay SELAMOĞLU :

Tülay Selamoğlu, aslen bir mimar … AK Parti Ankara Milletvekili… 
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi…  Sosyal 
sorumluluk projelerinde aktif mi aktif… Uluslar arası Kadın ve Çocuk 
Platformu Kurucu Üyeliği ve Dünya Çocukları Birliği Yönetim Kurulu 
Üyeliği dikkat çeken çalışmalarından… İlginç bir yönü var Selamoğlu’nun… 
Hepimiz bir yabancı dil biliriz ama herhalde hepimiz işaret dilini bilemeyiz… 
Selamoğlu, işaret dilini bilen, Başkent İşitme Engelliler Eğitim ve Spor 
Kulübü Derneği üyeliği ile “işitme engellilerimizin” yanında olan bir isim… 
Biz bu sayımızda, Selamoğlu’nun 2013 ve sonrası beklentilerini “sizlerle 
paylaşmayı” düşündük…. Ve, Tülay Selamoğlu’na  “demokratikleşme ve 
hukuk devletinden, dış politikaya; kadın haklarından, ekonomiye bir dizi soru 
yönelttik… Bakın, Selamoğlu, yarınımız ve 2023 hedefleri hakkında neler 
söylüyor….

Başarı bir yolculuktur, varış noktası değil…
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Ms. Selamoğlu, studies are 
currently in progress on 
a new constitution ... Our 

Prime Minister Recep Tayyip Erdogan 
also wants “negotiations conduct 
without delay”  ... What has changed in 
the context of democratization and the 
rule of law” since yesterday? Could you 
share your thoughts with paragraph 
returns? 

We took important steps in 
democratization... We eliminated 
“coup constitutions” structuring with 
26-item Constitutional Amendment 
and we have been talking the work of 
“the new constitution today” which 
representatives of political parties 
participated ...  I have the opinion that 
within the framework of the culture of 
consensus we will make the roof of the 
“new constitution”... Of course, when 
we came here, we have introduced many 
new applications...  We have removed 
SSCs... We brought out shame of torture 
the agenda of our country as both the 
legal infrastructure and in practice. We 
have addressed constitutional protection 
of children’s rights and developed the 
Juvenile Justice System. We expanded 
freedom of press.  We provided citizens’, 
access to information about himself and 
state with Right to Information Act. 
Obstacles have been cleared to express 
the idea. We have strengthened the local 
governments.

We welcomed and continue to welcome 
legitimate and reasonable cultural 
demands of our Kurdish citizens 
seeing Kurdish issue different from 
the issue of terrorism. Refusal, denial 
and assimilation policies were given 
an end. We have removed meaningless 
restrictions on the use of mother tongue.

We gave our citizens the right to 
submit an individual application to the 
Constitutional Court because of human 
rights violations. In judiciary we have 
implemented the state of welfare. A 
lawyer is appointed for the one, who 
cannot keep a lawyer due to his bad 
financial situation. We have prepared a 
special Action Plan to prevent violations 
of human rights and implemented.

These statements indicate this clearly. 
All of the issues of our country are in 
the description of our task domain. We 
feel happiness of bringing service to our 
nation in our hearts. The basis of our 
work is directly proportional with the 
concepts of “happy individual, happy 
community and happy country”.

If you want, let us continue with 
Foreign Policy, Ms. Selamoğlu...A 
negotiation process began with the 
EU... Several chapters opened, a part 
is closing, a few still in a position 
to continue... We started to talk to 
Europe without a visa... we are not a 
country of modeled, but we become a 
role model country. And we are taking 
way to a position teaching Turkish to 
the outside world... What are the main 
parameters of the foreign policy for 
you? Where were we and where are we?

It’s true... we have initiated the 
negotiation process with the EU... And, 
we have mastered the conviction that 
Turkey is not of EU, but EU cannot be 
healthy without Turkey. In this context, 
for the purpose of harmonization with 
the EU we brought out more than 300 
laws. We made 1500 new arrangements. 
Implementing an effective and active 
foreign policy, we created the network of 
relationships extending to Africa, South 
America, the Pacific and the Caribbean. 
Today our country has become a position 
known, spoken, a well-respected and 
followed around the world.

I think it is very important... Turkey is 
not a country the agenda has been set 
now, it is a country that determines 
the agenda in the world. Turkey is no 
longer a country receiving assistance but 
the country that assist... Turkey who is 
contributing to world peace as global 
and regional actor, is moving how the 
conscience of humanity requires to be 
moved with the benefit of our country 
and our people in foreign policy.

We have lived the firsts in foreign policy 
over the past 10 years...What did we do, 
let’s see...

Prime Minister of the Republic of Turkey 
was co-chairman of the Alliance of 
Civilizations project.

A Turkish deputy was elected for the 
first time to the chairmanship of the 
Parliamentary Assembly of the Council of 
Europe.

We have provided introduction of a 
Turkish for the first time Secretary 
General of the Organization of the 
Islamic Conference.

If a disaster occurs anywhere in the world 
as Turkey, we were there before anyone 
else.

We gave special attention to the Turkish 
World. To enhance cooperation between 
Turkish-speaking countries in 2009 

we established the Turkish-Speaking 
Countries Cooperation Council.

Establishing the Presidency of Turks and 
Related Communities Abroad in 2010, 
we begun to reach our people abroad as it 
should be, with government facilities.

We established The Ministry of EU.

Law enacted in 2007, we established 
the Yunus Emre Foundation and the 
Institute. Through Yunus Emre Turkish 
Cultural Centers opened within the 
Institute, we teach Turkish culture and 
Turkish to the world. Still abroad; we 
opened Yunus Emre Turkish Culture 
Center in 20 different places as Brussels, 
Tirana, Shkodra, Tehran, Tokyo, Astana, 
Nicosia, Pristine, Prize, Constanta, 
Beirut, Skopje, Cairo, Bucharest, 
Damascus and Amman.

Our goal is big ... We should never forget 
… 2023 will be a year of finger shown of 
Turkey’s both internally and externally. 
Turkey that will take place among the 
world’s top 10 economies will continue to 
set the agenda...

You said the world’s top 10 economies 
... if you want, let’s evaluate a bit of 
economy then after women’s rights and 
the requirements for being a social state. 
Here, it is yours, Ms. Selamoğlu?

Since 2002, significant progress has been 
made both national income figures, as 
well as in national income per capita... 
National income of $ 230 billion today 
stands at $ 1 trillion... Similarly, the per 
capita income in 3492 dollars increased 
to $ 10.500... The Central Bank’s foreign 
exchange reserves are 100 billion dollars 
today. Turkey caught 150 billion dollars 
in exports in inflation fell to single 
digits from double-digit figures... Today 
inflation figure to be at 6 per cent is the 
result of “a work of faith”...First of all, 
our money gained reputation. We took 
the last six digits. Turkish lira is one of 
the coins used in international trade. We 
have made substantial reductions in rates 
of VAT for the promotion of economic 
activities. While post- global crisis EU 
average rate of VAT rose to 20.7% from 
19.8%, we reduced an effective rate of 
VAT in Turkey from18% to 14.4%.  Now, 
in Turkey the amount of direct foreign 
investment has exceeded $ 100 billion. 
This is a result of the confidence ...

When your economy is proper you 
can bring the requirements of being a 
welfare state... we have brought positive 
discrimination for children through 

Constitutional amendments... We 
preferred model of care in the family 
room rather than in Orphanages. We 
have provided the return of more than 
8000 child to his family. In addition, 
we provided care of 27 000 in need of 
custody children in the family room. 
We caused to meet 11 500 child to a 
warm family atmosphere by expanding 
adoption. We didn’t forget handicapped 
as well. We started to meet the fees of 
handicapped in special education and 
rehabilitation centers by the government.  
We have brought the right of 5 years 
early retirement for the handicapped 
working on behalf of themselves. We 
established “Barrier-Free Life Center” 
for people with disabilities close to 
100 in number. We ensured real estate 
tax exemption of a house belongs to 
disabled. We’ve made all kinds of tools 
and equipment produced for people with 
disabilities exempted from VAT. 

And our women... Date March 8th, 
2012 is a milestone for Turkey. We have 
introduced the Law on Protection of the 
family and the Prevention of Violence 
against women. We established line 
“Hello 183” in order to serve to the 
women who are subjected to violence. 
We have brought the obligation to open 
“Women’s Shelter” for the municipalities 
with the population of over 50 thousand. 
We raised the number of Family 
Counseling Centers to 50, and number 
of women guesthouses to 85.  We have 
given credit to thousands of women 
within the framework of micro-credit 
project. Organized Industrial Zones 
where our women to work intensively, 
we’ve made it mandatory to open the 
nursery. We have provided Social Security 
Contributions paid by the employer 
to meet from the unemployment fund 
provided that recruitment of women 
between the ages of 19-29, in addition to 
the existing employment. 

What is the last word on 2023, Ms. 
Selamoğlu? Is Turkey star will continue 
to shine? What do you think?

As you can appreciate, success is a 
journey, not a destination... While we 
are on this journey, we got back our 
nation; we continue our way through his 
foresight. Tukey is a shining star… And 
its brilliance going to be there forever, 
will dazzle everyone’s eyes... Leonardo 
da Vinci said that, perhaps, should be 
the ultimate promise, I think: Obstacles 
cannot stop us, each barrier make strong 
our sense of commitment.

AK Party Deputy of Ankara, Tülay SELAMOĞLU :

Success is a journey, not a destination...
Tülay Selamoğlu, Originally an architect… AK Party Deputy of Ankara … Parliament Public Works and 
Reconstruction Transport and Tourism Committee Member of the Turkish Grand National Assembly…  Very 
active in social responsibility projects … Founder Member of the International Platform of Women and Children 
and Member of Board of Directors of the World’s Children Association are from her noting works… There is an 
interesting aspect of Selamoğlu… We all know a foreign language, but I guess we all do not know sign language… 
Selamoğlu, who knows sign language, Deaf Education and Sports Club Association member of the capital and a 
name which is next to “hearing handicapped”... We thought “to share with you Selamoğlu’s expectations in 2013 
and later in this issue,”.... And we asked series of questions to Tulay Selamoğlu from democratization and the rule 
of law, to foreign policy, from women’s rights to the economy... Look, what Selamoğlu says for our tomorrow and 
about their goals of 2023...
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