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Doç. Dr. Bülent ARI

Av. Neslihan DURAN KOCAKAYA

Dr. Teyfur ERDOĞDU

Uluslararası Ceza Mahkemesi ve 
Suriye’de İşlenen Savaş Suçları
International Criminal Court and War Crimes 
Committed in Syria

Doç. Dr. Muharrem TUNA

Ramazan TOPRAKYanıltmadılar..
They did not mislead...

Ab Niye Çöktü?
Why Eu Collapsed? 

Su-i Misal Emsal Olmaz
A bad example cannot be a model

Haset etme ne olur  çalış senin de olur !
What happens to be the envy of your work!

Hac Bir İnanç Turizmi Faaliyeti Midir?
Is Hajj (Pılgrımage) A Faıth Tourısm Event?

Başkent  Platformu Suriye Temsilcisi Av. Ali Öztürkmen, Suriye’de 
“insanı yaşat ki devlet yaşasın” düşüncesi çerçevesinde yaptıkları 
çalışmalara dikkat çekerek  “yani insanların yaşamasını istiyorum 
fakat katil Esat Suriye halkına zulüm ediyor. Suriye’de kan ve 
gözyaşı var. Dünya buna sesiz kalıyor” dedi.

Syria Marks The ‘Eurasia 
2023 Vision’

‘Avrasya’nın 2023 Vizyonu’na 
Suriye Damgasını Vurdu
Başkent  Platformu Suriye Temsilcisi Av. Ali Öztürkmen, 
Suriye’de “insanı yaşat ki devlet yaşasın” düşüncesi 
çerçevesinde yaptıkları çalışmalara dikkat çekerek  “yani 
insanların yaşamasını istiyorum fakat katil Esat Suriye 
halkına zulüm ediyor. Suriye’de kan ve gözyaşı var. Dünya 
buna sesiz kalıyor” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan:

“Başkanlık Sistemi, Türk Sistemi Olsun”

“Presidential system be a Turkish system”
Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan:

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başkanlık Sisteminin enine boyuna 
tartışılmasının ülkenin geleceği açısından oldukça önemli olduğuna 
dikkat çekerek “öyle çalışalım ki Başkanlık Sistemi Türk Sistemi olsun” 
dedi.

Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan mentioned that a thorough 
discussion of the presidential system is to the benefit of the future of the 
country and said “let us work in such a way that the Presidential System 
becomes a Turkish system”.

FİLİSTİN BÜYÜKELÇİSİ SAYIN NABIL MAAROUF (NEBİL MARUF)’A

FİLİSTİN BÜYÜKELÇİSİ NABIL MAAROUF (NEBİL MARUF) :

Dünya, FİLİSTİN’i bir DEVLET  olarak muhatap alacaktır… 
Türkiye, hem yönetimi hem de halkıyla söylemlerinin ve eylemlerinin aynı olduğunu göstermiştir. Bu durumun önemli 
siyasi yansımaları olmuştur. Bunun son örneği, Türkiye Dışişleri Bakanlığının, BM’deki son oylama sürecindeki yoğun çaba 
göstermesi olmuştur. Türkiye, Filistin’in her yerinde varlığını göstermiştir, bunu sadece hükümet olarak değil, halkıyla ve 
tüm sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yapmıştır. Bu yüzden Başbakan Erdoğan, Filistin’in her şehrinde büyük bir coşkuyla 
karşılanacaktır.

The World shall address PALESTINE as a STATE … 
Turkey, has shown that its discourse and actions are consistent both as administration and nation. This situation has got 
important political reflections. The recent example has been the effort shown by the Turkish Foreign Ministry during the 
last voting process at the UN. Turkey has shown its existence in every part of Palestine, not only as a government but also 
through its nation and all NGOs. Therefore PM Erdoğan will be greeted with a great welcome in every city of Palestine.

“İki ülke halkını daha da 
yakınlaştırmak istiyoruz…”

“We would like to get the people of 
two countries closer…”

Çin Halk Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Zhu 
Guangyao’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Sivil 
toplum kuruluşlarının öncülüğünde kültürel faaliyetlerin yanı sıra 
ticari ilişkilerinde daha aktif ve verimli olacağına inanıyorum” dedi.

Counselor of Economy and Trade of the People’s Republic of China 
Zhu Guangyao mentioned his pleasure for the visit and stated 
that “I believe that as well as cultural activities, the trade relations 
would be more active and effective under the leadership of non-
governmental organizations”.

TÜRKSAV
17. TÜRK DÜNYASINA
HİZMET ÖDÜLLERİ 
AÇIKLANDI
Mayıs 2013 sonunda ABD’de Türk 
Günü’nde yapılması planlanan törende 
6 ülkeden 12 kişi, kurum ve kuruluşa 
ödül verilecektir.

TÜRKSAV
17TH SERVICE AWARDS 
TO TURKISH WORLD 
ANNOUNCED 
12 people from 6 countries, 
institutions and organizations will be 
awarded at the ceremony on Turkish 
Day scheduled for the end of May 2013 
in the United States.
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çilesine ilgisizdir?

Nerede Osmanlı imparatorluğunun 
mirasında oturan Türkiye Cumhuriyeti 
devleti? Nerede Turanı Savunan dava Sa-
hibi Türk Milliyetçileri, Doğu Türkistan 
çok Uzaklarda Göremiyorsunuz! Resmin 
bütününe iyi bakmak gerekmez mi? Daha 
dün Katil Esad’ın Borazanlığını yapanlar 
neden milliyetçilik adına Suriye Türk-
menlerinin önüne geçirilmeye çalışılıyor?  
Biliyorsunuz Çanakkale’de ve 
Sarıkamış’ta yatanlar bizimde atalarımız, 
bir gün sordunuz mu? Onların hangi kim-
liği taşıdıklarını, Halep’ten mi, Şamdan 
mı yoksa Kerkük’ten mi olduklarını, bu 
gün Suriye Türkmenlerine misafir diyor-
sunuz ama aslında onlar ikinci sınıf mül-
teci, neden Suriye Türkmenlerine çalışma 
ve oturum izni verilmiyor Öz Vatanla-
rında? peki Çanakkale’de ve Sarıkamış’ta 
kefensiz yatan Suriye Türkmenlerinden 
neden, onlara oturumuna izin verdiniz?

Neden; Türkiye, Suriye Türkmenlerinin 
Teşkilatlanmalarına yardım etmiyor, bu 
işi çoluk çocuğa bıraktı, Irak Türkmenle-
rine yapılan teşkilatlanma desteği Suriye 
Türkmenlerine neden yapılmıyor, Suriye 
Türkmenleri için bu savaş, ÖLÜM KALIM 
SAVAŞIDIR. Bizim için hayati önem ta-
şıyan bir tarihi süreçte hiç bir deneyimi 
olmayan başarısız ve pısırık Öğrenciler-
den ne beklenilmektedir, bu işin Türk 
Hükümeti tarafından deneyimli ehil 
insanlara devredilmesi gerekmiyor muy-
du? Yoksa, bütün bunlar Sahipsiz Suriye 
Türkmenlerini haklı davasını yıpratma 
politikalarımıydı? Eğer niyet buysa, Altı 
oyulan Türkiye devam edip giden bu sü-
reçte yok olacaktır. Türk devleti ( Osman-
lı İmparatorluğu ) zamanında bizi buraya 
Kutsal Hac yolunu korumaya ve Bağdat 
seferi olumsuz sonuçlanırsa Anadolu’ya 
girebilecek olan Arap istilasını engelle-
mek üzere görevli getirip yerleştirmiş 
iken şuandaki Hükümet, bizi birileri-
nin insafına terk etmemelidir…  Hasılı 
Türk devletinden öncelikli beklenti ve 
talebimiz:

Buradan Türkiye Cumhuriyeti devleti-
nin yetkililerine sesleniyorum Bir An 
Önce Suriye Türkmenlerinin Kurucu 
Kurultayının Düzenlenip, Suriye Türk-
menlerinin Deklarasyonunun Hazırlanıp 
İlanının Yapılması, Burada Suriye Türk-
menleri Temsil Eden Meclisin Veya Heye-
tinin Oluşturulması Gerekmektedir dedi.

Katılımcılara plaket takdimi…

Sempozyum sonunda, çalışmalara 
katkılarından dolayı birçok siyasiye 
ve STK temsilcilerine plaket takdim 
edildi.

lışıyorum, yani insanların yaşamasını 
istiyorum fakat katil Esat Suriye halkına 
zulüm ediyor. Suriye’de kan ve gözyaşı 
var. Dünya buna sesiz kalıyor.

Avrasya bölgesinde kan ve gözyaşı var ne 
zaman bu kan ve gözyaşları duracak?

Biz Suriye Türkmenleri olarak sadece 
Suriye’de veya Avrasya bölgesinde değil 
tüm dünyada kan ve gözyaşının durma-
sını ve insanların özgürce yaşamasını 
istiyoruz.

İki yıla aşkın Suriye devriminde, Türkiye 
Hükümetinin olaylara bakışı ve yaklaşı-
mı, Türkiye’nin Ortadoğu stratejisinde 
yeni bir yörüngede olduğunu göstermek-
tedir. ? 

Buradan TC yetkililerine seslenmek 
istiyorum Suriye’deki 3.5 milyon Türk 
varken sadece Ihvan kardeşler örgütünün 
desteklenmesi Türkmenlerin yok sayıl-
ması, kamplarda 2. sınıf mülteci mua-
melesi görmeleri acaba geliştirilen hangi 
politikaların habercisidir? 

Bu yaklaşım ve Bakış Ortadoğu ve İslam 
Dünyasının Lider ülkesi olan Türkiye için 
ileride çok iyi sonuçlar vaad  etmemekte-
dir, bu nedenle bu strateji karşı, Türkiye 
lehine ve çıkarlarına olmayan bazı Paktlar 
ve cepheleşmeler doğuracaktır, bir çok 
sorunlarla inleyen İslam Dünyası daha da 
büyük dertlere sürükleyecektir.

 Gönül isterdi ki; Türkiye devleti ve 
Hükümeti’nin bakışı tüm Türk-İslam 
Toplumlarını ve devletlerini kucaklayan, 
politikalar üreten bölgesinde hatta dün-
yada lider ülke konumuna gelsin fakat 
Türkiye maalesef  Lozan’dan sonra İn-
gilizlere verilen sözler gereği kendisini 
İslam Dünyasından soyutlamıştır. Halife-
nin Türkiye den kovulmasından bu yana 
Türk ve İslam alemi lidersiz bırakılmıştır. 
Maalesef Türkiye’de  İslam Dünyasında, 
Lider olacak biçimde akıllı siyaset 
geliştiren bir Hükümet çıkmadı. Ancak 
Türkiye özellikle son10 yıldır ak parti 
hükümeti sayesinde bölgesinde ve dünya-
da bir ivme kazandı diyebiliriz. Bu fırsat 
istikrar devam ettirilmeli. Bu coğrafyanın 
Türkiye ye ihtiyacı var orta doğuda hatta 
dünyada kanın gözyaşının durması için 
Türkiye ye tüm insanlığın ihtiyacı var. 
Tarihi misyonu gereği gerekeni kendine 
yakışanı yapmalıdır.

Yüzümüzü Suriye’ye döndüğümüzde 
bugün Suriye Türkmenlerin savaşçılığını 
ve Türk Tarihini Suriye muhalefetinin 
siyasi oluşumunda, Türkmen varlığını 
yok saymaktadırlar, Mazlum Suriye Hal-
kının borazanlığını yapan Bazı gruplar 
da Türkmenleri yok saymakta, buradan 
sormak istiyorum Suriye Türkmenleri-
nin dışlanmasının nedeni nedir?, 1918 
yılında (Fransız ve İngiliz) işgal küvetleri 
tarafından çizilen işgal sınırının Özvatan-
larının dışında kalmalarımıdır? 
Yoksa Araplaşmayıp biz Türküz diyip öz 
benliklerini korumaları, suç mudur? Ne-
den Türk Devleti Hükümeti soydaşlarının 

Yine söz alan Gaziantep Milletvekili Meh-
met Erdoğan da Avrasya’yı ata yurt ile 
ana yurdun birleşmesi olarak tanımladı. 
Erdoğan, konuşmasında ortak geçmiş-
ten bir örnek vererek, Orhan Gazi’nin 
İznik’i fethinde 10 binlerce Kırgız’ın nasıl 
yardıma koştuğunu ve şehit olduğunu 
anlattı. Erdoğan, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatı ile restore edilen Or-
hun Anıtları çalışmalarında bulunmaktan 
da gururlandığını ve duygulandığını söz-
lerine ekledi. 

Hasan Cengiz “Hedef Avrasya Birliği”
Sempozyumun önemine dikkat çeken Av-
rasya Kalkınma Platformu Genel Başkanı 
Hasan Cengiz ise Platformun amacının 
2023 yılında Avrasya Birliği’nin kurul-
ması olduğunu belirtti. Cengiz, bu hayali 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 
da dile getirdiğini hatırlatarak, bugün bu 
çalışmanın Rusya Devlet Başkanı Putin 
tarafından hayata geçirilmeye çalışıldığı-
na işaret etti. Cengiz, sözlerini şöyle sür-
dürdü:  “Fakat Davutoğlu’nun ve bizlerin 
kafasındaki Avrasya Birliği ile Putin’in 
kafasındaki Avrasya Birliği aynı değil. 

Bizim birliğimizde dostluk, kardeşlik ve 
Osmanlı ruhu olacak”.

Mustafa Ak “Üzerimize düşeni yapma-
ya hazırız”

Keçiören Belediye Başkanı Ak da Baş-
bakan Erdoğan’ın koymuş olduğu 2023 
vizyonunun sadece Türkiye ile sınırlı 
olmadığına değinerek, Avrasya’nın 2023 
vizyonununda bu kapsamda olduğunu 
aktardı. Ak, belediyeler olarak kendi 
üzerlerine de yükümlülük düştüğünü be-
lirterek, belediye etkinliklerinin önemine 
dikkat çekti. 

Başkent Platformu Suriye Temsilcisi 
Av.Ali Öztürkmen İn Konuşmaları 
Geceye Damgasını Vurdu.

Öztürkmen’in Konuşmasından Satır 
Başları!

Başkent Platformunun Suriye temsilcisi 
olarak burada bana konuşma fırsatı ver-
diğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. 
Başkent Platformunun Suriye temsilcisi 
olarak Suriye de “insanı yaşat ki devlet 
yaşasın” fikrini anlatmaya yaymaya ça-

Ankara (Sivil İnisiyatif) – Av-
rasya Kalkınma Platformu’nun 
düzenlediği ‘Avrasya’nın 2023 

Vizyonu’ konulu sempozyumun kapa-
nış oturumu gerçekleşti. Platform Ge-
nel Başkanı Hasan Cengiz, çalışmaların 
hedefinin ‹Avrasya Birliği’ olduğunu 
vurguladı. Keçiören Belediyesi Yunus 
Emre Kültür Merkezi’ndeki ‹Avrasya’nın 
2023 Vizyonu’ konulu sempozyum sona 
erdi. Avrasya Kalkınma Platformu Genel 
Başkanı Hasan Cengiz’in ev sahipliğin-
de gerçekleşen sempozyumun kapanış 
oturumuna AK Parti Genel Başkan Baş-
danışmanı ve Parti İçi Demokrasi Hakem 
Kurulu Başkanı Necati Çetinkaya, AK 
Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Er-
doğan, Kırgızistan Milletvekili ve Avrasya 
Kalkınma Belediyeler Birliği Genel Sekre-
teri Anarbek Kalmatov, Keçiören Belediye 
Başkanı Mustafa Ak, Başkent Platformu 
Suriye temsilcisi Av Ali Öztürkmen ve 
yine bazı belediye başkanları ile çok sayı-
da sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. 

Çetinkaya “Avrasya, Çin’den Balkanla-
ra büyük bir coğrafyadır”

Avrasya Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. 
Dr. Celal Erbay’ın moderatörlüğünü yap-
tığı toplantıda söz alan Necati Çetinkaya, 
Avrasya denince tüylerinin diken diken 
olduğunu dile getirdi. Avrasya’yı anlatır-
ken heyecanlandığı gözlenen Çetinkaya, 
geçmişe dikkat çekerek, «Buhara’yı 
görmediyseniz, tavsiye ederim gidin 
görün” dedi. Yine ortak kültüre işaret 
eden Çetinkaya, salondakilere Kaşgarlı 
Mahmut’un, Yusuf Has Hacib’in, Ahmet 
Yesevi’nin Ali Şir Nevai’nin eserleri-
ni okumalarını önerdi.  
 
Çetinkaya, bölgenin edebiyatından, sos-
yal yapısından bahsederken, Avrasya coğ-
rafyasının tarifinin de yanlış yapıldığını 
söyledi. İpek Yolu’nun önemini anlatan 
Çetinkaya, Avrasya denince akla Çin sı-
nırlarından Balkanlara kadar büyük bir 
coğrafyanın anlaşılması gerektiğini be-
lirtti. Çetinkaya, konuşmasında AK Parti 
ile birlikte Türkiye’nin Avrasya’daki çalış-
malarının kat kat arttığını da ifade etti.  
 
Erdoğan “İznik’in Fethinde on binlerce 
Kırgız Şehit Oldu”

‘Avrasya’nın 2023 Vizyonu’na 
Suriye Damgasını Vurdu
Başkent  Platformu Suriye Temsilcisi Av. Ali Öztürkmen, Suriye’de “insanı yaşat ki devlet yaşasın” 
düşüncesi çerçevesinde yaptıkları çalışmalara dikkat çekerek  “yani insanların yaşamasını 
istiyorum fakat katil Esat Suriye halkına zulüm ediyor. Suriye’de kan ve gözyaşı var. Dünya buna 
sesiz kalıyor” dedi.
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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 organizational 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 does 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 should not leave 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”.

At the end of the symposium, plaques 
were introduced to some politicians 
and NGO representatives for their 
contributions to the activities.

blood and tears to end not only in Syria 
and the Eurasia region but also in the 
whole world and want the people to live 
freely.

The approach of the Turkish government 
to the Syrian revolution, which has been 
going on for about 2 years, shows that 
Turkey’s strategy for the Middle East is 
on a new axis. 

I would like to address the officials of the 
Turkish state from here that what does 
the policy of supporting only the Muslim 
Brotherhood organization in Syria and 
neglecting 3.5 million of Turcoman and 
exposing them to an approach of second 
class refugees in the camps mean? 

This approach and view do not promise 
good outcomes in the future for Turkey, 
which is the leader country of the Middle 
East and the Islamic world. This strategy 
will give birth to counter strategies, 
alliances and confrontations against the 
interests of Turkey. This will lead the 
Islamic world, which is dealing with many 
problems, into heavier problems.

Our desire is that we would like to see 
the Turkish state and government to 
embrace all the Turkic-Islamic societies 
and states, and develop policies in this 
aspect to become the leader of its region 
or even the whole world. However Turkey 
has isolated itself from the Islamic world 
after promising to do so to Britain at 
the Treaty of Lausanne. Since expel of 
the Caliph from Turkey, the country and 
the Islamic world has been left without 
a leader. Unfortunately a government, 
which would develop logical policies, has 
not emerged in Turkey or in the Islamic 
world. However it is possible to say that 
Turkey has gained a momentum in the 
region and the world during the last 
decade with the AK Party government. 
This stability should be sustained. This 
geography needs leadership of Turkey to 
stop the blood and tears. Turkey should 
do what it is obliged to do as per its 
historical mission.

Looking at Syria, we see that the warrior 
character of the Syrian Turcoman and the 
existence of the Turcoman are neglected 
in formation of the Syrian opposition. 
Some groups, which are advocating the 
oppressed people of Syria, are neglecting 
the Turcoman; what is the reason for 
this? Is it because they remained outside 
the borders of their homeland after new 
borders were drawn by the occupation 
forces (France and Britain) in 1918? 
Or is it a guilt to remain Turk rather than 
being Arabized? Why is the Turkish state 
negligent against the suffering of its 
cognates?

Where is the Republic of Turkey, 
which is settled on the heritage of the 
Ottoman Empire? Where are the Turkish 
nationalists who are followers of the 
Touran cause; you see that the Eastern 
Turkistan is far away? Why are they 
trying to put before the Syrian Turcoman 
those who were advocating the murderer 
Assad in the past? 

You know those who buried in Çanakkale 

geography extending from the China 
borders to the Balkans. Çetinkaya added 
that Turkey’s interest to the Eurasia 
region has increased in counts with the 
AK Party government. 

Erdogan, “tens of thousands of Kyrgyz 
were martyred during the conquest of 
Iznik”

Another speaker AK Party Gaziantep 
Deputy Mehmet Erdoğan defined Eurasia 
as the unification of the ancestors’ 
land and the homeland. Mr. Erdoğan 
talked about the common history and 
mentioned how thousands of Kyrgyz 
people helped the Ottomans during the 
conquest of İznik and were martyred 
there. Mr. Erdoğan added that he was 
proud and very emotional to be present 
at the opening ceremony of the Orkhun 
Monuments, which were renovated upon 
the instructions of Prime Minister Recep 
Tayyip Erdoğan. 

Hasan Cengiz “The target is Eurasian 
Union” 

Chairman Hasan Cengiz pointing to the 
importance of the symposium underlined 
the objective of their activities. Mr. 
Cengiz stated that the objective of the 
Platform was to establish the Eurasia 
Union by the year 2023 and added that 
this vision was also introduced Minister 
of Foreign Affairs Mr. Ahmet Davutoğlu. 
He also stated that this vision today is 
being worked on by Russian President 
Vladimir Putin to be realized. Mr. Cengiz 
also mentioned; “However the Eurasia we 
and Mr. Davutoğlu are dreaming is totally 
different from that of Putin. In our vision 
there will be friendship, brotherhood and 
the Ottoman soul”.

Mustafa Ak “We are ready to do our 
part”

Mayor of Keçiören Mr. Mustafa Ak 
stated that the 2023 Vision set by PM 
Erdoğan was not limited for Turkey and 
that Eurasia 2023 vision was within 
this framework. Mr. Ak mentioned the 
importance of activities to be carried out 
by municipalities in terms of achieving 
this goal. 

Syria Representative of the Capital 
City Platform Sol. Ali Öztürkmen “ 
There is blood and tears in Syria. World 
remains silent “

Some main points from the speech by 
Mr. Öztürkmen:

“I would like to thank you as the Syria 
representative of the Capital City 
Platform to give me this opportunity to 
speak here. I am trying to extend the idea 
of the Capital City Platform summarized 
as “let the man live so the state lives” in 
Syria. I want the people to live however 
the murderer Assad is oppressing the 
Syrian people. There is blood and tears 
in Syria and the world is watching this 
silently.

How long will this blood and tears 
continue in the Eurasia region?

We as the Turcoman in Syria want the 

Ankara (Non-Governmental 
Initiative)The closing session 
of the “Eurasia’s 2023 Vision” 

symposium, which was organized by 
Eurasia Development Platform was 
concluded. Chairman of the Platform Mr. 
Hasan Cengiz has mentioned the target 
for their operations as the “Eurasian 
Unity”. The symposium has taken place 
in Yunus Emre Cultural Center of the 
Keçiören Municipality. The symposium, 
which was hosted by Chairman of the 
Eurasia Platform Mr. Hasan Cengiz, was 
attended by Mr. Necati Çetinkaya, Chief 
Advisor to the Chairman of AK Party and 
Head of the Party Democracy Arbitrary 
Board; AK Party Gaziantep Deputy Mr. 
Mehmet Erdoğan; Deputy of Kyrgyzstan 
and Secretary General of the Eurasia 
Development Municipalities Union Mr. 
Anarbek Kalmatov; Mayor of Keçiören 
Mr. Mustafa Ak; Syria Representative 
of the Capital City Platform Mr.  
Ali Öztürkmen, other Mayors and 
representatives of many NGOs. 

Cetinkaya “Eurasia is a large 
geography, from China, to the 
Balkans,“

Necati Çetinkaya said during the 
meeting, which was moderated by the 
Head of the Eurasia Thinking Institute 
Professor Celal Erbay, that he felt very 
emotional when Eurasia was mentioned 
and stressed the importance of past and 
said “If you still have not seen Bukhara I 
suggest you to visit and see it”. Çetinkaya 
who pointed to the joint culture 
suggested the audience to read books of 
Mahmud of Kashghar, Yusuf Has Hajib, 
Ahmed Yasawi and Ali Shir Nawai. 

Çetinkaya mentioned while talking 
about the literature and social structure 
of the region that the definition of the 
Eurasian geography was made wrong. 
Mentioning the importance of the Silk 
Road, Çetinkaya said when talking 
about Eurasia, one should think a vast 

Başkent  Platformu Suriye Temsilcisi Av. Ali Öztürkmen, Suriye’de “insanı yaşat ki devlet yaşasın” düşüncesi çerçevesinde yaptıkları 
çalışmalara dikkat çekerek  “yani insanların yaşamasını istiyorum fakat katil Esat Suriye halkına zulüm ediyor. Suriye’de kan ve 
gözyaşı var. Dünya buna sesiz kalıyor” dedi.

Syria Marks The ‘Eurasia 2023 Vision’
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mızı topluyoruz… İnşallah önümüzdeki 
günlerde bunları kitaplaştıracağız… 
Başkanlık sisteminin beldi de en önem-
li yararı, koalisyon tehdidini ortadan 
kaldıracak olmasıdır. Hal böyle olunca, 
siyasi istikrarla birlikte ekonomik istik-
rar da söz konusu olacaktır. Ve Türkiye, 
2023 hedeflerini 2023’ten önce yakala-
ma şansı yakalayacaktır”.

 Siyasi istikrarı sağlar isek, ekonomik 
istikrar da beraberinde geliyor zaten…”

“mevcut yapımıza uygun olmayanları 
ayıklayalım. Katılımcı karar alma siste-
mi oluşturalım, tartışalım. En ideali için 
karar verelim” diye konuştu.

Başkanlık Sistemi, Koalisyon Tehdi-
dini ortadan kaldırır…

Şu an tüm kurumlarda uyumlu bir 
çalışmanın olduğuna da vurgu yapan 
Başbakan Erdoğan sözlerini şöyle 
tamamladı:

“Başkanlık sistemi ile ilgili çalışmaları-

gücünüzle ve bütün işlerinizde adaleti 
gerçekleştirin. Allah için şahitlik eden 
insanlar olun. Bu hükmünüz ve şahitli-
ğiniz isterse bizzat kendiniz, anneniz, 
babanız ve yakın akrabalarınız aleyhin-
de olsun. İsterse onlar zengin veya fakir 
bulunsun; çünkü Allah her ikisine de 
sizden daha yakındır. Onun için, sakın 
nefsinizin arzusuna uyarak adaletten 
ayrılmayın. Eğer dilinizi eğip bükerek 
gerçeği olduğu gibi söylemekten çekinir 
veya büsbütün şahitlikten kaçarsanız, 
iyi bilin ki Allah bütün yaptıklarınızdan 
haberdardır.”

HARVARD ÜNİVERSİTESİ KISA TA-
RİHÇE

Harvard Üniversitesi, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde Massachusetts eyaletinin 
Boston şehrinin Cambridge mahalle-
sinde bulunan ve alanında dünyanın en 
önde gelen üniversitelerinden biri ola-
rak tanınan özel bir yüksek öğretim ku-
rumudur. 1636 yılında kurulan ve Ivy 
League üyesi olan Harvard Üniversitesi, 
ABD’de hala eğitim vermekte olan en 
eski yüksek öğretim kurumudur.

THE MEANING OF SURAT AN-NISA 
135’ VERSE 

O you who believe! Stand out firmly 
for justice, as witnesses to Allah; even 
though it be against yourself or your 
parents, or your kin, be he rich or poor, 
Allah is a Better Protector to both (than 
you). So follow not the lusts (of your 
hearts) lest you avoid justice; and if you 
distort your witness or refuse to give 
it, verily, Allah is ever Well-Acquainted 
with what you do.

BRIEF HISTORY OF HARVARD 
UNIVERSITY

Harvard University is one of the 
leading universities of the world’s 
most recognized private institution 
of higher education placed in 
Cambridge neighborhood of Boston 
city Massachusetts in United States of 
America. Harvard University which was 
established in 1636 and is a member 
of the Ivy League is still the oldest 
institution of higher education which 
provides training in the United States 

presidential system. Hopefully we will 
publish these works in the coming 
days. Probably the most important 
benefit of the presidential system 
is that it eliminates the threat of 
coalition. In this case there will 
economic stability together with 
political stability… And Turkey will be 
able to achieve its goals for 2023 even 
before 2023. If we achieve the political 
stability, the economic stability comes 
along …”

Ankara (Sivil İnisiyatif) -  Baş-
bakan Recep Tayyip Erdoğan, 
Başkanlık Sisteminin enine bo-

yuna tartışılmasının ülkenin geleceği 
açısından oldukça önemli olduğuna 
dikkat çekerek “öyle çalışalım ki Baş-
kanlık Sistemi Türk Sistemi olsun” 
dedi.

Dünyada var olan sistemlerin değer-
lendirilmesinde kültürel ve toplumsal 
yapı farklılıklarının öncelikli olarak in-
celenmesini isteyen Başbakan Erdoğan 

Dünya bu olayı konuşuyor. 
Amerika’nın en önemli üni-
versitelerinden biri olan 

Harvard Üniversitesi, Hukuk Fakül-
tesi Kütüphanesi’nin girişine Kur’an’ı 
Kerim’den bir ayet astı. Üniversitedeki 
Words of Justice isimli sergi kapsamın-
da, Nisa Suresi’nin 135. ayetine de yer 
verildi.

ABD, niye büyük bir devlet olduğunu 
yine güzel bir örnekle dünyaya gösterdi. 
Nisa suresinin 135’inci ayeti bugünler-
de ülkenin en önemli üniversitelerinin 
birinin duvarına asıldı. terörle islam’ı 
yanyana getirmeye çalıyan ABD yöneti-
mine ve Siyonizmin öncülerine rağmen, 
bu girişim bir başarı olarak gösterili-
yor. Zaman gazetesinin haberine göre, 
Harvard Üniversitesi, Hukuk Fakül-
tesi Kütüphanesi’nin girişine Kur’an’ı 
Kerim’den bir ayet astı. Adalet kavra-
mını en iyi anlatan ifadelerin bir araya 
getirildiği ‘Adalet Sözcükleri’ (Words of 
Justice) isimli sergi kapsamında, Nisa 
Suresi’nin 135. ayetine de yer verildi.

NİSA SURESİ 135’NCİ AYET MEALİ

“Ey iman edenler! Haktan yana olup var 

World is speaking on this 
event. Harvard University 
One of the most important 

universities of the United States hung 
a verse from Quran in the entrance of 
the School of Law Library. Surat an-
Nisa 135’ verse was included at the 
exhibition named Words of Justice at 
the university.

The United States again showed the 
world why it is a great state with a good 
example.

Surat an-Nisa 135’ verse is hung on 
the wall of one of the most important 
universities in the country in these 
days. In spite the U.S. administration 
and the Zionist leadership in working 
to bring terror and Islam together, 
this venture is shown as a success. 
According to the news from newspaper 
Zaman, Harvard University hung a 
verse in the Quran on entrance of the 
School of Law Library. In the concept of 
the exhibition titled (Words of Justice) 
that brought the statements best 
describes justice together, Surat an-
Nisa 135’ verse was included. 

in the world and added; “let us 
eliminate the aspect that are contrary 
to our structure. Let us establish a 
participatory decision making system. 
Let us decide for the most ideal one”.

Presidential system will eliminate 
Coalition threats …

PM Erdoğan stressed that currently 
there is a harmonious working 
between all institutions and said:

“We are finalizing our works for the 

Ankara (Non Governmental 
Initiative) -  Prime Minister 
Recep Tayyip Erdoğan 

mentioned that a thorough discussion 
of the presidential system is to the 
benefit of the future of the country 
and said “let us work in such a 
way that the Presidential System 
becomes a Turkish system”.

PM Erdoğan stated that differences 
in cultural and social structures 
should be evaluated initially in the 
assessment of the existing systems 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan:

“Başkanlık Sistemi, Türk Sistemi Olsun”
“Çok farklı sistemlerin bize faydalı yanlarını alalım, kültürel ve toplumsal yapı farklılığı 
nedeniyle uygulayamayacağımız yanlarını ayıklayalım. Katılımcı karar alma sistemi 
oluşturalım, tartışalım. En ideali için karar verelim”.

“Presidential system be a Turkish system”
Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan:

“We should take the good sides of different system and eliminate the aspect that we cannot 
apply due to differences in cultural and social structures. Let us establish and argue a 
participatory decision making system. Let us decide for the most ideal one”.

Harvard Üniversitesi’ne 
Kur’an ayeti astılar
Dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Harvard 
Üniversitesi, Müslümanları şaşırtacak bir olaya imza attı.

Qur’an verse wall hung at 
Harvard University 
Harvard University, one of the best universities in the world put a 
sign to an event that surprise the Muslims.
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‘’ In fact, the Turkish nation don’t need 
to defense, to make propaganda related 
with unfounded Armenian allegations 
but needs to tell the world the truth. It 
should be sadly noted that in Turkey and 
the Turkish world one who do not know 
the background of the subject is observed 
not less.’’ He emphasized they felt the 
presence of institutions and civil society 
organizations already taking action with 
these thoughts in America and Europe 
and he said this issue has been taken 
into consideration in determining these 
awards.

Akengin said: foci who said Turkey sho-
uld apologize from Armenians and pro-
duce material for the Armenian Diaspo-
ras propaganda, the imperialist countries 
of the time by following a fight   policy 
Turkish and Armenian peoples each ot-
her that cause human tragedies they now 
need to understand they should apologi-
ze both from the Turkish people and the 
Armenian people. That is our contention 
as TÜRKSAV.”

At the press conference, “Sorrows of 
Balkan Poetry Anthology’’ prepared and 
published by TÜRKSAV due to the 100th 
anniversary of the Balkan Wars ‘’ also 
introduced and presented to members of 
the press.

rası propagandalarına malzeme üreten 
odakların, Türk ve Ermeni halklarını 
birbirine kırdırma politikası güderek 
insanlık facialarına sebep olan zamanın 
emperyalist ülkelerinin, şimdi hem Türk 
halkından hem de Ermeni halkından 
özür dilemeleri gerektiğini anlamaları 

gerekir. TÜRKSAV olarak bizim tezimiz 

de budur.’’

Basın toplantısında, Balkan Savaşları’nın 
100. yılı dolayısıyla TÜRKSAV’ın hazır-
layıp yayınlamış olduğu ‘’Balkan Acıları 
Şiir Antolojisi’’ de tanıtıldı ve basın men-
suplarına sunuldu. 

Ankara (Civil Initiative)- The 
Turkish World Writers and Ar-
tists Association (TÜRKSAV) 

President Yahya Akengin said in a press 
conference in Ankara that one of the 
important issues taken into account in 
determining the 17th Turkish World 
Service Awards is to draw attention for 
the measures to be taken against some of 
foci’s preparations to reduce Turkey in a 
difficult situation due to the unfounded 
Armenian allegations in 2015. For this 
purpose, the more accurate will be the 
award ceremony is intended to conduct 
in the United States, he said.

Yahya Akengin who stated that they are 
in preparation for editing a panel dis-
cussion on’’ Turkish World Lobbying’’as 
well as to participate the Turkish march 
in New York, and the award ceremony, 
from the standpoint as President of Azer-
baijan Ilham Aliyev expressed from time 
to time’’ a nation is not of two lobby’’ 
emphasized the importance of initiatives 
aimed at attracting brotherly countries 
attention to the subject and to inform 
the Turkish world against the Armenian 
propaganda. He passed a heard that Ar-
menian Diaspora in order just to defama-
tion of Turkey has allocated 50 million 
dollars even for a movie.

TÜRKSAV President Akengin who said 

ve ödül töreninin yanı sıra ‘’Türk Dün-
yası Lobiciliği’’ konulu bir panel düzen-
leme hazırlıkları içinde olduklarını ifade 
eden Yahya Akengin, Azerbaycan  Devlet 
Başkanı İlham Aliyev’in zaman zaman 
ifade ettiği ‘’Bir milletin iki lobisi olmaz.’’ 
görüşünden hareketle de kasıtlı Ermeni 
propagandaları karşısında Türk dünya-
sını bilgilendirme ve kardeş ülkelerin 
konuya ilgisini çekme amaçlı girişimlerin 
önemli olduğunu vurguladı. Ermeni di-
yasporasının Türkiye’yi karalama maksa-
dıyla sadece bir film için bile 50 milyon 
dolar ayırdığı duyumunu aktardı.

‘’Esasen Türk milletinin, asılsız Erme-
ni iddialarıyla ilgili olarak savunmaya, 
propaganda yapmaya değil, gerçekleri 
dünyaya anlatmaya ihtiyacı vardır. Üzü-
lerek belirtelim ki Türkiye’de ve Türk 
dünyasında bu konunun arka planını 
bilmeyenlerin az olmadığı gözlenmekte-
dir.’’ diyen TÜRKSAV Başkanı Akengin, 
Amerika’da ve Avrupa’da bu düşüncelerle 
şimdiden harekete geçen kurumları-
mızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın 
varlığını hissettiklerini vurguladı ve bu 
ödüllerin belirlenmesinde bu hususun 
da göz önünde bulundurulduğunu söy-
ledi. Akengin sözlerini şöyle sürdürdü: 
’’Türkiye’nin Ermenilerden özür dilemesi 
gerektiğini söyleyen ve Ermeni diyaspo-

Ankara (Sivil İnisiyatif) - Türk 
Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar 
Vakfı (TÜRKSAV) Başkanı Yahya 

Akengin Ankara’da düzenlediği basın 
toplantısında, 17. Türk Dünyasına Hiz-
met Ödülleri belirlenirken dikkate alınan 
önemli hususlardan birinin, 2015 yılında 
asılsız Ermeni iddiaları dolayısıyla bazı 
odakların Türkiye’yi zor duruma düşür-
me hazırlıklarına karşı alınacak önlemle-
re şimdiden dikkatleri çekmek olduğunu 
söyledi. Bu maksatla da ödül töreninin 
ABD’de yapılmasının daha isabetli olaca-
ğının düşünüldüğünü belirtti.

Nevyork’taki Türk yürüyüşüne katılma 

17. TÜRK DÜNYASINA HİZMET 
ÖDÜLLERİ SAHİPLERİ
KIRGIZİSTAN
-Devlet Başkanı Almazbek ATAMBAYEV
 (Türk birliğine ve Türk dünyası idealine 
destek ve hizmetleri) 

TÜRKİYE
-Türkiye Cumhuriyeti Vaşington 
Büyükelçisi Namık TAN
  (Amerika’daki Türk sivil toplum 
kuruluşlarına desteği, aralarındaki iş birliği 
ve hizmet
  uyumluluğunu sağlamadaki yaklaşımları, 
ABD’deki Türk dünyası konulu kültürel ve 
sosyal 
  etkinliklerde birleştirici etkileri)
 -Ressam Rauf TUNCER
  (Eserlerindeki Türk tarihinden esintiler)
 -Orhan HAKALMAZ
  (Türk halk müziğindeki nitelikli icraat ve 
hizmetleri)

AZERBAYCAN 
-Vaşington Büyükelçisi Elin 
SÜLEYMANOV
 (Ermeni diyasporasının asılsız iddiaları 
karşısında Türk dünyası lobiciliğine destek 
ve katkıları)

ABD
-Başkan Ergün KARLIKOVALI’nın 
şahsında 

 Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi
-Başkan Faruk TABAN’nın şahsında
 Türk Amerikan Birliği
-Başkan Ali ÇINAR’ın şahsında Türk 
Amerikan Dernekleri Federasyonu
 (Bu üç çatı kuruluşun Türkiye’nin uluslar 
arası çıkarları konusunda takındıkları ortak 
 tavır, tutum ve hizmetleri) 

-Prof. Dr. Edward FOSTER 
 (Türkiye’deki üniversitelerle ABD 
üniversiteleri arasındaki iş birliği 
çalışmalarına katkıları ve 
 Türk edebiyatından çeviriler yaparak 
tanıtımları)

-Prof. Dr. Hasan Bülent PAKSOY
 (Türk destanları üzerine çalışmaları) 

KAZAKİSTAN
-Şair ve Yazar Muhtar ŞAHANOV
 (Özelde Kazakistan’ın özgürlüğü ve 
bağımsızlığı yolundaki hizmetleri,  genelde 
ise edebi 
 eserleriyle Türk dünyası kültürüne katkıları 
dolayısıyla ve 70. yaşına bir armağan olmak 
 üzere) 

MAKEDONYA 
-Prof. Dr. Numan ARUÇ
 (Makedonya Bilimler ve Sanatlar 
Akademisinde Türk dünyası kültür ve 
sanatına hizmetleri)                                       

17th  TURKISH WORLD SERVICE 
AWARD HOLDERS
KYRGYZSTAN
- Almazbek ATAMBAYEV, President 

 (support and services to the ideal of the 
unity of Turkish community and Turkish 
world) 

TURKEY
- Namık TAN, Ambassador of the 
Republic of Turkey in Washington 

  (Support for Turkish civil society 
organizations in the United States, his 
approach to ensure cooperation and 
compatibility services between them, 
Unifying effect in cultural and social 
activities on the Turkish world in the United 
States )

 - Rauf TUNCER, painter

  (His work  inspired by Turkish history)

 -Orhan HAKALMAZ

  (quality performance and services in 
Turkish folk music)

AZERBAIJAN
- Elin SÜLEYMANOV, Ambassador to 
Washington, DC

( support and contributions to the Turkish 
world lobbying against unfounded 
allegations of the Armenian diasporas) 

USA
- On the name of the President Ergun 

KIRLIKOVALI  

Assembly of Turkish American 
Associations

-On the name  of the President Faruk 
TABAN

Turkish American Association

-On the name of President  Ali ÇINAR

Federation of Turkish American 
Associations

(common attitudes,  and services of this 
three roof  organizations on Turkey’s 
international  interests)

-Prof. Dr. Edward FOSTER 

(His contributions to the cooperation 
between United States universities and 
universities of Turkey, Introductions through 
translations of Turkish literature)

-Prof. Dr. Hasan Bülent PAKSOY

 (his work on Turkish epics) 

KAZAKHSTAN
- Muhtar ŞAHANOV, Poet and Author

(In particular, for his services towards the 
freedom and independence of Kazakhstan, 
in general his contributions of Turkish world 
culture with his literary works and as a gift 
for his 70th birthday) 

MACEDONIA
-Prof. Dr. Numan ARUÇ

 (for his services to  Turkish world of culture 
and art in Macedonian Academy of Sciences 
and Arts) 

TÜRKSAV-17. TÜRK DÜNYASINA 
HİZMET ÖDÜLLERİ AÇIKLANDI
Mayıs 2013 sonunda ABD’de Türk Günü’nde yapılması planlanan 
törende 6 ülkeden 12 kişi, kurum ve kuruluşa ödül verilecektir.

TÜRKSAV-17TH SERVICE AWARDS TO TURKISH 
WORLD ANNOUNCED 
12 people from 6 countries, institutions and organizations will be awarded at the ceremony on Turkish 
Day scheduled for the end of May 2013 in the United States.
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Ramazan
TOPRAK

Yine yanıltmadılar.. 
Yine beklentiler! boşa çıkarmadılar.. 
Yine hepimize ‘lanet olsun size’ dedirttiler.. 
9 Ocak günü Paris Kürt Enformasyon 
bürosunda 
Ülkemizce aranan örgüt üyesi üç kadın 
öldürüldü.. 
 
Paris.. rezidans ve işyeri ağırlıklı işlek bir 
cadde.. 
Bina girişinde enformasyon bürosu tabelası 
yok.. 
Kapı şifreli.. şifreyi bilen doğrudan 
girebiliyor.. 
Şifreyi bilmeyen içeriye telefon ediyor, 
İçeridekiler kapıyı açarsa girebiliyor.. 
Cinayetler sonrası kontrolde, kapı 
oynanmamış.. 
İçeriye giriş normal yoldan gerçekleşmiş.. 
Çıkarken kapıyı kilitleyip çıkmışlar.. 
Şifresi çalışıyor, arızası yok.. 
Cinayetten 3 gün önce bina çevresindeki 
Kamera takip sistemi tamir bahanesiyle 
sökülmüş.. 
Enformasyon bürosu direktörü Leon Edart, 
“Kurbanlar kapıyı katillerine açmış 
görünüyor”.. 
Böylesine merkezî ve güvenlikli bir caddede 
Kolayca ve soğukkanlılıkla işlenebilen 
cinayetler.. 
 
Fransız Savcı Molins’in açıklamasına göre, 
“Baş-zanlı PKK’lı tetikçi Ömer Güney’in 
yakalanması”, 
Olayı tezgahlayanların bulunduğu ya da 
Olayın aydınlatıldığı anlamına gelmez.. 
Bu tür eylemlerde, “tetikçi” ile eylemin 
“Asıl sahipleri” arasındaki irtibat özenle ve 
Özellikle kesilir.. ki, yakayı ele vermeden.. 
Bi’sonraki eylemini de.. rahatlıkla 
yapabilsin(!) diye.. 
Tetikçinin amcası Zekai Güney’in, 
“Hasta ve beyninde tümör olan yeğeninin 
Yarım saat öncesini hatırlamadığını” 
söylemesi ise 
Mevcut şüpheleri daha da büyütmektedir.. 
Fransız Cumhurbaşkanı Hollande’ın, 
“Düzenli görüştüğü” kadınların öldürülmesi 
Olayı aydınlatılamadığı takdirde bütün 
Şüpheler Fransa’ya yönelecektir.. 
 
* Kemal Burkay, 
“Paris’teki olay Çukurca saldırısı gibi 
Süreci sabote etmek isteyen odakların işi.. 
Sürece desteği sürdürmek ve kararlı olmak 
lazım”.. 
* Paris Kürt Enstitüsü Başkanı Kendal Nezan, 
“Her iki taraftan barış görüşmelerini 
istemeyen 
Aşırı uçtakilerin işi olabilir”.. 
* Kürt siyasetçi-yazar ibrahim Güçlü, 
“Amaç, süreci provake ederek bugünden 
engelleme”.. 
* BDP Eşbaşkanı Demirtaş, 
“İnfazların arkasında NATO gladyosu var.. 
Türkle, Türk Milletiyle alakalı birşey değil 
bu””.. 
 
Klasik ve her zaman geçerli kuraldır: 
Cinayetlerle baltalanmak istenen çözüm 
sürecinde, 
Çözümsüzlük kimlere yazıyorsa, 

Eylemi de onlar yapmıştır.. 
Olayı, görülebilir özellikleriyle 
“Derin devletle” ilişkilendirenler de, 
“Örgüt içi infazla” ilişkilendirenler de, 
“Yabancı servis işi” diyenler de dahil tamamı, 
MİT-İmralı görüşmeleriyle oluşturulan 
İyimserlik havasını ve buna umutla bakan 
kesimleri, 
Kötümserlik havasına sokma amaçlı 
provokatif bir eylem.. 
Umutsuzluğu aşılama eylemi.. kurşunlar, 
umuda sıkıldı.. 
İyimserliğe sıkıldı.. iyimserlikten rahatsız 
olanlarca sıkıldı.. 
Oluşturulmaya çalışılan ılıman iklime sıkıldı.. 
Kandan, ölümden beslenenlerce sıkıldı.. 
Kandan beslenenler için, kanın 
Türk, Kürt, Arab, Acem gibi etnik kökene veya 
Sünni, Alevi, Şii gibi mezhep mensubuna 
aidiyetinin 
Hiç ama hiçbir önemi yok.. yeterki kan 
olsun(!)..  
 
Bu olaydan 2 gün önce, 
Çukurca-Karataş Karakolu saldırısıyla, nasılki 
Türkler Kürtlere karşı kışkırtılmaya 
çalışıldıysa, 
Paris saldırısıyla da Kürtler Türklere karşı 
kışkırtılıyor.. 
Karşılıklı kışkırtmalarla çözüm sürecine 
duyulan 
Toplumsal destek ve güven yokedilmek 
isteniyor.. 
Paris gibi güvenliğin yüksek olduğu bir 
şehirde 
Zamanlaması ustaca(!) ayarlanmış, 
sansasyonel, 
Provokatif bir eylem.. amacı apaçık ortada.. 
Dünlerde defalarca yaşandığı üzere, 
Çözüm için çabalanılan sürecin 
Sabote edilmesi.. 
 
1993 yılına dikkat.. 
* 24 Mayıs 1993, Bingöl.. 33 er katledildi.. 
* 2 Temmuz 1993, Sivas-Madımak Oteli 
provokasyonu.. 
Bir kısmı alevi 37 vatandaşımız katledilerek 
Önce aleviler sünnilere karşı kışkırtıldı.. 
akabinde, 
* 5 Temmuz 1993, Erzincan-Başbağlar.. 33 
sünni köylü 
Katledilerek bu kez sünniler alevilere karşı 
kışkırtıldı.. 
Kürt sorunu ve terör konusunda Merhum 
Özal’ın 
Yerli, millî bir senaryoyla başlattığı.. ancak 
kanaatimizce 
Kendisi ve ekibinin hayatına mâlolan.. en 
kapsamlı 
Çözüm girişimi bu suretle boşa 
düşürülmüştü.. 
 
Kürt meselesi ve terör konusunda 
Oluşan güçlü beklentiler ve güven iklimi, 
İlk kez bu kadar geniş toplumsal destek 
buldu.. 
Barışın tesisi, savaşmaktan daha zor bir 
süreç.. 
Barış, geçmişin acıları üzerine inşa edileceği 
için 
Kolayca sabote edilebilir, ediliyor da.. ancak 
başarılırsa, 

Bütün toplum kesimleri için olağanüstü bir 
güç, bir enerji 
Ortaya çıkaracağı içindir ki sabote edilmek 
isteniyor.. 
“Payları farklı olsa da paydaları ortak ve aynı” 
Bu tür organizasyonlarda, 
Çözümsüzlükten beslenen yerli-yabancı, 
Bölgesel-küresel aktörlerin 
Fevkalâde önemli faktörler olmasına dikkat..! 
Dost(!) görünümlülerin, 
“İnsan hak ve özgürlükleri” kavramından 
“İnsan kanı ve gözyaşlarını” amaçladığını 
görmek, 
Bazı şüpheli noktaları anlamamızı 
kolaylaştıracaktır.. 
Elleriyle savaşın acımasız dilini kullananlar, 
Dilleriyle barışı tesis edemezler.. 
* 
Soruna, 
“Galib-mağlub” bakış açısı, sorunlu bir bakış 
açısı.. 
Hep birlikte kazanan olma hedeflenmiyorsa, 
Hep birlikte kaybedilecektir..

Yanıltmadılar..

Klasik ve her zaman geçerli 
kuraldır: 
Cinayetlerle baltalanmak 
istenen çözüm sürecinde, 
Çözümsüzlük kimlere 
yazıyorsa, 
Eylemi de onlar yapmıştır.. 
Olayı, görülebilir özellikleriyle 
“Derin devletle” 
ilişkilendirenler de, 
“Örgüt içi infazla” 
ilişkilendirenler de, 
“Yabancı servis işi” diyenler de 
dahil tamamı, 
MİT-İmralı görüşmeleriyle 
oluşturulan 
İyimserlik havasını ve buna 
umutla bakan kesimleri, 
Kötümserlik havasına sokma 
amaçlı provokatif bir eylem.. 
Umutsuzluğu aşılama eylemi.. 
kurşunlar, umuda sıkıldı.. 
İyimserliğe sıkıldı.. 
iyimserlikten rahatsız 
olanlarca sıkıldı.. 
Oluşturulmaya çalışılan ılıman 
iklime sıkıldı.. 
Kandan, ölümden beslenenlerce 
sıkıldı.. 
Kandan beslenenler için, kanın 
Türk, Kürt, Arab, Acem gibi 
etnik kökene veya 
Sünni, Alevi, Şii gibi mezhep 
mensubuna aidiyetinin 
Hiç ama hiçbir önemi yok.. 
yeterki kan olsun(!)..
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Ramazan
TOPRAK

They did not mislead once more... 
They did not misguide the expectations... 
Once more they made us say “damn it”... 
on January 9th, in the Kurdish Information 
Bureau in Paris, 
Three women accused of being member of 
crime organization by Turkey,
Were killed… 
 
Paris... an avenue crowded with residences 
and offices... 
There is no sign of the information bureau at 
the entrance of the building... 
The door is protected with password... Those 
who know the password, enter directly... 
And those who do not, phone the people 
inside, 
If the door is opened from inside, then they 
can enter... 
In post-murder investigations, no sign of 
breach to the door is seen... 
Entrance was made through normal 
procedures... 
When they have left, they have locked the 
door... 
Password system is working, it is not 
broken... 
Three days before the murder, the camera 
system around the building  
has been dismounted for a so called 
“maintenance”... 
Leon Edart, director of the information 
bureau says; 
“It seems the victims have opened the door to 
their murderers”... 
Such a professional and easily committed 
murders,
In such a central and secure avenue... 
 
As the French prosecutor Molins says; 
“Arrest of the PKK member perpetrator Ömer 
Güney,
Does not mean that the planners have been 
identified or the case has been solved... 
In such events, the connection between the 
“perpetrator” and the real planners
of the event is cut immediately... 
So that they can commit the next crime 
easily... 
The statement by the perpetrator’s uncle 
Zekai Güney saying; 
“my nephew has got a tumor in his brain; 
he cannot remember what happened even 
half an hour ago”  
increases the suspicions about the event... 
In case the event is not solved, all suspicions 
will be towards France,
Especially after the French President 
Hollande said “he regularly met the victims”... 
 
* Kemal Burkay; 
“The event in Paris, similar to Çukurca 
assault, 
is committed by those who wish to sabotage 
the process... 
The process should be supported and we 
should be decisive”... 
* Head of the Kurdish Institute of Paris 
Kendal Nezan; 
“It might have been planned by anti peace 
extremist groups in both sides”... 
* Kurdish politician and author İbrahim 
Güçlü; 
“The aim is to block the process through such 
provocations”... 
* BDP Co-chairman Demirtaş, 
“The NATO gladio is behind these executions. 
It has nothing to do with Turkey and the 
Turkish nations”... 

It is a classic and always valid rule: 
In such a peace talks process, which is aimed 
to be interrupted with such murders, 
Whoever benefits from deadlock situation,
They are behind this event... 
The event, with its visible features, 
is a provocative one aiming to pessimize all:
Including those who relate the event with 
“deep state”, 
or “internal reckoning” within the 
organization, 
or claim it is “organized by foreign 
intelligence agencies”, 
and those who have an optimistic look to the 
new peace talks process
Established between MİT and İmralı... 
It is an action to inject hopeless feelings to 
all… The gun was shot to our hopes... 
It was shot to optimism… It was shot by 
those who dislike optimism... 
It was shot to the mild climate, which is 
attempted to be settled all around... 
It was shot by those who live on blood and 
death... 
For those who live on blood, it does not 
matter whether the blood belongs to 
any ethnical background like Turk, Kurd, 
Arab, Farsi and other,
or sectarian belongings like Sunni, Shiite or 
Alevite.
All they want is blood... 
 
Two days before this event, 
the assault to the military station in Çukurca-
Karataş,
aimed to provoke Turks against Kurds;
and this plot in Paris aimed to provoke Kurds 
against Turks... 
Through such mutual provocations,
They aim to destroy the social confidence to 
the peace process... 
This is such a provocative, sensational and 
timed action committed in a city like Paris,
Where the security measures are very high…
The aim is very clear…
As done lots of times in the past,
To sabotage the peace process... 
 
Pay attention to the year 1993... 
* 24th May 1993, Bingöl.. 33 soldiers were 
murdered... 
* 2nd July 1993, Sivas-Madımak Hotel 
provocation... 
37 citizens were murdered including Alevites; 
aiming to provoke Alevites against Sunnis... 
Then; 
* 5th July 1993, Erzincan-Başbağlar... 33 
Sunni villagers were murdered,
This time to provoke Sunnis against Alevites... 

So the most comprehensive and national 
solution process for the Kurdish problem,
Initiated by late Özal, which we think cost the 
lives of himself and his team
was nullified in this way.. 
 
The strong expectations and the feeling of 
confidence
regarding the Kurdish issue and terror, for the 
first time
found such a wide social support... 
Establishing the peace is a process harder 
than warfare... 
Peace can be and is being easily sabotaged 
since it is established upon the pains of the past… 
However it is being sabotaged because 
if it is achieved, it will emerge a tremendous 
power and energy
for all the sections of the society... 

 
“Although their interests are different, they 
have one common feature “, 
In such organizations, 
It is worth mentioning the existence of 
domestic-foreign
regional-global actors, who benefit from the 
deadlock..! 
Seeing those who look friendly (!), 
talk about “human rights and freedoms” 
concepts, 
but aim shed of “human blood and tears”, 
will make us understand some dark points 
easily... 
Those who use the merciless tools of war their 
hands, 
cannot establish peace with their tongues... 
* 
The view to the problem from the point of
“winner-looser” is a problematic view... 
If the aim is not to succeed together, 
we will lose together...

They did not mislead..

It is a classic and always valid rule: 
In such a peace talks process, 
which is aimed to be interrupted 
with such murders, 
Whoever benefits from deadlock 
situation,
They are behind this event... 
The event, with its visible features, 
is a provocative one aiming to 
pessimize all:
Including those who relate the 
event with “deep state”, 
or “internal reckoning” within the 
organization, 
or claim it is “organized by foreign 
intelligence agencies”, 
and those who have an optimistic 
look to the new peace talks process
Established between MİT and 
İmralı... 
It is an action to inject hopeless 
feelings to all… The gun was shot 
to our hopes... 
It was shot to optimism… It 
was shot by those who dislike 
optimism... 
It was shot to the mild climate, 
which is attempted to be settled all 
around... 
It was shot by those who live on 
blood and death... 
For those who live on blood, it 
does not matter whether the blood 
belongs to 
any ethnical background like Turk, 
Kurd, Arab, Farsi and other,
or sectarian belongings like Sunni, 
Shiite or Alevite.
All they want is blood...
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Başbakanın “Öcalan ile 
görüşüyoruz” açıkla-
ması ilk anda bir umut 

dalgası uyandırsa da öyle bir 
ülkede yaşıyoruz ki içimizde bir 
ihtiyat ve hatta endişe duygu-
sunun hâsıl olmaması mümkün 
değil.

Çünkü geçmişten bugüne, ülke-
de ne zaman iyimserlik dalgası 
yayılmaya başlasa, “size sevin-
mek haram” dercesine iyimser 
bulutları dağıtan, yerine kapka-
ra bulutlarla kaplanan bir coğ-
rafyada yaşıyoruz.

1993’te merhum Özal’ın Kürt 
sorunu ile ilgili radikal adımlar 
atmaya hazırlandığı bir dönem-
de Bingöl’de silahsız 33 askerin 
katledilmesi ve sonrasında 
Özal’ın şüpheli bir ölüme kur-
ban gitmesi;

1999’da Öcalan’ın yakalanma-
sından sonra verdiği talimat 
doğrultusunda sınır dışına çe-
kilen PKK birliklerine yönelik 
saldırılar düzenlenerek atılmak 
istenen bazı adımların boşa çı-
karılması;

Daha yakın döneme gelecek 
olursak, Oslo görüşmeleri sü-
rerken Silvan’da yapılan karakol 
baskınıyla onlarca askerin şehit 
edilmesi;

Yine kritik bir süreçte 
Uludere’de 34 sivil insanın öl-
dürülmesi…

Bunlar ilk anda aklımıza gelen 
örnekler.

İhtiyatlı olmayı, hatta endişeli 
bir bekleyiş içine girmeyi haklı 
gösteren sebepler bunlar.

Şimdi de benzer provokasyon-
ların, benzer sabotajların ya-
şanması sürpriz olmaz.

Çünkü her iki tarafta da barışı 
istemeyen, silahlı mücadeleden 
beslenen, silahlı mücadele ile 
kazandığı güç ve rantı kaybet-
mek istemeyen kesimler var.

Üstelik bunların çeşitli dönem-
lerde “paslaştıkları”, ortak stra-
tejik hedefleri doğrultusunda 
işbirliğine gittiklerini Ergene-

kon türü davalar sayesinde her-
kes öğrendi.

Bu tarz provokasyonlar, aslında 
sürecin başlamasının ardından 
yaşanan Hakkari’deki karakol 
baskını, Mardin’de polis aracına 
yapılan saldırı ve en son ve san-
sasyonel eylem olarak da Paris 
suikastı ile kendini gösterdi.

Eylemlerin zamanlaması ger-
çekten çok manidar.

Özellikle Paris suikastı bölge-
de Kürt sorununu çözmüş bir 
Türkiye istemeyen ülkelerin bir 
komplosu olabilir mi?

Elbette mümkündür. 

İlk akla gelen ülkeler İran ve 
İsrail. 

Bu liste uzatılabilir daha da; 
Suriye, Rusya, Fransa ve hatta 
ABD.

Derin devlet ihtimalini de he-
saba katarsak, an itibariyle üç 
şıklı bir soru var önümüzde; iç 
hesaplaşma, derin devlet, yurt 
dışı istihbarat örgütleri.

Bu şıklardan tek başına herhan-
gi biri de olabilir; birden fazla 
ihtimalin ortak gerçekleştirdiği 
bir operasyon da olabilir.

Her ne olursa olsun görüşme 
sürecinin zarar görmemesi, ke-
sintiye uğratılmaması gerekir.

Nitekim olayın duyulduğu an-
dan itibaren hükümet kanadın-
dan yapılan soğukkanlı açıkla-
malar, görüşme sürecinin zarar 
görmemesi için azami özenin 
gösterildiğini düşündürüyor.

Görüşmelere dönersek; bu sefer 
yapılan görüşmelerin daha ön-
cekilerden farklı noktaları var.

Öncelikle, daha önceki görüş-
melerde tıkanıklığı aşmak için 
başvurulan Öcalan faktörü bu 
kez sürecin tam başında devre-
ye alınıyor.

Yine Kürt siyasi hareketinin de 
bu süreçte aktif bir şekilde rol 
aldığını görüyoruz.

Ancak BDP’nin, bazı milletve-
killeri ve yöneticilerinin çeşitli 
dönemlerde yaptığı gibi, şiddeti 
övmeden ve teşvik etmeden, 
silahlı mücadeleyi ve silahlı mü-
cadele verenleri kutsamadan ve 
tamamen siyasi mülahazalarla 
siyaset yapması önemlidir.

Bu noktada muhalefetin sergi-
leyeceği tavır da çok önemli.

MHP beklendiği gibi sürece var 
güçleriyle karşı çıkacaktır.

CHP’nin daha önceki dönem-
lerde yapılan görüşmelere karşı 
sürdürdüğü yapıcı olmayan 
muhalefet anlayışını bir kena-
ra bırakması, sürecin başarıya 
ulaşması açısından büyük önem 
taşımaktadır.

Bu süreç devam ederken, süre-
ce olumlu katkı yapacak diğer 
önemli bir adımda demokratik-
leşme adımlarının hızlandırıl-
masıdır.

Bu noktada yeni anayasa çalış-
maları ön plana çıkmaktadır. 
Demokratik ve özgürlükçü bir 
anayasa, Kürt sorununun çözü-
mü yolunda yeni bir ümit kay-
nağı olabilir.

Endişeler ve ümitlerin bir arada 

yürüdüğü bir süreci takip edi-

yoruz.

Dileğimiz, temennimiz ve du-

amız odur ki, bu sefer de barış 

çabaları sabote edilmesin; bu 

ülkenin genç insanlarının haya-

tına, ailelerinin umutlarına ve 

insan hayatı ile kıyaslandığında 

daha önemsiz bir kayıp olsa da 

ülkenin kaynaklarına mal olan 

bu sorun bir daha çıkmamak 

üzere ebediyen toprağa gömül-

sün.

Başbakan Erdoğan bu konuda 

neler yapabileceğini daha önce 

pek çok kez gösterdi; bu güce, 

bu iradeye ve en önemlisi bu is-

teğe sahip olduğunu kanıtladı.

Kürt siyasi çevreleri ve mu-

halifleri onu her ne kadar son 

dönemlerde sertleşmekle suç-

lasalar ve salt milliyetçi oyların 

peşinde koşmakla itham etseler 

ve hatta Devlet Başkanı ola-

bilmek için tüm demokratik 

kazanımlardan vazgeçmekle 

eleştirseler de bu ülkede atıla-

maz denen adımları atan kişidir 

Başbakan Erdoğan. 

Aynı irade ve kararlılığı Kürt 

siyasileri de gösterirse bu kez 

başarmamak için hiçbir neden 

yok.

Muhammed 
İkbal SAYLIK

Bu sefer barış çabaları kazansın!
Başbakan Erdoğan çözüm konusunda neler yapabileceğini daha önce pek çok kez gösterdi; 
bu güce, bu iradeye ve en önemlisi bu isteğe sahip olduğunu kanıtladı. 



9February 2013
GOVERNMENT INITIATIVE

Although Prime Minister 
Erdoğan’s words “We 
are talking with Öcalan” 

has created some excitement 
at the beginning, we have to 
remember we live in a country 
where it is not possible to 
prevent emerge of feelings like 
caution and even worry after a 
while.

Whenever some clouds of hope 
are spread we then immediately 
see these clouds are expelled 
and we found ourselves 
surrounded with dark clouds all 
around.

In 1993 when late President 
Özal was on the eve of taking 
some radical steps for the 
solution of the Kurdish 
problem, one morning we 
woke up to the killing of 33 
unarmed soldiers, and later to 
the suspicious death of Özal 
himself.

In 1999 soon after PKK leader 
Öcalan was captured, the PKK 
troops while withdrawing from 
the Turkish borders towards 
northern Iraq as ordered by 
their captive leader, were 
subject to a huge attack by the 
Turkish army, which turned the 
good will steps useless.

Coming to a closer past; 
counts of Turkish soldiers 
were martyred by some PKK 
groups while the Turkish state 
was negotiating with the PKK 
leaders in Oslo.

Again during some critical 
phase, 34 civilians were killed in 
Uludere as a result of some dark 
plot …

These are the first examples we 
remember at a quick glance.

In fact these are all reasons 
to make us cautious or even 
worried about such initiatives.

It would not be surprising to 
hear about a provocation or 
a plot to sabotage this latest 
event.

Because there are groups in 
both sides, which do not want 
peace, and do not want to lose 
their power or income they 

have obtained from this conflict 
situation.

Besides, through cases like 
Ergenekon, we have seen that 
these groups on both sides have 
sometimes collaborated for 
their common strategic goals.

In fact such provocations 
emerged immediately after 
the process was publicized; 
first a group of PKK militants 
attacked a military station 
in Hakkari, and then a police 
patrol in Mardin; and the 
most sensational one was the 
assassination of three PKK 
members in Paris.

The timing for these actions is 
interesting.

Can the assassination in Paris 
be plot of countries, which do 
not want Turkey that has solved 
its Kurdish problem in the 
region?

Surely it is possible. 

The first countries remembered 
for such a plot are Iran and 
Israel. 

The list can be extended: Syria, 
Russia, France or even the US.

Considering the possibility 
of “deep state”, now we have 
three possibilities before us: an 
internal reckoning, the deep 
state, and foreign intelligence 
agencies.

Any of the choices might be 
true by themselves, or it might 
be a joint operation conducted 
by more than one of the 
choices.

In any case, the process of peace 
talks must not be damaged or 
interrupted at all.

In fact the first statements 
made by government 
representatives after the 
incident was heard shows that 
the government is acting in 
caution so that the process is 
not damaged.

Coming back to the talks with 
Öcalan; this time the talks have 
some different aspects when 
compared to the previous ones.

First of all, Öcalan, who was 
included to the process in the 
later stages of the previous 
talks, has been at the center of 
this process and is addressed 
directly in this process.

In addition the Kurdish political 
wing is also involved actively in 
this process.

The main point here is that BDP 
should not praise violence and 
armed struggle as some of its 
members had done at various 
times, and focus only on 
political discourses.

At this point the attitudes of 
the opposition parties are vital.

MHP will oppose the process 
strongly as expected from them.

As for the CHP, they have 
to leave aside their negative 
attitudes towards previous talks 
and support the government 
for the success of these talks.

Another step that would 
contribute to this process is to 
accelerate the democratization 
policies.

At this point the new 
constitution emerges as the 
vital element here.

A democratic and free 
constitution can be the source 
of hope for the solution of 
the Kurdish problem and full 
democratization of the country.

We are following a process in 
which worries and hopes are 
carried together.

Our hopes and prayers are that 
the process will not be spoiled 
this time; and this problem, 
which has caused the lives of 
thousands of young citizens 
of this country, hopes of their 
families and the resources of 
this country will be solved 
permanently.

PM Erdoğan has showed he 
has ability, power and most 
importantly the will to solve 
this problem.

Although he Kurdish politicians 
and his opponents insist 
that he has shifted to a more 
nationalist basis and is after 
the nationalist votes to 
guarantee being elected as the 
next president, PM Erdoğan 
is the only politician who has 
broken the taboos and taken 
courageous steps for the 
democratization of the country 
and solution of the Kurdish 
problem. 

If the same will is shown by the 
Kurdish side, there is no reason 
for not being successful this 
time.

Muhammed 
İkbal SAYLIK

Let the peace efforts succeed this time!
PM Erdoğan has showed many times what he can do for the solution; he proved that he 
has ability, power and most importantly the will for solution. 
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dikkat etmeliler. Özellikle şeker 
hastası olmamaları gerek, tabi 
bunu görevleri hasebiyle insanlara 
verdikleri sözlerden  dolayı yap-
maları gerek. Şişmanlamamalılar 
ve çok fazla tereyağı ile kaymak 
yememeliler ki,  gözleri Diyabette’ 
den dolayı kör olmasın ve tüm bu 
problemleri görebilsinler diye.

İnsan herhangi, bir güç ya da kişi 
tarafından dışlanmışsa bedeninin 
yarısı ölmüş veya terk edilmiş 
demektir. Allah Subhananın ya-
rattığı o nazik  mahlukat ‘insan’ 
değeri görmemektedir.Yoksulların 
dışlandığı bir hayat ve gelecek,bu 
psikolojide yaşayan ve büyüyen 
nesiller ile kendi geleceğimizi 
,çocuklarımızın geleceğini ve 
torunlarımızın geleceğini kendi 
ellerimizle yok etmek demektir.Bu 
durumun böyle sonuçlar doğura-
cağını   anlamamız  için , illa o acı 
günleri yaşamamız mı lazım ? 

to their health. Particularly, they 
need not to be suffering from 
diabetes; they should do this due 
to commitments made to people. 
They shouldn’t put on weights 
and they should not eat a lot of 
butter and cream that eyes blind 
due to diabetes that they see all of 
these problems. 

If a human is isolated by any one 
or power, that person’s body is 
half-dead or abandoned.  That 
kind creatures created by Subhan 
Allah do not see the value of 
man. Life and the future that the 
poor are excluded is to destroy 
our own future, the future of our 
children and our grandchildren’s 
future and generations living and 
growing in this psychology with 
our own hands. Are we necessarily 
supposed to live those sad days to 
understand this situation would 
lead to such results?

Şimdi ise, değişen mevsimler yok-
sul insanlara işkence oldu…

O kadar renkli bir kültürdü ki bi-
zim kültürümüz şimdi ise mono-
ton bir şekil aldı…

Sadece siyah, gri ve kahverengi 
giyiniyorlar…

Yaşayan kalpler ölmeden birer 
kabristan oldu…

Güzel düşünceler, güzel edebiyat, 
güzel ilim kayıp oldu…

Artık beyinlerde sadece kara bu-
lutlar, dumanlar var…

Çocuklar ise anneyi kaktüs görü-
yor. Nasıl bir hayat bu! ?...

O nazik mahlûkat diken oldu… 
Dikenler altına büyümesi gereki-
yor…

Yönetimdeki insanlar, hizmet için 
yola düşenler, sağlıklarına çok 

Now, however, the changing 
seasons is torturing the poor 
people...

So that our culture is a culture of 
colors but now it is monotonous...

They are dressing only black, gray 
and brown...

Living hearts turn into a cemetery 
before died...

Good thoughts, good literature 
and good knowledge lost...

There in the minds are only dark 
clouds, smoke...

Children see the mother as cactus. 
What a life! ? ...

That gentle creature became stood 
... Have to grow up under the 
thorns... 

Governing people, those who set 
out to serve, should pay attention 

Çok yoksul oldukları için korku-
yorlar…

Yüzlerinde gerginlik ve korku ifa-
desi var…

Güzelliklerini kayıp etmişler…

Yollarda öyle yürüyorlar ki sanki 
bir ineğin peşinde aslan var gibi-
sine…

Tüm güzel şeyleri ölmüş...

Duyguları ölmüş…

Hiçbir şeyden zevk almıyorlar…

Öz çocuklarını sevmiyorlar…

Toplumdan zevk almıyorlar…

Her şey onlar için korkunç…

Ahlak ve Ahlaksızlık onlar için 
değerini ve önemini kayıp etmiş…

Eskiden hayatlarında değişen 
mevsimlerin bir anlamı vardı, her 
mevsimin tadını çıkartıyorlardı. 

Have a kind of tension and fear 
on their faces...

They’ve lost their beauties...

They are walking on the road as if 
a cow followed by a lion...

All the beautiful things died...

Their feelings died…

They do not enjoy anything...

They do not love their own 
children...

They do not enjoy the society...

Everything is terrible for them...

Morality and immorality have 
lost the value and importance for 
them...

Formerly there was a meaning of 
changing seasons in their lives, 
they were enjoying each season.

Psikolojinin ve 
Kültürün  Yok  
Oluşu.

Eğer neyin, nelerin  yok 
edildiği konusunda anla-
mamaya devam edilirse 

yıllar sonra Türkiye  sokaklarında 
sadece  deliler dolaşacak. Gelece-
ğini böylesine yok ettiğini anla-
mamakta direnen insanlık (Allah 
korusun) öldümü…

Eskiden yoksul insanların yoksul 
olsa da güzel hayatları vardı. Sa-
natları vardı. Huzurları vardı. He-
yecanları vardı. Kültürleri vardı. 
Mutfak hayatları vardı. Hayvanla-
ra nasıl davranacaklarını biliyor-
lardı Hayatları renkli idi.

Ya şimdi ki yoksullar nasıl   ? 

The 
disappearance of 
psychology and 
culture.

If it is continued not to be 
perceived what is destroyed 
after years just insane will 

be travelling on the streets of 
Turkey. Humanity resist not to 
perceive destroyed its future that 
much (God forbid) is dead...

Even though people were poor 
they used to have beautiful lives. 
They had Arts. They had peace. 
They had excitements. They had 
culture. They had a kitchen life. 
They had known how to behave 
animals. Their lives were colorful.

And now how the poor are?

They are afraid since they are very 
poor…

Zeliha KÖKSAL

Yoksul İnsanlar ile Yaşamak

Living with the Poor People 
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We are the nation who 
set up the world’s most 
powerful empire... 

Setting up a new order with the 
Republic, we have been reached to 
the present day, until 2000s, as “a 
rising and a falling trend”.

Today, at the beginning of 2013 
we can say clearly that; now we 
have a leader not a spectator of 
what is happening in the world. 
Now everything is directly 
concerns our country in a 
globalized world.

Analyzing of the last ten years, we 
see clearly that Turkey had met 
many firsts... The structure of the 
European Union, United Nations, 
NATO is questioned, a resistance 
to oppression is shown in the 
world, even fighting against can 
be made.

Middle East, Africa, closely 
watched... the new parameters 
in foreign policy, have us a say 
in abroad. Turkey is a country 

Africa, Australia, America, there 
are millions of people who speak 
Turkish.

The statue of being a universal 
language of English, French, 
Spanish language, why not to 
Turkish?

We have made   an important 
initiative in this regard as 
the capital Platform. In “the 
Constitution draft” which we 
prepared for the study of the New 
Constitution, this proposal is 
presented to all of the groups and 
be noted.

It is our hope that; this proposal 
is accepted, and finds its rightful 
place in the “new constitution”.

Topic should be discussed. 
It should be considered by 
academicians and with the 
support of decision-makers 
Turkish should take its place 
“among universal languages  “. 

Currently Turkish 
language is undergoing 
a process of becoming 
a universal language. 
Today, in many parts of 
the world, Asia, Europe, 
Africa, Australia, 
America, there are 
millions of people 
who speak Turkish. 
Why wouldn’t Turkish 
become a universal 
language like English, 
German, French and 
Spanish?

closely followed what he did... this 
point of view starting with Prime 
Minister Recep Tayyip Erdogan 
continues to increase with each 
passing day with “a strong policy 
and courageous approaches”. 
Turkey is moving rapidly towards 
a position to say on the question 
not only in its region, but also in 
the world...

Turkey is now powerful and 
important country that feels its 
weight in the Middle East, the 
Balkans, Africa and Asia... This 
way is course, personality, brave, 
courageous. This way is strong, 
dignified attitude.

This posture is; perhaps one of 
the most important parameters 
for the adoption of Turkey by the 
entire world... 

Turkish Language (Turkish) 
being a universal language is 
directly linked to the continuity 
of this process... Today, in many 
parts of the world, Asia, Europe, 

geçen trend içerisinde bu günlere 
gelinmiştir.

Bu gün şunu açıklıkla söyleye 
biliriz ki; artık dünyada olup bi-
tenlere karşı sessiz kalınmıyor. 
Globalleşen dünyada artık her 
şey ülkemizi direk ilgilendiriyor. 
Ülkemizi yönetenler dünyada olup 
biten her şeyi DİYALETİK açıdan 
değerlendiriyorlar. Allah onların 
güçlerine güç katsın

Son on yıl incelendiğinde ülkemiz-
de birçok İLK’lere imza atıldığını 
görüyoruz. Bunlardan en önemli-
leri sırasıyla;

Her on yılda bir ülkemiz yöneti-
mine karşı yapılan askeri darbe 
felaketlerinden, çok şükür bugün 
kurtulmuş durumdayız. Darbe 
anlayışları tarihin derinliklerine 
gömülmüştür. Ülkemizdeki belli, 
güçlü kurumları ellerinde bulun-
duran ve kendilerinden kimsenin 
hesap soramayacağı havasına 
girenlerin havaları indirildi. Suç 
işleyen herkesten hesap soruluyor. 
Ülkemiz yavaş yavaş demokratik 
bir zemine oturtulmaya çalışılıyor.

Her on yılda bir felaketine maruz 
kaldığımız DEPREM felaketine 
karşı çok ciddi ve cesur adım-
lar atılmaya başlandı. İnşallah 
yakında bu belanın can ve mal 
kaybının en aza indirilmesi sağ-
lanmış olur.Allah yardımcıları 
olsun.

yebilecek bir konuma doğru hızla 
ilerliyor.

Değerli okuyucularım, bildiğiniz 
gibi, güçlü ve onurlu olmadan, ne 
dilini ne dinini ne de diğer kutsal 
değerlerini kimseye kabul ettire-
mezsiniz. 

Bugün; gerek Avrupa’da gerek 
Asya’da  gerek Afrika’da ve gerekse 
Amerika’da onurlu bir duruş ser-
gileyen Türkiye, bu duruşundan 
dolayı kendisini tüm dünya ülkele-
rine kabul ettirmiştir.

Şu anda Türk dilinin (Türkçenin) 
Evrensel bir dil olma sürecine 
girmiş olduğunu görmekteyiz. 
Asya’da, Avrupa’da, Afrika’da, 
Avusturalya’da ve Amerika’da mil-
yonlarca insan Türkçe konuşuyor. 
İngilizce, Almanca, Fransızca, 
İspanyolca nasıl Evrensel dil ol-
muşlarsa, Türkçe neden Evrensel 
bir dil olmasın?

Yine de iş Sayın Başbakanımıza 
düşecektir. Onun yüksek iradesiy-
le, bu konunun Anayasamıza girişi 
sağlanır ise önünde hiçbir engel 
kalmamış olur.

Başkent Platformunun başlattı-
ğı bu önemli ve hayırlı girişimin 
ülkemize ve dünyaya iyilikler, gü-
zellikler getirmesini diler, Başkent 
Platformuna minnet ve şükranla-
rımı sunarım.

Şu anda Türk dilinin 

(Türkçenin) Evrensel bir 

dil olma sürecine girmiş 

olduğunu görmekteyiz. 

Asya’da, Avrupa’da, 

Afrika’da, Avusturalya’da 

ve Amerika’da milyonlarca 

insan Türkçe konuşuyor. 

İngilizce, Almanca, 

Fransızca, İspanyolca nasıl 

Evrensel dil olmuşlarsa, 

Türkçe neden Evrensel bir 

dil olmasın?

Dünyanın en güçlü im-
paratorluğunu kuran 
Osmanlıların, mirasçıları 

olan bizler, Cumhuriyet ile birlikte 
yeni bir düzen kurmuş, zaman 
zaman cumhuriyet ruhuna da 
uygun olmayan davranışlar içine 
girmişizdir. Sınırlarına çekilen, 
kabuğunu kıramayan, dünyada 
olup bitene   karşı sessizliğini 
bozmayan, bana dokunmayan 
yılan bin yaşasın mantığı ile ha-
reket eden, bu güne kadar, suya, 
sabuna dokunmadan emperyalist 
güçlerin talimatlarına da fazlaca 
itiraz etmeden yaşamlarını devam 
ettirmişlerdir.2000’li yıllardan 
sonra bir yükselen, bir düşüşe 

Çok şükür bugün, Ortadoğu’da, 
Afrika’da, Balkanlar’da, Avru-
pa ve Asya’da varlığını, ağırlı-
ğını hissettiren güçlü, önemli 
bir ülke konumuna gelmiş 
bulunmaktayız. Bu gidiş Osmanlı 
İmparatorluğu’nun ruhuna uygun 
bir gidiştir, bu gidiş kişilikli, cesur 
ve yürekli bir gidiştir. Bu gidiş güç-
lü, onurlu bir duruşun ifadesidir.

Bugün ülkemizin lideri, Avrupa 
Birliğini, Birleşmiş Milletleri, 
Nato’yu, bu kuruluşların demok-
ratik olmayan yapılarını eleştiriyor 
ve sorguluyor. İsrail’in zulmüne 
karşı çıkıyor ve mücadele ediyor. 
Ortadoğu’da yaşanan insanlık 
dramına karşı çıkıyor ve mücadele 
veriyor. Afrika’daki emperyalist 
sömürülere karşı mücadele ediyor, 
Afrikalıları kardeş kabul ederek 
bağrına basıyor ve onların geliş-
mesi için her türlü katkıyı sunma-
ya hazır olduğunu ifade ediyor. 

Bu yapılanlar da bir Türkiye lide-
rinin, dünyada yaptığı ilklerdir. 
Bu ilkleri yapanlarla nasıl gurur 
duyulmaz? Ortadoğu, Afrika ya-
kından izleniyor. Dış politikada 
yeni parametreler bizi dışarıda da 
söz sahibi yapıyor. Türkiye yap-
tıkları ile yakından takip edilen 
bir ülke konumuna gelmiştir. Ülke 
liderinin doğru bakış açısı, cesur 
yaklaşımları her geçen gün artarak 
devam ediyor. Türkiye bölgesinin 
değil, dünya üzerinde söz söyle-İdris ORTAKAYA

Thanks to the Capital Platform

Başkent Platformu’na teşekkürler
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Much has been written 
and said about the new 
constitution draft. 

Nothing much has remained to 
be said about. The objections 
usually are about the ideology, 
party and background of those 
who are drafting the constitution. 
However my objection will be about 
the education of the commission. 
One of the achievements of the 
Republic is the losses of the law 
education. The curricula of the 
law faculties in our country have 
abandoned the concepts of rights, 
law, administration, society and 
their history and philosophy for 
a while. With the opening of new 
law faculties with lots of students 
by the foundation universities one 
after the other, a new discipline has 
been formed, which we might name 
as “law engineering”. Professor 
Eser Karakaş has written the 
defects of the system many times. 
It is clear that it is not possible to 
name graduates of the law faculty 
as jurist as it is not possible to 
name graduates of the philosophy 
department as philosophers or 
graduates of literature department as 
poet or novelist. 

Considering the fact that the 
Ottoman jurists were graduates of 
“madrasa” institutions, we know that 
the “qadi” (judge) and “mudarris” 
(madrasa lecturer) knew Arabic and 
Farsi; were equipped with theology 
and philosophy and had studied 
logic, hadith (words of Prophet 
Muhammad), tafseer (meaning of 
the Quran); and including history 
of the prophets and life of the 
Prophet Muhammad. It is because 

of this strong basis that despite the 
strike of “Tanzimat” and erosion of 
Westernization a law monument like 
“Mecelle” has come out of the dying 
madrasa tradition of the Ottomans. 
However nowadays it is even not 
possible to interpret the contents of 
Mecelle, leaving aside the possibility 
to write a similar work like this.

Looking at our codification history 
briefly, the Old Ottoman Law, which 
started with the organizational 
and penal laws of Sultan Fatih 
and peaked during the reign of 
Sultan Süleyman the Lawmaker 
(Magnificent), has been in force for 
centuries. When the Tanzimat laws, 
which were issued for Westernization 
project, had met lots o reactions, a 
new law system named “Mecelle-i 
Ahkam-i Adliye” were issued in 
1877. In fact Mecelle is a civil code 
based on the Islamic law. Even 
though it was not on the form of 
a constitution, it is marked as one 
of the important documents of our 
law history in terms of law drafting 
technique, approach to the cases 
and replying to the demands of the 
society. In 1876 the Constitutional 
Monarchy (Meşrutiyet) was declared 
and the Constitution (Kanun-i Esasi) 
entered into force. It is also known 
under which circumstances were 
the constitutions of 1924, 1961 and 
1982 prepared.

It is possible to say that the 
constitutions have been prepared 
according to the future projects of 
the rulers of that specific time rather 
than replying to the demands of the 
society. It seems that the current 
constitution drafts, which have 
been publicized several times, have 

been prepared with the claim to cure 
current defects. However, due to the 
fast changes of the Turkish politics, 
they have already been outdated 
before entering into force. The draft, 
which had been prepared 5 years and 
was considered as not responding the 
demands of the society, is currently 
not considered as being realistic and 
satisfactory even by those who are 
drafting it. 

As for the educational background 
of the members of the Constitution 
Commission, it is clear that all are 
graduates of the faculty of “law 
engineering”. Can anyone say there 
are members who are sociologists, 
political scientists, economists, 
historians, theologists or even 
philosophers? Then how is it possible 
for a group, which have not read any 
page of the Law Book of Fatih or 
has the ability and education to read 
and understand a court decree from 
the registries of any Law Registry 
(Şer’iye Sicili) of any district, can 
dominate the future of a country? 
In fact those who lead the Ottoman 
Empire to the decline process 
were those who were recorded as 
“intellectuals” in our history but 
who had not solved the codes of our 
culture and civilization at all. The 
other responsible group is those who 
spend their lives with meaningless 
opposition.

Since we will not be able to re-
educate the members of the 
constitution commission, we 
might get efficiency by varying 
the commission members as per 
their fields of graduation and their 
virtues. It is utmost importance for 
our country to save our constitution 

from the hands of a single group. We 
all remember those who caused the 
fall of the Ottoman Empire during 
the 19th century by aiming to make 
it look like France. The concepts of 
“freedom, justice and equality” were 
actualized only 100 years later, not 
during the period when they used 
these words. Now we see efforts of 
those who aim to save the country 
by simulating it to the US. I wonder 
which features of the history, culture 
and civilization of the US is similar 
to ours? Regulations to be made by 
aspiring the American might and 
wealth can lead to incurable wounds. 
We should not forget that America is 
a civilization established on the lives 
of slaves brought from the Western 
Africa coasts chained on vessels. We 
should also remember the pains of 
the Indians who were displaced and 
destroyed. How many of us know 
that in this country, which we aspire, 
the black people had no right to sit 
on the front rows of the buses only 
50 years ago?

Thanks God, our nation has not got 
any shameful pages in its history of 
more than 1000 years in Anatolia. I 
believe it would be to our benefit to 
extract the pearls of our culture and 
civilization from among the ashes. 
To briefly summarize the issue, a 
principle set forth in Mecelle seems 
to be sufficient: “A bad example 
cannot be a model”.

The deaf listen to your news 
without ear  
The word without tongue and ear, 
understood with the soul

Doç. Dr. 
Bülent ARI

Yeni anayasa taslağı hakkında 
çokça yazıldı, çizildi, konu-
şuldu. Söylenmedik ne kaldı 

denebilir. İtirazlar genellikle anayasa-
yı hazırlayanların ideolojisi, partisi, 
meşrebi üzerinde yoğunlaşıyor. Be-
nim itirazım ise komisyonun eğitimi 
üzerine olacak. Cumhuriyetin kaza-
nımlarından biri de hukuk eğitiminin 
kayıplarıdır. Bizdeki hukuk fakülte-
leri müfredatı çoktandır hak, hukuk, 
idare, toplum mefhumları ile bun-
ların tarihi ve felsefesini terk etmiş 
bulunuyor. Vakıf üniversitelerinin, 
talebesi bol olan hukuk fakültelerini 
ard arda açmasıyla adeta “kanun mü-
hendisliği” tabir edebileceğimiz bir 
disiplin oluştu. Buna dair aksaklıkları 
Prof. Dr. Eser Karakaş eğitim zafi-
yetleri adına defalarca yazdı. Felsefe 
bölümü okuyanın filozof, edebiyat 
okuyanın şair ya da romancı olama-
yacağı gibi, hukuk fakültesinden me-
zun olanın da hukukçu olamayacağı 
aşikârdır. 

Osmanlı hukukçularının medrese 
mezunu oldukları dikkate alınacak 
olursa, kadıların ve müderrislerin 
Arapça ve Farsça bildiklerini, ilahiyat 
ve felsefe malumatı ile mücehhez 
olup mantık, hadis, tefsir okuduk-
larını biliyoruz. Peygamberler tarihi 
ile siyer-i nebi de cabası. İşte bu sağ-
lam temel sayesindedir ki, Tanzimat 
darbesine, batılılaşma erozyonuna 
rağmen, ölmeye yüz tutan Osmanlı 

girmeden Türk siyasetinin değişme 
hızı karşısında demode olmuşlardır. 
5 sene önce suya sabuna dokunma-
yan, fincancı katırlarını ürkütmeyen 
üslûptaki taslak, şimdiden hazırla-
yanlarca dahi gerçekçi ve tatminkâr 
bulunmamaktadır. 

Anayasa Komisyonunun eğitim alt-
yapısına gelince, tümünün kanun 
mühendisliği fakültesi mezunu ol-
duğu âşikârdır. Aralarında sosyolog, 
siyaset bilimci, iktisatçı, tarihçi, 
ilahiyatçı veya felsefecinin olduğunu 
söyleyebilecek kimse var mıdır? Peki 
hayatında Fatih Kanunnamesini oku-
mamış, herhangi bir kazanın Şer’iye 
Sicilinden bir mahkeme ilamını oku-
yup anlayacak donanıma sahip ol-
mayan bir zümre, nasıl oluyor da bir 
ülkenin istikbaline hükmedebiliyor? 
Osmanlı devletini adım adım felâkete 
sürükleyenlerin çoğu aslında kendi 
kültür ve medeniyetinin kodlarını 
çözememiş, ama tarihimize aydın 
olarak kaydedilenlerdir. Sorumluların 
diğer kısmı ise manasız muhalefetle 
ömür tüketenlerdir.

Anayasa komisyonu üyelerine yeni-
den eğitim veremeyeceğimize göre, 
hiç olmazsa komisyon üyelerini 
mezuniyetlerine ve meziyetlerine 
göre çeşitlendirerek verim alabiliriz. 
Müstakbel anayasamızı bir zümrenin 
elinden kurtarmak ülkemiz adına 
büyük önem arzediyor. XIX. asırda 
Osmanlı’yı Fransa’ya benzetmeye 

medrese geleneğinden Mecelle gibi 
bir hukuk abidesi çıkmıştır. Şimdi ise 
değil öyle bir eser yazmak, Mecelleyi 
şerh edecek hukuk adamı bile par-
makla gösterilir.

Kanun tedvin tarihimize kısaca bir 
göz atacak olursak, Fatih’in teşkilat 
ve ceza kanunnameleri ile başlayan 
ve Kanuni zamanında zirvesine ula-
şan Kanun-i Kadîm-i Osmanî asır-
larca yürürlükte kalmıştır. Topyekün 
batılılaşma kararına mümasil olarak 
çıkarılan Tanzimat kanunları büyük 
tepki toplayınca Mecelle-i Ahkâm-ı 
Adliye 1877’den itibaren yürürlüğe 
konmuştu. Mecelle esasen İslam fık-
hından hareketle hazırlanmış bir Me-
deni kanundur. Anayasa mahiyetinde 
olmamakla beraber, kanun hazırlama 
tekniği, meselelere yaklaşımı, toplu-
mun ihtiyaçlarına cevap vermesi ba-
kımından hukuk tarihimizin önemli 
vesikası olarak tarihî önem taşır. 
1876’da ise Meşrutiyet ilan edilerek 
Kanun-i Esasi yürürlüğe girmiştir. 
1924, 1961 ve 1982 Anayasalarının 
ise hangi şartlarda hazırlandıkları 
malumdur.

Anayasalarımızın toplumun bek-
lentilerinden çok, devrin idareci-
lerinin müstakbel projelerine göre 
hazırlandığı söylenebilir. Birkaç defa 
görücüye çıkarılan şimdiki Anayasa 
taslakları ise mevcut aksaklıklara 
şifâ olma iddiasıyla hazırlanmış gö-
rünüyor. Mamafih, daha yürürlüğe 

çalışarak batıranlar malumumuzdur. 
“Hürriyet, adâlet, müsâvât” mefhu-
mu ise sloganı ortaya atanların çağın-
da değil, ancak 100 yıl sonra gerçek 
oldu. Şimdi ülkeyi Amerika’ya benze-
terek kurtarmak isteyenler görülü-
yor. Acaba Amerika’nın tarih, kültür 
ve medeniyetinin hangi özelliği ül-
kemize benzemektedir? Amerika’nın 
kudret ve zenginliğine heves ederek 
yapılacak düzenlemeler bizde onul-
maz yaralar açabilir. Amerika’nın, 
Batı Afrika sahillerinden gemi am-
barlarında, zincire vurulmuş olarak 
getirilmiş kölelerin hayatı üzerinden 
kurulmuş bir medeniyet olduğunu 
unutmayalım. Yok edilen ve toprakla-
rı ellerinden alınan Kızılderili halkı-
nın acılarını hatırlayalım. Benzemeye 
çalıştığımız ülkede zencilerin 50 
sene öncesine kadar otobüslerin ön 
koltuklarına oturtulmadığını kaçımız 
biliyor?

Allah’a şükür milletimizin 
Anadolu’daki bin yıllık tarihinde bu 
türden utanç sahneleri yoktur. Küller 
arasından kendi kültür ve medeni-
yetimize dair cevherleri çıkarmanın 
hepimizin menfaatimize olacağına 
inanıyorum. Durumu kısaca özetle-
mek için Mecelle’nin bir prensibi kâfi 
görünüyor: “Su-i misal emsal olmaz”.

Dilsizler haberini kulaksız 
dinleyesi 
Dilsiz kulaksız sözün can gerek 
anlayası

A bad example cannot be a model

Su-i Misal Emsal Olmaz
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The EU, who takes breakaway 
communist bloc countries in to 
the unity just because they are 
Christian, had moved too quickly 
for us and as the phrase goes he 
could not look into their account. 
Both these countries’ economies 
corrupted and the people of these 
countries are very low as culture 
and far behind as modernity 
from the locomotive countries, 
as Bulgaria, Romania, Serbia, 
Hungary, Czech and Slovakia.  The 
main locomotive countries are The 
United Kingdom, Germany and 
France.

In this case, it didn’t come to their 
mind that Spain, Italy, Greece 
and Belgium also could corrupt 
economically. 2008 World Crisis so 
badly hit the poor countries of the EU 
and the process of disintegration of 

Turkey must surely be at 
the table that is going to 
establish the new world 

order. Our geo-strategic position, 
deep historical background and 
our mission as a guardian for the 
oppressed nations require this.

In the history zone why unity 
established in the near past begun 
to crumble by living an economic 
frustration? The truth is we see 
that the EU countries do not 
have the same level and the same 
economic power and sometimes 
fall into many egregious 
disagreements. At the beginning 
establishing strong countries 
couldn’t do better account that 
Poor countries would be burden for 
them or they thought they were 
going to be up this burden.

patronage mission on oppressed 
nations requires it. In addition it  
compel us to be at the future of 
energy areas.

In particular our Prime Minister 
and the Government has to be 
one of the determinants and 
unchangeable essential of this 
building future meeting. On the 
contrary we sentenced imposition 
and beguiled of others in this 
region. In the past we had lots of 
instances.

Instead EU acting not selfish and 
could do little better his future 
calculations, Turkey would have 
already currently a member of the 
European Union. Believe me, many 
countries of the EU would not 
be fall into this narrow strait of 
economy.

the EU was spoken.

Power who designed the world 
crisis also took his agenda 
disintegration of the EU so they 
were going to shoot two birds with 
one stone, finally it happened as 
planned.

United States had the energy areas 
but still required desired world 
order could not be established. 
Because the United State power 
was not enough to cope with those 
who start the crisis of 2008. The 
power does not want to see The EU 
on desks in the new world order 
has erected many mistakes to EU 
politicians on purpose.

Turkey must necessarily be at 
the table the new world order 
established. Our geo physique 
historical depth geo politics 

malar yapılması husu-
sunun özellikle  altını 
çizdik.

Milletimiz  adına bu 
talebin gerçekleşmesi için, 
Türkçenin Evrensel bir Dil olarak 
kabulünün yeni Anayasa’yla teşvik 
edilmesini istiyoruz.

Toplumsal çoğunluğun mutabakat bel-
gesi, sözleşmesi olan Anayasa, ülke için 
nedenli zorunluysa, 

Bir ülkenin güven ve istikrarı, gelişiminin 
devamı için nedenli zorunluysa,

Bir milletin küresel itibarının da dilinin 
evrensel olmasıyla doğrudan ilintili oldu-
ğunu düşünüyoruz.

Türkçe’nin Evrensel bir Dil  olması hu-
susundaki görüş ve düşüncelerini bizimle 
paylaşarak katkı sunmanızdan memnuni-
yet duyacağımızı belirtmek isteriz…

İnanıyoruz ki, mutlu bireylerden mutlu 
aileler, mutlu ailelerden mutlu toplum-
lar, mutlu toplumlardan mutlu devletler, 
mutlu devletlerden mutlu bir dünya olu-
şur.

Mutlu bir dünyanın, barışın dili olan 
Evrensel Dil Türkçe’den geçeceğine inanı-
yoruz.

especially underlined the need for 
conducting activities towards acceptance 
of Turkish as a universal language. This 
request of the Platform is the expectation 
of the society.

In order to achieve this demand on 
behalf of the nation; 

We want Turkish to be accepted as 
a global language by encouraging 
through the new constitution.

As the constitution, which is the contract 
document of the social majority is a 
necessity for a country,

As confidence and stability is an obligation 
for the development of a country,

We believe that global respect of a nation is 
directly related with the globalization of its 
language.

We would be glad if you share your views 
regarding making Turkish a universal 
language.

We believe that happy individual make 
happy families; happy families make happy 
societies; happy societies make happy 
countries and happy countries make a 
happy world.

We believe that the road to a happy world 
would pass through making Turkish a 
universal language.

Başkent Platformu, insanlar arasın-
da dinsel, dilsel, ırksal, mezhepsel 
ve siyasal görüş ayrımı yapmak-

sızın, dünya insanlarının tümünü ku-
caklayan, ülkemiz ve dünya insanlarının 
huzurlu, mutlu, barış ve refah içerisinde  
yaşayacağı bir dünya oluşturulması konu-
sunda çok yönlü çalışmalar yürüten bir 
sivil  inisiyatif grubudur.

 “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın“ il-
kesini düstur edinen Başkent Platformu, 
bu misyona uygun olmak üzere, ülkemiz 
ve dünya toplumları için çalışmaya talip 
olmuş şahsiyetlerden müteşekkil bir sivil 
toplum kuruluşudur.

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 
ışığında 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 sunmuştur.  

Söz konusu sunumda Türkçe’nin evrensel 
dil olarak kabulü doğrultusunda çalış-

The Capital City Platform is a civilian 
initiative group, which embraces all the 
people of the world without making 

any distinction between religions, 
languages, races, sects and political views, 
and conducts multi dimensional activities 
for contributing to the establishment of a 
more peaceful, happy and prosperous world 
for the people of our country and the rest 
of the world.

The Capital City Platform, which sets from 
the principle of “let the man live so 
the state lives”, is a nongovernmental 
organization formed by personalities 
demanding to work for the benefit of the 
people of the country and the world.

The Capital City Platform, which is 
acting with the social responsibility 
consciousness, has acted with responsibility 
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 submitted 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 Parliament Speaker.  

In this presentation the Platform has 

Komünist Bloktan kopan ülkeleri 
sırf Hıristiyan oldukları için birliğe 
alan AB, bize göre çok acele etmiş 
tabir yerinde ise hesap ve kitabını 
iyi yapamamıştır.   Bu ülkelerin 
hem ekonomileri bozuk hemde 
lokomotif ülkelerin halkından 
kültür olarak çok düşük  ve mo-
dernite de çok geride kalmışlardı. 
Bulgaristan,Romanya,Sırbistan
,Macaristan ,çek.Slovakya gibi.  
İngiltere,Almanya,Fransa asıl loko-
motif ülkeler. 

Bu durumda İspanya 
,İtalya,Yunanistan ve Belçika nında 
ekonomik olarak çökebileceği akıl-
larına gelmedi. 2008 Dünya Krizi 
AB nin zayıf ülkelerini çok fena 
vurması ile  AB nin dağılma süreci 
konuşulmaya başlandı.

Yenidünya düzeni tesis edile-
cek masanın başında, TÜRKİ-
YE muhakkak bulunmalıdır. 

Jeo stratejik konumumuz, tarihi 
derinliğimiz ve mazlum milletlere 
hamilik misyonumuz bunu gerek-
tiriyor. 

Tarih dilimi içerisinde yakın bir 
zamanda kurulan birlik neden eko-
nomik hüsran yaşayıp yıkılmaya 
yüz tuttu? Gerçek şu ki, AB ülkeleri 
aynı düzeyde ve aynı  ekonomik 
güce sahip olmadıkları gibi bazen-
de pek yaman fikir ayrılıklarına 
düştüklerini görmekteyiz. Başta 
AB kurulurken güçlü devletler zayıf 
ülkelerin kendilerine yük olabile-
ceklerininm hesabını iyi yapamadı 
veya kendilerinin bu yükün altın-
dan kalkacaklarını zannettiler.

numuz bunu gerektirir. Ayrıca ge-
lecekteki enerji bölgesinin başında 
olmamız bizi mecbur kılmaktadır. 

Başta Başbakan ve Hükümetimiz 
bu gelecek inşa etme toplantısının 
asli ve değişmez belirleyicilerinden 
biri olmak durumundadır. Aksine 
yine bu coğrafyada başkalarınınj 
dayatması ve aldatmasına mahkum 
oluruz.Geçmişte bunun örneklerini 
çok yaşadık.

AB biraz bencil davranmayıp gele-
cek hesaplarını daha akılcı yapabil-
seydi şu an Türkiye çoktan Avrupa 
Birliği üyesi olurdu. İnanın AB nin 
bir çok ülkesi bu ekonomik dar bo-
ğaza düşmemiş olurdu.

Dünya krizini dizayn eden güç AB 
nin dağılmasınıda gündemine al-
mıştı, böylece bir taşla birkaç kuş 
vuracaklardı nihayet planladıkları 
gibide oldu.

Enerji bölgelerine ABD sahip oldu 
amma hala istenilen dünya düzeni  
tesis edilemedi. Çünkü bu 2008 
krizini çıkaranlara ABD ninde gücü 
yetmedi. AB ni kurulacak yeni 
dünya düzeninde masabaşında 
görmek istemeyen bu güç, bilerek 
AB politikacılarına bir çok yanlışlar 
yaptırmışlardır.

Yeni dünya düzeni tesis edilecek 
masanın başında Türkiye muhak-
kak bulunmalıdır. Jeo fiziğimiz Ta-
rihi derinliğimiz Jeo politiğimiz ve 
mazlum milletlere hamilik misyo-

Zülfü CANPOLAT

WHY EU COLLAPSED? 

AB NİYE ÇÖKTÜ?

DİYORUZ Kİ...
TÜRKÇE, EVRENSEL DİL OLMALIDIR

WE SAY... 
TURKISH SHOULD BE A UNIVERSAL LANGUAGE
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zihni dayanıklılığını arttırdığını 
ve hafızasını ıslah ettiğini gösterir 
bulgulara erişmişlerdir (Sara E. 
Hill, D.J. DelPriore & P.W. Vaug-
han “The cognitive consequences 
of envy:  attention, memory, and 
self-regulatory depletion” Journal 
of Personality and Social Psychology, 
101/4, 2011: 653-666). Bu aslında 
uluslararası iktisatta da cari olan 
“arkadan gelenin daha az hatalı 
iş yaparak ilerlemesi” ile ilgili bir 
husustur.

Bu noktada bazı hayati sorular 
akla gelebilir: 

Acaba inkârı kabil olmayacak bir 
şekilde insanın başta gelen his-
lerinden biri olan haset (Tanrı’ya 
inananlar için soru, boşuna mı 
insana derç edilmiştir?) faydadan 
hali midir? Meşru bir tarzı hiç mi 
yoktur? Bu huyundan vazgeçeme-
yen (ve bunu ruhiyatça ispatlamış) 
birine “haset etme !” demek ve 
boşuna nasihat vermek yerine bu 
duyguyu farklı ve faydalı şekilde 
kullanmasının yolunu göstermek 
mümkün müdür?

İmanlı olsun veya olmasın ada-
letperest insanlar için mesela 
zalimlere haset etmek meşrudur, 
faydalıdır demek mümkün gibi 
gözükmektedir. Çünki bu ikinci-
ler sahip oldukları güçleri iyilik, 
güzellik için değil kötülük, çir-
kinlik ve diğerlerini ezmek için 
kullananlardır. Bunların elinden 
o gücün çıkmasını temenni etmek 
ve gücün onlarda olacağına bizde 
olsun demek olumsuz değildir, 
müspettir. İlla ki birinciler de gücü 
ele geçirdikten sonra bozulmasın-
lar. Anti-kapitalist kümelerden 
bir kısmının söylediğinin tersine, 
bozulmadan güç sahibi olmak 
mümkündür. Ancak bu husus bu 
makalenin konusu olmadığı için 
başka bir yazıya ertelemek daha 
uygun olacaktır.

Sonuç olarak vurgulayarak söyle-
mek isterim ki gerçekten bütün 
mesele Âdem mi Şeytan mı olaca-
ğımıza karar vermek ve kararımı-
zın arkasında durmaya çalışmak-
tır. Şeytan olmamak için de kesin 
çözüm, sahip olduğumuz kabiliyet 
ve imkânları Âdemlerin önünü 
tıkamak için değil ama elden 
geldiğince (o eli de geldirtmeye 
çalışmanın yollarını düşünerek ve 
bularak) açmak için kullanmaktır. 
Budizm’deki mutida ve İslam’daki 
ihlas da bir tanımı itibariyle başka-
sının sahip oldukları iyilikler, gü-
zellikler ve zenginlikler ile iftihar 
etmek, haz/neşe duymak demek-
tir ki bu erişilesi bir makamdır. 
Haset edeni de sevmek sevgilerin 
yücelerindendir. Haset etmeyelim 
n’olur... Sadece çalışalım ve yine 
çalışalım.

kançlık ve gıpta aslen karşılıklı 
olarak hem rekabete yol açarlar 
hem de rekabet hissinden doğar-
lar. Çünki insanların ekserisi hem 
kendi geçmişlerine hem de diğer 
insanlara nispetle, ilerlemiş ol-
mak isteği ile dopdoludurlar. İşte 
bu rekabet hissi beşeri ve içtimai 
terakkinin zembereğidir. Hase-
din sonucu ortaya çıkan rekabet 
ile çürüklerin elenip sağlamların 
geriye kalmasını beşeriyetin iler-
lemesi için olumlu ve hatta ge-
rekli görenlerin başında Darwin’e 
dayanan doğal seçilimciler (natural 
selection) gelir. Evet, bu kurama 
göre çürükler elenir ve sağlamlar 
yaşamaya devam ederler. Ancak 
burada gözden kaçmamalıdır ki 
sağlam olan her zaman ince duy-
gulu, ahlaklı veya sanatlı olma-
yabilir. Zaman zaman ve belki de 
çoğu zaman bedenen ve iktidaren 
güçlü Salieriler karşısında elenen 
bedenen zayıf ama sanat itibariyle 
yüksek Mozartlar bulunabilir. So-
nuç itibariyle böyle bir durumda 
topluluk içinde güçlülerin sayısı 
oran olarak artar ama “kabalık, 
sertlik” ile berabera artar. 

Yine toplumsal sonuçları itibariyle 
Russell gibi bazı yazarlarca ortaya 
konulduğu üzere haset, demokrasi 
ve eşitlik hareketlerinin arkasın-
daki itici güç olsa da (Bertrand 
Russell, The conquest of happiness, 
NY 1930: 90, 91) bu onun toplu-
luk içi tesanüdün (dayanışmanın) 
kırılmasına, kardeşlik duygusunun 
ve birarada yaşama isteğinin yok 
olmasına yol açtığı gerçeğini de 
değiştirmez.

Yukarıda rekabet hissinin akıl ile 
hadd-i vasatta tutulduğunda buna 
gıpta dendiğini, aşırılığa kaçtığın-
da ise haset halini aldığını söyle-
dim. İlki olumlu rekabete ve “in-
celikli ve yumuşak” bir gelişmeye 
ikincisi ise yıkıcı rekabete ve “kaba 
ve sert” bir değişime götürmekte-
dir bizleri, ister istemez.

Bireysel olarak bakıldığında ise ha-
set edilenin ölümünün istenmesi 
ve becerilebilirse öldürülmesi en 
uç noktada görülen sonuçtur. Bu 
en uç noktadan nazar değmesine 
kadar derece derece diğer sonuç-
ları düşünmeyi okuyucularımın 
fehmine bırakıyorum. 

Haset eden için ise ne tür sonuç-
ların doğabileceğine baktığımızda 
bunların hapishanelerde/akılhas-
tahanelerinde çürümek veya en iyi 
ihtimalle daimi bir huzursuzluk 
ile karışık mutsuzluğa, sinirsel/
gerilimsel hastalıklara ve ülser gibi 
türev hastalıklara duçar olmak 
olduğunu görürüz. Haset kelime-
sinin karşılığı Batı dillerindeki 
karşılığı olan envy/envienin kökü 
de çok manidardır. Envynin geldi-
ği Latince invidia (in (üzerine) + 
videre (bakmak/görmek)) gözü-
nü yükseklere dikmektir. Bunun 
sonuncunda da sahip olduklarını 
göremez olma anlamı esastır. 
Ayrıca son araştırmalar da gıpta 
edenin düşüncelerini işi üzerinde 
daha fazla yoğunlaştırabildiğini, 

malıdır (bu noktada da kutsal ki-
taplarda geçen Yusuf’un kıssası ve 
yine Amadeus filminde Mozart’ın 
balesini sahneletmek için Salieri’ye 
başvurması hatırlanabilir). 

Üçüncü olarak en yakınımızda 
gördüğümüz insanların baş 
düşmanımız olabileceğini 
unutmamak ve ihtiyatı hiçbir za-
man elden bırakmamaktır. Bu, so-
nuç itibariyle insanı herkese karşı 
güvensizlik içine itebilirse de akıl 
ile zeka birlikte kullanılarak yine 
de -evlilik dahil- sağlıklı içtimai 
ilişkiler kurmasına engel olmaya-
caktır. 

Dördüncü olarak her türlü mah-
remiyetin azami muhafazasına 
ve sahip olunan sırların açığa 
çıkmamasına çalışmaktadır (bu 
noktada da Amadeus filminde baş 
hasetçi Salieri tarafından hafiye 
olarak tutulmuş olan kızın ilkelere 
aykırı olarak tanımadan etmeden 
ev hizmetine alınması hatırla-
nabilir). Netice itibariyle haset 
edilen kişi cüceler (mediocre) ülke-
sinde yaşayan yüksek bir insan-
dır. Ayrıca çukurdaki herbir cüce 
içlerinde yükselme ve büyüme 
istidadında olanları daha baştan 
itibaren paçasından/eteğinden 
tutup aşağıya çekme faaliyeti 
içindedirler. O yüzden çok dikkatli 
olunmalıdır.

Ayrıca şu da unutulmamalıdır ki 
önemli olan neticedir. Netice esas 
itibariyle hakikatın kendisidir. 
Cisim ve zahiri görüntü netice 
değildir. Nitekim haset edilen in-
sanın bedeni haset yüzünden belki 
zarar görmektedir ama Şeytan 
ile Âdem’in (Salieri ile Mozart’ın) 
aynı anda birlikte varolması ve 
aynı iş üzerinde beraber mü-
dahil olmalarından mükemmel 
neticelerin doğması mümkün 
olmaktadır. Neticede cisim değil 
(Mozart’ın cismi erken yaşta gö-
rünmez olmasına rağmen eserleri 
yani) hakikat parlamakta ve ya-
şamaya sonsuza kadar varolmaya 
devam etmektedir. Burada hasede 
karşı ihtiyatlı olmaya, ihtiyatlı 
davranmaya eğer şu yönden itiraz 
edilirse benim de ona bir itirazım 
ol(a)maz: İhtiyat elden bırakılsa 
ve sonuçta hasetten zarar görülse 
de bu zarar zahiridir ve haset es-
nasında ortaya çıkacak mükemmel 
netice/ürün/eser/hakikat baki ve 
hayatdar ise ihtiyata da gerek yok-
tur.

Şimdi de hasedin sonuçlarına 
bakalım isterseniz.

Ateşin odunu yakıp bitirmesi gibi 
hayırları, iyilikleri, güzellikleri 
yakıp bitiren hasedin sonuçları 
bireysel ve toplumsal olarak iki 
boyutludur: 

Bu boyutlara geçmeden önce 
belirtilmek isterim ki haset, kıs-

Geçen yazıyı okuyanlar ha-
tırlayacaklardır haset, kıs-
kançlık ve gıpta arasındaki 

farklara temas etmiş hasedin tari-
hine bakmış ve bir soru ile konuyu 
açıkta bırakmıştık. Hatırlayalım 
sorumuz şu idi: Acaba zekâ ile 
hasetten korunabilmek mümkün 
müdür? Yoksa başka nelere ihtiyaç 
vardır?

Burada hemen zekâ ile akıl arasın-
da bir ayrım yaptığımı belirmek 
isterim. Zeka sorun çözme esna-
sında kullandığımız hassamız iken 
akıl doğru ile yanlışı ayırt eder-
ken kullandığımız hassadır (akıl 
Arapça kökenlidir ve develerin 
çiftleşme dönemlerinde şehvetten 
gözleri döndüğünde hırslarına 
kapılarak sağa sola saldırmalarını 
engellemek amacıyla ayaklarına 
takılan prangaya denirdi. Bu arada 
hırs kelimesi de develerin bu dö-
nemde ağızlarından akan salyaya 
denirdi). Kısaca başına takılı bu-
lunan aklı ile insan hırslarına gem 
vurabilir hale gelir. Bu bakımdan 
hasetten korunma ve eğer içine 
düşüldü ise kurtulma yolundaki 
ilk adım (hasetten korunmanın 
ve içine düşüldü ise çıkmanın di-
ğer adımlarını makalenin konusu 
olmadıkları için burada zikretmi-
yorum) hem zekayı hem aklı aynı 
anda ve birlikte çalıştırmaktır. 
Zekanın akıldan fazla olması ve 
daha çok çalışması insanın felaka-
tine yol açabilir. Çünki bir insanın 
zeka seviyesi akıl seviyesine göre 
fazlalık arzettikçe içine düştüğü 
hasetlik durumuna çok daha iyi 
kılıflar bulabilmekte ve bunları 
örtebilmektedir. Neticede hasedin 
kendisi adam öldürme, hırsızlık, 
zina gibi görünür suçlardan değil-
dir. Bu yüzden çok daha rahat giz-
lenebilmektedir (görünmez olması 
insanları zaman zaman hasedin 
suç olmadığı yanılgısına düşürür). 
Bu örtü öyle iyi ve ustaca tasarla-
nır ki ne haset edilen ne de üçüncü 
şahıslar bunun farkına varabilirler. 
Zeka seviyesi akla göre bir kat 
daha yükseldiğinde zeka bu sefer 
haset edenin de aklına muhtelif 
oyunlar oynamaya başlar ve haset 
edenin bu yıkıcı duyguya kapıldı-
ğını hissetmesini engeller. Haset 
eden artık bilmeden haset etmek-
te ve zekânın oyuncağı haline 
gelmektedir. Akıl ile zeka birlikte 
hareket ettirildiğinde ise hem ha-
set etmemenin adımları bulunabi-
lecektir hem de kendine haset et-
tirecek, hasedi teşvik edecek, celp 
edecek, kamçılayacak tavırlardan 
kaçınmak mümkün olabilecektir. 
Bunların başında da ilkin kimse-
yi hiçbir zaman ve hiçbir şekilde 
küçümsememek gelir (bu noktada 
Büşra ve Amadeus filmleri hatırla-
nabilir). 

İkinci olarak kimseden hiçbir ko-
nuda yardım talebinde bulunulma-
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durability of their minds and 
breeding their memories. 
(Sara E. Hill, D.J. DelPriore & 
P.W. Vaughan “The cognitive 
consequences of envy:  attention, 
memory, and self-regulatory 
depletion” Journal of Personality 
and Social Psychology, 101/4, 
2011: 653-666). This actually is 
a concern related with “the one 
coming from behind progress by 
doing less faulty job” with the 
current international economics. 

At this point, some vital questions 
may come to mind:

I wonder envy whose denial 
impossible is one of the leading 
sense of the people (question for 
those who believe in God, have 
been inserted person in vain?) Is 
it swings than good? Is there no 
legitimate style? Is it possible to 
show the path of using this feeling 
of envy in a different and useful 
way instead of saying someone 
who cannot give up this habit 
(and prove this spiritually) “don’t 
envy!” and to give advice in vain.

It seems to be able to say for 
justice seeking people whether or 
not of faith for example to envy 
of tyrants is legitimate, useful. 
Because these latter are the ones 
who use their forces not in favor 
of beauty, goodness but for evil, 
ugliness, and to crush the others. 
Wishing of them to lose this 
power and want to get this power 
instead of them is not negative 
but positive. Necessarily the firsts 
deteriorated after capturing the 
power. It is possible to have the 
power intact on the contrary a 
part of the anti-capitalist clusters 
saying. However, this issue is not 
the subject of this article, would 
be more appropriate to postpone 
for another post.

In conclusion, I would like to say 
emphatically that the whole point 
is to decide whether being the 
Devil or Adam and try to stand 
behind our decision. The final 
solution in order to avoid being 
a Devil is to use the capabilities 
and opportunities we have not to 
block Adam but as far as possible 
to open (thinking and finding 
ways for solutions to work). 
Mutida in Buddhism and sincerity 
(ihlas) in Islam is by definition to 
boast with goodness, beauty and 
riches, someone else’s have and 
feel pleasure / joy of it, this is a 
reachable authority. Loving the 
one envy is one of the great loves. 
Let’s not envy, please do not... 
Just work and work again.

tumbler of humanities and social 
formations. At top of those who 
sees as positive even necessary, 
the election of bruises and 
remain back of healthy with the 
competition resulting from envy 
are natural selections based on   
Darwin (natural selection). Yes, 
according to this theory bruises 
will be eliminated and healthy 
one continues to live. However, it 
should be noted that the healthy 
is not always a fine, emotional, 
moral or may not be artful. From 
time to time, and perhaps most of 
the time there can be physically 
weak but artfully high Mozarts 
who were eliminated against 
physically and politically powerful 
Saliaries. As a result, in such a 
case the number of the powerful 
in the community increases as 
the rate, but “rude, hardness” 
increases with. 

However, as social consequences 
set out by some authors such as 
Russell even though envy is the 
driving force behind democracy 
and equality movements, 
(Bertrand Russell, The conquest 
of happiness, NY 1930: 90, 91) 
it does not change the fact 
that it cause breakage of intra-
community solidarity and 
disappear of the desire of feeling 
of brotherhood and co-existence.

I told above when the sense of 
competition mediocre with the 
mind it is called admire and 
became extreme it was said envy. 
The first leads us to a positive 
competition and “subtle and 
soft” development the latter 
destructive competition and 
“rough and tough” change.

In terms of individual the request 
of the death of the envied and 
of killing of him is the most 
extreme result. Thinking about 
other consequences from this 
end point until the evil eye I leave 
my readers thoughts of varying 
degrees.

When we look at what kind of 
results that may arise for the 
one who envy; we can see that 
those are; languish in prisons / 
mental hospitals or at best with 
a constant unhappiness, mixed 
restlessness, neural / stressing 
diseases and being involved in 
derivative diseases such as ulcers.

The word for envy which is in 
Western languages,   the root 
of envy is also very significant. 
Envy originated from the Latin 
invidia (in (on) + videre (look / 
see)) means have stars in one 
eyes. As a result, the meaning 
is essential that not to see what 
they have. In addition, in recent 
research accessed to the findings 
that indicates the admirers more 
concentrated their thoughts 
on their works, increases the 

Secondly, there must ask for help 
from anyone about anything (At 
this point, the Joseph story of the 
holy books and again in  Amadeus 
film Mozart’s recourse Salieri to 
stage his ballet is memorable). 
Thirdly, we should remember that 
the people close to us can be the 
head of the enemy and never-
stop support of prudence. This, 
as a result, can push people into 
mistrust of anyone but the mind 
and the intelligence used together 
will not prevent to establish 
healthy social relations including 
marriage.

Fourth is work for the maximum 
preservation of all kinds of 
privacy and the secrets owned 
does not reveal (At this point in 
the film Amadeus the girl hired as 
a sleuth by head envy Salieri given 
a job in house service without 
knowing her in violation of the 
principles could be remembered) 
As a result the people envied is a 
high man living in the country of 
dwarfs (mediocre). In addition, 
every dwarf in pit from the 
beginning is in the activity of 
holding pants leg / foot and pull 
down of the ones inclined to rise 
and growth among them. So be 
very careful.

In addition, the following 
should also be noted that the 
important thing is consequence. 
As a result, it is the truth itself. 
Body and apparent image is not a 
consequence. Indeed, perhaps the 
human body of envied is damaged 
because of envy but it is possible 
to have excellent outcomes Devil 
and Adam (Salieri and Mozart) 
exist together at the same time 
and involved on the same work. 
As a result, not body (although 
Mozart’s body disappear at an 
early age the works; that is) truth 
shines and continues to live and 
exist forever. Here if it is objected 
to be wary, to behave cautious 
against envy this way I also don’t/
can’t have any objection: although 
we left the caution and ultimately 
harmed of envy this loss is not 
apparent and excellent results / 
products / works/ truth will be 
revealed during the envy is eternal 
and there is no need for caution.

Now if you want, let’s look at the 
results of envy.

Consequences of envy that burns 
charities, goodness, and beauty 
such as fire burning wood are 
two-dimensional as individual and 
social: before these dimensions 
I would like to mention that 
envy, jealousy and admire lead 
to both mutual competition and 
originally born from the sense 
of competition. Because many 
people has full wish of being 
advanced in comparison to other 
people as well as their own past. 
That feeling of competition is the 

Readers will remember we 
touched the differences 
between envy, admire and 

jealousy, looked at the history of 
envy and with a question left the 
subject open at the last article.

Remember the question was the 
following: I wonder is it possible 
to be protected from envy by 
intelligence? Or what else is 
needed?

Here, I would like to note that 
I make a distinction between 
the intelligence and wisdom. 
While the intelligence is our 
virtue used during problem-
solving wisdom is a virtue used 
in distinguishing between right 
and wrong (wisdom is of Arabic 
origin and it meant; gyve, clab to 
the feet of camels during mating 
in order to avoid their attacking 
on right and left when the eyes 
is lust seized with ambitions. In 
the meantime, the word envy was 
used for saliva flowing from the 
mouth of camels in this period.) 
In short, with his mind on head 
human can cramp his passions. 
In this regard, prevention from 
envy and if it is deducted in the 
first step (I am not mentioning 
here the prevention from envy 
and if it is deducted, the other 
steps towards getting rid since 
they are not the subject of this 
article) towards getting rid is to 
run the intelligence and wisdom 
at the same time. The human 
intelligence working harder 
than mind can lead to human 
catastrophe. Because according to 
the level of a person’s intelligence 
level is higher than his mind, 
he is able to find much better 
coverings for his envy and can 
bury them. As a result, envy itself 
is not appearing crimes such as 
murder, theft, adultery. So much 
more comfortable concealed (its 
invisibility falls people the error 
of thinking envy is not a crime 
sometimes).This cover is designed 
so well and skillfully neither the 
one envied nor the third parties 
can recognize it. When the layer 
of intelligence rises a level up 
according to the mind then it 
begins to play various games 
to the mind of those who envy 
and prevents whoever envy feel 
tempted by this devastating 
feeling. The one who envy is no 
longer consciously envy and 
becomes a toy of intelligence. If 
the mind is moved together with 
the intelligence both the steps 
will be able found not to envy and 
the steps envied to one self, to 
encourage envy, summons, whip 
attitudes will be possible to be 
avoided. Chief among these is at 
first no one in any time and in 
no way underestimated (At this 
point, Bushra and Amadeus films 
are memorable).
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Bir devletin varolabilmesi 
için halk, ülke ve iktidar 
unsurlarına sahip olması 

gerekir. İnsanlık tarihinin çok 
kısa bir süresinde insanlar dev-
letsiz yaşamış, bu kısa devletsiz 
aşamadan sonra ise çeşitli dev-
let örgütlenmeleri geliştirilerek 
bugünkü aşamasına ulaşmıştır. 
Devlet örgütlenmesi kompleks bir 
örgütlenmedir. İçerisinde yürüt-
meyi, yasamayı, yargıyı barındırır. 
Yasama erki eliyle yapılan yasalar 
pozitif hukuk kurallarıdır. Yasaları 
uygulayan yargı erkinde pozitif 
hukuk kurallarının uygulaması 
söz konusudur. Devlet düzeninde 
geçerli olan pozitif hukuk kural-
ları insanlara uymaları gereken 
yükümlülükler yükler. Ve bu ku-
rallara uyulmadığı durumlarda 
“müeyyide” uygulanması söz ko-
nusu olur.  Pozitif  hukuk ülkede 
“olan” hukuktur. Hukuk söz ko-
nusu olduğunda pozitif  hukukun 
yanında bir de tabii hukuktan 
bahsetmemiz lazım gelir ki tabii 
hukuk “olması gereken hukuk”tur.
Tabii hukuk “a priori” nitelikteki 
adalet, eşitlik, özgürlük, mülkiyet 
hakkı etrafında şekillenir.  Tabii 
hukuk kanımca bir anlamda dev-
let baskısı ile halkın aleyhine çev-
rilebilecek olan pozitif hukukun 
karşısında olan ve insanlık için 
“ideal” olan hukuku ifade eder. 
Keza, tabii hukukçulardan Grotius 
pozitif hukukun belirli kişilerin 
iradesinin, diğer kişilerin irade-
sine zor aracılığıyla kabul ettiril-
mesi olarak görür. Tabii hukukun 
ise başka bir insanın veya başka 
bir iradenin ürünü değil aklının 
ürünü olduğunu söyler. Zaten 
tabii hukukçulara göre pozitif hu-
kuka uyulması için onun adalete, 

ahlaka yani tabii hukuk ilkelerine 
uygun olması lazımdır. Devlet ile 
tabii hukuk arasındaki ilişkiyi ise 
“sosyal sözleşme teorisi” ile açıklar 
tabii hukukçular. Tabii hukukçu-
ların büyük çoğunluğu sosyal söz-
leşmenin insan haklarını güvence 
altına alan bir devlet düzeni için 
zorunlu olduğu “varsayım”ından 
hareket eder. Keza Amerikan ve 
Fransız ihtilallerinin fikri hazır-
lıklarını yapan tabii hukuk insan 
haklarına vurgu yaparak mutlaki-
yetçi yönetimlerin yıkılmasında 
oldukça etkili olmuştur. Tabii 
hukukçular sosyal sözleşme ile 
devlet organlarının otoritesinin 
sınırlarının belirlendiğini söyler-
ler.  Ve bu sözleşmenin geçerlili-
ğini de (a priori) evrensel nitelik 
taşıyan “pacta sunt servanda”a 
(söze bağlılık) dayandırırlar. 
Fransız ve Amerikan ihtilallerini 
etkilemiş olan John Locke ve J.J. 
Rousseau’nun hayat, hürriyet ve 
mülkiyet  olarak saydıkları tabii 
haklar üzerinde ısrar ile durarak 
devletin  egemenlik sınırını belir-
lemişlerdir. Yönetenleri “güvenilir 
bir el”e benzeten Locke ve “otorite 
ile hürriyeti uzlaştırma”ya çalışan 
Rousseau devleti idare edenlerin 
haklarını kötüye kullanmaları 
durumunda tabii haklarından 
vazgeçmeyen halkın, yönetenlere 
verdikleri yönetim hakkını geri 
alabileceklerini söylerler. Yani 
hukuktan ayrılmış bir hükümet 
yerine hukuka uygun yönetimin 
getirilmesi söz konusu olacaktır. 
Aslına bakılırsa tabii hukukçuların 
hepsi halkın devlete karşı direni-
şini ve yönetim hakkının yönetici-
lerden alınabileceğini söylemezler. 
Bu noktada tabii hukukun tarihi 
gelişimini  de ufak bir incelemeye 
tabii tutmak gerekir.Tabii hukuk, 
Yunan toplumunda siyasal karı-
şıklık dönemlerinde filozofların il-
gilendiği bir konu olmuştur. Zira, 
filozofların felsefi sistemlerini 
inceler iken yaşadıkları toplumun 
o dönemdeki vaziyetini göz önün-
de bulundurmak gerekir.   Orta 
çağ’da tabii hukuk ilahi hukukla 
eş anlamlı olarak kullanılmıştır. 
Mesela St. Augustine  dünya dev-
leti ve tanrı devleti ayrımı yapmış-
tır. Her konuda muhteşem olan 
Tanrı devletinde, Tanrı sevgisi 
egemendi. Ona göre dünya devleti 
“adaleti” gerçekleştirmekle Tanrı 
devletine benzeyebilir. “Adaleti bir 
yana bıraktığımız zaman devlet 
ile soygun çetesi arasında ayrılık 
kalır mı?” diyerek sorduğu mani-

dar soru tabii hukukçuların ortak 
sorusu olabilir sanıyorum. Ancak 
Augustine yöneticilerin Tanrı 
tarafından takdir olunduğunu 
düşündüğü için en kötü yönetici-
lere bile direnilmemesi gerektiğini 
söyler. Buna karşın yine Ortaçağ 
tabii hukukçularından St.Thomas 
adaletin ve iyiliğin yöneticilerin 
ödevi olduğunu söyler ve zalim 
yöneticilere direnmenin gerekti-
ğini söyler.Yeni çağa gelindiğinde 
tabii hukuk dini unsurlardan arı-
nır.  Grotius’la birlikte devletler 
hukukunda tabii hukuk ilkeleri 
görünmeye başlar. Devletlerin 
yaptıkları antlaşmalara uymaları-
nın zorunluluğu, kusurlu devletin 
verdiği zararı tazmin etmesinin 
icap ettiği, her devletin mülkiyet 
hakkına saygı gösterilmesi gerek-
tiği,  açık denizlerin hiçbir devle-
tin malı olamayacağı gibi tabii hu-
kuk ilkelerini açıkça belirtmiştir. 
İngiltere’deki 1688 ihtilallerinin 
etkisinde kalan  Locke daha önce 
belirttiğimiz gibi sosyal sözleşme-
nin mutluluk, güvenlik ve barış 
için yapıldığını ve yönetenlerin 
bunları sağlama zorululuğu oldu-
ğunu söyleyerek meşru savunma 
durumunda olacak olan halkın 
devlete ihtilal yapabileceğini söy-
ler. Locke ile ortak noktalarda 
buluşan Rousseau halk egemenli-
ğine dayalı doğrudan demokrasiyi 
savunmuştur.Bu kısa tabii hukuk 
geçmişine baktığımızda tabii 
hukukçuların tümünün  devletin 
“adaleti”  gerçekleştirmesi gerekti-
ğini savunduğunu ve çeşitli geliş-
me evrelerinden sonra Fransız ve 
Amerikan devrimlerinin çıkışında 
son derece etkili olduğunu görü-
rüz.

Devlet ve hukuk arasında çok has-
sas  ilişkiden bahsediyoruz. Zira, 
haklar,özgürlükler,yükümlülükler 
bütünü olan hukuk ile hak, özgür-
lük ve yükümlülükleri düzenleyen 
bir hukuk sistemini bizatihi oluş-
turan devlet arasındaki ilişkinin 
devletin diğer tüm unsurları ile 
olan ilişkisinden çok daha mühim 
olduğu açıktır. Devlet, “meşruiye-
ti” hukuk var olduğu sürece elinde 
tutabilir. Günümüz dünyasında 
artık yerinin olmadığı  açık olan 
otoriter rejimlerde bile sistemin 
meşruluğu için bağımsız mahke-
meler belirli bir dereceye kadar 
sağlanmıştır. Ancak devlet bir 
dereceye kadar verdiği bağımsız-
lıkla çoğu kere halkın haklarına, 
özgürlüğüne tecavüz etmektedir. 

Devletin uyguladığı pozitif hukuk 
ile tüm insanlığa hitap eden tabii 
hukuku inceler iken Ortadoğu’da 
yaşanan halk ayaklanmalarının  
tabii hukuk ile yakından ilişkisi 
olduğu kanısına vardım.Arap 
Baharı’nı bu noktadan inceler isek 
halkın hak ve özgürlüklerini elin-
den alan devlete halkın isyanı ile 
karşı karşıya kalırız yani hukukun 
devlet tarafından çiğnenmesi söz 
konusudur. Arap Baharı hareketi-
ne bir halk ayaklanması diyoruz. 
İlk olarak bu ayaklanmanın siyasi 
tarih açısından değerlendirmesini 
yapmamız gerekir. San Remo Ant-
laşması ile İngiliz ve Fransız ege-
menliğine bırakılan Ortadoğu’nun 
1930’larda İngiliz ve Fransızlarca 
“cetvel” ile sınırları ayrılan dev-
letlere bölünmesi söz konusu ol-
muştur. Ortadoğulular adı geçen 
devletlerin güdümünde otoriter 
rejimlerin kurulması ile günümü-
ze kadar diktatörlerin egemenliği 
altında yaşamışlardır. Cehalet 
içinde, baskı altında, hukuk ihlal-
leri içinde, bağımlı, tutsak vazi-
yette. Arap baharının geç kalmış 
bir Fransız veya Amerikan İhtilali 
benzeri bir ayaklanma olduğu ka-
nısındayım. 

Arap baharı, 1700’lü yıllarda Av-
rupalı insanın tabii hukuk ilkele-
rine dayanarak elde ettiği hakları 
çok uzun yıllar  sonra elde etmeye 
çalışan halkın isyanıdır. Eşitlik, 
adalet, özgürlük gibi tabii hukuk 
ilkeleri ile devlet despotluğuna 
bir  direniştir.  Hiçbir egemenliğin 
kuvvete dayanamayacağını söyle-
yen Rousseau’nun fikirleri sonu-
cunda Fransız İhtilali ile başlayan 
serüvende 1830 ihtilallerinde 
anayasa furyası ile temel hak ve 
hürriyetlerini güvence altına al-
dılar Avrupalılar ve devam eden 
süreçte iktidarı anayasa ile sınır-
ladılar. İşte aynı biçimde bu kez 
Avrupalılar değil Ortadoğulular 
devleti sınırlandırma mücadele-
sine girdiler. Avrupalı devletlerin 
layık görmediği tabii hukuk hakla-
rına Avrupalı halkların yaptığı gibi 
temel hak ve hürriyetleri güvence 
altına alarak kavuşmanın  direni-
şidir Arap baharı.

Feyza YAPICI

Devlet, Tabii Hukuk ve 
Arap Baharı

“İnsan hür doğmuştur, fakat her yerde zincirler içindedir. Bu değişiklik nasıl oldu? Bilmiyorum. Nasıl meşru hale getirilebilir? Tahmin ediyorum ki, bu soruya cevap verebilirim.”
J.J. ROUSSEAU

Arap baharının geç 
kalmış bir Fransız veya 
Amerikan İhtilali benzeri 
bir ayaklanma olduğu 
kanısındayım. Arap baharı, 
1700’lü yıllarda Avrupalı 
insanın tabii hukuk 
ilkelerine dayanarak elde 
ettiği hakları çok uzun 
yıllar sonra elde etmeye 
çalışan halkın isyanıdır. 
Eşitlik, adalet, özgürlük 
gibi tabii hukuk ilkeleri ile 
devlet despotluğuna bir 
direniştir.



17February 2013
GOVERNMENT INITIATIVE

For the existence of a state, 
it should have the elements 
of community, country 

and the government. People had 
lived stateless in a very short 
period of human history; after 
this short-stateless stage, it has 
been reached the stage today by 
improving various government 
organizations. State organization 
is a complex organization. It 
includes execution, legislature 
and judiciary. Laws made by 
legislature are the rules of positive 
law. Law enforcement authority 
that applied rules is a question of 
application the rules of positive 
law. The rules of positive law 
applicable in State order loads 
People obligations to comply 
with. And failure to observe these 
rules, the implementation of 
“sanction” is concerned. Positive 
law is the “law” in the country. 
When law is in question, we 
need to talk about natural law 
along with the positive law that 
natural law is a law should be. 
Natural law revolves around “a 
priori” nature of justice, equality, 
freedom, property rights. In 
my opinion, natural law refers 
to the law standing against the 
positive law which is convertible 
against people with the state 
repression and “ideal” law for 
the humanity. Likewise, Grotius, 
Natural lawyers, sees positive law 
as the enforcement of the will 
of certain individuals to other 
people by force. He says natural 
law is a product of mind not of 
another human being or of a will. 
According to the Natural lawyers, 
Positive law has to comply 
with justice and morality that 
means the principles of natural 
law. Natural lawyers explain 
the relationship between the 

state and the natural law with 
“social contract theory”. The vast 
majority of natural lawyers moves 
with the “assumption” of social 
contract is necessary for a state 
system which guarantees human 
rights. Likewise, natural law that 
made the idea of preparations 
of the American and French 
revolutions with an emphasis on 
human rights have been quite 
effective for   the abolition of the 
absolutist governments. Natural 
lawyers say that the boundaries of 
the authority of state organs are 
determined by the social contract. 
And they depended validity of 
this Agreement on “pacta sunt 
servanda” (word commitment) 
(a priori) of the universal nature. 
They determined the limit of 
the sovereignty of the state by 
insisting on natural rights which 
is referred to as life, liberty, and 
property of John Locke and JJ 
Rousseau who had influenced 
French and American revolutions. 
Locke likened the rulers to a 
“trusted hands” and Rousseau 
“trying to reconcile freedom with 
authority says that the people not 
give up natural rights can take 
back the right to rule which they 
give to the rulers in the event 
of abuse of their rights by those 
who run the state. So instead of a 
government separated law it will 
be suitable to bring the lawful 
administration. In fact, not all 
of the natural lawyers say that 
the resistance of people against 
the state and the right to rule 
can be taken back from rulers. 
At this point, we need to make 
a small review of the historical 
development of natural law. 
Natural law has been a matter of 
philosophers concern in times of 
political confusion in the Greek 
society. Indeed, while examining 
the philosophical systems of the 
philosophers the society at that 
time should be considered. In 
middle age, the divine law, natural 
law has been used as a synonym. 
For example, St. Augustine has 
made a distinction between the 
state of the world and that of 
God. In a state of God amazing 
with everything, God’s love was 
prevailing. According to him, the 
world state may resemble the 
state of God to conduct “justice”. 
The significant question he asked 
by saying “when we leave the 
justice aside will there be any 
separation between the state 
and the robbery gang?” may be 
a common question for natural 

lawyers that I think. However, 
Augustine who thinks rulers is 
appreciated by God tells us that 
even the worst rulers shouldn’t be 
resist. However, again, St.Thomas, 
the medieval natural lawyer says 
that justice and goodness are the 
project of administrators and he 
adds the cruel administrators 
should be resisted. In the new era 
the natural law recovered from 
religious elements. The principles 
of natural law begin to appear 
in the law of the states with 
Grotius. He made the principles 
of natural law clear such as States’ 
obligation to adhere to their 
agreements, that it is required for 
compensation for damage caused 
by defective state, each state must 
respect the right of ownership 
and the high seas cannot be 
owned by any state. Locke under 
the influence of 1688 revolutions 
in England by saying social 
contract was made for happiness, 
security, and peace as mentioned 
before and the rulers has to 
provide them for the people says 
that the people who will be case of 
legitimate self-defense can do the 
revolution against government. 
Meeting in common points with 
Locke, Rousseau argued direct 
democracy based on popular 
sovereignty. When we look at 
this short the history of natural 
law we see that all of the natural 
lawyers defended the state has 
to carry out “justice” and after 
various development stages is 
highly effective on the starting 
point of French and American 
revolutions.

 We’re talking about a very 
sensitive relationship between 
the state and the rule of law. After 
all it is clear that the relationship 
between the law which is rights, 
freedoms and obligations and the 
state holding the legal system 
itself regulating the rights, 
freedoms and obligations is 
much more important than its 
relationship with all the other 
elements. State can hold “the 
legitimacy” as long as there is 
a rule of law. In authoritarian 
regimes even there is no place in 
today’s world for the legitimacy 
of the system independent courts 
has been to a certain extent. 
However, the state has been 
encroaching on the rights and 
freedom of the people most of 
the times given of independence 
to a certain extent. While I was 
examining the positive law 
applied by the state and natural 

law appealing to all humanity, I 
came to the conclusion that the 
popular revolts in the Middle 
East are closely associated with 
natural law. If we examine this 
point on Arab Spring we would 
be faced with the rebellion of the 
people against the state defraud 
the rights and freedoms of them, 
that is, there is a violation of law 
by the state. We call a popular 
uprising of the Arab Spring 
movement. First, we need to 
evaluate this rebellion in terms 
of political history. the Middle 
East left under the sovereignty 
of  British and French by the 
Treaty of San Remo in the 
1930s has been concerned the 
limits allocated with “ruler” to 
the division of the states by 
the British and French. Middle 
Eastern with the establishment of 
authoritarian regimes under the 
guidance of the said states have 
lived under the rule of dictators 
to the present day. They were in 
ignorance, under pressure, in 
violations of the law, dependent, 
captive condition. I think Arab 
spring is a late uprising like a 
French or American Revolution. 
Arab spring is the rebellion of 
the people trying to get the 
rights that European got on the 
basis of the principles of natural 
law in 1700s after so many 
years. It is a resistance with the 
principles of natural law such 
as equality, justice, freedom 
against the state despotism. In 
the adventure beginning with 
the French Revolution as a result 
of the ideas of Rousseau who 
says any sovereignty based on 
force Europeans guaranteed their 
fundamental rights and freedoms 
with the hype of the constitution 
in 1830 Revolutions. On the 
ongoing process Europeans 
confined power with constitution. 
That’s not the Europeans in the 
same way Middle Eastern entered 
into a struggle to limit the state, 
this time. Arab spring is the 
resistance of reaching natural 
law to ensure the fundamental 
rights and freedoms as does by 
European people, not seen worthy 
by the European state.

Government, Natural Law And 
The Arab Spring

Feyza YAPICI

“Man is born free, but everywhere is in chains. How did this change? I do not know. How legitimate can be made? I guess that I can answer this question.” 
J.J.ROUSSEAU

 I think Arab spring is 
a belated uprising like 
a French or American 
Revolution. Arab spring is 
the rebellion of the people 
trying to get the rights that 
Europeans got on the basis 
of the principles of natural 
law in 1700s after so many 
years. It is a resistance 
with the natural law 
principles such as equality, 
justice and freedom against 
the state despotism.  
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İnanç ve din belki de tüm 
insanların en çok saygı 
göstermesi gereken ve 

üzerinde konuşurken bin 
düşünüp bir konuşması gereken 
sosyo-kültürel bir öğedir. İnsanlar 
bu öğeyi eski çağlardan bu yana 
yeme, içme gibi temel bir ihtiyaç 
olarak görmüşler, saflarını buna 
göre belirlemişler ve hatta çoğu 
zaman bu ayrıma göre savaşmış-
lardır. İnsanlar bu kadar önem 
verdikleri dinlerinin vecibelerini 
de yerine getirmeye çalışırlar. Bu 
vecibeler içerisinde hac ibadeti 
önemli bir yer tutar. 

Müslümanlar hac ibadeti için 
Mekke’yi, Hıristiyanlar Kudüs, 
Vatikan ve Efes’i, Yahudiler yine 
Kudüs’ü, Hindular Benares’i, Bu-
distler Bodhi Gaya’yı ziyaret eder-
ler. Bu ziyaretlerde kişiler din-
lerinin emrettiği kurallara uyar, 
yasaklardan kaçınır ve vecibeler 
tamamlandığında da hacı olurlar. 
Görüldüğü gibi hac ibadeti sadece 
biz Müslümanlar için değil, diğer 
dinlerde de zorunlu tutulan iba-
detler arasında yer almaktadır. 

Haccın bir turizm faaliyeti olup 
olmadığı konusu son günlerde 
özellikle Diyanet İşleri Başkanı 
Prof.Dr. Mehmet Görmez’in yap-
tığı açıklamalar sonrasında çokça 
tartışılan bir konu haline geldi. Bu 
yazımda söz konusu tartışmaya 
bir turizmci ve işletmeci akademik 
bakış açısıyla kavramsal açıklama-
lar getirmek ve yaklaşımımı sizler-
le paylaşmak istiyorum.

Konuya öncelikle turizm kavramı-
nın ne olduğunu, neyi kapsadığını 
belirterek başlamak istiyorum. 
Turizmi; “insanların çeşitli amaç-
larla sürekli ikamet ettikleri yer-
lerin dışında bir bölgeye seyahat 
etmeleri sonucunda ortaya çıkan 
ekonomik bir faaliyet” olarak ta-
nımlamak mümkün. Bu tanımdan 
hareketle herhangi bir faaliyette 
bir amaç çerçevesinde seyahat var 
ise bu faaliyeti turizm kapsamın-
da değerlendirmek gerekmekte-
dir. Yukarıda ifade edilen turizm 
tanımında amaçlar önemlidir ve 
bu amaçlar oldukça farklılaşabilir. 
Bazı seyahatlerde amaç; gezmek, 
görmek, eğlenmek olabilir iken, 
bazılarında da sağlık, iş, inanç, 
hac vb. seyahat nedeni olabilir. 

Çoğu zaman amacın türüne göre 
turizm alt sınıflara ayrılır. İnanç 
turizmi de bunlardan biridir ve bu 
turizm türü dinsel amacı içerdiği 
için hac ibadetini de kapsar.

Turizm ya da özelde inanç turizmi 
dendiğinde insanların zihninde 
sadece gezmek, görmek, eğlenmek 
gibi kavramlar şekilleniyor olsa 
gerek. Bu algıdan dolayı işin içine 
ibadet girdiğinde de doğal olarak 
bir tepki ortaya çıkıyor. Ancak te-
orik olarak bu doğru bir yaklaşım 
değil. Her turizm çeşidinde oldu-
ğu gibi burada da amaç ön plana 
çıkmakta. Yani iş için gezen kimse 
bir turizm faaliyetine katılmakta, 
seyahatini işinin gereklerine göre 
planlamakta; ya da sağlık turizmi-
ne katılan kimse seyahatini sağlık 
sorununu çözmek üzere organize 
etmekte ve tüm faaliyetleri sağlı-
ğına odaklamaktadır. Benzer bir 
biçimde hacca giden kişi de bir 
turizm faaliyetine katılmakta an-
cak tüm seyahat organizasyonunu 
haccın gereklerine göre yapmak-
tadır. 

Diyanet İşleri Başkanı Prof.
Dr.Mehmet Görmez, 2012 
Hac ve Umre Organizasyonu 
Değerlendirme Toplantısında 
“Hac ve Umre turlarının gereken 
manevi havadan uzaklaştığını, 
inanç turizmine dönüştüğünü ve 
bu kavramın bize ait olmadığını, 
hac ibadetinde işin dini, ruhani ve 
manevi yönü üzerinde durulması 
gereğini  ” ifade etmiş. Sonrasında 
da “haccın lüks hac, VIP hac, otel 
tipi hac gibi çeşitlendiğini, Kâbe 
manzaralı otel odalarının ve devre 
mülklerin ortaya çıktığını, bu du-
rumun da hac ibadetinin ruhani-
yetiyle uyuşmadığına” dikkat çek-
miş. “İnsanların tavaf esnasında 
bir elinde kamera, bir elinde 
cep telefonu ile iş görüşmeleri 
yaptığını, modernizasyonun da 
ibadetin birçok aşamasına dâhil 
edilmesiyle birlikte manevi hava-
nın zarar gördüğünden” bahset-
miş.  

Aslında Diyanet İşleri Başkanı 
doğru bir teşhiste bulunmuş an-
cak görüşlerini kanımca kavram-
sal olarak turizmci gözüyle değil 
de ilahiyatçı bakış açısıyla ifade 
etmiş. Diyanet İşleri Başkanı’nın 
görüşlerine genel olarak katıl-

makla birlikte, bir noktanın altını 
çizmek istiyorum. Hac organizas-
yonu bir inanç turizmi faaliyetidir. 
İnanç turizmi faaliyeti içerisinde 
hac ise bir ibadettir, Müslüman 
olmanın farzıdır. Organizasyon 
tarafı bir turizm faaliyetidir ancak 
temel amaç ibadetin ya da farzın 
yerine getirilmesidir. 

Yazıda ifadesi geçen inanç vicdani 
bir kavramdır; Diyanet İşleri de bu 
vicdani kavramın uygulama kri-
terlerini ve şeklini, İslami gelene-
ğin ışığında açıklama yetkisi olan 
“resmi” otoritedir. Bu bağlamda, 
faaliyet içerisinde hac ibadeti işin 
manevi boyutunu; “hacılara” bu 
ibadetlerinde dini vecibelerini en 
iyi şekilde yerine getirmesine yar-
dımcı olacak destek hizmeti sağ-
lanması ise işletmecilik boyutunu 
oluşturmaktadır. Bu hizmetler de 
günümüz işletmecilik mantığında 
“turizm” faaliyetleri kapsamında 
değerlendirilmektedir.  

Burada sanırım başkanın kaygısı 
son yıllarda hac organizasyon-
larında insanların gittikçe artan 
biçimde “gezmek, görmek” amaç-
larına odaklanması. Bu yaklaşım, 
gerçekten söz konusu ibadetin do-
ğasıyla da çelişen bir durum. Hac-
cın farzları, sünnetleri, yasakları, 
gelenekleri, usulleri var. Sayılan 
bu gereklerin esnetilmemesi ya da 
zamanla değişime uğratılmaması 
gerekiyor. Bu durum daha 
çok sosyolojik bir sorun gibi 
görünüyor ve Diyanet’in soruna 
odaklanarak çözüm araması zo-
runlu hale geliyor. Başkanın bu 
konudaki görüşleri bir anlamda 
kurumsal özeleştiri gibi görünü-
yor.

Sn. Görmez’in açıklamaları 
arasında çok önemli bir nokta 
var ki, o da hac organizasyonu 
içerisinde seyahat konaklama 
ve irşat, yani Müslümanlara 
doğru yolun gösterilmesi, dinen 
bilgilendirilmesi hizmetlerinin 
birbirlerinden ayrılması gerek-
liliği. Halihazırda bu iki hizmet 
beraberce Diyanet personeli ta-
rafından yürütülüyor. Bu durum, 
mesleği din adamlığı olan birine 
“rehberlik yap” demek anlamına 
geliyor. Ben başkanın bu sözlerine 
tamamen katılıyorum. Aslında 
bu sorunun kaynağı, başta ifade 

ettiğim gibi faaliyetlerin birbirinin 
içine geçmiş olması. Bu faaliyetin 
bir turizm faaliyeti, seyahat ama-
cının da din olduğu anlayışıyla 
hareket edilirse, sanırım hem 
daha başarılı organizasyonlar hem 
de ifade edilen manevi hava daha 
iyi oluşturulabilir. Yani özetle 
seyahat organizasyonu şekil şart-
ları Diyanet tarafından çizilerek 
tamamen turizmciler tarafından 
yerine getirilmeli; gerekli manevi 
hava da din adamları tarafından 
sağlanmalıdır. Bu husus işletme 
diliyle ifade edilecek olursa da her 
kurum kendi “temel yeteneğine” 
odaklanmış olur.

Ülkemizde önemli bir sorundur 
devekuşu olmak; yani ne deve 
ne de kuş olmak. İktisadi açıdan 
görünüşte Kapitalist Sistemi 
benimsemişiz ancak hala güç-
lü bir devletçi anlayış egemen 
uygulamalarımızda. Kapitalist 
sistemlerde üretim araçları özel 
mülkiyetin uhdesindedir. Devlet 
kural koyar ve denetler. Bizde her 
şey birbirine girmiş. Diyanet özel 
mülkiyetmiş gibi hac organizas-
yonlarını yapıyor. Ancak benim-
sediğimiz sistemde Diyanetin 
bu faaliyetlerde kural koyucu ve 
denetleyici bir rol üstlenmesi ge-
rekiyor.  

Sonuç olarak bir yerde turizm faa-
liyeti varsa, bu faaliyet uzmanları 
aracılığı ile yerine getirilmeli ve 
dini konular din adamları, seyahat 
tarafı da acenteler tarafından icra 
edilmelidir. Bu sayede, mesleği 
din adamlığı olan kimselerin uz-
manlığı dışında hacı adaylarının 
kişisel ya da organizasyonla ilgili 
sorunlarını çözmelerini beklemek 
zorunda kalmayız. Kısaca herkes 
iyi bildiği işi yapar. Hac esnasında 
Hem Diyanet İşleri Başkanı’nın 
hem de tüm inananların beklenti-
si olan uhrevi ve manevi ortam bu 
şekilde sağlanabilir. 

Kapitalist sistemde sınıflaşma-
nın insanoğlunu nereye kadar 
götüreceği bilinmez. Günümüzde 
Kâbe manzaralı otellerde yapılan 
konaklama aslında bizim ülkesel 
sorunumuz da değil, şu anda dün-
yaya egemen olan ekonomik siste-
min bir sonucudur. Bunun da kısa 
vadeli ve kolay bir çözümü yoktur.

Saygılarımla…

Doç. Dr.
Muharrem TUNA

HAC BİR İNANÇ TURİZMİ 
FAALİYETİ MİDİR?
Hac organizasyonu bir inanç turizmi faaliyetidir. 
İnanç turizmi faaliyeti içerisinde hac ise bir ibadettir, 
Müslüman olmanın farzıdır. Organizasyon tarafı bir 
turizm faaliyetidir ancak temel amaç ibadetin ya da 
farzın yerine getirilmesidir.
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Faith and religion are in fact 
socio-cultural elements, 
which everyone should 

respect most and think well 
before speaking about. People 
have seen this element as a main 
requirement like eating and 
drinking since the early ages; 
have determined their position 
according to this and even 
have fought according to this 
positioning. People also try to 
fulfill the duties specified by their 
religion. Among these duties hajj 
(pilgrimage) has got an important 
position. 

Muslims visit Mecca for hajj 
while Christians visit Jerusalem, 
Vatican and Ephesus, Jews visit 
Jerusalem, Hindus visit Benares 
and Buddhists visit Bodhi Gaya 
for pilgrimage. During these 
visits, believers follow the orders 
of their religions, abstain from 
bans and once they complete 
their duties they become hajji or 
pilgrim. As seen, hajj is a duty for 
us Muslims as pilgrimage is also a 
duty for other religions. 

Recently a debate has initiated 
by Professor Mehmet Görmez, 
Head of the Religious Affairs 
Administration, whether 
pilgrimage is faith tourism 
event or not. In this article, I 
would like to share my views 
regarding the subject from the 
point of a tourism and business 
management academician.

I would like to start with 
explaining what tourism is and 
what it covers. It is possible to 
define tourism as; “an economical 
activity, which emerges as a result 
of travels made by people to a 
certain region other than their 
permanent residence locations”. 
Starting from this definition, 
it is possible to consider any 
activity that includes a travel for 
any purpose within the scope of 
tourism. In the above mentioned 
tourism definition, the aims are 
important and these aims may 
vary. In some travels when the 
aim is to see and entertain while 
in some others the reason for 
travel might be health, business, 
faith, pilgrimage and etc. Most of 
the times tourism is divided into 
sub categories according to the 
type of the aim. Faith tourism is 
one of these categories and since 
it includes a religious purpose, it 
also includes the pilgrimage.

When talking about tourism 
in general and faith tourism 
in special, it appears that 
people only imagine activities 
like travelling, sightseeing 

and entertaining. Due to this 
perception when worship is 
included, a reaction emerges 
naturally. However this approach 
is not right theoretically. The 
aim here is important as it is in 
every type of tourism. In other 
words, someone travelling for 
business purpose joins a tourism 
activity, and plans his/her travels 
according to the requirements of 
business; or someone joining the 
health tourism organizes his/her 
trip to cure a health problem and 
focuses all activities according 
to the health purposes. Similarly 
someone going to pilgrimage 
also joins a tourism activity 
and organizes all his/her travel 
organization according to the 
requirements of the pilgrimage. 

Professor Mehmet Görmez, 
Head of the Religious Affairs 
Administration, during the 
Evaluation Meeting of the 2012 
Hajj and Umrah Organizations 
stated that; “Hajj and Umrah tours 
are distancing from the required 
moral atmosphere and turning into 
a faith tourism event, in fact faith 
tourism is a concept that does not 
belong to our culture and we should 
focus on the religious, spiritual and 
moral aspects of the hajj” and added 
“hajj has been diversified as luxury 
hajj, VIP hajj, and hotel type hajj; 
we have come across hotel rooms and 
timeshare estates with Ka’ba view, 
which do not reflect the spirituality 
of the worship”. He also has stated 
that; “During the circumambulation 
of the Ka’ba, people with cameras in 
one hand do business with phones in 
the other hand; and with inclusion 
of modernization into many aspects 
of worship, the moral atmosphere is 
harmed largely”.  

In fact Head of the Religious 
Affairs Administration has made a 
correct diagnosis of the situation 
however he has expressed his 
views conceptually from the 
point of view of a theologist 
rather than a tourism sector 
member. Although I generally 
agree with his views, I would like 
to underline a few issues. The hajj 
organization is a faith tourism 

event. Hajj event within the faith 
tourism activity is worship; a 
requirement to be a Muslim. The 
organization aspect is tourism 
activity whereas the main 
objective is to fulfill the worship 
or obligation. 

The term faith mentioned 
in the article is a concept of 
consciousness; and the Religious 
Affairs Administration is the 
“official” authority, which has 
the authorization to specify the 
application criteria and methods 
of this concept under the light 
of the Islamic traditions. In this 
aspect the hajj worship within 
the activity forms the moral 
dimension; whereas providing 
support services to the hajjis 
(pilgrims) to fulfill their duties 
in the best way is related with 
business administration aspect 
of the event. These services 
are evaluated under “tourism” 
activities nowadays.  

I believe Mr. Görmez is worried 
about the fact that people have 
recently focused on “sightseeing” 
aims in the hajj organizations. 
This approach is really contrary 
to the nature of the worship. Hajj 
has got its obligations, Sunnah, 
bans, traditions and methods. 
These requirements should not be 
made flexible or changed through 
course of time. This situation 
seems to be rather a sociological 
problem and it becomes necessary 
for the Administration to focus 
on this problem. The views of the 
Head of Administration seem to 
be an institutional self critic.

There is one very important point 
among the statements of Mr. 
Görmez, which is the necessity 
to separate the services of travel 
and accommodation from the 
services of guidance of Muslims 
for the right path. Currently both 
services are run by the staff of 
the Administration. This means 
asking someone whose job is a 
religious service to works as a 
“tour guide”. I totally agree with 
these statements of the Head of 
Administration. In fact the source 

of this problem as I have stated 
at the beginning is the inclusion 
of the two services within each 
other. If we set from the point 
that this activity is a tourism 
event and the purpose of travel 
is for religious purposes, I believe 
it will be possible to organize 
more successful organizations 
and establish the desired 
moral atmosphere. Shortly, 
the conditions of the travel 
organization should be defined 
by the Administration and left 
to the tourism business for 
implementation, and the required 
moral atmosphere should be 
provided by the religious staff. 
This situation if to be defined with 
business language is that each 
institution will focus its “basic 
skills”.

It is a main problem in this 
country not being able to achieve 
any of your tasks or belong to any 
specific segment. Economically 
it seems we have adopted the 
Capitalist System but we still 
have a strong statist practice. 
In the capitalist systems the 
tools of production belong to 
private properties. State only 
sets some rules and controls 
them. In our country everything 
seems to be mixed to each other. 
Religious Affairs Administration 
organizes hajj tours like a private 
organization. However in the 
system which we have adopted, 
the Administration should have 
the role of setting the rules and 
controlling the implementation.  

As a result, if there is a tourism 
activity somewhere, this activity 
should be conducted via experts 
of this sector; in other words, 
religious affairs by religious 
men, and the travel aspect by 
travel agencies. In this way 
we would not expect religious 
staff to engage in other fields 
like organization of travels or 
dealing with problems like this. 
In brief, everyone would do what 
they know to do. Thus it will be 
possible to provide the moral 
atmosphere from a hajj event, 
which is expected by the Head of 
Religious Affairs Administration 
and other believers. 

It is a question where the 
classification in the capitalist 
system would lead the human 
beings to. Accommodation in 
hotel rooms with Ka’ba view is 
not our national problem; in 
fact it is a result of the economic 
system dominating the world 
currently, and there is no short 
term or easy solution for it.

Doç. Dr.
Muharrem TUNA

The hajj organization is a faith tourism event. Hajj event within the faith tourism activity is worship; a 
requirement to be a Muslim. The organization aspect is tourism activity whereas the main objective is to 
fulfill the worship or obligation.

IS HAJJ (PILGRIMAGE) A FAITH 
TOURISM EVENT?
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Doç. Dr. 
Bülent ARI

2012’nin en önem-
li olayı şüphesiz 
Fenerbahçe’nin kendi 

sahasında 3-1 mağlubiyetidir. 

Ardından Fenerbahçe Teknik 

Direktörü’nün istifa ettiği 

duyuldu. Futbolla pek ilgim 

olmadığı için bu kadar büyü-

tülecek ne olduğunu açıkçası 

başta pek anlayamamıştım. 

Fenerbahçe’ye bir kötülük ya-

pılmıştı ama müsebbibi kimdi? 

Haber bültenleri sebep olan-

dan hiç bahsetmiyordu. Bildi-

ğim kadarıyla maçlar genellikle 

2 takım arasında oynanırdı. 

Bunlardan ilki FB olduğuna 

göre karşı takım kimdi? Bütün 

gün ve gece, haber bültenlerin-

den bunu öğrenmek mümkün 

olamadı. Fenerbahçe’ye birileri 

bir şey yapmıştı, ama neydi?

Bazı spor yorumcuları FB’nin 

çok kötü oynadığından, iyi or-

ganize olamadıklarından, karşı 

takım golcülerini durdurama-

dıklarından bahsediyordu ama 

kimdi bu karşı takım? Peki FB 

kötü oynadıysa iyi oynayan 

kimdi? Kim FB karşısından 

iyi oynamaya cesaret etmişti? 

Ertesi gün internette yaptığım 

araştırmalardan, eşe dosta ve 

futbol bilgisine güvendiğim 

kişilere sorduğum suallerden, 

Karabükspor adlı bir illegal ya-

pılanmanın bu feci olayın mü-

sebbibi olduğunu öğrendim. 

Bu grup İstanbul Kadıköy’e 

kadar sızmışlar ve bu meş’um 

hadiseyi gerçekleştirmişlerdi.

Sonrasında örgütün, -pardon 

takımın- evvelki faaliyetlerini 

de araştırarak daha vahim so-

nuçlara ulaştım. Meğer bu teş-

kilat bundan önce de İstanbul’a 

gelmiş ve önce Galatasaray’a, 

sonra da İstanbul Büyükşehir 

Belediyespor takımına da aynı 

muameleyi reva görmüşler: 

3-1. Peki daha önceki faaliyet-

lerden polisin, istihbaratın hiç 

mi haberi olmamıştı? Önceki 

mağdurlar basın ve ilgili kuru-

luşlar nezdinde bir şikayette 
bulunmamış mıydı? Üç adet 
3-1 komplosuyla karşı karşı-
yaydık demekki. 

Aradan geçen haftalara rağ-
men, hiçbir medya kanalında 
eşkalleri belirlenen rakibin kim 
olduğundan, nasıl oynadıkla-
rından, hangi taktiği takip et-
tiklerinden, golleri nasıl attık-
larından bahsedeni görmedim 
işitmedim.

Buradan zımnen şu sonucu 
çıkarıyoruz: Fenerbahçe kendi 
sahasında hiç yenilemez. Birisi 
bunu rakip takımlara anlatma-
lı. Acaba Anadolu takımlarına 
verilen kırmızı kitapta bu yazılı 
değil midir? Bu arada teknik 
direktörlerini de öğrendim. 
Mesut Bakkal’mış? Onun gö-
revi bir iki uyduruk idman 
yaptırıp, yenilmesi gerektiği ve 
nasıl olsa yenileceği İstanbul’a 
gelip, futbolcularını sahada ge-
zindirip, imkan nispetinde az 
gol yedirmek değil midir? Fe-
nerbahçe gibi bir takımı yene-
cek taktikler verip, golcülerini 
kaleye salıp ard arda goller at-
tırmak da nereden çıkıyor? Bu-
nun hangi kurala uygun oldu-
ğunu ve şanlı futbol mazimizin 
hangi döneminde rastlandığını 
bilen var mıdır?

Tabii sonunda FB teknik di-
rektörü Aykut Kocaman istifa 
etmek zorunda kaldı. Böyle bir 
acıya kim katlanabilir? Bütün 
medya futbol yorumcuları da 
aynı acıyı ve kederi paylaşmı-
yor mu? Peki Mesut Bakkal ve 
onun işbirlikçileri olan takımı 
bunun hesabını dünyada ve 
ahirette verebilecek midir?

Ey Mesut Bakkal, buradan 
sesleniyorum: eğer sana ve 
Anadolu’dan gelen diğer takım-
lara teknik direktörlüğe baş-
lamadan önce söylenmediyse 
buradan tekrar hatırlatmakta 
fayda var. Başka memleketleri 
bilmem ama, bizim ülkemiz-

de futbolun yazılı olmayan 

bazı kuralları vardır. Bunlar, 

İstanbul’a gelindiği zaman 

sahaya çıkıp, topu bir iki do-

laştırıp sonunda hak ettiğiniz 

mağlubiyeti alarak memleketi-

nize dönmektir. Sizin sahadaki 

varlığınız sadece ve sadece üç 

böyüklere yenilmek içindir. 

İstanbul’daki üç takım tabii 

ki sizi yenecektir. Bunun için 

yatırımlar yapılmış, milyon 

dolarlar saçılmış, sağlamlığına 

sakatlığına bakılmadan, genç 

yaşlı denmeden Avrupa’dan 

futbolcular getirtilmiştir. O 

üç takımın medyada o kadar 

taraftarları, köşe başlarını 

tutmuş o kadar kudretli, konu-

suna hâkim yazarları vardır ki, 

sanırsınız takım bütçesinden 

onlara da ayrıca maaş verilir. 

Hayatlarının bir parçası olarak 

takımlarıyla ağlayıp, takım-

larıyla gülerler. O sebepten, 

kendi sahanızda da bu üç ta-

kıma karşı hakkınız, en fazla 

beraberliktir. Yoksa onlara 

şampiyonluk yolunda puan 

kaybettirirsiniz ki, buna hiç 

hakkınız yok. 

Siz şimdi bunları bir kenara 

bırakıp, Afrika’dan LuaLua 

gibi adı sanı belli olmayan bi-

rilerini getirmişsiniz. Adam 

Fenerbahçe’nin herbiri milyon-

larca dolarlık futbolcularıyla 

kedi-fare gibi oynayıp sonra da 

aralarından sıyrılıp gollerini 

atıyor. Sanırsınız, ortada kuyu 

var yandan geç oyunu bu.

Zaten hakemlere de son haf-

talarda bi haller olmuştu. FB’li 

futbolculara hakeme tükürme 

gibi sudan bahanelerle kırmızı 

kartlar gösteriliyordu. Bunla-

rın hepsinin bir komplonun 

parçaları olduğu şüphesiz. 

Tabii ki o oyuncu hakeme tos 

vurarak avazı çıktığı kadar 

bağıracak, küfredecek, tabii ki 

tükürecek. Sen hakem olarak 

oyunun gidişatına bakıp FB le-

hine bir penaltı, ne bileyim en 

azından üç-beş faul çıkarmaz-

san müstehakkın budur.

O futbolculara daha havaala-

nına inerken sahada karşıla-

şacakları kara gömlekli bazı 

şahıslardan korkmamaları 

gerektiği, ne yaparlarsa yap-

sınlar kendilerine bir zarar 

veremeyecekleri anlatıldı. 

Avrupa’da alıştıkları bazı kural-

ların Türkiye’de geçerli olma-

dığı tembihlendi. Onlar da bu 

nasihatlere istinaden en tabii 

haklarını kullanıyorlar. Hake-

me itiraz etmemek, küfür et-

memek, üç İstanbul takımının 

haricindekiler için konulmuş 

kurallardandır. Allah’tan Tah-

kim Kurulu cezaları indirdi de 

ülkemiz rahat bir nefes aldı.

Şimdi milli birlik ve beraberliğe 

en fazla muhtac olduğumuz 

şu günlerde, bu tür tehlikelere 

karşı tek yürek olmamız ve 

fesat odaklarına karşı gerekli 

tedbirleri derhal almamız ge-

rekiyor. Aksi takdirde bu iş yol 

olur ve ikinci yarıda da aynı 

taktikleri başka örgütler –par-

don takımlar- denemeye kal-

kar. Ucuz oyuncularıyla örgüt 

evlerinde ve hücrelerde gizli 

gizli idmanlar yaparak sahada 

gol ararlar ve bulurlar. Esas 

olan bu teşebbüsleri erkenden 

bertaraf etmektir. Haa bu ara-

da, Avrupa’daki maçlarımız 

mı? Onlar çok da önemli değil-

dir. 2023 yılına kadar nasılsa 

onun da bir çaresi bulunacak-

tır. Bizler mahkemede verilen 

şike cezasını kahramanlık des-

tanına dönüştürmüş bir mille-

tin ahfadı değil miyiz? 

Not: Bu yazıyı kaleme alırken, 

yetkili mercilerin vaktinde 

tedbir almaması yüzünden 

Karabükspor’un, liglerin 2. 

yarısnın başlamasıyla birlikte 

Trabzonspor’a da aynı şekilde 

3-1’lik menfur saldırıyı yap-

tığını öğrendim. Kederli spor 

camiamıza sabırlar diliyorum.

Fesat Yuvası Karabükspor
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The most important 

event of 2012 is no 

doubt Fenerbahçe’s 

home defeat with 1-3, after 

which Fenerbahçe’s coach 

had resigned. In fact I did 

not know why this event was 

exaggerated so much because 

I am not really interested 

in football. Some harm was 

done to Fenerbahçe (FB) and 

who was responsible for this? 

The news did not mention 

the reason for this defeat. 

As far as I know football was 

played between two teams. If 

Fenerbahçe was one of them, 

which was the other?  It was 

not possible to find an answer 

even though I watched all the 

news in all channels. Someone 

had done some harm to 

Fenerbahçe, but who was that?

Some football commentators 

were saying that FB had 

played very bad, were not 

very good organized and not 

able to stop the striker of the 

opponent team. Well if FB 

had played bad, which team 

played good against FB? Who 

dared to play good against 

FB? Next morning through 

my researches in the internet 

and questions I asked my 

friends, I learned that it was 

an illegal organization named 

Karabükspor, which was 

responsible for tragedy. This 

group had managed to breach 

into Kadıköy and perpetrated 

this unlucky event.

Then I deepened my search and 

found more tragic activities 

conducted by this organization 

– sorry; team. It seemed that 

this organization had came to 

Istanbul and applied the same 

tariff of 1-3 first to Galatasaray 

and then to İstanbul BB clubs. 

Well, how come police and 

intelligence were not informed 

about these acts? Why did the 

previous victims not appeal to 

the press and other relevant 

institutions? It looked as if we 

were facing three plots of 1-3. 

Despite several weeks have 

passed, I did not read or see 

anything about the opponents 

whose appearances were 

identified, how they played, 

which tactics they followed 

and how they did they score 

those goals.

Here we arrive at this result: 

Fenerbahçe is not defeated at 

home at all. Someone should 

tell opponents about this. Is 

this not written in the red 

book given to the Anatolian 

teams? By the way, I learned 

who their coach is; someone 

named Mesut Bakkal. Was 

he not supposed to run few 

fake training sessions and 

know that he must loose; and 

instruct his players to go and 

walk on the pitch and attempt 

to concede as less goals as 

possible? What does it mean to 

give attacking tactics and send 

his strikers to the Fenerbahçe 

goal? Does anyone know in 

which part of the rules book is 

this written or in which part 

of our glorious football history 

such a thing exists?

And at the end FB coach 

Aykut Kocaman had to resign. 

Who can bear such a pain? 

Is it not true that all football 

commentators are sharing the 

same pain and agony? How 

will Mesut Bakkal and his co-

perpetrators account for this 

sin in the world and after life?

O Mesut Bakkal; I am 

addressing you from here: if 

this has not been told to you 

and others before starting 

to coach Anatolian teams, 

I am repeating it here. This 

country, different from others, 

has some unwritten laws 

of football. These included 

loosing the matches when you 

visit İstanbul teams and going 

back home. Your existence on 

the pitch is only and only for 

loosing against three giants 

of İstanbul. You must lose 

to these teams. They have 

invested millions of dollars for 

this purpose and transferred 

players from Europe whether 

young or old, regardless of 

looking at their physical 

fitness. These three giants have 

so many fans in the media 

and so powerful columnists 

that you cannot stop thinking 

if some allocations are made 

from team budgets to these 

people. As a part of their lives, 

they cry and laugh together 

with their teams. Therefore 

you are entitled to have a draw 

maximum against these teams 

while playing at your home. 

You do not have the right 

at all to make these teams 

lose points on the way to the 

championship. 

Now you leave all these facts 

aside and bring a player from 

Africa named LuaLua. This 

player plays with million dollar 

worth names of Fenerbahçe 

like a cat playing with mice and 

scores goals very easily.

In addition the referees were 

also acting strange recently. 

They were easily sending 

FB players off for claims of 

spitting on the referee. There 

is no doubt that all these are 

part of a plot. The players will 

certainly yell and curse at the 

referee and spit on them. Your 

duty as a referee is to invent 

a penalty or at least few fouls; 

otherwise you will deserve 

such acts.

These players were told even 

when arriving to Turkey at the 

airport not to bother about 

some men on black jerseys and 

that these people shall not 

harm them at all. They were 

reminded that some rules, 

which they followed in Europe, 

were not applicable here. 

Rules such as not objecting 

the referee and not swearing 

at them are valid only for 

players playing in teams other 

than the three İstanbul giants. 

Thanks God there was the 

Arbitrary Board to reduce the 

penalties and we all took a 

deep breath.

Now at these days where we 

require unity most we have 

to be unified against such 

dangers and take measures 

against such sources of 

sedition. Otherwise this would 

become a routine way and 

other organizations – sorry, 

teams – would try the same 

tactics. They will practice in 

their secret organization cells 

and score lots of goals on the 

pitch. The important thing is 

to take preventive measures at 

the beginning. And what about 

our games in Europe? They are 

not that important. We will 

definitely find a solution for 

them until 2023. Are we not 

descendants of a nation which 

turned a match fixing decision 

of the court into a heroic 

legend?

Note: While drafting 

this article, I heard that 

Karabükspor committed the 

same attack with 3-1 against 

Trabzonspor at the first game 

of the second half due to the 

negligence of authorities to 

take the necessary measures. I 

wish patience to the sorrowful 

sports society.

Doç. Dr. 
Bülent ARI

Source of Sedition: Karabükspor
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KOCAKAYA

BM Güvenlik Konseyi 
üyeleri, Suriye’de 
insanlığa karşı işlenen 
suçlar ve savaş suçlarının 
Uluslararası Ceza 
Mahkemesi’nde (UCM) 
yargılanması konusunda 
anlaşma sağlayamadı.

Güvenlik Konseyi, bugünkü 
toplantısında Suriye’deki 
son gelişmeleri değerlen-

dirdi. Toplantıda BM İnsan Hak-
ları Yüksek Komiseri Navi Pillay 
ve BM İnsani İşlerden Sorumlu 
Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil 
Durumlar Koordinatörü Valerie 
Amos, Suriye’deki son durum 
hakkında Konsey üyelerini bilgi-
lendirdi.

Toplantının ardından gazetecilere 
açıklama yapan BMGK Ocak Ayı 
Dönem Başkanı ve Pakistan’ın 
BMDaimi Temsilcisi Mesud Han, 
toplantıda Suriye’deki durumun 
değerlendirildiğini söyledi.

Suriye’deki durumun UCM’ye 
taşınmasına ilişkin İsviçre’nin 
mektubunun da gündeme geldi-
ğini kaydeden Mesud Han, ancak 
bu konuda farklı görüşlerin öne 
sürüldüğünü ve anlaşma sağlana-
madığını dile getirdi.

-Beş ülke ortak açıklama yaptı-

Mesud Han’ın ardından Güvenlik 
Konseyi üyesi Fransa, İngiltere, 
Lüksemburg, Avustralya ve Gü-
ney Koreadına İngiltere’nin BM 
Daimi Temsilcisi Mark Lyall Grant 
açıklama yaptı.

Suriye’de katliamların sürmesi ve 
can kayıplarının artmasına rağ-
men Güvenlik Konseyi’nin sessiz 
kalması nedeniyle konuşmaları 
gerektiğini düşündüklerini söyle-
yen Grant, “Suriye’deki katliamla-
ra göz yumduğumuz düşünülme-
sin istiyoruz” dedi.

Suriye rejiminin, uluslararası 
toplumdan savaş suçlularının yar-
gılanmasına ilişkin gelen talepleri 
kendi iç prosedürü içinde cevap-
lamadığını dile getiren Grant, “Bu 
nedenle BMGK, Suriye’de işlenen 
katliamları UCM’ye sevk etmeli-
dir. Suriye’de savaş suçu işleyen 
bütün unsurlar yargı önüne çıka-
rılmalıdır” diye konuştu.

Güvenlik Konseyi’nin bugün 
konuyu UCM’ye sevk edecek bir 
tutum takınamadığını ifade eden 
Grant, “En az bir üye bu süreci 
desteklemeyeceğini açıkça belirtti 
ama biz çabamızı sürdüreceğiz” 
dedi.

Grant, bu konuda karar tasarısı 
hazırlayıp hazırlamadıkları sorusu 
üzerine de, kabul edilmeyeceği ke-

sin olan bir tasarıyı hazırlamanın 
boşa çaba olacağını söyledi. 

Yukarıdaki bu haberle ilgili bir 
değerlendirme yapacak olur isek; 

UCM nin en önemli kuruluş amaç-
larından biri de savaş suçları ve iç 
savaşlar esnasında insanlığa karşı 
işlenen suçları yargılamak ve ce-
zalandırmaktır. Bu gün Suriye’de 
her ne sebeple olursa olsun bir 
iç savaş vardır ve binlerce insan 
günahsız bir şekilde katledilmekte 
bazıları da sırf hayatta kalabilmek 
adına yaşadıkları ülkeden göç 
etmek zorunda kalmaktadır. İşte 
tüm bu yaşananlar maalesef in-
sanlığa yapılmış birer saldırı olup 
bana göre insanlık suçunun bizzat 
kendisidir.

Peki Uluslararası Ceza Mahkeme-
leri bu anlamda yargı yeri midir 
gerçekten. 11 Nisan 2002 tarihin-
de 60 ulkenın onayını alan ,Nisan 
2003 te ilk savcısı göreve başla-
yarak resmen faaliyete geçen ve 
Hollanda’da bulunan bu mahke-
me; devlet sorumluları tarafından 
işlenecek savaş suçları,insanlığa 
karşı işlenen suçlar, soykırım 
suçları ve saldırı suçlarına bakan 
uluslararası daimi ve bağımsız bir 
mahkemedir. Hollanda’da kurul-
ma sebebi ise bu ülkenin hiç bir 
savaşa katılmamış olmasıdır. 

Olayların mahkeme önüne getiril-
me yollarından birisi de Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyinın 
işlenen bir ya da birden fazla suç 
için savcıdan talepte bulunma-
sıdır. Bu koşul gerçekleşmeden 
UCM yargılama yapamaz. Bu 
sebeple Güvenlik Konseyinin bu 
adımı atması beklenmektedir. 

Gündemde bu tartışmalar devam 
ederken asıl analiz edilmesi gere-
ken Suriye’de işlenen bu insanlık 
suçları hakkında UCM nde yapı-
lacak yargılama ne kadar adil, ob-
jektif ve sağlıklı olacaktır? Zira bu 
mahkemede şu anda yargılaması 
devam eden ülkelerin Uganda, 
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 
Orta Afrika Cumhuriyeti, Darfur 
Sudan ve Kenya olduğu düşünül-
düğünde; şahsen benim dikkatimi 
çeken aralarında hiç bir Avrupa ül-
kesi ya da dünya devi Amerika’nın 
olmayışıdır!!! Yoksa kuruluş amacı 
insan ve insan hakları gibi ulvi 
konulara hizmet etmek olan bu 
mahkemede de dünyanın bir çok 
yerinde olduğu gibi haklının değil 
güçlünün hukuku mu üstte tutul-
maktadır? Yorumu siz kıymetli 
okuyuculara bırakırken tüm in-
sanlığa adil, sağlık, mutluluk, re-
fah ve barış dolu bir dünya diliyo-
rum. Mahlukatın en şereflisi olan 
insan en az bu kadarını hakediyor 
değil mi? 

The members of the UN 
Security Council failed to 
agree on crimes against 
humanity and war crimes 
in Syria to be prosecuted 
in International Criminal 
Court (ICC).

The Security Council today’s 
meeting discussed the 
latest developments in 

Syria. The UN Navi Pillay, High 
Commissioner for Human 
Rights and Valerie Amos, 
Deputy Secretary General of the 
UN Humanitarian Affairs and 
Emergency Coordinator informed 
the members of the Council about 
the latest situation in Syria at the 
meeting.

Masood Khan, January 
UNSC President and Pakistan 
Permanent Representative to the 
UN made   a statement to reporters 
after the meeting and said that 
they assessed the situation in 
Syria at the meeting.

Masood Khan noted that 
Switzerland’s letter regarding 
the transport of the situation in 
Syria to ICC’s on the agenda and 
he expressed different views put 
onto the front, but an agreement 
was not reached on this issue.

-Five countries made   a joint 
statement- 

After Masood Khan, Mark 
Lyall Grant, UK’s  Permanent 
Representative, made   a statement 
on behalf of the Security Council 
members of UN; France, Great 
Britain, Luxembourg, Australia 
and South Korea.

Grant who said they think, they 
need to talk because of the silence 
of the Security Council despite 
persistence killings in Syria and 
the increase in casualties he said 
that, “ it would not be thought we 
turned a blind eye to massacres in 
Syria “.

Grant who expressed the Syrian 
regime did not answer the 
demands in its internal procedure 
on the prosecution of war 
criminals from the international 
community, “For this reason, 
the UNSC should be referred the 
massacres committed in Syria to 
ICC. All the elements in Syria who 
committed war crimes should be 
brought to justice, “he said.

Grant who expressed Security 
Council is not able to have an 
attitude referred issue to ICC 
today, “at least one member made   
it clear that it will not support 
this process, but we will continue 
our efforts,” he said.

On the question whether they 
prepared the draft resolution in 

this regard Grant said it would be 
wastage of time to prepare a bill 
not to be accepted for sure. 

If we will make an assessment of 
this above news;

One of the most important 
founding principles of the ICC is 
to judge and  punish war crimes 
and crimes against humanity 
during the civil wars. These days 
no matter what the reason is, 
there is a civil war in Syria and 
thousands of innocent people are 
murdered, some of them just to 
survive are forced to migrate from 
their countries. Unfortunately, 
all of these events are attacks 
on humanity and the crime of 
humanity itself to me.

Is really the International 
Criminal Tribunals place of 
jurisdiction in this sense? This 
court in Netherlands who take 
the approval of 60 countries on 
April 11, 2002, officially went 
into operation starting by first 
prosecutor in April 2003 is an 
international permanent and 
independent court that cover war 
crimes by the state responsible, 
crimes against humanity, crimes 
of genocide and crimes of attacks 
The reason for the establishment 
in Netherlands that this country 
is not participated in any war.

One of the ways the events are 
put to the court is the United 
Nations Security Council request 
for one or more crimes committed 
from the prosecutor. ICC cannot 
proceed without this condition. 
For this reason, the Security 
Council is expected to take this 
step.

While these discussions are on 
the agenda the main analysis 
should be; these proceedings in 
ICC regarding humanity crimes 
committed in Syria how fair, 
objective, and healthy will be? 
Because when it is thought in 
this court the countries currently 
ongoing proceedings are Uganda, 
the Democratic Republic of 
Congo, Central African Republic, 
Darfur, Sudan, and Kenya, What 
struck me personally among them 
is the lack of a European country 
or the world leader America!!! 
Otherwise, in this court its 
establishment purpose is to 
serve the sublime issues such as 
people and human rights, does 
the strong law kept on top not 
the righteous, as well as in many 
parts of the world? Wish you a 
world to all humanity full of fair, 
health, happiness, prosperity and 
peace while leaving the comment 
to you esteemed readers. The 
most honorable creature human 
deserves at least that much, right?

International Criminal Court and 
War Crimes Committed in Syria

Uluslararası Ceza Mahkemesi ve 
Suriye’de İşlenen Savaş Suçları
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the people of two countries closer”

After giving brief information about 
the aim, structure and activities of 
the platform President Mustafa Kurt 
spoke on behalf of the Capital City 
Platform “We would like to contribute 
the development of relations between 
Turkey and the People’s Republic of 
China”

Kurt stated that they are a non-
governmental organization organized 
in the 25district of Ankara that acts 
in unison with more than 800 NGOs 
in Asia, Europe, the Balkans and the 
Middle East.

After addressing the organized 
structure and the richness of the 
platform which would contribute the 
development of economic relations 
between Turkey and the People’s 
Republic of China, President Kurt 
continued his speech as follows:

“We would like to get the people of 
two countries closer. We would like to 
introduce our culture better, develop 

Ankara. Chairman of the Platform 
Mustafa Kurt, Honorary Chairman, 
former deputy of Aksaray Ramazan 
Toprak, President of Residents of 
Ankara Foundation and Former 
Minister of Health Halil  Şıvgın 
participated the visit.

“Welcome Visit” to Zhu Guangyao

It was expressed to co-operate on some 
activities for joint purpose. For this 
purpose, Mr. Kurt, Mr. Şıvgın and Mr. 
Toprak made   a “welcome” visit to newly  
appointed Counselor of Economy and 
Trade  of the People’s Republic of China 
People’s Mr. Zhu Guangyao and had 
an exchange of ideas on “commercial 
activities between the two country”.

During the visit, Mr. Şıvgın gave 
information about the works and made 
evaluations on “the activities planned 
to be organized by Foundation of 
Ankara Residents in the presence of the 
People’s Republic of China”

 Capital City Platform Chairman 
Mustafa Kurt “We would like to get 

Ankara (Non-Governmental 
Initiative)- In order to improve 
the relations, Capital City 

Platform continues its visits to foreign 
delegations. 

The last stop of the visits within the 
framework of the mission Let the 
people Live, so that the State Alives, 
was the   Economy and Trade Counselor 
of the People’s Republic of China in 

keler arası ticari faaliyetler konusunda 
da” fikir alış verişinde bulundular.

Ziyaret esnasında çalışmaları hakkında 
bilgi aktaran Ankaralılar Vakfı Başkanı 
Halil Şıvgın, “Ankaralılar Vakfı’nın Çin 
Halk Cumhuriyeti nezdinde organize 
etmeyi planladığı faaliyetler konusun-
da” değerlendirmelerde bulundu.

Başkent Platformu Başkanı Mustafa 
Kurt “İki ülke halkını daha da yakın-
laştırmak istiyoruz”

Başkent Platformu adına konuşan Baş-
kan Mustafa Kurt  ise Platformun ama-
cı, yapısı ve faaliyetleri konusunda kısa 
bir bilgi verdikten sonra “Türkiye ile 
Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki iliş-
kilerin geliştirilmesine katkı sağlamak 
istiyoruz” dedi.

Ankara (Sivil İnisiyatif) - Baş-
kent Platformu, ülkeler arası 
ilişkilerin geliştirilmesi bağla-

mında gerçekleştirdiği yabancı delegas-
yon ziyaretlerine devam ediyor. 

İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın misyo-
nu çerçevesinde yapılan ziyaretlerin 
bu ayki durağı Çin Halk Cumhuriyeti 
Ekonomi ve Ticaret Müsteşarlığı oldu. 
Ziyarete; Başkent Platformu Başkanı 
Mustafa Kurt, Onursal Başkan Aksaray 
Eski Milletvekili Ramazan Toprak ile 
Ankaralılar Vakfı Başkanı Eski Sağlık 
Bakanı Halil Şıvgın katıldı.

Zhu Guangyao’ya “Hoş geldin Ziyareti”

Çin Halk Cumhuriyeti Ekonomi ve 
Ticaret Müsteşarlığına atanan Zhu 
Guangyao’ya bir nezaket ziyareti ger-
çekleştiren; Kurt, Şıvgın ve Toprak “ül-

Başkent Platformu Başkanı Mustafa Kurt: 

Çin Halk Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Zhu 
Guangyao’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Sivil 
toplum kuruluşlarının öncülüğünde kültürel faaliyetlerin yanı sıra 
ticari ilişkilerinde daha aktif ve verimli olacağına inanıyorum” 
dedi.

Başkent Platformu ile Ankaralılar Vakfı, Çin Halk Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Müsteşarını ziyaret etti.

“İki ülke halkını daha 
da yakınlaştırmak 
istiyoruz…”

Ankara’nın 25 ilçesinde örgütlü bir sivil 
toplum örgütü olduklarını ifade eden 
Kurt Asya’da, Avrupa’da, Balkanlar’da 
ve Ortadoğu’da 800’ü aşkın sivil toplum 
kuruluşu ile birlikte hareket ettiklerini 
söyledi. 

Platformun örgütlü yapısı ve zenginli-
ğinin, Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti 
arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişti-
rilmesine önemli bir katkı yapacağına 
değinen Başkan Kurt, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“İki ülke halkını daha da yakınlaştır-
mak istiyoruz. Kültürümüzü daha iyi 
tanıtmak, STK’lar aracılığıyla sosyal ve 
kültürel ilişkilerimizi geliştirmek istiyo-
ruz.”
Guangvao “Türkiye’de bulunmaktan 
büyük memnuniyet duymaktayım”

Çin Halk Cumhuriyeti Ekonomi ve 
Ticaret Müsteşarı Zhu Guangyao’da 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek “Sivil toplum kuruluşlarının 
öncülüğünde kültürel faaliyetlerin yanı 
sıra ticari ilişkilerinde daha aktif ve ve-
rimli olacağına inanıyorum” dedi.

Türkiye’de olmaktan büyük bir memnu-
niyet duyduğunu ifade eden Guangvao, 
ilişkilerin sürdürülmesinin ülkeler ara-
sındaki ticaret hacmini artıracağını da 
sözlerine ekledi.

Ortak görüşme sonunda ele alınan ko-
nuların daha detaylı ve somut 
projeler bazında ele alınması için yakın 
bir tarihte görüşme kararıyla 
ziyarete son verildi.

Capital City Platform Chairman Mustafa Kurt:

Counselor of Economy and 
Trade of the People’s Republic 
of China Zhu Guangyao 
mentioned his pleasure for 
the visit and stated that “I 
believe that as well as cultural 
activities, the trade relations 
would be more active and 
effective under the leadership 
of non-governmental 
organizations”.

The Capital City Platform and The Foundation of Residents of 
Ankara paid a visit to the Counselor of Economy and Trade of the 
People’s Republic of China in Ankara.

“We would like to get the people 
of two countries closer…”

our social and cultural relations 
through NGOs.’’ 

Guangvao “I am delighted to be in 
Turkey”

Counselor of Economy and Trade of 
the People’s Republic of China Zhu 
Guangyao mentioned his pleasure for 
the visit and stated that “I believe that 
as well as cultural activities, the trade 
relations would be more active and 
effective under the leadership of non-
governmental organizations”

Zhu Guangyao expressed his pleasure 
to be in Turkey and underlined that 
continuing relations would improve 
the trade volume between the two 
countries.  

The interview was ended with the 
decision of the handled issues would 
be dealt with on the basis of a more 
detailed and concrete projects and the 
parties agreed to come together again 
soon. 
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Anlaşmasına göre, bu sınırlar içinde 
İsrail’in kurmuş olduğu yerleşim yer-
leri hukuksuzdur ve derhal boşaltıl-
maları gerekir.  

Bu kararla birlikte Filistin’in tüm 
uluslar arası kurum ve kuruluşlara 
üye olma hakkı doğmuştur. Böylelikle 
örneğin İsrail’in işlemiş olduğu tüm 
suçlar için Uluslararası Savaş Suçları 
Mahkemesinde dava açılabilecektir. 

Bu kararla birlikte dünya, Filistin hal-
kının yaklaşık 100 yıldır süren milli 
kimlik mücadelesini tanımıştır.

Filistin sorunu deyince Theodor 
Herzl başkanlığındaki Siyonistle-
rin Sultan 2. Abdulhamid’e gele-
rek Filistin topraklarını parayla 
satın almayı teklif etmeleri ve bu-
nun karşılığında Sultan’ın tarihi 
cevabını hatırlarız. Osmanlı Dev-
leti yıkıldıktan sonra Filistin de 
sahipsiz kaldı diyebilir miyiz? 

Osmanlı Devletinin çöküşü, 
Britanya’nın Filistin toprakları üze-
rindeki vesayetinin de başlangıcı ol-
muştur. Bu tahakküm, bu topraklara 
Yahudi göçmenlerin getirilmesi, yer-
leştirilmesi ve silahlandırılması fırsa-
tını vermiştir. Britanya, 2 Kasım 1917 
tarihli Balfour Deklarasyonu ile bir 
İsrail devleti kurulmasını vaat etmiş-
tir. Bu toprakların işgal, Britanya’ya 

Uzak ve yakın herkes bilir ki, tüm 
Filistinliler farkındadır ki, bölünme, 
Filistin davasına zarar vermiştir ve 
bu bölünme sadece İsrail’e yaramıştır. 
Ancak bu bölünmeyi sona erdirecek 
olumlu işaretler de ortaya çıkmıştır. 
Doha Anlaşması meyvelerini yavaş ya-
vaş vermeye başlamıştır. Kısa bir süre 
sonra bu bölünme inşallah tamamen 
sona ermiş olacaktır. Böylece işbirli-
ğine dayalı yeni bir safha başlayacak 
ve özgürlük, bağımsızlık ve Filistin 
devletinin kurulması temelindeki esas 
davamıza odaklanma imkanı sağlan-
mış olacaktır.

Sayın Başbakan Erdoğan’ın özel-
likle meşhur Davos çıkışından 
sonra Filistin’de ve bölgede çok 
sevildiğini biliyoruz. Sizce yakın 
zamanda Başbakan tarafından 
Filistin’e bir ziyaret gerçekleşir 
mi?

Türkiye, hem yönetimi hem de halkıy-
la söylemlerinin ve eylemlerinin aynı 
olduğunu göstermiştir. Bu durumun 
önemli siyasi yansımaları olmuştur. 
Bunun son örneği, Türkiye Dışişleri 
Bakanlığının, BM’deki son oylama sü-
recindeki yoğun çaba göstermesi ol-
muştur. Türkiye, Filistin’in her yerin-
de varlığını göstermiştir, bunu sadece 
hükümet olarak değil, halkıyla ve tüm 
sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte 
yapmıştır. Bu yüzden Başbakan Erdo-
ğan, Filistin’in her şehrinde büyük bir 
coşkuyla karşılanacaktır.

Türkiye’de zamanız nasıl geçiyor, 
neler yapıyorsunuz, ülkemizde 
nereleri ziyaret ettiniz?

Türkiye, herhangi bir diplomat veya 
elçinin hayatında çok önemli bir ülke 
olarak yer etmektedir. Zamanımın bü-
yük bir bölümünü, temelinde Türkiye-
Filistin ilişkilerinin geliştirilmesi ve 
olabilecek en yüksek seviyeye çıkarıl-
ması hedefinin yer aldığı çalışmaları-
ma ayırıyorum. İlişkilerin güçlendi-
rilmesi ve her alanda ve her seviyede 
işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla pek 
çok şehri ziyaret ettim.

Öncelikle en son yaşanan 
gelişmeden başlayalım; 
Filistin BM’de “üye ol-

mayan gözlemci devlet statüsü” 
kazandı. Bu kararın Filistin dava-
sına ne gibi bir katkısı olacak?

Filistin’in uluslararası camiada devlet 
olarak tanınması aşağıdaki sonuçlara 
yol açacaktır:

Filistin, tarihinde ilk kez devlet olarak 
tanınmıştır. Böylece dünya bundan 
böyle Filistin’i bir devlet olarak muha-
tap alacaktır.

Filistin’in devlet olarak tanınması, 
4 Haziran 1967 tarihinde başkenti 
Doğu Kudüs olan Filistin devletinin 
sınırlarının da tanınması anlamına 
gelmektedir.

Bu karar, Filistin ve İsrail arasında ya-
pılacak gelecekteki görüşmeler için bir 
referans noktası olacaktır. Yani şöyle 
bir durum ortaya çıkmıştır: Filistin 4 
Haziran 1967’deki sınırları ile bir dev-
lettir ve şu anda İsrail işgali altındadır. 
Görüşmelerin bundan sonraki amacı 
İsrail devletinin işgali sona erdirmesi 
ve bu BM kararı ile resmen tanınan bu 
sınırların dışına çıkması olacaktır. 

Bu kararla birlikte Filistin toprakla-
rının Filistin’in mülkü olduğu kabul 
edilmiştir. Yani bu durumda Cenevre 

bu vaadini gerçekleştirme imkanı sağ-
lamıştır. Sonuç olarak, Osmanlı Dev-
letinin yıkılması, Filistin’in felaketinin 
de başlangıcı olmuştur çünkü Osmanlı 
Devleti var olsaydı, Britanya bu tür bir 
planı uygulayamazdı.

Filistin davası İslam dünyasında 
ve Arap ülkeleri arasında yete-
rince destek görüyor mu? Yoksa 
verilen destekler hep sözde mi 
kalıyor?

Arap ve İslam halkları, Filistin da-
vasına kalben bağlıdırlar. Ancak bu 
destek devletler ve hükümetler nez-
dinde fiiliyata dönüşmemektedir. Bu 
devletlerin Filistin’e verdiği bir destek 
var ancak bu destek, Batılı ülkelerin 
İsrail’e sağladığı maddi ve manevi des-
tekle mukayese bile edilemeyecek bir 
orandadır. Eğer bu ülkeler Filistin’e 
gerektiği gibi destek verebilseydi, 
mevcut durumun yaşanması mümkün 
olmayacaktı.

Arap Baharı sonrası yaşanan deği-
şimler, Filistin davasını nasıl etki-
lemiştir/etkileyecektir?

Arap Baharının henüz bir “bahar” 
olup olmadığı kesin değildir. Eğer bu 
baharın filizleri Filistin’de de yeşerirse 
o zaman bir bahar olabilecektir.

Türkiye’nin özellikle 2002’den 
sonra Filistin davasına gösterdiği 
hassasiyet ve Ortadoğu halkları 
ile yeniden kucaklaşma siyaseti, 
bölgede nasıl değerlendiriliyor?

Arap kamuoyu, Türkiye’nin Ortado-
ğu ve Filistin siyasetini, diğer bölge 
ülkelerininkine nazaran daha ileride 
görmektedir. Bu durum, Türkiye Baş-
bakanı ve hükümetinin bölgedeki po-
pülaritesini artırmıştır. Böylece Türk-
Arap ilişkileri daha ileri bir seviyeye 
gelmiştir.

Filistin’de yaşanan parçalanma 
ne zaman son bulacak, birlik ne 
zaman sağlanacak? Yaşanan bu 
ayrışma Filistin davasına da zarar 
vermiyor mu?

FİLİSTİN BÜYÜKELÇİSİ SAYIN NABIL MAAROUF (NEBİL MARUF)’A

Dünya, FİLİSTİN’i bir DEVLET 
olarak muhatap alacaktır… 
Türkiye, hem yönetimi hem de halkıyla söylemlerinin ve eylemlerinin aynı olduğunu 
göstermiştir. Bu durumun önemli siyasi yansımaları olmuştur. Bunun son örneği, Türkiye 
Dışişleri Bakanlığının, BM’deki son oylama sürecindeki yoğun çaba göstermesi olmuştur. 
Türkiye, Filistin’in her yerinde varlığını göstermiştir, bunu sadece hükümet olarak değil, 
halkıyla ve tüm sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yapmıştır. Bu yüzden Başbakan Erdoğan, 
Filistin’in her şehrinde büyük bir coşkuyla karşılanacaktır.
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Starting from the latest 
development; Palestine won 
the status of non member 

observer country in the UN. How 
will this decision contribute to the 
Palestine cause?

The recognition of Palestine in the 
international community will lead to 
the following:

Palestine has been recognized as a state 
for the first time in its history. Thus, the 
international community will address 
Palestine as a state from now on.

The recognition of Palestine as a state 
means that its borders have also been 
recognized as per 4th June 1967 and 
its capital city being Eastern Quds 
(Jerusalem).

This decision will be reference for 
future talks between Palestine and 
Israel. This means; Palestine is a state 
with borders as per 4th June 1967 and is 
currently under Israeli occupation. The 
talks will from now on focus on ending 
the Israeli occupation and withdrawal 
of Israel outside the borders, which UN 
recognizes officially. 

With this decision it is now recognized 
that Palestinian territory is the 
property of Palestine. In this case, the 
settlements established within these 
borders are null as per the Geneva 
agreement and should be immediately 
demolished.  

5. With this decision, Palestine is 
now entitled to be a member of all 
international organizations. So for 
instance Palestine can sue against 
Israel at the International Court of War 
Crimes. 

With this decision the world now 
recognizes the national identity 
struggle of Palestine that is been going 
on for almost a century.

When talking about the Palestine 
issue, we remember the Zionist 
delegation headed by Theodor Herzl 
visited Sultan Abdulhamid II and 
asked him to sell them the lands of 
Palestine. However he refused them 
with his famous historical answer. 
Is it possible to say Palestine lost 
its guardian after the fall of the 
Ottoman Empire? 

The fall of the Ottoman Empire marked 
the beginning of the British tutelage on 
Palestine lands. This tutelage lead to the 
placement and armament of the Jewish 
migrants on the Palestine territory. 
Britain had promised establishment 
of an Israeli state by the Balfour 
Declaration on 2nd November 1917. The 
British occupation gave an opportunity 
to them to fulfill their promise for an 
Israeli state. As a result, the fall of the 
Ottoman Empire meant the beginning 
of a disaster of Palestinians. Britain 
would not be able to implement such 
a plan if the Ottoman Empire was 
present.

Is the Palestine cause supported 
well enough by the Islamic and 
Arab countries or does everything 
remains on words and papers?

The Arab and Islamic nations are tied 
to the Palestine cause through their 
hearts. However this is not converted 
to action in terms of states and 
governments. These states support 
Palestine but this cannot even be 
compared to the support provided by 
the West to Israel. If Arab and Islamic 
states had provided sufficient support 
to Palestine, the current status would 
not have been seen.

How did/will the recent situation 
that has occurred after the Arab 
Spring influence the Palestine 
issue?

It is still not clear whether Arab Spring 
is a real “spring” or not. If this spring 
blossoms in Palestine, then it would be 
a real spring.

How do the streets in the Arab 
world consider the new Mideast 
and Palestine policy of Turkey after 
2002?

The Arab streets see the Mideast and 
Palestine policy of Turkey as a more 
advanced policy when compared to 
other countries in the region. This has 
increased the popularity of the Turkish 
Prime Minister and government in 
the region. This has resulted with 
advancement of the Turkish-Arab 
relations.

When will see all actors unite in 
Palestine and serve jointly for their 
cause?

important political reflections. The 
latest example we had seen on this case 
was the hard efforts of the Turkish 
Foreign Ministry during the voting 
for the status of Palestine at the UN. 
Turkey has shown its existence in 
every part of Palestine; not only as a 
government but also as a nation, NGOs 
and etc. Therefore PM Erdoğan will be 
welcomed with a great joy in every city 
of Palestine.

How are your days in Turkey going? 
Which cities have you visited so 
far?

Turkey is an important country during 
the life of a diplomat or ambassador. I 
spend most of my time on my works, 
which are focused on improving 
Turkish-Palestinian friendship to the 
highest extent possible. I have visited 
many cities to strengthen the relations 
in every aspect between the two 
countries.

Everyone close and far and every 
Palestinian know that separation 
has harmed the Palestine cause. The 
only side which has benefited from 
this separation is Israel. However 
we now see positive signs towards 
ending this division. The fruits of the 
Doha Agreement are being collected 
nowadays. Insha’Allah this separation 
will end very soon. Thus a new stage 
based on cooperation will begin and we 
will have the ability to focus on main 
cause, which is freedom, independence 
and establishment of a free Palestine 
state.

We know that PM Erdoğan is 
adored by the people in Palestine 
and the region especially after 
his famous action in Davos. Do 
you expect a visit by Erdoğan to 
Palestine in the near future?

Turkey with its people and 
administration has shown that there 
is a harmony between its discourse 
and actions. This situation has some 

FİLİSTİN BÜYÜKELÇİSİ NABIL MAAROUF (NEBİL MARUF) :

The World shall address PALESTINE 
as a STATE … 
Turkey, has shown that its discourse and actions are consistent both as administration and 
nation. This situation has got important political reflections. The recent example has been the 
effort shown by the Turkish Foreign Ministry during the last voting process at the UN. Turkey 
has shown its existence in every part of Palestine, not only as a government but also through 
its nation and all NGOs. Therefore PM Erdoğan will be greeted with a great welcome in every 
city of Palestine.
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