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Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN:
“Savaş Kolaydır, Barış Zordur: 
BİZ ZORA TALİBİZ”
Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan:
“War is Easy, Peace is difficult: 
WE ASPIRE THE DIFFICULT ONE”

Başkent Platformu, insana 
hizmet ödülünü, Balıklı 
Rum Hastanesi Vakfı’na 
verdi…

Capital Platform, human service 
award was given to Foundation 
of Fish Greek Hospital...

“Rwanda, Afrika’nın İsviçresi”

“Rwanda, Switzerland of Africa”

Başkent Platformu Onursal Başkanı Zülfü Canpolat, Rwanda’ya 
yaptığı ziyarette Rwanda Spor ve Kültür Bakanı Mitali K. Protais ile 
bir araya geldi. Ülkeler arasındaki kültürel, ticari ve siyasi birlikteliğin 
en üst seviyelerde nasıl gerçekleştirilebileceği yönünde yapılan fikir 
teatisi, gösteriyor ki “gelecek hem Rwanda, hem Türkiye için iyi 
olacak”…

Zülfü Canpolat Honorary President of Capital Platform met with Mitali 
K. Protais, Minister for Sports and Culture of Rwanda during his visit 
to Rwanda. The exchange of ideas on how to be carried out cultural, 
commercial and political union between the countries, in the upper levels 
shows that the “future will be good both for Rwanda and Turkey”... 

“STK’ları çok önemsiyorum”
Ankara Valisi Alaattin YÜKSEL : 

“I attach great importance to NGOs”
Ankara Governor Alaaddin YÜKSEL : 

Ali YÜKSEL Sayfa 16 / Page 17

Sayfa 10 / Page 11

Sayfa 24 / Page 25

Sayfa 12/ Page 13

Sayfa 8 / Page 8

Sayfa 18 / Page 19

Doç. Dr. Bülent ARI

Muhammed İkbal SAYLIK

Dr. Teyfur ERDOĞDU

Doç. Dr. Muharrem TUNA

Ramazan TOPRAKDokunuş...
Touch...

Cami Çalmak Günah mıdır?
Is “Stealing” Mosques a Sin?

Tarih Ne Demektir?
What is History?  

Film ve Dizilerin Uluslararası Etkileri
Internatıonal Influences Of Movıes And Serials

İnsan ve İnsânî Değerler
Human And Humanistic Values

Milliyetçilik ve bölgemizdeki milliyetçi 
akımlar
Nationalism and nationalistic movements in the 
region

ATİLLA DERGİSİ, Türkiye ve Azerbaycan’da eş zamanlı 
olarak yayınlanacak…

ATİLLA Magazine shall be issued simultaneously in 
Turkey and Azerbaijan …

“İBAD HÜSEYNOV, GÜNÜMÜZÜN 
YAŞAYAN ATİLLA’SIDIR”

“IBAD HUSSEINOV IS THE 
ATILLA OF OUR AGE”

Hocalı Katliamı, Türk Dünyasını, 
Eskişehir’de Buluşturdu…
Khojaly Massacre Brings Turkish 
World Together in Eskişehir...
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önderlerinin ortak akılda buluşması ve 
takım çalışması yapmasından geçmek-
tedir. Bir şehrin akil kesimlerinin her 
birinin ayrı kentsel öncelikler belirle-
mesi kabul edilemez” diye konuştu.

Ankara’nın hak ettiği hedeflere kararlı-
lıkla yürüdüğünü belirten Vali Yüksel, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bilişim Vadisi ve Teknoparklarla 
Başkent’in bir bilim ve sanayi merkezi 
olması önceliğimiz… Ayrıca Ankara’nın, 
çağdaş eğitimle buluşması, turizmde 
hak ettiği yerlere gelmesi, tarımın çeşit-
lendirilmesi, uluslararası fuar ve kongre 
merkezinde aranılan il statüsüne kavuş-
ması için var gücümüzle çalışıyoruz… 
Sivil Toplum Kuruluşlarımızdan da bu 
konularda destek bekliyoruz. “

STK’ları çok önemsediğini de sözlerine 
ekleyen Vali Yüksel, konuşmasını şöyle 
tamamladı: 

“Sivil Toplum Kuruluşlarını çok önemsi-
yorum ve onları toplumun demokratik 
enerjileri olarak görüyorum. Sivil Top-
lum Kuruluşları ile işbirliğini daha da 
geliştirmiş bir Ankara, hedeflerine daha 
çabuk ulaşacaktır.” 

Mustafa Kurt “İnsanı Yaşat ki, Dev-
let Yaşasın”

Başkent Platformu Genel Başkanı Mus-

Ankara (Sivil İnisiyatif) – Baş-
kent Platformu Genel Başkanı 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri, An-

kara Valisi Alaaddin Yüksel’i makamın-
da ziyaret etti.

Yüksel “STK’ları çok önemsiyorum”

Kabulde, Başkent Platformu ile buluş-
maktan büyük bir memnuniyet duydu-
ğunu ifade eden Vali Yüksel “Bir şehrin 
hangi yüksek potansiyelleri olursa ol-
sun takım oyunu oynamayan şehirlerin 

entelektüel bir dünya şehri olması söz 
konusu olamaz” dedi.

Anadolu’nun dört bir köşesinden 
gelmiş, Başkentte yaşayan herke-
si kucaklayan bir STK olan Başkent 
Platformu’nun “insanı öncelik alan 
yapısının” dikkat çekici olduğuna işaret 
eden Vali Yüksel “Ulusal ve uluslararası 
yarışta her şehrin rekabet pozisyonla-
rını belirlemesi ve stratejik hedeflerini 
somut olarak tespit etmesi gerekir. 
Bunun yegâne yolu da kentin kanaat 

tafa Kurt da ziyaret dolayısıyla yaptığı 
konuşmada uluslararası bir platform 
olduklarına dikkat çekerek “misyonu-
muz İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞA-
SIN anlayışını Avrupa’da, Balkanlarda, 
Türk Cumhuriyetlerinde, Ortadoğu’da 
yaymaya çalışmak, gönüllü kültür elçisi 
olarak hizmet etmektir” dedi.

Ankara’da 25 ilçede bu misyon üzerine 
örgütlendiklerini belirten Başkan Kurt, 
“Vatandaşların bilinçlendirilmesi ve 
daha çağdaş, hizmet alabilen, hizmet 
verebilen bireylerin yaşadığı bir başkent 
öngörüsü ve hedefi ile yolumuza devam 
etmekteyiz” diye konuştu.

Başkent Platformu olarak Ankara ile 
ilgili yapılacak tüm faaliyetlerde sosyal 
sorumluluk bilinci içerisinde hareket 
edeceklerine de işaret eden Genel Baş-
kan Mustafa Kurt, sözlerini şöyle ta-
mamladı:

“Ankara için en iyi projeleri hayata 
geçirmek için tüm ekibimiz büyük bir 
gayret sarf etmektedir… Bu çerçevede 
hazırlanmakta olan “sosyal sorumluk 
projelerimiz”, Sayın Valimiz Alaaddin 
Yüksel’in engin tecrübelerinden yarar-
lanarak hayata geçirilecektir. Valimizin, 
platformumuzca hazırlanan çalışma-
larda, bizimle birlikte olduğunu hisset-
mek, bizler için yeterlidir”

Başkent Platformu Genel Başkanı Mustafa Kurt 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara Valisi Alâaddin 
Yüksel’i makamında ziyaret ettiler.

“STK’ları çok önemsiyorum”
Ankara Valisi Alaattin YÜKSEL : 
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regard them as democratic energies 
of the society. If Ankara improves its 
cooperation with NGOs, it will reach its 
goals quicker than before.” 

Mustafa Kurt “Let the People Live 
so that the State is Alive”

The Chairman of the Capital City 
Platform Mustafa Kurt pointed out in 
his speech during the visit that they 
are an international platform: “our 
mission is to spread the understanding 
of LET THE PEOPLE LIVE SO THAT 
THE STATE IS ALIVE in Europe, 
the Balkans, the Turkish Republics, 
the Middle East, and to serve as a 
volunteer cultural ambassador”.

President Kurt stated that they 
were organized on this mission in 
25 districts of Ankara, “we keep on 

Ankara (Non-Governmental 
Initiative) – The Chairman 
and the Board Members of the 

Capital City Platform visited Ankara 
Governor Alaaddin Yüksel.

Yüksel “I attach great importance 
to NGOs”

During the admission, the Governor 
Yüksel expressed his great pleasure to 
meet with the Capital City Platform 
and stated that “no matter how high 
the potential of a city, the cities that 
do not play a team game could be an 
intellectual world city”.

Governor Yüksel pointed out that it 
is remarkable that The Capital City 
Platform embraces everyone living 
in the capital city coming from all 
around Anatolia, and it is an NGO, 
whose “priority structure is man”. He 
stated that “each city should determine 
its competitiveness positions within 
national and international race and 
should identify its strategic objectives 
concretely.  The only way to achieve 
this is the city’s opinion leaders should 
find a middle ground and make a team 
work. It is unacceptable Determine for 
each mentors of a city has different 
urban priorities”.

By pointing out that Ankara is walking 

towards the deserved goals with 
determination, the Governor Yüksel 
continued as follows:  
“The Capital’s being a science and 
industrial center with techno parks 
is our priority... Also we are working 
hard for Ankara to have contemporary 
education system, to attain a 
deserved level in tourism, to have 
agricultural diversification, to be a 
demanded city of international trade 
fair and congresses... We also expect 
the support of Non-Governmental 
Organizations 

The governor added that he attach 
great importance to NGOs and finished 
his speech as follows:

“I attach great importance to Non-
Governmental Organizations and 

working with the goal of providing 
a capital city where the citizens’ 
awareness is improved and they receive 
more contemporary service”.  

President Mustafa Kurt finished his 
words as fallows by underlying the fact 
that as the Capital City Platform, they 
will participate in all activities held in 
Ankara with the social responsibility 
consciousness:

“Our whole team pay great effort to 
implement the best projects for Ankara 
... our “social responsibility projects” 
that are being prepared in this 
context, will be implemented by taking 
advantage of the vast experiences of 
our Mr. Governor Alaaddin Yüksel. It 
would be enough for us to feel that Mr. 
Governor is with us”.

The Capital 
City Platform 

Chairman 
Mustafa Kurt 
and the Board 

Members 
visited Ankara 

Governor 
Alaaddin Yüksel. 

“I attach great importance to NGOs”
Ankara Governor Alaaddin YÜKSEL : 
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artık kültürel ilişki zamanı, ticari iş-
birliği zamanı... Burada şunu öğren-
mek istiyoruz… Rwanda denilince, 
zihnimizde neleri canlandırmalıyız… 
Dili, dini, üretimi, ihraç kaynakları, 
tabii güzellikleri ile Rwanda’yı farklı 
kılan unsurlar neler? Farklılıkları, 
bir farkındalık oluşturabilir mi sizce?

Evet, dediğiniz gibi artık “iş zamanı”… 
Birlikte hareket etme, birlikte yeni de-
ğerler üretme zamanı… 

Halkın kahir ekseriyeti İngilizce, Fran-
sızca biliyor. Ayrıca kendi ana dilleri 
Ruandaca var. Ekvatora yakın bu ülke, 
Afrika’nın kalbi sayılıyor. Yirmi ile otuz 

derece arasında on iki ay seyreden tro-
pikal karakter taşıyan güzel ılıman bir 
iklime sahiptir.

Ruanda’nın batı bölgesinin hemen he-
men tamamına yakın bir bölümü yeşil 
bitki örtüsüyle doludur. Aynı zamanda 
bu bölge hem tarım hem de hayvancılık 
için müsait topraklara sahiptir. Doğu 
bölgesi ise umumiyetle savanalarla do-
ludur. Bazı bölgeleri ağaçsız çimenlik, 
bazı bölgeleriyse akasya ağaçları, maki 
ve bambu ormanları ile örtülüdür. Yük-
sek dağlık bölgelerde ise daha çok muz 
ağaçları ve sıtma ağaçları mevcuttur.

Kagera Milli Parkı yemyeşil bir bitki 
örtüsüne sahiptir. Bu parkta ülkede ye-
tişen; zebra, antilop, çeşitli ceylan türle-
ri, Afrika ceylanı (impela), gazal, yaban 
sığırı, aslan, leopar, su aygırı, timsah ve 

Ankara (Sivil İnisiyatif) – Baş-
kent Platformu Onursal Başka-
nı, İş adamı Zülfü Canpolat’ın 

gazetemiz aracılığıyla Rwanda Spor ve 
Kültür Bakanı Mitali K.Protais ile yap-
tığı görüşme sonrası ayağının tozuyla 
Gazetemizde konuk ettik… Rwanda’da 
yaşananları, şu an ki konumunu, gele-
cek beklentilerini, Sayın Canpolat’a sor-
duk, bakın neler söyledi:

Sayın Canpolat, Rwanda Spor ve Kül-
tür Bakanı Mitali K.Protais ile gö-
rüşmeniz, sizde daha önce Ruanda ile 
ilgili bildiniz neleri değiştirdi? Bizler 
Ruanda’yı hep iç savaşlarla “günde-
mimizde gördük”? Ne değişmiş, neler 
değişmiş, Rwanda’nın geleceğini 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Rwanda 
söylenildiği gibi Afrika’nın en güvenli 
ülkesi ve Afrika’nın İsviçresi mi? Söz 
sizin, efendim…

Sözlerime Rwanda Spor ve Kültür Ba-
kanı Mitali  K. Protais’e  şükranlarımı 
sunarak başlamak isterim. Sayın bakan,  
şahsım ve arkadaşlarıma iyi bir ev sa-
hipliği yapmıştır. Şahsım, arkadaşlarım 
ve ülkem adına teşekkür ediyorum. 
Bugünden itibaren iş dünyası olarak 
Rwanda’da olacağız. İki ülkenin kar-
şılıklı olarak; kültürel, ticari, siyasi iş 
birliliği yapması için elimizden gelen 
tüm gayreti samimiyetle göstereceğiz 
inşallah.

Kelime olarak Rwanda bin tepe veya 
bin dağ manasına gelmektedir. Zaten 
ülke hep dağlıktır.

Ruandalı’lar güzel insanlar, kibar in-
sanlar. Ülke gördüğümüz diğer ülkelere 
göre bir çok açıdan iyi durumda. Dün-
yanın 3. temiz ülkesi. Temizliği takdire 
şayan, insanların çevreyi kirletmeme 
şuuru, görenlerde büyük hayranlık 
uyandırıyor…

On milyonluk nüfusu ile Afrika’nın 
İsviçre’si diyebiliriz. Trafikte telaş ve 
kargaşa yok. Sürücüler gayet sakin. 
Hata yapan olsa bile toleranslı davranı-
lıyor.

Düşünmeden edemiyorum. Nasıl oldu 
da bu ülkede o korkunç katliamlar 
yaşandı ve insanlar birbirlerini kat-
lettiler? Bu katliamı, Fransa tertip ve 
teşvik etmiş. Kayıtlara göre 1994 yılın-
da yaklaşık yüz gün içinde bir milyon  
Tutsi ve ılımlı Hutu, aşırı uç Hutular 
(İnterahamwe) tarafından öldürülmüş. 
Ardından Tutsilerin intikam amacıyla 

saldırısıyla yüz binlerce Hutu Kon-
go Cumhuriyeti’ne sığınmış. Aslında 
olayların geçmişi çok eskiye dayanıyor. 
1890’larda Brüksel Konferansı’nda 
bölgede Alman olmamasına rağmen 
Almanya’ya verilen Ruanda, Birinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra Belçika yöne-
timine geçmiş. Ülkeye başta Fransızlar 
olmak üzere, diğer Avrupalılar da gel-
miş. Ruandalı’lar için kölelik dönemi 
başlamış. Yönetim Tutsilerle işbirliğine 
giderek Hutuları ezmiş. Ekonomik ve 
sosyal anlamda ikinci sınıf sayılan Hu-
tular isyan edince, bu sefer durum ter-
sine dönmüş. İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra Hutu milliyetçiliği yükselmiş ve iç 
savaşlar başlamış. Son olarak Tutsileri, 
gerçek Ruandalı değil, ülkedeki işgalci 
Avrupalılar’ın akrabaları olarak değer-
lendiren Hutular, korkunç katliam baş-
latmışlar. İnsan aklının ve vicdanının 
kabul edemeyeceği eziyetlerle yüz bin-
lerce insan öldürülürken, maalesef Bir-
leşmiş Milletler güçlerini geri çekmiş ve 

Avrupalılar ülkeyi terk etmişler. Sonuç; 
insanlığın gördüğü en büyük soykırım. 

Bugün olayların failleri Tanzanya’da 
kurulan mahkemelerde yargılanıyor. 
Ruanda resmi olarak Fransa’yı ve Bir-
leşmiş Milletleri suçluyor. Toplumsal 
travma halen devam ediyor. 

Tüm bu katliamlara karşın, halkında üst 
seviyede birbirlerine karşı hoşgörü ve 
anlayış sistemi, toplum üzerinde hakim 
olmuş. Ülkeye girdiğiniz andan itibaren 
bunu hemen görmeniz mümkün. O 
günlerin aksine insan olma, birliktelik 
şuuru hakim.  

Anlaşılan o ki, sıkıntılar artık çok 
uzaklarda… Şimdilerde, hoşgörünün 
hakim olduğu bir yapı söz konusu… 
Ve sizin söyleminizden anlıyoruz ki, 

yüzlerce çeşit kuş gibi hayvanlar 
bulunur.

Ruanda nüfusunun % 95’i tarımla 
uğraşır. Dolayısıyla ülke ekonomisi ta-
rıma ve hayvancılığa dayanır. Ülke top-
raklarının % 40’ına yakın bir bölümü 
ekime müsaittir

Ülkenin yetiştirdiği temel tarım madde-
leri; mısır, süpürgedarısı, manyok, muz, 
fasulye, kahve, çay, pirekapan, darı ve 
bezelyedir. Sığır çobanlığı Ruanda’da 
çok önemli bir gelir kaynağıdır. Üç mil-
yonun üzerinde büyükbaş hayvan mev-
cuttur.

Ruanda’nın para birimi franktır. Her 
çeşit malzeme, alet, araç ve makine ve 
diğer eşyalarını daha çok Belçika, Ja-
ponya ve Almanya’dan alır. Kahve ve 
çay, avokado, mango, muz en önemli 
ihraç ürünleri olup, çoğunlukla Tanzan-
ya ve Kenya’ya yapılır.

Turizm önemli bir gelir kaynağıdır. 
Kivu Gölü güzellikleri ve Kagera Milli 
Parkı ve vahşi hayatı her sene büyük 
miktarda turisti Ruanda’ya çeker.

Peki, Sayın Canpolat… Somut olarak 
söylenebilecekler nedir, Rwanda için? 
Buyurun, son söz sizin…

Rwanda ben inanıyorum ki “güzellikleri 
ile bizleri cezp edebilecek bir ülke”… 
Rwanda ile kültürel ilişkilerimizi geliş-
tireceğiz… Sonrasında karşılıklı ticaret 
için neler yapabiliriz, onlara bakaca-
ğız… İş dünyasını oraya götürecek, iş 
bağlantıları yapmasına vesile olacağız… 
Biz, bu anlamda somut olarak iş bağlan-
tıları yaptık… 

İş yapan bir işadamı için, iş yaptığı ül-
kenin “güvenliği” oldukça önemlidir… 
Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, nü-
fusunun yüzde 10’u Müslüman olan 
Rwanda, Afrika’nın en güvenli ülkele-
rinden birisi…

Buradan bütün Türk iş adamlarını 
Rwanda’ya davet ediyorum. 

Ülkeler arasındaki ticaret hacmini ar-
tırmak konusunda istekli olan bu güzel 
insanlarla, iş yapabiliriz, yatırımlar ger-
çekleştirebiliriz..

Teşekkürler, Sayın Canpolat…

Başkent Platformu Onursal Başkanı, İş adamı, Zülfü Canpolat:

“Rwanda, Afrika’nın İsviçresi”
Başkent Platformu Onursal Başkanı Zülfü Canpolat, Rwanda’ya yaptığı 
ziyarette Rwanda Spor ve Kültür Bakanı Mitali K. Protais ile bir araya geldi. 
Ülkeler arasındaki kültürel, ticari ve siyasi birlikteliğin en üst seviyelerde 
nasıl gerçekleştirilebileceği yönünde yapılan fikir teatisi, gösteriyor ki 
“gelecek hem Rwanda, hem Türkiye için iyi olacak”…
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Ankara (Civil Initiative) – We 
guest Zülfü Canpolat Honorary 
President of Capital Platform, 

Businessman as soon as he comes in 
our newspaper after his conversation 
with Mitali K.Protais Minister of Sports 
and Culture of Rwanda through our 
newspaper... we asked Mr. Canpolat the 
events in Rwanda, the position at the 
moment, future expectations see what 
did he say:

Mr. Canpolat, what did your 
conversation with Mitali K.Protais 
Minister of Sports and Culture of  
Rwanda change you know about 
Rwanda? We have seen Rwanda 
“in our agenda” always with civil 
wars? What has changed? How do 
you assess the future of Rwanda? As 
stated, is Rwanda the safest country 
in Africa and Switzerland of Africa? 
This is yours, sir...

I would like to start my remarks 
offering my gratitude Mitali K. Protais 
Minister of Sports and Culture of 
Rwanda. Mr. Minister was a good host 
for me and my friends. I would like to 
thank on behalf of myself, my friends 
and my country. As of today, we will be 
in Rwanda as the business world. I hope 
that we will sincerely make every effort 
for the two countries’ mutual, cultural, 
commercial, political cooperation.

The word Rwanda means thousand 

peaks or a thousand mountains. 
Already the country is mountainous.

 Rwandans are nice people, polite 
people. In many ways the country 
compared to other countries we see 
is in good condition. World 3rd clean 
country is. It’s cleaning is admirable, 
consciousness of the people not to 
pollute the environment, create a great 
admire those who see...

With a population of ten million we can 
say that it is Switzerland of Africa. No 
flurry and chaos of traffic. Drives are 
very quiet. Even if someone faulty he is 
being treated with tolerance.

I cannot help myself of thinking. 
How that terrible massacres took 
place in this country and people are 
slaughtered each other? This massacre 
was organized and encouraged by 
France. According to records, in 1994, 
about a hundred days a million Tutsis 
and moderate Hutus were killed by 
extremist Hutus (Interahamwe). Then, 
with Tutsis revenge attack, hundreds of 
thousands of Hutu took refuge in the 
Republic of Congo. In fact the base of 
the events goes far back in history. In 
the 1890s in the Brussels Conference 
Rwanda was given to Germany 
although there is no German in the 
region, after the First World War it 
passed to the Belgian rule. Particularly 
the French and other Europeans arrived 
in the country. Slavery had started for 
Rwandans. Governance in cooperation 
with Tutsis crushed Hutus. When 
Hutus regarded as second-class citizens 
in economic and social sense rebelled 
this time the situation was reversed. 
After the Second World War Hutu 
nationalism raised and the civil wars 
started. Finally, the Hutus accepting 
Tutsis not a real Rwandans but as 
relatives of the invading Europeans 
in the country inaugurated a terrible 
massacre. While hundreds of thousands 
of people were killed with torture that 
the human mind and conscience cannot 
accept, unfortunately, United Nations 
withdrew its forces and Europeans 

have left the country. The result is 
humanity’s biggest genocide.

Today, the perpetrators are on trial 
in the courts of Tanzania. Rwanda 
formally accused France and the United 
Nations. Social trauma is still going on.

Despite all these massacres, a high 
level of tolerance and understanding 
has been dominated on the community 
among the people against each 
other. From the moment you enter 
the country you will be able to see 
it immediately. Unlike those days, 
consciousness of unity and being 
human is dominant. 

Apparently the troubles are far away 
now... Nowadays, such a structure 
is dominated by tolerance... And we 
understand from your discourse that 
now is time for the cultural relations 
and business co-operation...We want 
to learn this here… When Rwanda is 
considered, what should we revive in 
our minds...? What are the elements 
that make Rwanda different with 
its language, religion, production, 
export resources, natural beauty? Do 
you think the differences could create 
awareness?

Yes, as you say, it is now the time for 
work... time for acting together and 
producing new values   ...

Overwhelming majority of the people 
speak English and French. In addition, 
there is their native language Rwandan. 
This country is closer to the equator, 
regarded as the heart of Africa. It has 
a beautiful and temperate climate with 
tropical character between twenty to 
thirty degrees during twelve months.

Almost all of the western part of 
Rwanda’s has green vegetation. At 
the same time, this region has land 
available for agriculture and animal 
husbandry. The Eastern region is 
generally full of Savannas. Some region 
is treeless, grassy areas, some areas 
covered with acacia trees, shrubs and 
bamboo forests. High-mountainous 
areas are mostly covered with   banana 

and malaria trees.

Akagera National Park has lush green 
vegetation. In the park, there are 
animals such as zebra, antelope,  a 
variety of gazelle types, African 
antelope (impala), gazelle, buffalo, lion, 
leopard, hippopotamus, crocodile and 
hundreds  variety of birds. 

95% of Rwanda’s population deals with 
agriculture. The country’s economy 
is based on agriculture and animal 
husbandry. Close to 40% of the 
territory of the country is suitable for 
planting.

The country’s main agricultural 
products are; corn, sorghum, cassava, 
bananas, beans, coffee, tea, pyrethrum, 
millet and peas. Herdsmen are a very 
important source of income in Rwanda. 
It has over three million head of cattle.

Rwandan currency is francs. He buys all 
kinds of materials, tools, equipment, 
and machinery and other possessions 
from Belgium, Japan, and Germany. 
Coffee, tea, avocado, mango and 
banana are the most important export 
products, mostly to Tanzania and 
Kenya.

Tourism is an important source of 
income. Beauty of Lake Kivu and 
Akagera National Park and wildlife 
attracts large quantities of tourists to 
Rwanda each year.

Well, Mr. Canpolat... What can be 
said as concrete for Rwanda? Yes, the 
last word is yours...

I believe that Rwanda “is a country 
that can attract us with its beauty”... 
We will develop our cultural relations 
with Rwanda... Then we will look what 
we can do for bilateral trade... We will 
take the business world to get there; 
we will be the chance to make business 
connections... We had business 
connections in concrete terms in this 
sense...

For a businessman engaged in the 
business, the “security” of the country 
is very important... I can honestly 
say that 10 percent of the population 
Muslim in Rwanda is one of the safest 
countries in Africa...

Here I would like to invite all Turkish 
businessmen to Rwanda.

We can do business and achieve 
investment with these nice people 
willing to increase the volume of trade 
between the countries...

 Thank you, Mr. Canpolat...

Zülfü Canpolat Honorary President of Capital Platform, Business man:

“Rwanda, Switzerland of Africa”
Zülfü Canpolat Honorary President of Capital Platform met with Mitali K. Protais, Minister 
for Sports and Culture of Rwanda during his visit to Rwanda. The exchange of ideas on how 
to be carried out cultural, commercial and political union between the countries, in the upper 
levels shows that the “future will be good both for Rwanda and Turkey”... 
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ANKARA (Sivil İnisiyatif) – 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
Türkiye’nin önünü kesen terör 

olaylarının bir an önce sonlandırılması 
gerektiğini belirterek “Savaş Kolaydır, 
Barış Zordur: Biz zora talibiz” dedi.

Türkiye’de kardeşlik anlamında çok 
önemli mesafeler alındığına işaret eden 
Başbakan Erdoğan, “ Kardeşliğimiz büyü-
yor. Şu terörü Türkiye›nin gündeminden 
çıkarılması için sizin destek vermeniz 
gerek. Türkiye›nin önünde duran terörü 
söküp atacağız. Biz bu ülkede artık silah-
ların değil fikirlerin, siyasetin konuşması-
nı istiyoruz» diye konuştu.

Silahın, fikri olmayanların, düşüncesi 
olmayanların başvurduğu bir yöntem 
olarak nitelendiren Başbakan Erdoğan, 
şunları söyledi: 

«Hükümet olarak tarihi nitelikte bir adım 
attık. Türkiye›de red, inkar ve asimilas-
yon politikalarına son verdik. Doğu›nun 
Güneydoğu›nun kırık kalbini tamir etmek 

ANKARA (Non-Governmental 
Initiative) –Prime Minister 
Recep Tayyip Erdoğan stated 

that acts of terrorism that block Turkey 
should be terminated as soon as possible 
and he added; “War is Easy, Peace is 
difficult: We aspire the difficult one”.

Turkish Prime Minister Erdoğan, pointed 
out that very important steps have been 
taken in terms of brotherhood, “Our 
brotherliness is growing. We need your 
support to make the terror fall from the 
agenda of Turkey. We are determined to 
eradicate the terror standing in front of 
Turkey. We would like that ideas, politics 
are being discussed in this country no 
more weapons”

Prime Minister Erdoğan stated that 
weapons are the way of communication 
method of those who have no idea, 
thought, and added: 

“As the government, we took a historical 
step. We have put an end in rejection, 
denial and assimilation policies in 
Turkey. We have fought hard to repair 

için gerçekten çetin mücadele verdik. Ar-
tık söz sırası sizde… Süreçte sorumluluk 
alma sırası sizde. Biz bu adımı özellikle 
hanım kardeşlerimizden, annelerimizden 
bekliyoruz.”

Terörün bitmesi ile yatırımların önünün 
açılacağını vurgulayan Başbakan Erdo-
ğan, sözlerini şöyle tamamladı: 

«Eğer şu terör bitsin, Tunceli’de, Van›da,  
Şırnak’ta,  Bitlis›te yoksulluk diye bir şey 
kalmayacaktır, o zaman oraya yatırım 
gidecektir. Yatırım gidiyor mu şimdi,  git-
miyor. Niye? Yatırımcı huzur arar. Riskli 
olan bir yere gitmez. Kendi insanlarına, 
dükkanlarının kepenklerini indirten 
teröristin olduğu yere yatırımcı gider 
mi? Dükkanlarının kepenklerini indiren 
teröristin olduğu yere yatırımcı gitmez. 
O insanların ekmek parasında gözü olan 
bu zihniyetin ülkeye bir faydası olur mu? 
Elbette ki olmaz… Tehditle baskıyla ke-
penkler indiriliyor. Biz işte bunu sonlan-
dırmakta kararlıyız.”

the broken hearts of Eastern and South 
Eastern Turkey. Now it is your turn… It 
is your turn to take responsibility in the 
process. We expect especially from the 
ladies and mothers to take the steps”. 

 Prime Minister Erdoğan stressed that 
with the end of terrorism; the way for 
investments will be opened and finished 
his words as follows: 

“If the terror ends, there will be no 
poverty in Tunceli, Van, Şırnak, Bitlis, 
investment will be done there. Is there an 
investment there now, no, is not. Why? 
Investor looks for peace. He doesn’t go 
to the risky places.  Does he go to a place 
where there are terrorists who make their 
own people to take down their shutters? 
Investors don’t go and invest areas where 
terrorists take down their shutters. Would 
it be possible that this mentality which has 
an eye on those people’s bread and butter 
will be in favor of this country?    Of course 
not ... The shops are closed down with 
threat and oppression. That is exactly what 
we are committed to end.

Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN:

“Hükümet olarak tarihi nitelikte bir adım attık. Türkiye’de 
ret, inkar ve asimilasyon politikalarına son verdik. 
Doğu’nun Güneydoğu’nun kırık kalbini tamir etmek için 
gerçekten çetin mücadele verdik. Artık söz sırası sizde… 
Süreçte sorumluluk alma sırası sizde. Biz bu adımı özellikle 
hanım kardeşlerimizden, annelerimizden bekliyoruz.”

“Savaş Kolaydır, Barış Zordur: 
BİZ ZORA TALİBİZ”

Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan:
“War is Easy, Peace is difficult: 
WE ASPIRE THE DIFFICULT ONE”
As the government, we took a historical step. We have put an 
end in rejection, denial and assimilation policies in Turkey. We 
have fought hard to repair the broken hearts of Eastern and 
South Eastern Turkey. Now it is your turn… It is your turn to 
take responsibility in the process. We expect especially from 
the ladies and mothers to take the steps”.
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Mesafe
  
Bir Derviş talebeleriyle gezinirken 
Birbirlerine öfkeyle bağıran insanlar görür. 
Talebelerine döner ve 
“İnsanlar niye birbirlerine öfkeyle bağırırlar?” diye sorar. 
Bir talebesi, 
“Sükûnetimizi kaybederiz de ondan” deyince, 
“Peki ama öfkelendiğimiz insan 
Yanımızdayken niye bağırırız o halde?” 
  
Talebelerinden ses çıkmayınca başlar anlatmaya: 
“İki insan birbirine öfkelendiği zaman 
Kalpleri birbirinden uzaklaşır. 
Ne kadar öfkelenirlerse o kadar çok açılan mesafeyi 
Kapatabilmek için o kadar çok bağırmaları gerekir. 
Peki, iki insan birbirini sevdiğinde ne olur? 
Birbirine bağırmak yerine sakin sakin konuşurlar. 
Çünkü kalpleri birbirine yakındır, arada mesafe yoktur. 
 Peki, iki insan birbirini daha çok severse ne olur? 
Konuşmalarına bile gerek kalmaz, 
Bakmaları yeterli hale gelir” 
  
Derviş talebelerine dönerek sözlerini tamamlar: 
“İşte bu yüzden birbirinizle konuştuğunuz zaman 
Kalplerinizi öfkelerinizle birbirinden uzaklaştırmayın. 
Aranıza mesafe koyacak sözlerden uzak durun. 
Aksi halde öyle bir gün gelir ki, 
Aradaki mesafeyi kaldırıp 
Birbirinize ulaşacak yolu bulamayabilirsiniz.” 
Sözün kısası, 
Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur, 
Derdi ukbâ olanın dünya kadar dostu olur.

Distance
 
A sage and his disciples were walking around

They  saw people in the distance. 
They were distressed and shouting at each other.  
The saint stopped, turned towards his disciples and said,
“When people are angry, why do they shout at each other?”

One of the disciples replied, “Because when we lose our calm, we shout.”
“Granted,” said the sage, “but why should you raise your voice when the other 
person is just next to you?
As the diciplines remained silent
Finally, the sage spoke:

Anger immediately creates a distance.
 When two people are angry at each other, their hearts are no longer close,
 To cover that distance, they yell.
 The angrier they are, the louder they shout. 
And what happens when two people fall in love? 
They don’t shout at each other, but talk softly.
 They almost whisper, because their hearts are very close. 
There’s little or no distance between them.
When they love each other even more
 Their bond strengthens, and their love prospers. 
Finally, they may not even whisper, they only look at each other

So when you argue, do not say words that
 break your bond of love and make you distant from each other.
Otherwise there comes a day,
That you won’t be able to find a way to heal the damage 
By eliminating the distance,

In short,
The one whose main concern is the World
Eventually has a world of matters,
But the one whose main concern is beyond
Eventually has a world of friends

çalışmalar yapılması 
hususunun 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, gelişimi-
nin devamı için nedenli zorunluysa,

Bir milletin küresel itibarının da dilinin 
evrensel olmasıyla doğrudan ilintili ol-
duğunu düşünüyoruz.

Türkçe’nin Evrensel bir Dil  olması 
hususundaki görüş ve düşüncelerini 
bizimle paylaşarak katkı sunmanızdan 
memnuniyet duyacağımızı belirtmek 
isteriz…

İnanıyoruz ki, mutlu bireylerden 
mutlu aileler, mutlu ailelerden mutlu 
toplumlar, mutlu toplumlardan mutlu 
devletler, mutlu devletlerden mutlu bir 
dünya oluşur.

Mutlu bir dünyanın, barışın dili olan 
Evrensel Dil Türkçe’den geçeceğine ina-
nıyoruz.

Başkent Platformu, insanlar 
arasında dinsel, dilsel, ırksal, 
mezhepsel ve siyasal görüş ay-

rımı yapmaksızın, dünya insanlarının 
tümünü kucaklayan, ülkemiz ve dünya 
insanlarının huzurlu, mutlu, barış ve 
refah içerisinde  yaşayacağı bir dünya 
oluşturulması konusunda çok yönlü 
çalışmalar yürüten bir sivil  inisiyatif 
grubudur.

 “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın“ 
ilkesini düstur edinen Başkent Platfor-
mu, bu misyona uygun olmak üzere, 
ülkemiz ve dünya toplumları için çalış-
maya talip olmuş şahsiyetlerden müte-
şekkil bir sivil toplum kuruluşudur.

Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket 
eden Başkent platformu, her konuda 
olduğu gibi yeni Anayasa çalışmaları 
konusunda da duyarlı davranmış, top-
lumsal barışa destek  amacı ile geniş 
çaplı faaliyetler, araştırmalar ve Anket 
çalışmaları yapmak sureti ile toplumun, 
hassasiyet ve beklentilerini tespit et-
miş, bu veriler ışığında yeni Anayasa 
çalışmalarına katkı amacıyla hazırladığı 
Rapor’unu TBMM Başkanlığı’nın da-
veti üzerine 3 Nolu Komisyonda (AK 
PARTİ, CHP, MHP, BDP) yazılı ve söz-
lü olarak sunmuştur.  

Söz konusu sunumda Türkçe’nin ev-
rensel dil olarak kabulü doğrultusunda 

In this presentation the Platform 
has 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.

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.  

DİYORUZ Kİ...
TÜRKÇE, EVRENSEL DİL OLMALIDIR

WE SAY... 
TURKISH SHOULD BE A UNIVERSAL LANGUAGE
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Ramazan
TOPRAK

Evde kalmış kız rolleriyle, 
İnek Şaban’a kök söktürmesiyle, 
Hınzır fettanlıklarına güldürmesiyle, 
hepimizde 
‘Sevgi emeği’ bulunan tiyatro ve film 
sanatçısı 
Ayşen Gruda birkaç gün önceki söyle-
şisinde, 
“Benim nüfus kağıdımda Türk oldu-
ğum yazar.. 
Ama aklı başında bir insan olduğum 
için 
Bunların hiçbir önemi yok.. 
Ben de bir kızılderili olabilirim.. 
Neyin ispatı ve kavgası içindeyiz..? 
O Kürt çocukları da anne baba kuzu-
su.. 
Küçük hesaplar yüzünden iki taraf da 
ölüyor.. 
Dövüşe dövüşe değil, masa başında 
Konuşa konuşa halletmemiz gereki-
yor.. 
Bu konuda katkım olacaksa mağarala-
ra gitmeye razıyım.. 
Çünkü onlar bana birşey yapmazlar.. 
Onlar da benim filmlerimle büyüdü-
ler.. 
Bu devlet bana bir görev verirse, 
Hiç korkmadan mağaralara gidip ikna 
ederim.. 
Masal anlatsam bile beni dinlerler”.. 
 
Arı duru bir bakış açısı, 
İçten, iyi niyetli bir yaklaşım, 
Daha yolun başında alınmış mesafe 
demek.. 
Neden olmasın ki, 
Arka plansız, sade bir yaklaşım, 
Çoğu ağdalı, dağdağalı, iddialı bakış 
açıları ve 
Yaklaşımlarından çok daha etkili.. 
bazen 
En çetin bâdireler bile, sevgi dolu 
Minicik bir dokunuşla atlatılmıyor 
mu..? 
İçten gülen bir yüze.. 
Sevgiyle parıldayan bir göze.. 
Gönülden süzülüp gelen bir çift söze.. 
Bileğiyle değil yüreğiyle, sevgiyle uzan-
mış bir ele, 
“İnsan olan” arkasını dönebilir mi...? 
 
Ayşen Hanım’ın sevgi dokunuşları, 
“Herşey” olmasa bile “çok şey”.. en 
azından 
Genel kanaate etkisi azımsanamaz, 
yadsınamaz.. 
Soğutulmuş yürekleri ısıtması, az şey 
mi..? 
Böylesine dostâne, itmeyip çeken, 
Minicik sıcacık sevgi dokunuşlarına, 
Diğer adımlardan daha çok ihtiyacımız 
var.. 
Sanatın evrensel dili ile sanatçının 
evrensel kişiliği, 
Dünya toplumları arasında nasıl bir 
köprü işlevi görüyorsa, 
Aynı toplumun farklı kesimleri arasın-
da da 
Aynı işlevi, haydi haydiye görecektir.. 
 
Bu davranış, süreçle ilgili 
Bir vatandaş sorumluluğu olduğu, 
Bir birey sorumluluğu olduğu kadar da 

The famous theater and film star 
Ayşen ruda,
Who is known for her spinster 
roles, 
making the life difficult for “İnek 
Şaban”, 
making us laugh at her miseries,
said the following a few days ago: 
“In my ID card it is written I am a 
Turk.. 
But since I am clever, 
this is not important for me at 
all... 
I could have been an Indian for 
instance... 
What is it we are trying to prove 
and why are we fighting? 
Those young Kurds are also 
beloved for their parents... 
Both sides are dying for dirty 
games... 
We have to solve our problems not 
by fighting,
But rather by speaking to each 
other... 
If I will have a contribution, I am 
ready to go to their caves... 
I know they will not harm me... 
They also grew up watching my 
movies... 
If this state gives me a mission,
I will go to those caves without any 
fear and convince them... 
They will listen to me even if I tell 
them stories”... 
 
This is a pure point of view,
An approach which is sincere and 
good will, 
This means taking important steps 
just at the beginning... 
Why not? 
A simple and clear approach, 
More influent than many 
redundant points of view and 
approaches... 
Sometimes the toughest struggles 
are overcome by a tiny small touch. 
Can “a human” turn back 
to a sincerely laughing face, 
eyes shining with love, 
a couple of words coming from the 
depth of the heart, 
and a hand extended forward from 
the heart with love?
The touches of love by Ms. Ayşen 
Even if it is not everything,
At least it is “too many” things. 
Its influence to the general opinion 
cannot be neglected... 
Is it not important to warm up the 
frozen hearts? 
We need more than everything 
else, 
such tiny warm touches 
than all other steps... 
Since the universal language and 
identity of artists
serve as a bridge between the 
societies in the world 
it will serve the same purpose 

Bir sanatçı sorumluluğu, bir kardeşlik 
göstergesi.. 
Takdire şâyan bu çıkışı küçümseyen-
lerin 
Sürece ne kattığını sormak gerekmez 
mi..? 
Sevginin üstesinden gelemeyeceği şey 
olmadığına göre, 
Kin ve nefret söylemleriyle büyütülen 
yangına 
«Ayşence» su dökme, alkışlanası bir 
davranış.. 
 
En karmaşık sorunların çözümü 
Bazen çok uzaklarda değil, 
Burnumuzun dibinde, gözümüzün 
önündedir.. 
Burnumuzun önüne dikilen parmağı 
ittiğimizde, 
Gözümüzün önündeki perdeyi çekti-
ğimizde 
Manzara, olanca çıplaklığıyla gözleri-
mizi açacak.. 
Gözlerin açılması demek, 
Karışık zihinlerin durulması demek.. 
İddia edildiği gibi zihinlerde kirlilik 
yoksa, sorun yok.. 
Varsa sorunu olanlar, ortaya çıkar hiç 
değilse.. 
 
Sürecin kırılma noktası mı..? 
Yakın geçmişte aynı konuda sabıkası 
olan.. 
Tuzu kuru, değerlerimize yabancı(!) 
unsurların, 
Hak ve özgürlük yandaşçılığına inan-
ma safdilliği olur.. 
Günümüzün hakemi, uzlaştırmacısı 
rollerine soyunan 
Ayrık otlarına hiçbir biçimde itibar 
edilmemeli, 
Süreci boşa düşürecek, başa döndürecek 
Bu hayatî yanlışa düşülmemelidir.. 
 
Veren, dağarcığındakini verirmiş ya.. 
«İnsanların canının yanmaması için 
hepimize görev düşüyor» 
Sözleriyle «sevgimi sunmaya hazırım» 
diyen, 
Gönlünden kopanı değil gönlünü ve-
ren 
Ayşen›in çabası ile çözümü eşdeğer 
görmek, nasılki 
Bağlamından koparılmış bir ifrat, 
abartılı bir kabul ise.. 
Küçümsemek de bir tefrit, bir ard ni-
yet olmaz mı..? 
Yanlıştakileri durup düşünmeye sevk 
edecek 
Bir sevgi molası, az bi›şey mi...? 
 
Uzunca yıllara sâri, 
Zaman içinde yaşanan/yaşatılan acı-
larla 
İyice karmaşık ve içinden çıkılmaz 
hale getirilmiş 
Temel bir sorunun kalıcı çözümünde, 
Hiç kimse veya hiçbir şeyin 
Tek başına çözücü unsur olması müm-
kün değil.. 
Ancak küçücük sihirli sevgi dokunuş-
larının 
Acı, kin ve nefretle soğumuş gönülleri 
Isıtacağı, yumuşatacağı kesin…

between different sections
of the same society... 
 
This act regarding the process  
is an artist responsibility and a 
sign of brotherhood,
as it is a citizenship and individual 
responsibility... 
Do we not have to ask those who 
ignore this approach
about the contribution of this act 
to this process. 
Since there is not anything which 
love overcomes,
trying to extinguishing the fire 
with “Ayşen” style is something to 
be praised... 
 
The solution to the most complex 
problems
is sometimes not very far,
but rather before our eyes, very 
close... 
when we pull aside the curtain 
before our eyes,
the view will be very clear before 
us... 
Opening the eyes means 
Purifying the complex minds... 
If there is no dirtiness in the 
minds, then there is no problem... 
Otherwise at least we will find 
those who have problems... 
 
And the breaking point of the 
process..? 
Believing to the fake support 
shown by 
elements who are strangers to our 
values
and are known for negative 
attitudes in the close past
is nothing but naivety... 
We should never esteem such 
people 
who pretend to be mediators 
nowadays. 
We should not do such a mistake
that will idle the process... 
 
Definitely it is not realistic to see 
the solution
only by the efforts and words by 
Ayşen when saying
“we all have to do our parts to save 
lives”,
It is also not a sign of good will to 
ignore her approach. 
A stop by the love to make us 
think, is it something worthless? 
 
It is not possible for anyone or 
anything
To be sole source of solution
Of such a deep and complex 
problem... 
However it is also clear that such 
magic touches of love
Will warm up and smooth frozen 
with tears and hatred.

Dokunuş...
İçten gülen bir yüze… 
Sevgiyle parıldayan bir göze… 
Gönülden süzülüp gelen bir çift söze… 
Bileğiyle değil yüreğiyle, sevgiyle uzanmış bir ele, 
«İnsan olan» arkasını dönebilir mi...?

Touch...
Can “a human” turn back 
to a sincerely laughing face, 
eyes shining with love, 
a couple of words coming from the depth of the heart, 
and a hand extended forward from the heart with love? 
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against the PKK and other 
enemies of Turkey.

The government is taking very 
serious and courageous steps to 
bring country to a modern level 
through democratization of the 
country. Very important reforms 
have been made during the last 
decade. Many taboos have been 
touched. Is it sufficient? Of 
course not. However democratic 
reforms are in progress without 
any interruption. These efforts 
of good will make us quite 
hopeful. Humanity has paid big 
costs for liberating the thought. 
As a country we have also paid 
big costs for this purpose and we 
still continue paying this cost. 
Even now hundreds of people are 
still in jails for “thought crime”. 
Such crimes and punishments 
will become history with the new 
judiciary democratization reform 
(the fourth judiciary package).

Principles like democracy, 
human rights, right to live, 
and rule of law are necessary 
for all citizens. It must be the 
main duty of all citizens to 
adopt these important and 
vital principles.

Turkey is a very big country. In 
addition it is also a nice country. 
We should know the value of our 
country and show ownership to 
it. If we stand still and strong 
altogether as Kurds and Turks 
against the external enemies 
who wish to separate us, no 
one will find the power to stand 
before us.

We should support and 
encourage the Prime Minister, 
his cabinet, and members 
of Parliament during this 
democratization process so that 
they continue such services with 
pride and joy.

PKK is different, Kurds 
are different… We never 
managed to explain this 

truth. Either we explained and 
they did not understand; or they 
did not want to understand. 
Anyway, we always ask for 
good from God. But I will never 
give up telling the issue until 
I am sure that everyone has 
understood.

PKK, while conducting its 
terrorist actions by using the 
Kurdish youth, destroys whoever 
is at their target. So far PKK has 
killed thousands of Turks and 
Kurds. They never distinguished 
between Kurds and Turks while 
killing them. So in this case can 
we say that they are the common 
enemy both for Kurds and 
Turks? Of course we can say that 
PKK is the common enemy for 
everyone living in Turkey. Then 
PKK is the friend of whom? They 
are friends to those who have 
enmity to Turkey. All citizens 
of Turkey must see this truth 
and thus develop a joint action 
against their common enemy.

Nowadays people have great 
hopes believing that they will 
get rid of this terror problem. 
Talks with PKK leader Öcalan 
are in progress. Of course it 
is important to get Öcalan’s 
support during this process. 
However this solely does 
not mean finishing the PKK. 
Therefore we should not dream 
of “burying the arms”. After all 
PKK is an organization protected 
by external enemies and it 
will continue its acts as it is 
instructed by them. 

Then what should be done? 

Kurds who do not have any ties 
with the PKK and other groups 
including the masses influenced 
by Öcalan should unite both 

PKK’ya hem de Türkiye düşmanı 
olan herkese karşı tek vücut 
olmaları gerekmektedir.

Hükümetimiz ülkenin 
demokratikleşmesi için çok 
ciddi ve çok cesur adımlar 
atarak ülkemizi çağdaş  bir 
seviyeye getirme çabası 
içindedir… Son on yıl içinde 
çok ciddi reformlar yapıldı. Bir 
çok tabular yıkıldı. Yapılanlar 
yeterli mi? Elbette değildir. Ama 
demokratik  reformlar aralıksız 
devam etmektedir. Bu iyi niyetli 
çabalar bizleri alabildiğine 
umutlandırıyor. Düşüncenin 
özgür olması için, insanlık büyük 
bedeller ödemiştir. Biz ülkemizde 
düşünce özgürlüğü için az mı 
bedel ödedik.  Halen de ödemeye 
devam etmekteyiz. Şu anda bile 
yüzlerce insanımız düşünce 
suçundan dolayı zindanlarda 
yatmaktadır. Dördüncü yargı 
paketi ile inşallah bu çağ dışı 
suçlar, cezalar tarihin kara 
sayfaları içinde kalacaktır.

Demokrasi, insan hakları, 
yaşam hakkı, hukukun 
üstünlüğü gibi ilkeler 
ülkemizde yaşayan herkes için 
gereklidir. Bu önemli ve hayati 
ilkelere sahiplenmek her 
yurttaşın asli görevi olmalıdır.

Türkiye çok büyük bir ülkedir. 
Büyük olduğu kadar da güzel bir 
ülkedir. Bu ülkenin kıymetini 
bilelim. Ülkemize sahip çıkalım. 
Bizi bölmek isteyen, parçalamak 
isteyen, dış düşmanlarımıza 
karşı Kürt’ü, Türk’ü tek yumruk 
olabilirsek inanın hiçbir güç, bizim 
önümüzde duramaz.

Demokratikleşme süreci devam 
ederken, bu çalışmaları devam 
ettiren, başta Başbakan olmak 
üzere, bakanlar kuruluna, 
T.B.M.M. üyelerine destek ve 
moral vermeliyiz ki onlarda 
zevkle, şevkle bu hizmetleri 
yürütebilsinler.

PKK ayrı, Kürtler ayrı… 
Bu gerçeği bir türlü 
anlatamadık. Ya biz 

anlattık, onlar anlamadı. Ya da 
anlamak işlerine gelmedi. Her ne 
ise Allah hayırlısını versin. Ama 
ben bu meseleyi anlatmaktan vaz 
geçmeyeceğim. Herkesin anlamış 
olduğundan emin oluncaya kadar 
da anlatmaya çalışacağım.

P.K.K. özellikle Kürt çocuklarını 
kullanarak terörist eylemlerini 
gerçekleştirirken hedefinde kim 
olursa olsun onları imha ediyor. 
Şimdiye kadar P.K.K binlerce 
Türkü, Kürdü katletmiştir. 
Bu katliamlar yapılırken “sen 
Kürt’sün şu tarafa geç” diye bir 
ayrım yapmıyor. O zaman, bunlar 
hem Kürtlerin, hem Türklerin 
ortak düşmanıdırlar diyebilir 
miyiz? Elbette diyoruz ve biliyoruz 
ki P.K.K bütün Türkiyelilerin ortak 
düşmanıdır. Peki kimin dostudur. 
Türkiye düşmanı olan herkesin 
dostudur. Sevgili Türkiyeliler 
lütfen bu gerçeği görelim, bilelim 
ki ortak düşmanımıza karşı, ortak 
tavır geliştirelim.

Şu anda, insanlarımız çok büyük 
bir umutla terör belasından 
kurtulacağız diye bir sevinç 
yaşamaktadırlar. Öcalan ile 
görüşmeler devam etmektedir. 
Öcalan’ın desteğini almak elbette 
ki çok önemli bir kazanımdır. 
Ancak bu, kesinlikle P.K.K’nın 
bitirilmesi anlamına gelmez. O 
nedenle “silahları gömsünler” 
hayaline kapılmayalım. Çünkü 
P.K.K dış  düşmanlarımızın 
himayelerinde olan bir 
örgüttür. Bu örgüt, ağa 
babalarından  alacağı talimatlarla 
eylemlerini sürdürecektir. 

O halde ne yapılmalı? 

Öcalan’la birlikte, onun 
hükmettiği kitleler de dahil olmak 
üzere, PKK ile hiçbir bağlantısı 
olmayan Kürtler ve diğer 
kesimlerin bir araya gelerek hem 

İdris ORTAKAYA

P.K.K. ayrı,  
KÜRTLER ayrı…

PKK is different
KURDS are different …

Türkiye çok büyük bir ülkedir. Büyük 
olduğu kadar da güzel bir ülkedir. Bu 
ülkenin kıymetini bilelim. Ülkemize sahip 
çıkalım. Bizi bölmek isteyen, parçalamak 
isteyen, dış düşmanlarımıza karşı Kürt’ü, 
Türk’ü tek yumruk olabilirsek inanın 
hiçbir güç, bizim önümüzde duramaz.

Turkey is a very big country. In addition it 
is also a nice country. We should know the 
value of our country and show ownership 
to it. If we stand still and strong altogether 
as Kurds and Turks against the external 
enemies who wish to separate us, no one 
will find the power to stand before us.



Mart 2013
SİVİL İNİSİYATİF10

Doç. Dr. 
Bülent ARI Taklit ürün müptelalığı her 

yere sirayet etmiş durum-
da. Taklit mamulleri genç 

yaştakilerin veya kenar mahalle 
sakinlerinin zenginlere heves edip 
kullandıkları düşünülür. Halbuki, 
devletin tedbir almaması yüzün-
den eğitimli, okumuş yazmış kişi-
lerin, süslü hanımların ve yüksek 
bürokratların bile taklit ürün kul-
lanmaktan çekinmediklerini görü-
yoruz. Bu durumu sadece basit bir 
kaçamak veya dikkatlerden kaçan, 
üzerinde durmaya değmeyen kü-
çük bir olay olarak değerlendirme 
imkânı yok. Çarşıları gezdikçe 
bunun ne büyük bir pazar oluştur-
duğunu görmek, insanı şaşırtıyor. 
O kadar ki, sadece taklit ürünle 
geçinen ayrı bir sektör oluşmuş. 
Öyle gizli saklı da değil; her şe-
hirde, her kasabada, her handa ve 
her çarşıda bunlar var. Alışveriş 
merkezlerinin sayısı arttıkça, tak-
lit piyasası da gelişiyor.

Taklit imalatı değil, bu tür mamul-
leri kullananların sosyolojik ruh 
halleri beni daha çok ilgilendiri-
yor. Acaba hangi çeşit insanlar, 
hangi markaları, hangi saliklerle 
kullanıyorlar? Üzerinde taşıdığı 
taklit markayla insan nasıl bü-
tünleşiyor ve kendini nasıl his-
sediyor? Sürekli bir suçluluk hali 
duyuyor mu? Yoksa başkalarının 
bir sürü para vererek aldığı şeyle-
ri, azıcık parayla almanın verdiği 
keyfi mi yaşıyor?

Dar gelirli, kenar mahallelerde 
oturan vatandaşların çocuklarına 
filan aldığı ucuz, taklit olduğu 
her halinden belli ve markadan 
çok, ucuzluğu esas alan mallara ve 

bunların müşterilerine söylenecek 
söz yok : Fakr u zaruret hali. An-
cak durum, bir vali yardımcısının 
bile taklit saat takmasına kadar 
uzandıysa halimiz vahim demek-
tir.

Eskiden daha çok kıyafet ve 
spor çantası gibi zaruri eşyanın, 
Türkiye’de üretilen taklitleri ihti-
yaç dolayısıyla kullanılırdı. Buna 
da yerli esnafı desteklemek adına 
pek ses çıkarılmazdı. Bazı marka-
lar kendi gayretiyle uğraşıp avukat 
tutar, tespit yaptırırsa üç beş sey-
yarın tezgahını toplatırdı. Fakat 
sektör ilerledikçe artık Çin’den 
gelen lüks taklit mallar revaç bu-
luyor.

İşin sosyolojik boyutuna gelince; 
üzerinde naylon kumaştan ceket 
ve çadır bezi gibi dikilmiş gömlek 
üstüne beş liralık kravat takan 
memur, kolunda 6 bin Euroluk 
saatle geziyor. Bunun mümkün 
olmadığını anlatamadığım ve 
kendisinin de benzerini alacağını 
söyleyen bir dostumu pahalı bir 
mağazaya götürdüm. Bir çift eldi-
vene –indirimdeki fiyatlarla- 350, 
ayakkabıya 400, bir takım elbiseye 
de 4 bin lira istediler. İşte dedim 
“o saati takacaksan kıyafeti de 
buradan alacaksın”. O zaman ha-
kikati anladı. Aslında o ana kadar 
bunları hiç düşünmemiş bile. Yani 
şuur altında yatan, her insanın 
yaradılışında olduğu gibi iyi ye-
mek, iyi giyinmek, güzel ev, aşçı, 
uşak, hizmetçiler; tabii masraflar 
için bol para. Bunları karşılamaya 
maddi imkanlar elvermediğinden, 
en azından kolay yoldan zengin 
görünmeye bakıyoruz.

Sivil İnisiyatif (Toronto) – 
Başkent Platformu ve Sivil 
İnisiyatif Gazetesi Kanada 

Temsilcisi Oruç Namlı, Türk Der-
nekleri Federasyonu’nu ziyaret ede-
rek ikili temaslarda bulundu. 

Namlı, Başkent Platformunun 
Anadolu’nun dört bir köşesinden 
gelmiş, başkentte yaşayan, Türkiye 
ve dünya insanlarının tümünü ku-
caklayan bir yapının adı olduğunu 

Taklit aslını yaşatır deseler de, 
bütün üreticilerin muzdarip ol-
duğu bir meseledir. Geçenlerde 
bir kravat mağazası sahibi, kendi 
atölyesindeki bir arızadan dolayı 
başka bir markanın atölyesinde 
kravat diktirtmeyi düşündü, sonra 
vazgeçti. “Kravatları diker ama, 
desenleri çalar; bir haftaya kalmaz 
kendi markasıyla piyasaya sürer” 
dedi. Apple ve Samsung arasında-
ki ekran özellikleri çalma iddia-
sıyla milyar dolarlık patent ihlali 
davası hatırlardadır. Kısacası, 
taklidin ve çalmanın, küçüğü de 
var büyüğü de. Herkes kendi im-
kanları ölçüsünde, en az emekle, 
en fazlayı elde etmek istiyor. Yüz 
senedir had safhada fakirlik çek-
tiğimiz için ayakkabı, kılık kıyafet 
gibi günlük ihtiyaç maddelerini, 
başka markaların taklitlerini kul-
lanmak artık zihinlerimizde suç 
ve ayıp olma vasfını kaybetti.

Mimari tasarımın bir telif eser ol-
duğu ve projeyi çizene ait olduğu 
kabul edilir. O eserin aynısını yap-
manın ise intihal, yani eseri çal-
mak olduğu âşikardır. Şimdilerde 
kifayetsiz mimarlar, yaşayan değil, 
müteveffa mimarların eserlerine 
musallat oldular. Rahmetliler telif 
ihlali davası açamayacakları için 
mimarlar kurbanlarını mümkün 
mertebe eski ustalardan seçiyor-
lar. Son örnek Çamlıca Camii için 
tercih edilen intihal proje. Filha-
kika, cami yaptırma heyeti birin-
ciliğe layık bir eser bulamamış. 
Lakin ikinciler arasından Mimar 
Sedefkar Mehmed Ağa’nın eseri 
olan Sultanahmed Camii’nin pro-
jesini kendi eserleri olarak takdim 
eden iki hanımın maketini kabul 

belirterek “Başkent Platformu, din, 
dil, ırk, mezhep, siyasi düşünce 
ayrımı yapmaksızın insanı sadece 
insan olarak değerlendiren ve değer 
veren sivil bir inisiyatiftir” dedi.

Platformun bir sivil toplum kuru-
luşu olarak kendi alanında birçok 
başarıya imza atmış, karakter 
iskeleti düzgün, ahde vefası olan, 
tekten tüme ulaşabilecek değerli 
bireylerden oluştuğuna dikkat çe-

etmiş. Medyada bir iki muhalif ses 
çıksa da, projeyi çizenlerin başör-
tülü olduğu müdafaası, onları da 
susturmaya yetti. Sade vatandaş 
olarak anladığımız, tarihi Cami 
projesi çalmak, dindar ve hassaten 
başörtülü mimarlar için mübah 
kabul edilir.

Akıllılar delileri seçtiler 
Düşünmeden köprüleri geçtiler 
Biliyorum bizi nasıl içtiler 
Pınar olup aktığıma acırım

Hakkını yemeyelim, bu dindar 
hanımlar aylarca uğraşmışlar, 
didinmişler, çalışmışlar çabalamış-
lar ve Mimar Sedefkar Mehmed 
Ağa’yı geçecek bir değişikliğe imza 
atmışlar: projelerinin Sultanah-
med Camii’nden farklı olduğuna 
jüriyi ve vatandaşları ikna için, 
altı minareli olan Sultanahmed 
Camii’nin şadırvanına bir minare 
daha ilaveyle 7 minareli hale getir-
mişler. Alın size özgün ve yepyeni 
bir tasarım. Aradan geçen 400 
senede o kadar da ilerleme olsun. 
Hem Mimar Sedefkâr Mehmed 
Ağa’nın ruhu muazzep olmaz, 
hem de başörtülü mimar hanımlar 
suçluluk psikozuna girmezler. 

Şu çağda, kendimize has, hariku-
lade tasarlanmış, dünyada örnek 
gösterilen bir cami bile yapamı-
yorsak, ne yapabileceğimiz iddia-
sındayız?

İnsan sormadan edemiyor? Acaba 
cami çalmak günah mıdır? 

Gökten inen dört kitabı günde bin 
kez okur isen 
Erenlere münkir isen didar ırak sen-
den bana

ken Namlı, “Başkent Platformu ve 
Sivil İnisiyatif Gazetesi, sadece Baş-
kent Ankara’da yaşayanların değil, 
ülkemizin her noktasındaki vatan-
daşımıza, hatta dünya insanlarına 
hizmet vermeyi hedeflemektedir” 
diye konuştu.

Fenerbahçe Derneği’nin kahvaltısı-
na da katılan Namlı, Sivil İnisiyatif 
Gazetesi Toronto Temsilcisi Celal 
Uçar ile de bir araya geldi.

Taklit imalatı değil, bu tür mamulleri kullananların sosyolojik ruh halleri beni daha çok 
ilgilendiriyor. Acaba hangi çeşit insanlar, hangi markaları, hangi saliklerle kullanıyorlar? 
Üzerinde taşıdığı taklit markayla insan nasıl bütünleşiyor ve kendini nasıl hissediyor? Sürekli 
bir suçluluk hali duyuyor mu? Yoksa başkalarının bir sürü para vererek aldığı şeyleri, azıcık 
parayla almanın verdiği keyfi mi yaşıyor?

Cami Çalmak Günah mıdır?

Assoc. Prof. Bülent ARI

Başkent Platformu’ndan, Türk Dernekleri Federasyonuna Ziyaret…
Oruç Namlı “Dünya İnsanlarına Hizmet Götürmekten Mutluyuz”

Başkent Platformu’nun misyonunu ve şu an ulaştığı vizyonu Türk Dernekleri 
Federasyon yetkilileri ile paylaşan Platformumuz ve Sivil İnisiyatif Gazetesi 
Kanada Temsilcisi Oruç Namlı, gazetemiz Toronto temsilcimiz Celal Uçar ile de bir 
araya gelerek “bilgi alış verişinde” bulundular…
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Addiction to imitation 
products has surrounded 
us all around. It is believed 

imitation products are used by 
young population or people living 
in the suburbs. However since 
the state does not take necessary 
precautions we come see that 
educated people, good looking 
women and even high bureaucrats 
do not refrain from using such 
products. It is not possible to 
consider this situation simply as 
a small furtive or something not 
worth mentioning. Walking around 
the shops and stores it is possible 
to see how the size of this market 
has grown. A new sector has born 
solely based on such products. 
Besides it is not even done secretly, 
you can see them in every city, 
town and every store and bazaar. 
As the number of malls increase, 
the imitation market also expands.

What makes me wonder is not the 
production of imitations but the 
sociological moods of those who 
use such products. I wonder what 
kind of people use which brands for 
which purpose? How does a person 
integrate with the imitation brand 
he/she is using and how does it make 
them feel? Do they have a continuing 
feeling of guilt? Or do they enjoy the 
pleasure of using a product with a 
low price while others pay a lot for 
the original one?

I have nothing to say to the people 
living in the suburbs with low 
incomes when they buy cheap 
and imitation products for their 
children; their situation is evident. 
However if the situation goes so 
far that even a deputy governor 
has started to use an imitation 
watch, then the situation becomes 
seriously concerning.

In the past people were using 
imitation clothes or for instance 
bags produced in Turkey for 
necessity. Such issues were not 

mentioned a lot to support the 
local manufacturers. To fight such 
attempts, some brands hired lawyers 
and this usually ended with collection 
of the stalls of few street vendors 
by local authorities. However as 
the sector grew, luxury imitation 
products produced in China are 
becoming popular every day.

Looking at the sociological aspect 
of the issue; you even come across 
a public servant wearing a nylon 
fabricated jacket putting a very 
cheap tie with a watch worth six 
thousand Euros. One of my friends 
who did not believe this and told 
me he would buy the same watch 
was invited to an expensive store 
by me. He was asked to pay 350 
Turkish Liras (TL) for gloves – even 
they were on discount – 400 TL for 
shoes and 4000 TL for a suit. I told 
him he should wear such garments 
if he was to put that watch on his 
hand. Then he believed I was right 
and so far never thought of it. 
What lies beneath our thoughts is 
the same; good food, good clothes, 
a good house, cooks, servants, 
maids etc. and of course a lot of 
money to live such a life. Since no 
one affords such a life, we prefer to 
look rich through shortest way.

Even though they say the imitation 
only increases the value of the 
original, this is an issue from which 
all manufacturers complain about. 
Recently an owner of a shop selling 
ties first thought of using facilities 
of another brand when there was a 
malfunction in one of his machines; 

however he later forgot about the 
idea saying “he will help me but 
then he would copy my designs 
and a few days later sell it to the 
market is his own brand”. We all 
remember the patent cases worth 
billions of dollars for stealing 
monitor features between Apple 
and Samsung. Shortly, there is big 
and small cases for imitation and 
stealing. Everyone wants to gain 
maximum benefit with minimum 
effort. Since we are suffering from 
poverty for more than a century, 
using imitation shoes, clothes 
and other products is no more 
considered as crime by most of our 
people.

It is accepted that architectural 
design is a copyright product and 
belongs to whoever has designed 
it. Thus copying that product 
is considered as plagiarism, in 
other words stealing. Nowadays 
incompetent architects are after 
works of late architects rather 
than designing their original 
works. Since the late architects 
have no chance to sue them for 
copyright, the new architects rather 
prefer copying works of the old 
architects. The recent example is 
the plagiary project selected for 
the Çamlıca Mosque. In fact the 
mosque building association did 
not find a piece worth selecting. 
Therefore they have decided to 
select the second project, which 
was the project drawn by two 
ladies, which is in fact exact copy 
of the Sultanahmed Mosque built 
by Ottoman architect Sedefkar 

Mehmed Ağa. Although there were 
very few objections from the press, 
they were immediately silenced 
by saying the two ladies were 
“wearing headscarves”. So we have 
understood as ordinary citizens 
that it is not a sin for architects 
who are pious and wearing 
headscarves to steal mosque 
projects.

The intelligent chose the mad  
They passed bridges without thinking,  
I do not know how they drank us  
I feel sorry for flowing as a stream

Let us not be totally unjust to 
these ladies; to make us and the 
jury think that their project is 
different from Architect Mehmet 
Ağa’s project, they have worked 
for months and decided to put an 
additional minaret to the mosque 
to have seven minarets, unlike 
Sultanahmed Mosque that has six 
minarets. So we have an original 
and new design before us. In this 
may they will not harm the soul of 
Mehmet Ağa after four centuries 
and also the headscarf wearing 
architects would not feel guilty. 

If we cannot even design a special, 
wonderfully designed mosque in 
this age, then what do we claim we 
can do?

We cannot stop asking; is stealing 
mosques a sin? 

Even if you read the four divine books 
thousand times a day  
If you ignore the virtues, your face to 
remain far from me…

Doç. Dr. 
Bülent ARI

Non-Governmental 
Initiative (Toronto) – The 
capital City Platform and 

Oruç Namlı, Representative of Non-
Governmental Initiative Journal, 
visited The Federation of Turkish 
Associations and held bilateral talks.   
Mr. Namlı stated that The Capital 
City Platform is the name of a 
structure that embraces all people 
comes from far and wide and live in 
the Capital, he added “The Capital 
City Platform is a civil initiative that 

assess and values a man because 
he is a human without making any 
religion, language, race, sectarian, 
political opinion distinction”.  
Namlı also stated that the Platform 
is a non-governmental organization 
which has achieved many successes 
in their field that has a proper 
characteristics, which has pacta sunt 
servanda notion,  which is made   
up of individuals who valued the 
strength of union, and added “The 
Capital City Platform and the Non-

Governmental Initiative Journal 
are both aimed at serving not only 
to people living in the capital city of 
Ankara, but to all of our citizens at 
every point of the country, and even 
to all humanity.” 

Mr. Namlı, participating the 
Fenerbahçe Association’s breakfast 
also met Celal Uçar, Non-
Governmental Initiative Journal-
Toronto Representative.  

What makes me wonder is not the production of imitations but the 
sociological moods of those who use such products. I wonder what 
kind of people use which brands for which purpose? How does a person 
integrate with the imitation brand he/she is using and how does it make 
them feel? Do they have a continuing feeling of guilt? Or do they enjoy 
the pleasure of using a product with a low price while others pay a lot 
for the original one?

Assoc. Prof. Bülent ARI

Is “Stealing” Mosques a Sin?

A Visit From Capital City Platform To The Federation Of Turkish Assasociations … 

Oruç Namlı “We are Proud to Serve for Humankind”
The members of our Platform and Oruç Namlı, the representative of Non-
Governmental Initiative Journal in Canada who shared the mission and the achieved 
vision of the Capital City Platform with the authorities of the Federation of Turkish 
Associations, met also with Celal Uçar, our Journal’s Toronto representative and exc-
hanged information…  
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sorgularken ve tahlil ederken ken-
di yaptığını (istoria) diğerlerinden 
ayırdetmek için başta Herodotus 
olmak üzere bazı yazarları küçüm-
seyerek yalnızca geçmişten hika-
yeler anlatmalarından dolayı onla-
rı logographer (vakanüvis) kavramı 
ile anmıştır.

Bu hususa bir nokta koyarak ister-
seniz history kelimesi ile birlikte 
zamanda yaptığımız yolculuğa de-
vam edelim. 

Kelimenin sahip olduğu silsile yu-
karıdaki safhada bitiyor mu? Ha-
yır. İsim hali olan Istorianın veya 
Istorimanın fiil hali olan Istorein, 
İyonca ‘görme veya işitme yoluyla 
araştırarak veya soruşturarak ya-
pılan iş’ anlamına gelir. Homeros 
ve Herakleitos (M.Ö. 535-475) da 
yargılamak veya şahitlik etmek 
anlamında aynı kökten gelen Istor 
kelimesini kullanırlar.

Istor kelimesi nereden çıkmıştır 
pekiyi? Ön-Hind-Avrupa dillerin-
de Widtor diye bir kelime vardır. 
Bizim Chemin de Fer’i (şömen dö 
fer) şimendifer diye kayda geçir-
memiz gibi (burada hem duymada 
hem de anlamda kayma olmuştur. 
Demiryolu anlamına gelen kelime 
daha sonra tren anlamında kulla-
nılmaya başlanmıştır) bilmek, gör-
mek veya şahit olmak anlamlarına 
gelen Weid kelimesinin (Gotça’da 
Veit ve Eski Almanca’da Giwizo) 
çekimli hali Wid-tor, Istor olarak 
Yunanlı yazarlar tarafından bozu-
larak kayda geçirilmiştir.

Hind-Avrupa dillerindeki Weid 
daha geç tarihlerde üç yol izler: 
Birinci yolda yukarıda görüldü-
ğü gibi history kelimesine, ikinci 
yolda wise/wisdom (bilge/bilgelik) 
kelimesine ve üçüncü yolda ise Av-
rupa dillerindeki vision veya video 
gibi kelimelere köken teşkil eder. 

Pekiyi Weid kelimesi nereden 
türemiştir? Slavca Videti/Vedati 
kelimelerinden. Bunların da M.Ö. 
1500 yıllarındaki Sanskritçe Veda 
kelimesinden geldiği tahmin 
ediliyor. Veda bilindiği üzere Hin-
duizmin kutsal kitabının adıdır 
ve hakikat anlamına gelir. Sonuç 
olarak hakikat ile tarih arasında 
köken olarak böyle bir bağ kurmak 
en azından bendenize mümkün 
görünüyor.

Evet history kelimesinin de arkeo-
lojisi bu şekilde.

Şimdi bu kadar eskilere gittikten 
ve kökenbilimsel bir seyahat yap-
tıktan sonra tarih kelimesinin 
en kısa ve en özlü tanımını da 
vermek gerekecek sanırım: Bende-
nizce “Tarih, hakikati arama ameli-
yesidir”.

Bu sayıda da bu kadarla iktifa ede-
lim ve herkese tarih sevgisi dolu 
anlar dileyelim.

Romani’dir. Yani “Roma halkının 
işleri”. Yine res gestae divi Augusti, 
“Kutsal Ogüst’ün işleri” anlamına 
gelir ve bu eserin bir nüshası An-
kara Ogüst Mabedi’nin duvarına 
kazınmıştır. Kısaca Türkçe’de de 
cari olduğu üzere tarih kelimesi 
(‘Bu hangi tarihte gerçekleşti?’ so-
rusunda olduğu gibi) hem geçmiş 
zamanı ifade eder hem de (‘İktisat 
tarihi’nde olduğu gibi) geçmiş za-
man uğraşısını anlatır. Yunanca’da 
da tam olmasa bile benzer bir ay-
rım vardır: Chronos zamanın geçişi 
olarak tarihi, logos ise vuku bulan-
ların anlatısı olarak tarihi ifade 
etmek için kullanılır. Logos kavra-
mının geçirdiği değişimleri burada 
ele almayı ise bilerek gözardı edi-
yorum. Bu kavram belki başka bir 
makalenin konusu olabilir.

Batı’da historia ve res gestae keli-
melerinin yanında tarih için ayrıca 
Germenik bir kelime daha vardır: 
Geschichte. Bu kelime geschehen < 
gesciht (hadise, tesadüf)  ve scehan 
(olmak, vuku bulmak, oluşmak 
veya aniden dönmek (Johannes 
Hennig, “Die Geschichte des 
Wortes “Geschichte””, Deutsche 
Vierteljahrsschrift für Literaturwis-
senschaft und Geistesgeschichte, 16, 
1938: 511)) kelimelerinden türe-
miştir ve hem vuku bulmak, olup 
bitmek hem iş, eser hem de tarih 
uğraşısı anlamlarına gelir (G. W. F. 
Hegel, Reason in history: a general 
introduction to the philosophy of 
history, çev. R. S. Hartman, India-
napolis 1979: 75 [Tarihte akıl, çev. 
Ö. Sözer, İstanbul 1995]).

Pekiyi tarih kelimesini tarif etmek 
ve ne anlama geldiğini bulabilmek 
için tarih kelimesinin Greko-Latin 
muadili olan history/histoire keli-
mesine ve onun kökenlerine bak-
tığımızda neler görüyoruz?

İlk kez 1390’da İngilizce’de kulla-
nılan history kelimesi eskiye doğru 
şöyle bir silsile takip eder: 

History (İngilizce)/Histoire (Fran-
sızca) < Historia (Latince hikâye 
ve hesap anlamında) < Istoriadan 
(Eski Yunanca araştırarak bilme, 
sorgu veya öğrenme) gelir. Örne-
ğin Aristoteles (M.Ö. 384-322) 
istoria kelimesini Peri Ta Zoa Isto-
ria yani Arapça tercümesiyle Kitab 
al-Hayavan isimli kitabında kul-
lanmıştır.

Burada konudan hafifçe uzakla-
şarak ufak bir açıklama yapmama 

müsaade buyrunuz. Yunanca ή 
‘ıστoϱíα (istoria) önce yalnızca 
‘sorgu’, daha sonra ‘sorgulama 
neticesinde elde edilen bulgular’ 
ve ardından da anlam genişle-
mesine maruz kalarak ‘geçmişte 
olan ve kayda geçenlere’ verilen 
bir isim haline gelmiştir. Aslında 

Yunanca’da geçmiş hadiselere τἀ 
γεγενημένα (ta gegenimena), geç-

miş hadiselere ait kayıtlara da ὁ 
λόγoϛ (logos) denirdi. Tükidides 
mesela tam da bu yüzden geçmişi 

lah, İslam Tarihi Dersleri, İslami 
İlimler Fakültesi’nde ders notu, 
Erzurum 1976). Ayrıca Güney 
Arabistan’da yapılan arkeolojik 
kazılarda meydana çıkarılan bazı 
kitabelerden de Arapça’da “erehe” 
kökünün sene anlamında kullanıl-
dığını öğreniyoruz (F. Rosenthal, 
A history of Muslim historiography, 
Leiden 1952). Bu benzerlik bizle-
re şaşırtıcı gelmemelidir. Çünkü 
biliyoruz ki Arapça da (İbranice 
gibi) semitik (Sami) bir dildir ve 
bu bakımdan “Babilce” ile aynı dil 
ailesine mensuptur.

Şimdi verehe ile tarih kelimeleri 
arasındaki bağlantıyı kurmadan 
önce Semitik dillerde bir kelimeyi 
oluşturan harflerden farklı kalıp-
lar kullanarak farklı kelimeler tü-
retildiğini hatırlatalım ve bu tü-
retme işlemini tanıdık bir örnekle 
daha bildik hale getirelim.

De-re-se kelimesinden örneğin 
müderris ve yine tedris kelimeleri 
üretilir.

Verehe ile tarih kelimeleri arasın-
daki bağlantı da bu durumda şöyle 
kurulabilir:

Verehe à müverrih à te’rih. 

Müverrih geçmiş zamanla uğ-
raşanlara denir. Te’rih kelimesi 
daha sonraki yıllarda tarih halini 
alır. Meşhur Arap yazar Kays gibi 
Arapların eskiden tarih kelime-
sini te’rih olarak yazdıklarını 
da biliyoruz (Es-Sehavi (ö. H. 
902), el-İ’lanu bi’t-tevbih li men 
zemme’t-tarih, Beyrut 1979: 6). 
Bu durumda tarih köken itibariyle 
ay (takvim) daha sonra da sene 
anlamında kullanılır olmuştur. 
Arapça’da tarih kelimesi, eskiden 
beri “zamanın tanımlanması” veya 
“zamanı bildirmek” şeklinde tarif 
edilegelmiştir (Örneğin el-Kafiyeci 
(ö. H. 879), Kafiyeci’de tarih usulü. 
el-Muhtasaru’l-mufid fi ilmi’t-tarih, 
Haz. Kasım Şulul, İstanbul 2003; 
Es-Sehavi, a.g.e.: 6).

Kelime arkeolojisi olarak da adlan-
dırdığım kökenbilimsel açıklama-
larda tarih için verilen tarifin için-
de geçen kelimelerden biri olan 
zaman kelimesi de tarife ayrıca 
muhtaç olduğu için bu izah maa-
lesef bizimle doğrudan doğruya 
konuşmamaktadır ya da ben dilin-
den anlamıyorum. Belki de bunun 
için de Akatça ve Sümerce’yi de 
içine alacak bir iz sürme faaliyeti 
gerçekleştirmek kaçınılmaz ola-
caktır.

Tarih kelimesinin bu sefer Batı’da 
takip ettiği yola baktığımızda ise 
şunları görüyoruz:

Latinler tarih kelimesinin karşılığı 
olarak ya historiayı ya da res gesta-
eyi kullanırlar. Res şeyler, işler ve 
gestae ise olanlar demektir. İkisi 
bir arada kullanıldığında olan şey-
ler anlamını kazanır. Romalı Titus 
Livius’un (M.Ö. 59-M.S. 17) tarih 
çalışmasının ismi Res gestae Populi 

Tarihin kelime anlamının ne 
olduğu bizatihi merak edi-
lesi ve işlenesi bir konudur. 

Tarih kelimesinin anlamını bu 
makalede ele almayı uygun görü-
şümün bir başka sebebi de popüler 
yollarla da olsa geçmiş zamana 
merakımızın son dönemde haylice 
artmış olmasıdır.

Tarihin kelime anlamının ne oldu-
ğunu bir gün sınıfta öğrencilerime 
sorduğumda feminist hassasiyet-
leri yüksek olan bir kız öğrencim, 
kelimenin İngilizcesini düşünerek 
kökenbilimsel (etimolojik) bir 
tahlil denemesi yaptı ve “history 
kelimesi his+story kelimelerinden tü-
remiş olabilir” dedi. Yani onun (er-
keğin) hikâyesi. Çok zekice ve çok 
hoş bir denemeydi ancak isabetli 
değildi. Kökenbilimsel açıklamalara 
bendenizin de soğuk bakmadığını 
okuyucularım bilecektir. Buna rağ-
men kökenbilimsel yaklaşımlara 
ihtiyatla eğilmek lazım geldiğini 
de burada söylemek zorundayım. 
Nitekim bu aşamada kökenbilime 
sıklıkla başvuran Sevilla Pisko-
posu Isidore’u (560–636) örnek 
olarak vermek isterim. Isidore 
devrinin son büyük ansiklopedici-
si ve tarihçisidir. Chronica Majora 
ve Historia de regibus Gothorum, 
Vandalorum et Suevorum isimli ta-
rih çalışmalarında da kökenbilimini 
bolca kullanmış hatta Etymologiae 
isimli kökenbilime dair müsta-
kil bir de eser vermiştir. Ancak 
eşyanın menşeini bulmak için 
kullandığı “bilimdışı” kökenbilim-
sel yöntem, eserlerinin önemini 
azaltmıştır. Bu bakımdan tekrar 
etmekte fayda görüyorum, kö-
kenbilimsel açıklamalara ihtiyatla 
yaklaşmakta fayda vardır.

Kökenbilimsel yaklaşımların içer-
diği tehlikelere rağmen tarih keli-
mesinin kökenine baktığımızda ne 
gibi sonuçlar elde edebileceğimizi 
isterseniz hep birlikte görelim 
(http://dictionary.reference.com/
search?q=history).

Tarih, Arapça’dan Türkçe’ye geç-
miş bir kelimedir. Bu kelime şim-
dilik ulaşabildiğim kadarıyla ilk 
olarak “verehe” şeklinde (şimdilik 
diyorum çünkü bu kelimenin izle-
rini Sümerce’de sürmek mümkün 
olur mu bil(e)miyorum) M.Ö. 17.-
6. yy.lar arasında Mezopotamya’da 
yaşayan ve büyük çoğunluğu Sami 
ırkından olan Babilliler tarafından 
kullanılmıştır. Babilliler biliyoruz 
ki devletin yazışma dili olarak 
Akatça’yı din dili olarak da kendi 
dönemlerinde artık ölü bir lisan 
haline gelen Sümerce’nin bir türe-
vini kullanıyorlardı. Kısaca belir-
tecek olursam verehe kelimesi ay 
manasına geliyordu ve Ay’a göre 
ayarlanan kameri takvimi de ilk 
kullananlar Babilliler olmuşlardır. 
Böylelikle verehe hem ay hem de 
takvim manasını taşıyordu. Büyük 
üstat Prof. Muhammed Hamidul-
lah (1908–2002) Arapça’daki tarih 
kelimesinin buradan geldiğini 
ileri sürer (Muhammed Hamidul-

Dr. Teyfur 
ERDOĞDU

Tarih Ne Demektir?
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and examining the history 
to distinguish of his own 
doing (Istoria) from others, 
underestimating some of the 
authors especially Herodotus 
commemorates them with 
the concept of logographer 
(chronicler) for them to tell only 
past stories.

If you want to put a point to this 
issue let us continue our journey 
in time together with the word 
history. 

Does the chain that the word has 
ended with a stage above? No. 
Name Istoria or Istorima, verb 
Istorein mean the work done 
fully investigate by searching or 
through ‘sight or hearing ‘. Homer 
and Heraclitus (535-475 BC) use 
the word Istor from same root in 
the sense of witness or the judge.

Well where is the word Istor come 
from? There is a word Widtor in  
Pre-Indo-European languages.

Like us to record Chemin de Fer 
(şömen dö fer) as şimendifer (here 
both there is a shift in the sense 
of hearing and meaning. The word 
which means Railway began to be 
used in the sense of train then) 
finite state wid-tor of the word 
Weid which means to know, see 
or witness (Veit in Gothic  and 
Giwizo in Old German), were 
recorded  distorting by the Greek 
writers as Istor.

Weide in Indo-European 
languages followed three ways   
at a later date: It constitute the 
root for on the first way as can be 
seen above, to the word history, 
on the second way the word wise 
/ wisdom, and on the third way 
to the words vision or video in 
European languages.

Well where is the word Weid 
derived from? Slovakian Videti / 
Vedati words. , It is estimated that 
these derived from the word Veda 
1500 BC years of Sanskrit. As it 
is known Veda is the name of the 
holy book of Hinduism and means 
the truth. As a result, it seems 
possible to me at least to establish 
such a link between the truth and 
the history as a root.

Yes, archeology of the word of  
history in this way.

Now after an etymological trip to 
that much back I think it should 
be needed to give shortest and 
most succinct definition of the 
word of history: For me “History 
is an operation in search for the 
truth”.

In this issue, let us confine 
ourselves to this extent and wish 
everyone the moments full of love 
of history.

in a combination it means the 
things happened. History project 
name of Roman Titus Livius (59 
BC - 17 AD) is Res Gestae Populi 
Romani. That is “the jobs of the 
people of Rome “. Again res gestae 
divi Augusti means the work of holy 
August and a copy of this work 
are engraved with the wall of the 
August Temple in Ankara.

 In short, the word history as 
the current in Turkish (‘as it is in 
the Question On what date was 
this? ‘) both refers to the past 
time and (as it is in the history 
of economy) explains the past 
time commitment. There is if not 
exactly but a similar distinction in 
Greek: Chronos refers to history 
as the passage of time, logos is 
used to refer to history as the 
narrative of the occurrence. I 
ignored here knowingly to address 
the changes that the concept of 
Logos had. This concept may be 
the subject of another article.

In the west along with the words 
Historia, and res gestae there is 
also a Germanic word for history: 
Geschichte. This word derived from 
the words geschehen < gesciht 
(events, coincidence) and scehan 
(to be taken place, consisting of, 
or a sudden return) and come 
to the meaning both occur and 
running out and work, the pursuit 
of history. 

Well what we see when we look 
at the Greco-Latin counterpart of 
the word history / histoire and its 
origins of the word of history to 
describe the word history and in 
order to find what it means?

The word history used in English 
for the first time in 1390 follows a 
chain like this back to the past:

History (English)/Histoire (French) 
< Historia means (sense of the 
story and accountability in Latin 
) < from Istoria (the knowledge 
through investigation query, or 
learning in ancient Greek). For 
example, Aristotle (384-322 
BC) used the word Istoria with 
its Arabic translation Peri Ta 
Zoa Istoria in his book Kitab al-
Hayavan.

Let me do a little explanation 
slightly away from the subject 
here. In Greek ή ‘ıστoϱíα (Istoria) 
previously means only’ query ‘, 
then’ the findings as a result of 
inquiry ‘and then exposed to the 
expansion of the meaning and has 
become a name given ‘ those who 
passed and registered in the past’.

In fact, in Greek passed affairs 
was called as τἀ γεγενημένα (ta 
gegenimena) and the records 
of past affairs λόγoϛ (logos). 
This is precisely why Thucydides 
for example questioning 

the Babylonians.

Thus, the meaning of verehe was 
carrying both lunar and calendar. 
Grand Master Prof. Muhammad 
Hamidullah (1908-2002) suggests 
that the Arabic word History 
originated from here. 

In addition, from some of the 
inscriptions uncovered during 
the archaeological excavations 
in southern Arabia we are 
learning that the root “erehe” 
in Arabic used in terms of year. 
This similarity is no surprise 
to us. Because we know that 
Arabic is also (Hebrew etc) is 
a Semitic (Sami) language and 
in this respect, belong to the 
same language family with 
“Babylonian”.

Now, before we set up the 
connection between the words 
verehe and tarih (history) let’s 
recall using letters that make up 
a word in the Semitic languages 
different words and   different 
patterns are of derived and bring 
this derivation process becomes 
more familiar with a familiar 
example.

For example müderris and tedris 
are produced from the word De-
re-se. 

In this case the connection 
between the words Verehe and 
tarih could be established as 
follows:

Verehe à müverrih à te’rih. 

Müverrih means those who work 
on the past. The word Te’rih takes 
the form of tarih (History) in later 
years. We know that the Arabs 
wrote the word tarih as  te’rih in 
the past such as the famous Arab 
writer Kays.

In this case, Tarih etymologically 
had been used as moon (calendar), 
then in terms of years. The word 
tarih in Arabic has been described 
as “identification” or “tell the 
time” since immemorial time.

Since in the etymological 
explanations I call as the 
archeology of the word, the 
word time which pass in the 
description for history  need also 
to be explained this description 
unfortunately not speak directly 
to us or I do not understand the 
language. Maybe for this reason 
it will be inevitable to perform 
a trail riding activities including 
Acadian and Sumerian language.

If this time we look at the road the 
word history followed in the West 
we see the following:

The Latins use as for the word 
Tarih, historia or res gestae. Res 
means things works and Gesta 
means happened. Both using 

What is the meaning of the 
word of history is a subject to 
be wondered and processed in 
it. Another reason for me to 
choose the meaning of the word 
of history for this article is that 
our recently increased curiosity 
towards history although popular 
means. 

One day when I asked my 
students what is the meaning 
of the word of history in the 
classroom, a girl student with 
a high feminist sensibilities, 
thinking that its English 
etymological word (etymology) 
made   an attempt to analyze and 
she said “History can be derived 
from the word for his + story”. 
So it is his (man’s) story. It was 
a very clever, and a very nice try 
but it was not accurate answer. 
My readers will know that I am 
not looking cold the etymological 
explanations. However, I have 
to say here, that etymological 
approaches need to be addressed 
with caution. In fact, at this 
stage, I would like to give Bishop 
of Seville Isidore as an example 
who often uses etymology (560-
636). Isidore is the last great 
Encyclopedist and historian of 
his era. He has used etymology a 
lot his history studies of Chronica 
Majora and Historia de regibus 
Gothorum, Vandalorum et 
Suevorum Etymologiae and even 
has a separate work on etymology 
called Etymologiae. However, 
the “unscientific” etymological 
method that he used in order 
to find the origin of the goods 
reduced the importance of his 
works. In this regard, I see the 
benefit to say again, etymological 
explanations must be approached 
with caution.

In spite of the dangers 
etymological approaches 
contained when we look at the 
origin of the word of History let’s 
see together what kind of results 
we can. 

Tarih (History) is an Arabic word 
that passed Turkish. This word 
as far as I can reach the first 
form as “verehe” (I say for the 
moment because I don’t know if it 
is possible to follow traces of the 
word in Sumerian) was used by 
the Babylonians the vast majority 
of Semites living in Mesopotamia 
between 17th -6th centuries BC.

We know that the Babylonians 
were using Acadian language 
as the state language of 
correspondence, as the language 
of religion they were using a 
variant of the Sumerian, a dead 
language into their own periods. 
Briefly, the word moon meant 
verehe and the first to use the 
lunar calendar set by moon were 

Dr. Teyfur 
ERDOĞDU

What is History?  
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versitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şenol 
Kantarcı konuşmacı olarak yer aldı.  

Ünal “Türkiye, Türk Dünyasının Ba-
şıdır”

Türk Ocağı Başkanı ve Osman Gazi Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nedim 
Ünal 1988’den bugüne kadar Azerbay-
can topraklarının yüzde 20’ye yakın bir 

Türkistan… Ancak, bu dünyanın boy-
nu Azerbaycan’dır.  Ortada bir Erme-
nistan devletinin oluşturulması Türk 
Dünyası’nın boynunu kopartmak için 
yapılan bir girişimdir”.

En az 1300 Azerbaycanlı katledildi…

Konuşmacılardan Kırıkkale Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şenol Kantarcı 
ise günümüzde Ermeni politikaları ve 
2015 sözde Ermeni Soykırımı ile bağlı 
yürütülen politik sürece değinirken, 
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Cemalettin Taşkıran da yapılan ci-
nayetlerin boyutuna değindi. “Verilen 
istatistiklere göre Hocalı’da katledilen 
Azerbaycan Türkünün sayısı 613 olsa 
da bu sadece cenazesi bulunan ve def-
nedilen şehit sayısıdır” diye konuşan 
Taşkıran, ölü sayısının en az 1300 oldu-
ğunu belirtti.

Katılım Oldukça Yoğundu…

Konferans ve fotoğraf sergisine katılım 
oldukça yoğundu. Anadolu Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Davut Aydın, Azer-
baycan Bağımsız Cumhuriyeti İstanbul 
Başkonsolosluğu Konsolosu Kenan 
Murtuzov, Haydar Aliyev Vakfı Türkiye 
Temsilcisi Samir Ceferov, Azerbaycan 
Bağımsız Cumhuriyeti Ankara Büyü-
kelçisi Eğitim Ateşesi Necibe Nesibova, 
Azerbaycan Milli Kahramanı İbad Hü-
seynov, Atilla Dergisi Editörü Gülşen 
Behbud, Başkent Platforma Genel 
Başkanı Mustafa Kurt, Türk Dünyası 
Kültür Elçisi Zeynep Köşker, Eskişehir 
Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Cavid 
Aydın ilk göze çarpanlardı. 

Eskişehir (Sivil İnisiyatif) 
– “26 Şubat 1992’de Azerbay-
can – Hocalı’da Neler Oldu?” 

konferans ve fotoğraf sergisi, Anadolu 
Üniversitesi’nde yapıldı… Oturum Baş-
kanlığını Türk Ocağı Başkanı ve Osman 
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Nedim Ünal’ın yaptığı konferansta, 
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Cemalettin Taşkıran, Kırıkkale Üni-

bölümünün Ermeniler tarafından işgal 
edildiğine dikkat çekerek “Karabağ’da 
yapılan katliamların yüzde 66’sı çocuk-
lar” dedi.

İşgal edilen topraklarda yaşayan bir 
milyona yakın insanın sürgün hayatı 
yaşadığını dikkat çeken Ünal, “Şuşa, La-
çin, Kelceber, Ağdam, Fuzili, Zengilan 
ve Gubdlı gibi yedi büyük Azerbaycan 
şehri ile sayısız köy ve kasaba işgal edil-
miştir” diye konuştu.

Ermenistan’ın ilk katliamını 1915’de, 
daha sonra, 1918, 1948, 1953, 1988 ve 
1992’de büyük katliamlar yaptıklarına 
işaret eden Ünal, şunları söyledi:

“Karabağ’da büyük katliamlar yaptılar… 
Dört sene içerisinde 7700 Azerbaycanlı 
katledildi… Bir milyona yakın insan kö-
yünden, evinden oldu… Katledilenlerin 
yüzde 66’sı çocuk… Hala bu insanlar 
ne evlerine, ne köylerine dönebilmiş 
değil… İnsan haklarını hiçe sayan bu 
uygulamaya dünya seyirci kalmaktadır. 
Bu duyarsızlığı anlamak mümkün değil-
dir”.

Prof. Dr. Nedim Ünal, sözlerini şöyle 
tamamladı:

“Türkiye, Türk Dünyasının başıdır, 
gövdesi Orta Asya ve bacakları Doğu 

Hocalı Katliamı, Türk Dünyasını, Eskişehir’de Buluşturdu…

“Bu dünyanın boynu Azerbaycan’dır”
“Türkiye, Türk Dünyasının 
başıdır, gövdesi Orta 
Asya ve bacakları Doğu 
Türkistan… Ancak, 
bu dünyanın boynu 
Azerbaycan’dır. Ortada 
bir Ermenistan devletinin 
oluşturulması Türk 
Dünyası’nın boynunu 
kopartmak için yapılan bir 
girişimdir”.
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Aliyev Foundation, Necibe Nesibova 

Education Attaché of the Embassy of 

the Independent Republic of Azerbaijan 

in Ankara, Ibad Huseynov Azerbaijan 

National Hero, Gülşen Behbud Editor of 

Attila Magazine, Mustafa Kurt General 
Chairman of  the Capital Platform, 
Zeynep Köşker Cultural Ambassador of 
Turkish World, Cavid Aydin President 
of Eskisehir Azerbaijanis Association 
were the first outstandings.

establishment of an Armenian state in 
the middle is an attempt to break the 
neck of the Turkish World”

At least 1300 Azerbaijanis were 
massacred...

Panelists  Assoc. Dr. Senol Kantarcı 
faculty member of Kırıkkale University 
while addressing Armenian policies 
today and  2015 the so-called Armenian 
Genocide and the connected with 
political process carried out, Prof. 
Dr. Cemalettin Taskiran, member of  
Faculty at Gazi University also touched 
on the size of the murders: Taşkıran 

who said according to the statistics 
given number of Azerbaijani people 
were murdered in Khojali was 613 but 
this number is only for martyr buried 
and their funeral found he told the 
death toll was at least 1300.

Participation was pretty intense...

Participation to the conference and 
photo exhibition is quite intense. 
Prof. Dr. Davut Aydin Rector of 
Anadolu University, Kenan Murtuzov 
Consul General of the Consulate 
General of İstanbul Independent 
Republic of Azerbaijan, Samir Ceferov 
Representative of Turkey of   Heydar 

Eskişehir (civil Initiative) 
– Azerbaijan “in February 
26, 1992” -What Happened 

at Hocali?” Conference and photo 
exhibition was held in Anadolu 
University... in the conference session 
chairmanship was made by Dr. Ünal 
Nedim, President of Turkish idealists 
and Faculty member of Osman Gazi 
University, Professor Dr. Cemalettin 
Taşkıran Faculty member of Gazi 
University, Assoc. Dr. Senol Kantarcı 
faculty member of Kırıkkale University 
took part as a speaker.

Ünal “Turkey is the head of the Turkish 
world”

Dr. Nedim Unal President of the 
Turkish idealists and Faculty member 
of Osman Gazi University, arrestingly 
closer to 20 percent of the territory 
of Azerbaijan has been occupied by 
the Armenians from 1988 up to now 
he said: “66 percent of the massacres 
carried out in Qarabag were children”.

Unal striking that close to a million 
people living in the occupied territories 
lived an exile life, he said “ seven major 
Azerbaijan cities  such as Shusha, 
Lachin, Kelceber, Aghdam, Fuzili, 
Zangilan and Gubdlı and many villages 
have been occupied “.

Unal pointing to Armenia’s first 
massacre in 1915, then in 1918, 1948, 
1953, 1988 and 1992 said these:

 “They did a great massacres in Qarabag 
… 7700 Azerbaijanis were killed in 
four years, … Nearly a million people 

left their villages and  houses  … 66 
percent of the murdered are children … 
these people still are not able to return 
neither their villages nor their homes … 
For this application disregard of human 
rights the world remains audience. 
This insensitivity is impossible to 
understand “.

Prof. Dr. Nedim Ünal, finished by 
saying:

“Turkey is the head of the Turkish 
world, the body is Central Asia and 
legs are Eastern Turkestan... However, 
the world’s neck is Azerbaijan. The 

Khojaly Massacre Brings Turkish World Together in Eskişehir...

“This world’s neck is Azerbaijan”

Turkey is the head of the Turkish world, the body is 
Central Asia and legs are Eastern Turkestan... However, 
the world’s neck is Azerbaijan. The establishment of an 
Armenian state in the middle is an attempt to break the 
neck of the Turkish World”



Mart 2013
SİVİL İNİSİYATİF16

Ali YÜKSEL

yetlerini geliştirse Allah’ın ahlakının yani 
sıfat ve isimlerinin numunelerini kendinde 
taşıyan, bununla beraber Allah karşısında-
ki aczini ve ona olan ihtiyacını bilen onun 
aşkı ile yaşayan en üstün bir varlık olur. 

Onun bu üstünlüğünü gösteren bir hâdise, 
bütün meleklerin Adem’e yönelerek secde 
etmekle, yani ona saygı göstermekle emr olun-
malarıdır.

Bu en güzel yaratılışın sonucu olarak kainatta 
tecelli eden bütün isim ve sıfatlar ve onların 
güzellikleri insanda da tecelli eder ve insan 
kainatın küçük bir modeli, bir misal-i musağ-
ğarı olur.

Bediüzzaman Hazretleri, sırf  bu ayetin tefsiri 
mahiyetinde 23. Söz namında bir risale telif 
etmiştir. Tafsilat için oraya müracaat edilebilir. 
Yine, insanın mahiyet ve vazifesine dair olan 11. 
Söz’de insanın ahsen-i takvim olmasının mana-
sını Bediüzzaman şu şekilde özetlemiştir:

«Esma-i İlahiyeye ait garaibin fihristesi 
(esma-i ilahiye tecellilerinin bir özeti),

hem şuun ve sıfât-ı İlahiyenin bir mikyası 
(Allah’ın bütün sıfat ve şuunlarını (ilâhî halleri) 
anlamaya yarayacak ölçücükleri taşıyan),

hem kâinattaki âlemlerin bir mizanı (kai-
nattaki bütün alemlerin manalarını anlayıp tar-
tabilecek mizanlara sahip),

hem bu âlem-i kebirin bir listesi (şu büyük 
alemdeki herşeyin üzerine yazıldığı bir liste),

hem şu kâinatın bir haritası (adeta kainatta 
olan her şeyi üzerinde gösteren bir harita),

hem şu kitab-ı ekberin bir fezlekesi (kainat 
kitabının bir özeti),

hem kudretin gizli definelerini açacak bir 
anahtar külçesi (kudretin yarattığı bütün her-
şeyin manalarını açabilecek anahtarlara sahip),

hem mevcudata serpilen ve evkata takılan 
kemalâtının bir ahsen-i takvimidir (varlık-
lar üzerine serpilen ve zamanın akmasıyla ilâhî 
kemalatların, olgunluk ve mükemmelliklerin 
göstergesi olan en güzel bir sanatıdır).” (11. Söz)

İnsan kendisi en güzel kıvamda olduğu gibi ka-
inat da kıvamına, en güzel şekline insanla 
ve onun vazifelerini yapmasıyla kavuşur. 
İnsan bütün kainatın yaptığı ibadetleri kendi 
ibadeti içinde toplayarak Rabbine takdim eder 
ve kainatın yaratılışındaki ilahi gaye bu 
şekilde kıvama erer. Bediüzzaman Hazretleri 
bunu şöyle ifade etmiştir:

“Bir sultan gibi bütün kâinatın dualarını, 
kendi duan içine al. Bir abd-i küllî  (ibade-
ti bütün kainatla alakadar bir kul) ve bir 
vekil-i umumî (umum kainatın bir veki-
li) gibi, نيعتسن كاياودبعن كاياI   (ancak sana 
ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz) 
de. Kâinatın güzel bir takvimi ol.» (23. Söz)

Ayrıca takvim kelimesinde, bildiğimiz senelik 
takvim ile de bir bağlantı var gibidir. Hz. Üstad 
bu bağlantıyı ifade eder tarzda, «(İnsanın ma-
hiyeti) kâinata güzel bir takvim, bir ruzname 
(senelik takvim) olduğu...» (30. Söz)

Yani senelik takvim nasıl bir senenin hulasa 
ve özeti ise, insan da şu kainatın ve onda tecelli 
eden esma-i hüsna’nın bir hulasasıdır.

Netice olarak insan,

1- hem en güzel surette yaratılmış olmakla, 

2- hem kainat onun ile kıvam bulmasıyla, 

3- hem de kainatın takvimi gibi, onu hulasa 
etmesiyle ahsen-i takvim üzere yaratılmış-
tır.

Yaratan ona en güzel (ahsen-i takvim) şekli 
veriyor. 

İlk insan Adem (a.s.) topraktan yaratıldı. 
Toprağın çeşitli halleri,(çamur-balçık gibi) onun 
oluşmasında zikrediliyor Kur’an-ı Kerimde.

İnsan öyle üstün bir yaratılışla 
yaratılmıştır ki, eğer iman ve kullukla o 
kabiliyetlerini geliştirse Allah’ın ahlakının 
yani sıfat ve isimlerinin numunelerini 
kendinde taşıyan, bununla beraber Allah 
karşısındaki aczini ve ona olan ihtiyacını 
bilen, onun aşkı ile yaşayan en üstün bir var-
lık olur. 

İnsan dediğimiz varlığı ele alırken, yaratılı-
şından başlamak isabetli olur kanaatinde-
yim.  

Ne de olsa biz de insanız ve bu yazıyı insanlar 
okusun diye yazıyoruz.

‘’Şüphesiz biz insanı en güzel kıvamda 
(ahsen-i takvim üzere) yarattık’’.   (Tîn Sur 
- Ayet  4)

Ahsen-i  Takvim ne demek?

Ahsen-i Takvim’in ne olduğunu Elmalı tefsiri 
şöyle izah eder:

“Takvim, eğriyi doğrultmak, kıvama nizama 
koymak, kıymet biçmek,, kıymetlendimek 
mânâlarına gelir. Sonundaki tenvin belirsizlik 
ve büyüklük için olarak “ahsen-i takvim”, 
herhangi bir biçimlendirmenin veya büyük 
bir biçimlendirmenin en güzeli demek olur. 
Bu ise her mânâsıyla biçimlendirmenin 
en güzel biçimi demek olacağından maddî 
manevî her türlü güzelliği kapsar. 

Belinin doğrulmasından, biçiminin güzelleşme-
sinden, kuvvet ve melekelerinin yükselmesinden 
akıl, irfan ve ahlâkıyla ilâhî güzelliğe ermesine 
kadar gider. (...)

Gerek fizikî ve cismanî bakımdan, gerek ahlâk 
ve maneviyat itibariyle ruhani bakımdan insan 
en güzel bir kıvama erebilecek en güzel bir bi-
çimde yaratılmıştır.” (Elmalı Tefsiri, Tin Suresi) 

Fahri Razi tefsirinde de şöyle ifade edilmiştir:

1) Allahu Teâlâ, insan hariç, her canlıyı 
yüzü koyun yürüyecek şekilde yaratmıştır. 
İnsanı ise, dimdik, boylu boslu ve yiyeceği 
şeyleri eliyle alıp yiyen bir şekilde yaratmıştır.

2) (Büyük alimlerden) Esamm, bu en güzel 
biçimin, insanın aklının, anlayışının, ede-
binin, ilminin ve açıklamalarının mükem-
melliğinde yattığını söylemiştir.

Velhasıl birinci görüş, insanın zahiri biçimi 
ile, ikincisi de, batini (manevi-ruhi) biçimi ile 
alakalıdır.” (Tefsir-i Kebir, Tin Suresi) 

Demek oluyor ki insan maddi yaratılış itibarıyla 
bütün bitkilerden, hayvanlardan üstün kabili-
yetlerle yaratıldığı gibi manevi bakımdan da me-
leklerden daha yüksek makamlara çıkabilecek, 
Allahu Teala’nın isimlerine daha çok mazhar 
olabilecek şekilde yaratılmıştır.

Bu üstün yaratılışa işaret eden bir hadis-i şerif-
te, «Muhakkak ki Allah, insanı Rahman’ın 
sureti üzerine yarattı” (Buhari, 4/160) buy-
rulmuştur. Bu hadisteki suret tabiri mecazdır. 
Maksat  ise Rahman olan Allah’ın ahlakı ile ah-
laklanabilecek şekilde yaratılmış olmasıdır.

Bu hadis Risale-i Nur’da şöyle tefsir edilmiştir:

“İnsan, Rahman ismini tamamıyla gösterir bir 
surettedir. Evet sâbıkan (az önce) beyan ettiği-
miz gibi, kâinatın sîmasında binbir ismin 
şualarından (ışıklarından) tezahür eden ism-i 
Rahman göründüğü gibi, zemin (yer) yüzü-
nün sîmasında Allah’ın mutlak rububiyetinin 
(idaresinin) hadsiz cilveleriyle tezahür eden 
(icraatleriyle görünen) ism-i Rahman göste-
rildiği gibi, insanın suret-i câmiasında (çok 
özellikleri içine alan yaradılışında) küçük bir 
mikyasta, zeminin sîması ve kâinatın sîması 
gibi yine o ism-i Rahman’ın cilve-i etemmini 
(tam tecellisini) gösterir demektir.” (14. 
Lem’a)

Yani kainat ve dünya üzerinde tecelli eden 
Allah’ın bütün isimleri insanda da tecelli 
eder. Hem cisminde, hem ruhunda...

Diğer bir hadis-i şerif bu manaya şöyle işaret 
etmiştir: “Allah’ın ahlakı ile ahlaklanınız” 
(Kitabu’t-Tâc, 1/13)

Yani insan öyle üstün bir yaratılışla yara-
tılmıştır ki, eğer iman ve kullukla o kabili-

İNSAN VE İNSÂNÎ 
DEĞERLER (I)

Ateistler, kendi aralarında âyetlerde çelişki aramışlar. Bazı âyetlerin çelişkili olduğunu 
iddia ediyorlar. Ateist postuna bürünen misyoner diyor ki:

Sual: İnsanın yaratılışı, Kur’anda çamurdan, topraktan, sudan falan denilerek on çeşit 
farklı ifade vardır. Bunlar çelişki değil mi? İşte âyetler:

1- Döllenmiş Yumurta

O, insanı alekadan yarattı. (Alak 2) [Aleka’yı, embriyo, döllenmiş yumurta veya kan 
pıhtısı olarak tercüme edenler oluyor.]

2- Nutfeden

O insan, [rahme] akıtılan meninin içinden bir nutfe [sperm] değil miydi? (Kıyamet 37)

Rahimlere atılan meniden insanı yaratan siz misiniz, yoksa biz mi? (Vakıa 58-59)

O, insanı bir damla nutfeden [spermden] yarattı. (Nahl 4)

Biz insanı katışık bir nutfeden [sperm ile ovumun birleşmesinden] yarattık. (İnsan 2)

3- Sudan 

Her canlı şeyi sudan yarattığımızı görüp düşünmediler mi? (Enbiya 30)

Allah, her dabbeyi [her hayvanı, her canlıyı] sudan yarattı. (Nur 45)

Sudan bir insan yaratıp onu nesep ve sıhriyete dönüştüren Odur. (Furkan 54)

4- Topraktan

Allah nezdinde İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı. 
Sonra ona ol dedi ve oluverdi. (Al-i İmran 59)

Sizi topraktan yaratması, Onun [varlığının] delillerindendir. (Rum 20)

O sizi yerden [topraktan] yarattı. Ve sizi o yerde yaşattı. (Hud 61) 

Sizi yerden [toprakta] yarattık; yine sizi o yere [toprağa] döndüreceğiz. (Taha 55)

5- Balçıktan

Biz insanı, kuru çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattık. (Hicr 26) 

O sizi çamurdan yarattı. (Enam 2)

Biz insanı süzme çamurdan yarattık. (Müminun 12)

O, insanı, pişmiş [tuğla gibi] bir balçıktan yarattı. (Rahman 14)

6- Toprak ve Meni

Allah sizi topraktan, sonra meniden yarattı. (Fatır 1)

Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayan Odur.

Sonra onun zürriyetini, değersiz, hakir bir sudan [meniden, spermden] üretti. (Secde 
7,8)

7- Topraktan, nutfeden, alekadan 

Ey insanlar, eğer öldükten sonra dirilmekten şüpheniz varsa, [bilin ki] biz, sizi toprak-
tan, sonra nutfeden [spermden] sonra alekadan [embriyodan] sonra yapısı belli belirsiz 
bir et parçasından yarattık. (Hac 5)

Sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alekadan [embriyodan] yarattı. (Mümin 67)

Allah sizi topraktan, sonra nutfeden [spermden] yarattı. (Fatır 11)

8- Aşamalardan geçerek

Sizi merhalelerden [aşamalardan] geçirerek O yarattı. (Nuh 14)

9- Tek nefisten

O, sizi bir tek nefisten [Âdem’den] yarattı. (Enam 98, Zümer 6)

Sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. (Hücurat 13)

10- Yoktan yarattı

İnsan düşünmez mi ki, o hiçbir şey değil iken biz onu yoktan yarattık. (Meryem 67)

CEVAP

Ateist bunları meallere bakarak yazmış.  Halbuki bu ilim işidir. Arapça’nın inceliklerini 
ve tefsir ilmini bilmek ve Resulullah efendimizin bu âyetleri nasıl açıkladığına vakıf 
olmak gerekir. Her zaman yazıyoruz, meallerden din öğrenilmez. Tıp kitabı okumakla 
doktor olup, ameliyat yapılmaz. Anayasa kitabını okuyan, hukukçu olamaz, Anayasayı 
da anlayamaz. Yüzme bilmeyen birinin eline bir tahta verip okyanusun ortasına bıra-
karak, tarif edildiği gibi sen burada yüzmeyi öğren denmez. Mealden dinin hükümleri 
öğrenilmez.

Türkçe’de olduğu gibi her dilde deyimler vardır. Manası ile söylenen farklı olur. Mesela 
bir kimseye gözümden düştün veya gözüme girdin denilse, göz ile hiç alakası olmadığını 
Türkçe bilen herkes bilir. Birine gözüme girdin, seni çok sevdim, yanımda çok itibarın 
var, seni takdir ediyorum dense, bunlar birbirinden farklı şeyler değildir. Farklı kelime-
ler kullanmakla başka şeyler söylenmiş olmuyor.

Şimdi maddeler halinde açıklayalım:

1- Bu âyette, insanın alekadan yaratıldığı bildiriliyor. Aleka = Embriyo, erkekten gelen 
sperm [meni] ve dişiden gelen ovumun [yumurtanın] birleşmesiyle, yani döllenme ile 
oluşan organize yapıdır. Embriyo zamanla cenin ve çocuk oluyor.

2- Burada, insanın spermden meydana geldiği söyleniyor. Herkes bilir ki başlangıç ola-
rak elbette çocuk spermden meydana geliyor. İnsan sûresinin ikinci âyetinde ise, biraz 
daha açıklamalıdır. Katışık nutfe deniyor. Yani erkekten gelen spermin ve kadından 
gelen ovumun birleşmesiyle meydana geliyor deniyor. Bunun çelişki neresindedir?

3- Her canlının sudan yaratıldığı bildiriliyor. Sperm de içi hücre dolu bir sudur. Yine 
insanın meniden geldiği bildiriliyor.

4- Burada ilk insanı yani Âdem aleyhisselamı topraktan yarattığı bildiriliyor. Sonraki 
insanların oluşumu ile bunun ne ilgisi vardır ki çelişki olsun.

5- Bu maddede de, insanın çamurdan yaratıldığı bildiriliyor. Çamur, sulandırılmış top-
rak demektir. Hadis-i şerifte açıklandığına göre, Allahü teâlâ dünyanın her yerinden 
alınan toprağın çamur haline getirilmesini emrediyor, bu çamur iyice yoğruluyor. Bu ça-
murdan bir insan heykeli meydana getiriliyor. Güneşte kalarak pişmiş tuğla gibi oluyor. 
Sonra, Allahü Teâlâ bu heykele can veriyor ve Âdem aleyhisselam meydana geliyor. İlk 
insanın topraktan veya çamurdan yaratıldı denmesinde bir çelişki yoktur.

6- Burada ilk insanın topraktan, çamurdan meydana geldiğini, sonrakilerin ise, meni 
vasıtası ile ürediği bildiriliyor. Diğerleri ile çelişkili bir durum yoktur.

7- Burada ise öteki âyetlerin bir nevi açıklaması yapılıyor. İnsan önce topraktan, mey-
dana geldi. Sonraki insanlar da sperm vasıtası ile çoğaldı. Sperm de kadında meni ile 
aleka halini, sonra cenin halini aldığı bildiriliyor. Yani çocuğun meydana geldiği devreler 
anlatılıyor. Burada da hiç çelişki yok.

8- Bu âyette de yedinci maddedeki durum açıklanıyor. İnsanın belli devreler, aşamalar 
halinde meydana geldiği açıklanıyor. 

9- Burada da, bütün insanların tek kişiden Hazret-i Âdem’den geldiği bildiriliyor. İkinci 
âyette de, Hazret-i Havva validemizle Hazret-i Âdem’den geldiği bildiriliyor. Bu ikisi 
farklı bir şey değildir.

10- Bu son maddede ise, ortada hiçbir şey yokken, ilk insan topraktan, sonrakiler de 
meni vasıtası ile yaratılmış oluyor. Bu on maddenin hiç biri, diğeriyle çelişkili değildir

Netice: 

1- Allahü teâlâ her şeyi yoktan yarattı. Yani Onun yaratmasından sonra var oldular.

2- Hazret-i Âdemi topraktan yarattı. Ondan Havva validemizi yarattı.

3- Bu ikisinden diğer insanları [sperm, ovum vasıtasıyla] yarattı.

4- Bunları ve yaratmasındaki aşamaları âyetlerinde bildirdi.

Aslında âyetlerde çelişki olmadığını ateist kılığına giren misyonerler de pek iyi biliyor-
lar. Maksatları, çamur at izi kalır düşüncesiyle Müslümanların zihinlerini karıştırmaya 
çalışıyorlar. Fen bilgisini iyi bilen, Müslüman bunların tuzağına düşmez.

Bu konuya gelecek sayıda devam edeceğiz inşallah… 
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“Adopt your morality from the morality 
of Allah” (Kitab al taj, 1/13)

So the human has been created in such a 
superior creation that if he can develop 
his abilities with faith and worship than 
he will become the most supreme being, 
which carries the morality of Allah (i.e. 
Allah’s attributes and names) on his per-
sonality and together with that knows 
his helplessness before Allah and lives 
with Allah’s love. 

An example that shows his superiority is that 
all angels were instructed to bow to Adam 
in other words to respect him.

As a result of this most beautiful creation, the 
beauties of all names and attributes reflected 
on the universe are also reflected on the hu-
man and thus human become a small sample 
of the universe.

Bediüzzaman Said-i Nursi has issues a sepa-
rate letter named the 23rd Word to interpret 
this verse. The details can be found in that 
article. In his 11th Word, this is about the at-
tributes and missions of the human, Bediüz-
zaman summaries the human being best of 
moulds as such:

“An abstract of reflections of the divine 
names,

Scales to understand all Divine features 
and status,

Balance of all the worlds in the universe,

A list on which everything in this great 
world is written,

A map that shows everything on this uni-
verse,

An abstract of the book of universe,

A set of keys to open secret treasures of 
the Might,

And the best of arts that is the indication 
of all divine perfections, growth and ex-
cellence.” (11th Word)

As the human is in the best consistence, the 
universe arrives at its best consistence 
through human and doing own duties. The 
human gathers all worship conducted by the 
universe in his worship and presents them to 
God and thus the divine intention in cre-
ation of the universe becomes consistent. 
Bediüzzaman has explained this situation as 
such:

“Include all prayers of the universe inside 
your prayer like a sultan. Say كاياودبعن كايا 

 I (Thee do we worship, and Thineنيعتسن
aid we seek) like a servant whose worship 
is linked with the whole universe and like 
a deputy of the whole universe. Be a good 
mould of the universe” (23rd Word).

As a result the human;

1- By being created in the best formation, 

2- And with the consistence of universe 
through him, 

3- And as the calendar of the universe 
he and being a sample of the universe; 
the human has been created in the best 
moulds (ahsan at taqwim).

The Creator has given him the best formation 
(ahsan at taqwim). 

The first man Adam was created from 
the earth. Different forms of the earth 
(sludge, mud etc.) are mentioned in the 
formation in the Holy Quran.

Human beings have been created in such a 
superior creation that if they improve their 
abilities with faith and worship, they will be-
come the most superior beings who hold the 
samples of Allah’s ethics, in other words at-
tributions and names in themselves, and in 
addition know their helplessness before Allah 
and their requirement for Allah, and live with 
the love to Allah. 

When talking about the being named human, I 
believe it will be more appropriate to start from 
his creation. 

After all we are all humans and this article is 
written to be read by humans.

“We have indeed created man in the best of 
moulds (ahsan al taqwim)” (Surah At Tin – 
Verse: 4) 

What does ahsan al taqwim mean?

The tafseer (interpretation of Quran) by the 
famous scholar Elmalılı Hamdi Yazır explains it 
as such:

“Taqvim means correcting the improper, adjust-
ing, giving an order, valuation, giving value. In 
terms of grammar, “ahsan al taqwim” means the 
best of moulds. Since this term will be the best 
of any type of moulds, it covers any sort of 
good things whether material or moral. 

It covers a whole range from raising one’s back 
to stand still to beautifying the shape, and from 
raising power and proficiencies to arrive at divine 
beauty through mind, wisdom and ethics (...).

The human being, both in terms of physical 
and material means and moral and spiritual 
means, the human being has been created in the 
best way to arrive at the best form” (Elmalı Taf-
seer, Surah At Tin) 

The issue is interpreted as such in the tafseer of 
Fakhruddin Radhi:

1) Allah Almighty has created all beings to 
walk in prone position except the human 
being. The human being has been created 
to stand tall and collect his food with his 
hands.

2) Esamm (one of the great scholars) 
has said that this best mould is stemmed 
from the excellence in mind, understanding, 
knowledge and explanations of the human 
being.

Shortly, the first view is related with the appar-
ent form of the human being while the second 
one is related with immanent (moral-spiritu-
al) form” (Tafseer Al Kabeer, Surah At Tin). 

This means that human being is created with 
more superior abilities than the animals in terms 
of physical creating, in addition with more supe-
rior abilities than angels in terms of spirituality.

In one of his hadiths, Prophet Muhammad has 
said; “Allah has created man on the exem-
plar of Al Rahman” (Bukhari, 4/160). In this 
hadith the term exemplar is metaphoric. What 
is meant is that the human being is created to 
have moral deeds from the morality of Allah the 
Rahman.

This hadith has been interpreted as such in Ri-
sale-i Nur by Said-i Nursi:

“The human is in a form to reflect the name 
Rahman completely. As we have declared previ-
ously, similar to the reflection of the name of 
Rahman, which occurs from the lights of one 
thousand and one names on the face of the 
universe, and as the name of Rahman is shown 
on the face of the ground, the full reflection 
of the name of Rahman is shown on the com-
plete creation of the human like in the face 
of the ground and face of the universe” (14th 
Letter).

In other words, all names of Allah that are 
reflected on the universe and the world are 
also reflected on the human, both on his body 
and soul...

Another hadith points this meaning as such: 

HUMAN AND 
HUMANISTIC VALUES (I)

The atheists have searched for inconsistencies between the verses. They claim some of 
the verses are inconsistent. An atheist missionary says:

Question: In the Quran it is mentioned that the human is created in ten different forms 
as the mud, earth, water etc. ıs this not an inconsistency? Here are the verses:

1-From a fertilized egg 

He created man, out of a leech-like clot (Alaq, 2) (There are some who translate the Arabic 
word “alaq” as an embryo, fertilized egg or as a clot).

2- From a drop

Was he not a drop of sperm emitted (in lowly form)? (Qiyameh, 37)

Do ye then see? The (human Seed) that ye emit, is it ye who create it, or are We the 
Creators? (Waqiah, 58-59)

He has created man from a sperm-drop… (Nahl, 4)

Verily We created Man from a drop of mingled sperm… (Insan, 2)

3- From water 

… We made from water every living thing. Will they not then believe? (Anbiya, 30)

And Allah has created every animal from water. (Nur, 45)

It is He Who has created man from water: then has He established relationships of 
lineage and marriage: for thy Lord has power (over all things) (Furqan, 54).

4- From eart

The similitude of Jesus before Allah is as that of Adam; He created him from dust, then 
said to him: “Be”. And he was. (Ali Imran, 59)

Among His Signs in this, that He created you from dust. (Rum, 20)

… It is He Who hath produced you from the earth and settled you therein… (Hud, 61)  
From the (earth) did We create you, and into it shall We return you, and from it shall We 
bring you out once again. (Taha, 55)

5- From mud

We created man from sounding clay, from mud molded into shape. (Hijr, 26) 

He it is Who created you from clay… (An’am, 2)

Man We did create from a quintessence (of clay). (Mu’minoon 12)

He created man from sounding clay like unto pottery. (Rahman 14)

6- From clay and sperm 

He Who created all things in the best, and He began the creation of man from clay, And 
made his progeny from a quintessence of despised fluid.(Sajdah, 7-8)

7- From clay, drop and clot 

O mankind! if ye have a doubt about the Resurrection, (consider) that We created you 
out of dust, then out of sperm, then out of a leech-like clot, then out of a morsel of flesh, 
partly formed and partly unformed…(Hajj, 5)

It is He Who has created you from dust then from a sperm-drop, then from a leech-like 
clot… (Mu’min, 67)

And Allah did create you from dust; then from a sperm-drop… (Fatir 11)

8- Through stages 

Seeing that it is He that has created you in diverse stages. (Nuh, 14)

9-From a single person (soul)

He created you (all) from a single person… (An’am 98, Zumar 6)

O mankind! We created you from a single (pair) of a male and a female… (Hujurat, 13)

10- Out of nothing 

But does not man call to mind that We created him before out of nothing? (Maryam, 67)

ANSWER

The atheists have come to such a thought looking at these interpretations. However 
all this is a matter of knowledge. One has to know subtleties of Arabic language very 
well, have good knowledge about the tafseer of Quran and the interpretation of 
hadiths of the Prophet. We always say that one cannot learn religion by only reading 
meanings of the verses, as it not possible to read books of medicine and become a 
doctor. Similarly someone who reads the constitution will not become a lawmaker. 
There are idioms in every language that have different meanings according to their contexts.  
Now let us explain these one by one:

1- In this verse it is reported that human is created from clot. Clot (embryo) is an orga-
nization that is formed of unification of male sperm with the female ovules. The embryo 
turns into fetus and then to a child through course of time.

2- Here it is told that human is made of sperm. Everyone knows that the child is 
formed of a sperm at the beginning. In the second verse of the surah named “Insan”, 
this is explained in more details. The term “mingled sperm” is used here, which means 
combination of male sperm with female ovule. Then where is the contradiction here? 
3- It is told that every living being is created from water. Sperm is a drop of water filled 
with cells. It is also told that human is made of sperm. 

4- Here it is mentioned that the first man (i.e. Adam) is created from clay. What connection 
does this have with the later formation of human so that it can be considered as contradiction?  
5- In this article it is told that the human is created from mud. As explained in the hadith, 
Allah orders angels to make the clay collected from every part of the world into mud. Then 
a shape of man was given to this mud and Allah Almighty gives life to this form to cre-
ate Adam. Thus there is no contradiction in saying the first man was created from mud. 
6- Here it is told that the first man was created from mud, and those after were created 
from sperms. There is no contradiction in this.

7- In this article, there is an explanation of previous ones. The man was first made of clay. 
Later they were created from sperms. Sperm took the form of clot and afterwards fetus. 
There is no contradiction. 

8- In this verse, the same situation as the previous article is explained. It is told that the 
creation has taken place in certain stages. 

9- Here it is told that all mankind come from Adam. In the second verse it is said they 
come from Adam and Eve. These are not different from each other.

10- This last article tells that man was created first from clay and later from sperm when 
there was nothing. 

As a result: 

1- Allah Almighty created everything out of nothing. In other words, they came to life 
after His creation. 

2- Adam was created from clay, and Eve from Adam.

3- Other people were created from Adam and Eve (through sperms and ovules).

4- All these and stages of creation were told in the verses.

In fact the missionaries who pretend to be atheists know very well that there is no con-
tradiction in the verses. Their aim is to confuse the minds of Muslims. Anyone who 
knows science will not be trapped by them.

Hopefully we will continue this topic in the next edition …
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Geçtiğimiz yıl içerisin-
de çekimleri yapılan 
ve Türkiye’de gündemi 

uzunca bir süre meşgul eden 
film, yılsonuna doğru tüm dün-
yada büyük bir ilgiyle gösterime 
girdi. James Bond’un son filmi 
olan Sağanak (Skyfall)’dan bah-
sediyorum. Bir kısmı Türkiye’de 
çekilmişti bu filmin ve özellikle 
çekimleri esnasında sürekli gazete 
köşelerine ve televizyon haberleri-
ne konu olmuştu. Vizyona girdiği 
ilk günlerde seyretme fırsatım 
olmamıştı ama en sonunda büyük 
bir keyifle geçtim ekranın karşısı-
na ve Türkiye’ye olumlu etkisinin 
oldukça fazla olacağını düşündü-
ğüm filmi izlemeye başladım.

Hareketli İstanbul sahneleri ile 
başlayan ve güzel bir melodi ile 
devam eden filmi sonuna kadar 
seyrettim ancak tam anlamıyla 
beklentilerime ulaşamadım. Be-
nim beklentim güzel bir film sey-
retmek değil, filmde Türkiye’nin 
sergilenme biçimini pozitif 
görmekti. İstanbul’da yapılan 
çekimlerde ağırlıklı olarak şehrin 
fakir, düzensiz, eski yüzüne yer 
verilmiş. Şehrin modern, mistik 
ve tarihi havasını yansıtmamışlar 
filme. Ama en azından çok kötü 
değil. 

Kötü deyince “Geceyarısı Ekspre-
si” filmi geliyor insanın aklına. 
İki saat boyunca temel değeri 
konukseverlik olan milletimizi 
aşağılayan bir filmdi o ve olumsuz 
etkisi yıllarca sürdü. Filmi izle-
yen milyonlarca kişi, insanımıza 
gaddar, barbar, kaba, görgüsüz; 
ülkemize de cehennem gözüyle 
bakmaya başladı. Allahtan Tür-
kiye turizmi öncelikleri arasına 
aldı da, bu sayede ülkemize gelen 
insanlar bunun bir yalan oldu-
ğunun farkına varmaya başladı. 
İşin ilginç yanı filmi çeken Oliver 
Stone dahi daha sonra yaptığı bir 
Türkiye ziyaretinde milletimizden 
özür diledi ve filmde çizilen Türk 
imajının gerçeği yansıtmadığı 
gerçeğini itiraf etti. 

Dönelim tekrar James Bond Sa-
ğanak (Skyfall) filmine. Sağanak 
(Skyfall), bugüne kadar yapılan 23 
James Bond filminden daha fazla 
gişe hâsılatı elde etmiş. Şimdiye 
kadar 1 milyar dolar satış hâsılatı 
ile en fazla gişe yapan filmler ara-
sında 14.sıraya kadar yükselmiş. 
Bir bileti ortalama 10 dolardan 

hesapladığımızda, yaklaşık 100 
milyon kişi bu filmi izlemiş. Yani 
İstanbul’u dolayısıyla Türkiye’yi 
görüntüleri ile 100 milyon kişi 
tanır hale gelmiş. Filmler yoluyla 
yapılan tanıtımlar alenen yapılan 
reklamlar olmadığı için, inandı-
rıcılık ve etkileyicilik düzeyi de 
yüksek oluyor. Aynı filmin başına 
ya da sonuna bir Türkiye reklamı 
konsa, bu kadar ilgi çekmez ya da 
inandırıcı olarak algılanmaz. Bir 
filmle bu kadar büyük bir kitleye 
ulaşılması ve tüm bu kitlenin et-
kilenmesi medyanın da gücünü 
ortaya koyuyor aslında. Böyle bir 
filmde bir ülkeyi nasıl işlersen 
insanlar da öyle algılıyor o ülkeyi. 
Keşke İstanbul bu filmde daha ba-
şarılı işlense, insanların kafasında 
daha iyi bir imaj, kalplerinde daha 
sıcak duygular oluşturulsaydı. 

Eskiden film sektörü gerek ülke-
mizde gerekse dünya genelinde 
büyük ölçüde ABD’nin tekeli al-
tında idi. ABD Hollywood eliyle 
çok sayıda film çeker, bunların bir 
kısmını da politik amaçları için 
kullanırdı. Hollywood kahraman-
ları, dolayısıyla Amerikan kültürü 
hemen hemen dünyada her ülkeye 
hatta her eve girmişti. Küçüklere 
kedi Tom ve fare Jerry, güçlü 
kahraman He-man, tavşan Bugs 
Bunny gençlere Süpermen, Örüm-
cek Adam, yarasa adam Batman, 
büyüklere efsane kovboy Clint 
Eastwood,, kahraman asker Ram-
bo, yenilmez boksör Rocky, sa-
vaşçı Arnold Schwarzenegger vb. 
yani her yaşa uygun kahramanlar 
hayatımızın bir kısmında yer edi-
niyordu. Günümüze geldiğinde 
de durum aslında pek farklı değil. 
ABD’nin yaklaşımı tamamen doğ-
ru ve etkili. Dünyada güç olmak 
istiyorsan sadece topla tüfekle 
olamazsın. Kültürünle, sanatınla, 
değerlerinle dünya genelinde bir 
sempati oluşturmalısın. Örnek ve 
taklit edilen, özenilen bir toplum 
haline gelmelisin. 

Gelelim ülkemize. Uzun zamandır 
bir “Muhteşem Yüzyıl“ tartışması 
sürüp gidiyor. Tartışmalar genel-
likle politik düzlemde ele alınıyor. 
Bu konu ile ilgili okuduğum görüş-
ler genellikle söyleyenlerin siyasi 

bakış açılarını yansıtıyorlar. 

“Muhteşem Yüzyıl” dizisiyle il-
gili bir tez var, bir de anti-tez. 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
“Biz öyle bir Kanuni tanımıyoruz. 
Ömrünün 30 yılı at sırtında geçti. 
O dizilerin yönetmenlerini de o 
televizyonun sahiplerini de mil-
letimizin huzurunda kınıyorum” 
şeklindeki açıklamaları dizinin 
senaryosuna eleştirel bir yakla-
şımı ifade ediyor. Muhalafet ise, 
Başbakan’ın bu açıklamalarını 
gündem değiştirme çabası olarak 
değerlendiriyor ve senaryoya mü-
dahaleye karşı çıkıyorlar. Dizi ya-
pımcıları da bildikleri yoldan pek 
şaşma niyeti içerisinde değiller. 
Buradaki anlaşmazlık günümüz-
deki televizyonculuk anlayışından 
ve bunu şekillendiren izleyici 
beklentilerinden kaynaklanıyor. 
İzleyiciler genellikle ekranda kan, 
gözyaşı, duygu yoğunluğu, şiddet, 
cinsellik gibi unsurları görmek 
istiyorlar ve yayıncılar da rey-
ting uğruna yayınlarını bu esasa 
göre tasarlıyorlar. Bundandır ki 
dizideki Pargalı İbrahim Paşa’nın 
boğdurulması sahnesi milyonları 
ekrana kilitliyor, harem hayatı, 
hırs, entrika içeriğiyle de reyting 
rekorları kırıyor. Birkaç gün önce 
Reuters Ajansının yayınladığı bir 
haberde şu başlık yer alıyordu: 
“Savaşa Muhteşem Yüzyıl Ara-
sı”. Haberin fotoğrafı Halep’te 
çekilmiş. Devamında da şu ifa-
deler yer alıyor; Suriye’de dizinin 
oynadığı anlarda ülkedeki çatışma 
sesleri neredeyse durma noktası-
na geldi. Böylesine etkili bir güç 
olan sinema sektörünün stratejik 
önemi, bu haberle sanırım daha 
da iyi anlaşılıyor.

Peki reyting uğruna tarihin kara-
lanması ne kadar doğru? Ben te-
mel olarak “Muhteşem Yüzyıl” di-
zisinde atalarımızın incinmesine 
neden olacak, tarihsel gerçeklerle 
örtüşmeyen sahnelerin yer alma-
sına karşıyım. Ancak şunu da söy-
lemeliyim ki, filmler ekonomik, 
sosyolojik ve hatta politik etkileri 
ile ülkemize sayısız yarar sağla-
makta ve de sağlamaya devam 
edecek. Kültür ve Turizm Bakan-

lığı yetkilileri, sadece ’Muhteşem 
Yüzyıl’ dizisini Ortadoğu, Balkan-
lar ve Türk Cumhuriyetleri’nde 
150 milyona yakın kişinin izle-
diğini ve Türkiye’nin 76 ülkeye 
dizi ihraç eder duruma geldiğini 
ifade ettiler. “Gümüş’, ’Kaybolan 
Yıllar’ ve ’Muhteşem Yüzyıl’ gibi 
birçok dizinin yabancı ülkelerde 
büyük ilgi gördüğü, 2012 yılında 
bu dizilerden 90 milyon dolarlık 
ihracat geliri elde edildiğini açıkla-
dılar. O halde bu filmler ve diziler 
nitelik ve sayıca artarak devam 
ettirilmeli, ancak içerik denetimi-
nin de etkin bir biçimde yapılması 
sağlanmalıdır. Radyo Televizyon 
Üst Kurulunun toplumu rahatsız 
edecek türde senaryolara müdaha-
le etmesi, bu sorunun çözümünde 
anahtar rol oynayacak, işin yargı-
ya aksetmesi ya da siyasi baskılara 
da gerek duyulmayacaktır.

Yukarıda ifade edilen filmlerin 
ihracat geliri, ekonomik faydanın 
sadece bir kısmını oluşturuyor. 
Filmler sayesinde oluşan sempati 
ile kültürümüze ilgi oluşuyor ve 
insanları ülkemize seyahat etme-
leri yönünde isteklendiriyor. Son 
yıllarda özellikle Ortadoğu ülke-
lerinden gelen turist sayısındaki 
patlamanın arkasında yatan en 
önemli nedenlerin başında da bu 
filmler geliyor. İnsanlar, Behlül ile 
Bihter’in, Polat Alemdar’ın, Ka-
nuni Sultan Süleyman’ın ülkesini 
görmeyi arzuluyorlar bu yolla. 
Ülkemize gelen insanlar da hem 
ekonomik bir katkı sağlıyorlar, 
hem de kültürel bir etkileşim 
içerisine girerek insanımızı 
tanıyorlar. 

Türkiye’nin bu durumda üzeri-
ne düşen yerel film sektörünün 
desteklenmesi, ayrıca yabancı 
yapımların da özendirilmesidir. 
James Bond Sağanak (Skyfall) ör-
neğinde belki film desteklenerek 
senaryoya müdahale edilebilirdi. 
Bundan sonra da bu tür filmlerin 
özendirilmesi ve ülkemizin bu 
yolla tanıtımının güçlendirilmesi 
sağlanmalıdır. Tarihimiz, kültürü-
müz o kadar eski ve zengindir ki, 
dünyanın ilgisini odaklayacak bin-
lerce senaryo kaynakları ile yani 
“Muhteşem Yüzyıllarla” doludur. 
Kaynakları etkin kullanmak da 
iktisadın temel prensipleri arasın-
dadır. 

Saygılarımla…

Doç. Dr.
Muharrem TUNA

FİLM VE DİZİLERİN 
ULUSLARARASI ETKİLERİ

Dünyada Güç Olmak İstiyorsan Sadece Topla 
Tüfekle Olamazsın. Kültürünle, Sanatınla, 
Değerlerinle Dünya Genelinde Bir Sempati 
Oluşturmalısın. Örnek Ve Taklit Edilen, 
Özenilen Bir Toplum Haline Gelmelisin. 
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A movie, which was shot in 
Turkey last year, finally is 
in theaters in the whole 

world. I am talking about Skyfall; 
the last James Bond movie. Some 
parts of the movie were shot in 
Turkey and during that time it 
occupied the written and visual 
press many times. I did not have 
chance to see it when it was first 
broadcasted, but finally I just 
before the screen and started 
watching the movie thinking it 
will contribute to the promotion 
of Turkey too much.

I watched the movie, which 
started with action going on 
in the streets of Istanbul and 
continued with a nice melody, 
until the end but I cannot say 
that it met my expectations. 
My expectation in fact was not 
watching a nice film but was to 
see a positive picture of Turkey. 
However the film mostly included 
the poor, non regular old face 
of the city. It did not totally 
reflect the modern and mystical 
atmosphere of Istanbul. However 
at least I can say it is not totally 
bad. 

When saying “bad” the first 
thing that comes to our mind is 
the “Midnight Express”. It was 
a film, which humiliated our 
people for two hours, whose main 
characteristic is hospitality, and 
its negative influence went on for 
years. Millions who watched that 
movie had a view of our people 
as cruel, barbarian, rough and 
our country as a hell. Thanks God 
that Turkey later made tourism a 
priority so that millions of people 
who visited our country found 
out that the film was a huge lie. 
Interestingly, the producer of 
the film Oliver Stone, during a 
visit to Turkey many years later, 
apologized and confessed that the 
images shown in the film did not 
reflect the real Turkish image. 

Going back to latest James Bond 
movie named Skyfall; we see that 
it has achieved more box offices 
gaining than the previous 23 
James Bond movies. The movie, 
with more than 1 billion US 
Dollars of box office gain is on 
the 14th rank among the movies 
with highest income. Calculating 
a ticket for approximately 10 
dollars, we can say that the film 
was watched by more than 100 

million people, meaning all these 
people came to know Turkey and 
Istanbul via this movie. Since 
promotions made by films are not 
direct advertisements, their level 
of persuasion and influence is 
much higher. If an advertisement 
promoting Turkey is put before 
or after the movie, it would not 
attract that much of attention or 
will not be considered persuasive. 
Accessing such a mass and 
influencing these masses only be 
a film in fact shows the power of 
media. The people will perceive 
your messages in such movies as 
you present them. I wish Istanbul 
was included with a better image 
to reflect warm messages to the 
brains of people watching the 
movie. 

In the past the movie sector both 
in our country and the world was 
under the US dominance. The 
US, through Hollywood, shot 
many films each year and used 
some of these movies for political 
objectives. The Hollywood heroes, 
and thus the US culture easily 
entered all the homes around 
the world. There were heroes at 
every stage of our lives; “Tom 
and Jerry” and the powerful hero 
“He-Man”, “Bugs Bunny” for the 
kids, “Superman”, “Spiderman, 
“Batman” for the youth, the 
legendary cowboy Clint Eastwood, 
heroic soldier Rambo, unbeatable 
boxer Rocky, warrior Arnold 
Schwarzenegger for the grown up 
ones. Nowadays the situation is 
not that different. US approach is 
totally right and efficient. If you 
wish to be a power in this world, 
you cannot achieve solely with 
your arms. You must establish 
sympathy with your culture, arts 
and values. You must become a 
society, which is imitated and 
admired. 

Coming to the situation in 
Turkey; we are busy with the 
arguments around the series 
“Muhteşem Yüzyıl” (The 
Magnificent Century) for a 
while. The arguments usually are 
made on political basis and the 
comments I read reflect a political 
view of the speakers. 

For the “Muhteşem Yüzyıl” 
there is a thesis and also an anti-
thesis. Prime Minister Recep 
Tayyip Erdoğan criticized the 
film saying “We do not know 
such a Kanuni (Sultan Suleiman 
the Magnificent). 30 years of his 
life went on horseback (battles). 
I hereby deny the producers 
of the film and the channel 
owners before our nation”. The 
opposition on the other hand 
sees the remarks of PM Erdoğan 
as efforts to change the agenda 
and object attempts to interfere 
to the scenario. The producers of 
the series do not intend to change 
their path. The dispute here rises 
from the modern producing 
approach and expectations of the 
audience. The audience usually 
prefers seeing products on TV 
containing blood, tears, emotion, 
violence, sex and etc, and the 
producers design their products 
based on these expectations. This 
is why the scene, which shows 
execution of Pargalı İbrahim 
Paşa, the grand vizier of Kanuni, 
gathers millions of spectators 
before the screen; the life in 
harem of the Sultan attracts 
attention of millions with the 
passion and plots it includes. 

A few days ago I remember 
reading a title in Reuters: “Time-
out to War for Muhteşem 
Yüzyıl”. The photo was taken 
at Aleppo. The news went on as 
such: During the broadcast of the 
series, the armed clashes in the 
country are almost ceased. I think 
this is a strong evidence showing 
the strategic importance of the 
movie sector.

But how true is it to defame 
history for the sake of ratings? 
Basically I am against inclusion 
of scenes to the series of 
“Muhteşem Yüzyıl”, which are 
contradicting with the historical 
truths. However I must add that 
movies provide many benefits to 
our country with their economic, 
sociological and even political 
impacts. The Ministry of Culture 
and Tourism has announced 
that the series of “Muhteşem 

Yüzyıl” are followed by around 
150 million people in the Middle 
East, Balkans and the Turkic 
Republics, and added that 
currently Turkey is exporting 
movies to 76 countries. They 
also explained that series like 
“Gümüş’, ’Kaybolan Yıllar’ and 
’Muhteşem Yüzyıl’ have brought 
around 90 million US Dollars 
as income to the country in 
2012. Then we can say that such 
productions should increase on 
the condition that their contents 
should be controlled efficiently. 
Efficient control by the Supreme 
Council of Radios and Televisions 
to productions, which harm the 
society, would play a key role 
in solution of the problem and 
would eliminate the necessity 
for judiciary or government 
interference.

The income from exporting 
such films forms only one part 
of the economical benefit. The 
sympathy to our country, which 
is formed after watching the 
films turns into an interest to 
our culture and encourages 
people to visit our country. One 
of the main reasons behind the 
huge numbers of Arab tourists 
visiting our country during the 
recent years is in fact these films. 
People wish to visit the country 
of “Behlül and Bihter”, “Polat 
Alemdar” and “Sultan Suleiman 
the Magnificent”. These people 
contribute to the economy of 
the country and in addition are 
involved in a cultural interaction 
with the people living here. 

What the state has to do at 
this point is to support the 
local film industry and also 
encourage foreign producers to 
come to Turkey. It would have 
been possible to interfere to the 
scenario of “Skyfall” through 
providing some means of support 
to the movie. The state should 
search for means to promotion of 
the country through supporting 
such productions. Our history 
and culture are so deep and rich 
that they are full of thousands 
of scenarios like “Muhteşem 
Yüzyıl” to attract attention 
of people from all around the 
world. Efficient use of resources 
is among the basic principles of 
economy.

Doç. Dr.
Muharrem TUNA

If you wish to be a power in this world, you 
cannot achieve solely with your arms. You must 
establish sympathy with your culture, arts and 
values. You must become a society, which is 
imitated and admired.

INTERNATIONAL INFLUENCES 
OF MOVIES AND SERIALS
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Türkmenlerin durumunu yakından 

takip eden AK Parti Genel Başkan Yar-

dımcısı Sayın Haluk ipek her zaman 

gençlerin yanında olduğunu, burasının 

bizim de evimiz ve vatanımız olduğunu 

belirtti.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sayın Fırat 

Pürtaş’a teşkilatımızın kültürel ve spor-

tif faaliyetleri hakkında bilgi verdim. 

Pürtaş Bey, her zaman yanımızda ol-

duklarını, her türlü desteği verecekleri-

ni ve kuruluşlarında yerimizin olduğu-

nu bizlere söyledi.

Siyaset Akademisi Genel Koordinatörü 

Hayri Çağır beyle olan görüşmemizde, 

kurslarda Türkmen gençlerine de yer 

verilmesini talep ettik. Talebimiz Hayri 

Bey tarafından olumlu karşılandı ve il 

başkanının onayı alındıktan sonra yeri-

ne getirme sözünü verdi.

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı 

Sayın Alpaslan Kılıç’ın görüşmelerimizi 

organize etmekteki yardımları ve deste-

ğini, memnuniyetle karşılar, kendisine 

teşekkür ederiz.

Gençlik olarak, anavatanımızdaki sivil 

kuruluşlardan kültürel, eğitsel, fikir ve 

bilimsel destek bekliyoruz. Unutulma-

malıdır ki, oradaki gençlik Türkiye’deki 

gençliğin bir devamıdır.

Son olarak, Türkiye devletine, hükü-

metine ve sevgili Başbakan Sayın Recep 

Tayyip Erdoğan’a, Irak halkına ve özel-

likle Türkmen halkına vermiş olduğu 

her türlü destek için teşekkür ederim.

Biz teşekkür ederiz, bizleri Türkmeneli 

ile bütünleştirdiğiniz için…

göz dikmiştir. Irak’taki kargaşadan en 
çok zarar gören kesim Türkmenler ol-
muştur. 

Her şeye rağmen Türkmenler doğal 
haklarını kullanmaya kararlıdırlar. Adil 
olmasa bile seçimlere katılıyorlar, dev-
lette, siyasette ve bürokraside yerlerini 
almak istiyorlar. 

2003’ten sonra yüzlerce Türkçe eği-
tim veren Türkmen okulu açıldı ve on 
binlerce çocuk ve gencimiz ana dilde 
eğitimlerini görmektedirler. Bu gele-
cek için büyük ümit vaad etmektedir. 
Kendi kültürümüzü yaşamak en doğal 
hakkımızdır. Bugüne kadar varlığımızı, 
dilimizi ve milli ruhumuzu koruduk. 
Bundan sonra da mücadeleye devam 
edeceğiz.

Halkımız her zaman dinine, toprağına 
ve milli değerlerine bağlı kalmıştır. Bu 
sıkıntılar bizi yolumuzdan yıldıramaz. 

1992 yılında kurulan Türkmen Öğ-
renci ve Gençler Birliği’nin halen 
genel başkanlığını yapmaktasınız…  
TÖGB’ni bizlere anlatır mısınız? 
Türkiye’de kimlerle temas kurdunuz, 
ne tür destek talepleri aldınız? Sayın 
Gökkaya, siz Türkmen Gençliğini na-
sıl tanımlıyorsunuz?

Türkmen Öğrenci ve Gençler Birliği 
1992 yılında Erbil şehrinde kurulmuş-
tur. 2003 yılında genel merkez Kerkük’ 
taşınmış ve Türkmeneli bölgesinde şe-
hir, ilçe ve kasaba düzeyinde ortaokul, 
lise ve üniversitelerde teşkilatlanmıştır. 

Türkiye’ye ziyaretimin amacı Türk 
gençliği ile ilgilenen sivil toplum ku-
ruluşlarıyla ilişkiler kurmak, Türkmen 
mücadelesini ve Türkmen gençlik hare-
ketini tanıtmaktır. Bu bağlamda bir seri 
görüşmeler yaptık.  Bunlardan;

için, biz de kendi bölgemizi ilan ederiz. 
Bizim için öncelik, halkımızı ve topra-
ğımızı bir bütün olarak yaşatmaktır. 
Tabii ki milli çıkarlarımız için mücadele 
veriyoruz.

Türkmen bölgesi içerisinde yer 
alan Kerkük, Telafer, Tuzhurmatu, 
Tazehurmatı’daki yerleşim yerleri 
zaman zaman “saldırılara” maruz 
kalıyor… Nedir “paylaşılamayan”? 
Mavi harita’da Türkmenlere ait neler 
sayılabilir? Ya eğitim, eğitim konu-
sunda hangi konumda Türmenler? 
Bizleri bilgilendirir misiniz?

2003’ten sonra Türkmenler Irak’ın si-
yasi yapılanmasında göz ardı edilmiştir. 
Özellikle gençler her türlü terör eylem-
lerine maruz kaldılar ve yönetimden 
tamamen dışlandılar. Bu zengin Irak’ta 

gençler iş bulamamakta, mezunlar çok 
düşük ücretlerle vasıfsız işçi olarak 
çalışmakta ve hiçbir aktiviteye katıla-
mamaktadırlar. Türkmeneli gençliği 
özellikle ihmal edildi. Mavi haritada 
(Türkmeneli’de) ne bir halı saha, ne bir 
kültür merkezi ne de bir kütüphane bu-
lunmamaktadır.

Türkmenler, son 10 yılda geçmiş 40 
yıldan fazla şehit verdiler. Kerkük, Te-
lafer, Tuzhurmatu, Tazehurmatu ve her 
Türkmen bölgesi sürekli bombalı saldı-
rılara, suikastlara ve terör eylemlerine 
maruz kalmaktadır. Aydın insanlarımız, 
iş adamlarımız, doktor, subay, akade-
misyen ve bürokratlarımız kaçırılıyor. 
İnsanlar bu şartlar altında göçe zorla-
nıyor. Türkmeneli bölgesi boşaltılmak 
isteniyor. Irak devleti sahip çıkmıyor ve 
güvenlik endişesi, gittikçe halkımız ara-
sında büyümektedir.

Türkemenli bölgesine hiçbir yatırım 
yapılmamış ve yapılmamaktadır. Ancak 
tüm taraflar bölgemizin zenginliklerine 

Sivil İnisiyatif Ankara; Sayın 
Gökkaya, şu an Irak’taki ge-
nel yapıyı nasıl değerlendir-

meliyiz? Türkmenler için öncelikler 
sıralanırken “ilk neleri söylemek” 
gerekir?

Irak, büyük bir imtihandan geçmek-
tedir. Devlet yapısı hala oturmamıştır. 
Her şey, rakip büyük taraflar arasında 
paylaşılmaktadır. Anlaşmazlıklar zir-
vededir. Irak’ı bölmek isteyen güçler 
vardır. Ancak Irak halkı aynı düşüncede 
değildir. Irak bölünürse, bütün Orta-
doğu çalkalanır ve herkes zarar görür. 
Aşırı  düşünceler ve çıkarlar yüzünden 
Terörist kaynağına dönüşmüş olan böl-
ge her tarafa dağılır. Bundan ABD başta 
olmak üzere medeniyet ve demokrasi 
zarar görür. 

Türkmenler olarak, tabii ki Irak’ın 
bütün kalmasını isteriz. Irak etnik 
veya mezhepsel temelde parçalanırsa 
Türkmeneli Bölgesi tehlikeye girer. O 
zaman topraklarımızı bir arada tutmak 

“Türkmen Gençliği, Türk 
Gençliğinin Yansımasıdır”

Türkmen Öğrenci ve Gençler Birliği Genel Başkanı Mardin GÖKKAYA:
Türkmen Öğrenci ve 
Gençler Birliği Genel 
Başkanı Mardin Gökkaya, 
Birçok Sivil Toplum 
Kuruluşları ile işbirliği 
çerçevesinde, bir dizi 
ziyaretler de bulundu; 
TÜRKSOY,  Ak Parti Genel 
Sekreri Haluk İPEK, Ak 
Parti Ankara İl Başkan 
Yrd. Alpaslan KILIÇ, Ak 
Parti Siyaset Akademisi 
Yetkilileri, Keçiören 
Belediye Başkanı Mustafa 
AK, Başkent Platformu’na 
yaptı… Gökkaya’nın 
yaptığı ziyaretlede özellikle  
Türkmen gençlerinin 
Türkiye devletinden, 
hükümetinden, stk lardan 
neler umut ettiğini  Ve, 
Türkmen gençlerinin gelecek 
beklentilerini aktarark 
bizlerle paylaştı…
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In our meeting with Mr. Hayri Çağır, 
General Coordinator of the Politics 
Academy, we asked him to include 
Turcoman youth in their training 
programs. Mr. Çağır accepted our 
proposal and promised to fulfill it once 
he gets approval from the Provincial 
Chairman.

We would also like to thank Mr. 
Alpaslan Kılıç, Deputy Organizational 
Chairman of AK Party for organizing 
our meetings and his support.

As the Turcoman youth, we expect 
cultural, educational, ideological 
and scientific support from the 
NGOs in the motherland. It should 
be kept in mind that the youth here 
is the continuation of the youth in 
Turkey.

Finally, I would like to thank Prime 
Minister Recep Tayyip Erdoğan and his 
government and the Turkish state for 
their support to the people of Iraq and 
especially the Turcoman people.

We thank you for uniting us with the 
Türkmeneli region …

Our nation has always been loyal 
to their religion, lands and national 
values. Problems will never return us 
from our path. 

You are currently Chairman of the 
Turcoman Students and Youth Union 
(TÖGB), which was established 
in 1992. Can you tell us about the 
TÖGB? Who have you contacted in 
Turkey and what type of support 
demands you have received? How can 
you define the Turcoman youth?

Turcoman Students and Youth Union 
was established in 1992 in Erbil. 
In 2003 the organization moved to 
Kirkuk, and has been organized in 
secondary schools, high school and 
universities in all the cities, districts 
and towns in the Türkmeneli region. 

The purpose of my visit to Turkey 
is to establish links with NGOs 
interested in the Turkish youth 
and to promote the Turcoman 
struggle and the Turcoman youth 
movement. In this aspect we have 
made certain meetings including but 
not limited to;

Deputy Chairman of AK Party Mr. 
Haluk İpek, who is closely following the 
status of the Turcoman, told us that 
he is always supporting the youth and 
added that Turkey was also our home 
and country.

I have informed Mr. Fırat Pürtaş, 
Secretary General of TÜRKSOY about 
our cultural and sports activities. Mr. 
Pürtaş told us that they will always 
stand with us, provide us all the 
support we need and we will always be 
present within his organization.

very low wages. The Turcoman youth 
have been neglected on purpose. In 
the blue map (Turcoman territory) 
we cannot talk about existence of any 
social facilities like football fields, 
cultural centers, libraries and etc.

The Turcoman have martyrs during the 
last decade even more than the past 40 
years. Kirkuk, Telafer, Tuzhurmatu, and 
Tazehurmatu and all other Turcoman 
settlements have been stage to bombed 
assaults and terror events. Our 
intellectuals, businessmen, doctors, 
officers, academicians and bureaucrats 
are being kidnapped. People are forced 
to migrate. The aim is to evacuate the 
Turcoman territory (Türkmeneli). The 
Iraqi state is not interested and the 
security is becoming a main concern 
among our people.

Türkmeneli region has been and 
is being neglected in terms of 
investments. All the parties have got 
eyes on the resources in this area. 
Turcoman people are the nation, which 
are mostly influenced from the chaos in 
Iraq. 

Despite everything the Turcoman are 
decisive to use their natural rights. 
They participate to elections even they 
are not fair, and want to take their place 
in the state, politics and bureaucracy. 

After 2003 hundreds of Turcoman 
schools educating in Turkish language 
have been opened and thousands of 
Turcoman children and youth are being 
educated in their mother tongues. This 
is a promising situation for the future. 
It is our natural right to live our own 
culture. We have managed to protect 
our existence, language and national 
spirit so far and we will continue 
struggling for them.

Mr. Gökkaya; how can you 
evaluate the current 
general structure in Iraq? 

When listing the priorities for the 
Turcoman, what should be mentioned 
first?

Iraq is undergoing a big examination. 
The state system is not settled yet. 
Everything is shared by the big rival 
parties. Disputes are at the peak level. 
There are powers wishing to divide 
Iraq. However the people of Iraq do not 
wish such a thing. If Iraq is divided the 
whole Mideast shall be influenced from 
this. Such an influence would harm 
the whole civilization and humanity 
especially the US. 

As the Turcoman we definitely want 
Iraq to stay as one part. If Iraq is 
divided in terms of ethnical or sectarian 
basis then the Turcoman region would 
also be in danger. In such a case we 
would declare our own region to keep 
it united. Our priority is to keep our 
nation and lands in a unity. We are 
certainly struggling for our national 
benefits.

The settlements in the Turcoman 
region such as Kirkuk, Telafer, 
Tuzhurmatu and Tazehurmatu 
are sometimes attacked. What is 
the problem? What can you count 
in the blue map that belongs to 
the Turcoman? And what is their 
situation in terms of education? 

The Turcoman have been neglected 
in the political restructuring of Iraq 
after 2003. Especially the youth have 
been subject to all kinds of terror acts 
and were totally excluded from the 
administration. The young people are 
unemployed in such a rich Iraq and 
work as unqualified work force with 

Chairman of the Turcoman Students and Youth 
Union Mardin GÖKKAYA: Chairman of the Turcoman 

Students and Youth 
Union Mardin Gökkaya 
conducted several visits 

in terms of collaboration 
with the NGOs; 

TÜRKSOY,  Secretary 
General of AK Party 

Mr. Haluk İPEK,Deputy 
Chairman of AK Party 

Ankara Provincial Office 
Mr. Alpaslan KILIÇ, 

representatives of AK Party 
Politics Academy, Mayor 
of Keçiören Mr. Mustafa 
AK, and the Capital City 

Platform… The expectations 
of the Turcoman youth from 

the state of Turkey and the 
government and NGOs 

in Turkey were discussed 
during the visits…

“Turcoman Youth are the 
reflections of the Turkish 
Youth”
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Millet, geçmişte yapılmış ve 
gelecekte de yapılacak olan 
fedakarlıklara dayanan büyük ölçekli 
bir dayanışmadır.

Ernest RENAN

Millet, kendine ait bir devleti olan 
ve duygu ortaklığına dayanan bir 
topluluktur.

Max WEBER

21. yüzyılda devletlerin hukuk 
sistemlerinin oluşumunu 
incelersek küreselleşme 
sürecinin ayrılmaz bir parçası 
olan uluslararası kuruluşların, 
devletlerin hukuk sistemlerindeki 
etkilerini görürüz. 

BM, AB, NATO gibi kuruluşların, 
üyesi olan devletler ile yaptığı 
antlaşmalar, devletlere, uymaları 
gereken yükümlülükler hatırlatır. 
Bu durum devletlerin mutlak 
egemenliğini zedeleyen bir etki 
gibi görünse de yaşadığımız 
yüzyılın devletleri için doğal 
karşılanabilecek bir durum olarak 
kabul edilmelidir. 

Dolayısı ile dünyanın büyük 
bir köye dönüşmesi sürecinde, 
uluslararası kuruluşların 
devletleri ortak hukuk kuralları 
ile birbirine bağlaması söz 
konusudur. Bu noktada devletler 
kendi halklarına özgü nitelikler 
ile değil uluslararası kuruluşlar 
ile yaptığı antlaşmalara göre 
hukuk sistemlerinin belirli 
kısmını oluştururlar. Aslında 
burada uluslararası işbirliği 
ile bazı noktalarda “ulus-
üstü” düşünüldüğüne kanaat 
getirebiliriz. Ulus-üstü olarak 
düşünülebilen kavramlar da ancak 
“tabii hukuk”a has kavramlardır. 
O yüzden uluslararası kuruluşlar 
ile devletlerin hukukuna giren 
kavramlar ancak tabii hukuk 
kavramları olabilir. Çünkü ancak  
“tabii hukuk” ilkeleri tüm insanlık 
için ortaktır. Ve ancak devletlerin 
hukuk sistemlerinde ortak olarak 
bu ilkeler yer etmelidir. 

Tabii hukuk ilkelerinin ışığındaki 
uluslararası kuruluşların hukuk 
sistemlerinde edindiği yerler 
hariç tutulursak, ülkelerin hukuk 
sistemlerinde bir de “millet”in izi 
ile karşılaşılır. 

Yaşadığımız yüzyılda dünyanın 
küresel bir köye gidişte epey 
yol kat ettiğini muhakkak 
söyleyebiliriz. Fakat henüz 

bütün bir dünya için geçerli 
hukuk metinleri oluşturulamaz. 
Dünyadaki milletlerin farklı 
inanışları, gelenekleri, farklı 
iklimleri vardır. Mesela milletlerin 
kendine özgü “örf ve adet hukuku” 
vardır. Tüm bunlar hukukçuları 
“milletin” hukukun oluşumundaki 
yerini incelemeye itmiştir. Bu 
anlamda hukuk felsefesinde tabii 
hukuk okulunun karşısına onun 
savunduğu metafizik temelli 
adalet, eşitlik, hak, hürriyet gibi 
kavramları reddeden pozitivist 
okullar oluşmuştur. 

Milletin hukuku oluşturduğunu 
söyleyen Savigny işte bu noktada 
ortaya çıktı ve hukukun ilk olarak 
halkın vicdanından doğduğunu, 
örf ve adet kuralları şeklinde 
kendini gösterdiğini söyledi. 

Geleneğin, dolayısı ile her halkın 
kendi özelliğinin göz önünde 
tutulmadığı tabii hukuku, Savigny 
reddetti. Hukukçuların ödevi ise 
hukuk yaratmak değil, halkın 
vicdanından doğan kuralları 
düzenleyerek ve sınıflandırarak 
hukuk kavramlarını belirtmeye 
çalışmaktı ona göre. Yani 
burada tarihçi hukuk okulu 

mensubu  Savigny, sosyolojik 
bir değerlendirme ile hukuka 
yaklaşmış ve her milletin 
kendi hukukunu kendi yerel 
özelliklerine göre meydana 
getireceğinden bahsetmiştir. Leon 
Duguit ise insanı toplumdan 
bağımsız olarak düşünmeyi 
doğru bulmuyordu. Ve, insan 
toplumdan önce değil, diyordu. 
Ona göre insan ve insan topluluğu 
birlikte ortaya çıkmıştı. Dolayısı 
ile Duguit hukuk felsefesinin 
temelini, toplumu daha da 
ileriye götürürsek “millet”i baz 
alarak oluşturmuştur. Ve Duguit 
sosyolojik pozitivizminde bir 
hukuk kuralının oluşabilmesi 
için; toplumu meydana getiren 
insanların, kuralın ihlaline karşı 
doğan tepkinin sosyal şekilde 
organize edilmesini kabul ve idrak 
etmesi gerekir. 

Ancak o zaman bir hukuk 
normu var olabilir. Duguit’e 
göre kanun koyucu tarafından 
konulan ve fakat toplum 
şuurunda yerleşmeyen kurallar 
“ölü kanun”dur. Bir metnin 
parlamento tarafından kabul 
edilmesi,  o metnin geçerli bir 
kanun olarak hayat bulmasına 
vesile olmaz. Halk bu metni 
içselleştirip uygulamadığı 
sürece öylece kalır. Ben bu 
noktayı çok önemli buluyorum. 
Ülkemizden örnek verecek 
olur isek mesela “Şapka iktisası 
hakkında kanun” ölü bir 
kanundur. Halen yürürlükte 
olan bu kanuna göre; “Türkiye 
Büyük Millet Meclisi azaları 
ile idarei umumiye ve hususiye 
ve mahalliyeye ve bilümum 
müessesata mensup memurin 
ve müstahdemin Türk milletinin 
iktisa etmiş olduğu şapkayı 
giymek mecburiyetindedir.”  
Ancak bu kanun milletin 
şuurunda yerleşmediği için 
uygulanmadığını görürüz. Eğer 
bir hukuk kuralı millet vicdanında 
kabul görmüyorsa bu durumda 
bu kurallar millete zorla kabul 
ettirilmeye çalışılmamalıdır. Ben 
aynı durumun kamu kurum ve 
kuruluşlarında çalışan personelin 
kılık ve kıyafetine dair mevzuat 
metinlerinde de geçerli olduğu 
kanısındayım. Kamu çalışanı 
olan bayanların kılık kıyafeti 
açıklanırken kullanılan “baş daima 
açık” ibaresi dikkate değerdir. Ben 
bu ibarenin milletin vicdanında 
kabul görmediği kanaatindeyim. 
Ve milletin istemediği bir 
uygulama millete zorla kabul 

ettirilmemelidir. Duguit, hukuk 
teorisini devletler hukuku 
açısından açıklarken bu sefer de 
çeşitli ulusların şuurlarındaki 
uluslararası dayanışma fikrini 
savunuyor. Mesela bir kuralın 
devletler hukuku kuralı olması 
için bir çalışma var ise bu kural 
uluslara anlatıldığında hangi 
ulus bunu şuurunda yerleştirirse, 
o uluslar için bu kural geçerli 
olmalıdır diyor Duguit. 

Hukukun milletin yaptığı 
mücadele ile kazanıldığını 
söyleyen Jhering’e de bu noktada 
göz atmak gerekir. Jhering’e 
göre anayasanın ihlali halinde 
ulusun ihtilale başvurması, 
mülkiyet hakkına saldırı yapılan 
malikin dava açması... bunlar 
halkın hukuku mücadele yolu 
ile kazandığının göstergesidir. 
Millete hukukun oluşmasında 
önemli rol yüklemesi Tarihçi 
hukuk okulu ile uyuşan Jhering, 
hukukun olağan geliştiğini değil 
de mücadele ile kazanıldığını 
savunduğu için bu okuldan 
ayrılmıştır.

Kanımca, milletin hukuk 
kurallarının oluşumundaki etkisi 
kuşkusuz ki önemlidir. Fakat 
milletin etkisini maksimuma 
çıkarıp, kanun koyucunun etkisi 
de kuşkusuz ki sıfırlanmalıdır. 
Bu durumda kanun koyucunun, 
milletin ruhuna taban tabana 
zıt uygulamaları kabul 
görmemeli aynı zamanda kanun 
yaparken milletin kişiliğine 
uygun, geleceğini olumlu 
etkileyecek bilinçli çabaları da 
reddedilmemelidir. Hukuk, bir 
devletin meşruiyet kaynağıdır. 
Devletin ise kurucu öğelerinden 
birisi de halktır. Dolayısı ile bir 
devlet hukuk oluşturur iken 
mutlaka halkın şuur ve vicdanını 
göz önünde tutmalıdır. Yoksa 
Jhering’in dediği gibi “halk, 
hukuku mücadele yoluyla kendisi 
oluşturur”. Bu noktada şuna 
da vurgu yapmamız gerekir ki, 
ülkelerin hukuk sistemlerinde 
tek başına tabii hukuk ilkelerini 
veya tarihçi hukuk ilkelerine 
rastlamayız. Yani bir hukuk 
metninde hem evrensel ilkeler 
hem de halkın gelenekleri 
ile şekillenmiş ilkelere yer 
verilmelidir. 

Feyza YAPICI

Hukukun Oluşumunda “MİLLET” İzi…

Eğer bir hukuk kuralı 
millet vicdanında 
kabul görmüyorsa 
bu durumda bu 
kurallar millete zorla 
kabul ettirilmeye 
çalışılmamalıdır. 
Ben aynı durumun 
kamu kurum ve 
kuruluşlarında çalışan 
personelin kılık ve 
kıyafetine dair mevzuat 
metinlerinde de geçerli 
olduğu kanısındayım. 
Kamu çalışanı olan 
bayanların kılık 
kıyafeti açıklanırken 
kullanılan “baş 
daima açık” ibaresi 
dikkate değerdir. 
Ben bu ibarenin 
milletin vicdanında 
kabul görmediği 
kanaatindeyim. Ve 
milletin istemediği bir 
uygulama millete zorla 
kabul ettirilmemelidir.
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A nation is a large-scale solidarity, 
constituted by the feeling of the 
sacrifices that one has made in 
the past and of those that one is 
prepared to make in the future.

Ernest RENAN

Nation is a community which 
has its own state and is based on 
feeling of partnership.

Max WEBER

In the 21th century, if we examine 
the formation of legal systems 
of the states we see the effects 
of international organizations 
which are integral parts of the 
globalization process on state law 
systems.

The treaties of organizations 
such as UN, EU, and NATO with 
the member states recall the 
obligations that the states must 
comply with. This situation seems 
to be an impact undermines the 
absolute sovereignty of states 
should be accepted as a natural 
met condition for the states of the 
century we live in. 

Therefore, in the process of much 

of the world turn into a village, 
international organizations 
binding states together with 
the rules of the common law is 
in question. At this point, the 
states form a specific part of their 
legal systems according to not 
the qualifications of their own 
people but to the treaties with 
international organizations. In 
fact, at this point we can bring 
contentment if we consider it 
with international cooperation 
when we think as “supra-
national”. Concepts can be 
thought of as a supra-national 
only belongs to the concept 
unique to the “natural law”. That’s 
why the concepts in the law of 
international organizations and 
states law can only be of natural 
law concepts. Because only 
“natural law” principles common 
to all humanity. And only in law 
systems of states, these common 
principles should be included.

If the places of international 
organizations in the light of the 
principles of natural law can be 
excluded, in the legal systems of 
countries is met with the trace of 
“nation”. In the century we live, 
we can say certainly world has 
come a long way in the entrance 
to a global village. However, the 
current legal texts for a whole 
world cannot yet to be created. 
There are different beliefs, 
traditions and different climates 
of the nations in the world. For 
example, the nations have their 
own unique “customary law”. 
All of these has led lawyers to 
examine the place of “nation” 
in the formation of law. In this 
sense, in the philosophy of law 
against school of natural law 
positivist schools have been 
formed rejecting the metaphysical 
based concepts such as justice, 
equality, rights, liberty that it 
defend. 

Savigny who said the nation 
constitute law appeared at this 
point law and he added that 
law born in the conscience 
of the people at first and has 
demonstrated itself in the form of 
customary rules.

Savigny rejected the natural law 
which tradition, so feature of each 
people not kept in mind. Jurists’ 
project was not to create law, but 
trying to express the concept of 

law by organizing and classifying 
the rules arising from the public 
conscience, according to him. So 
here Savigny historian, member 
of the law school, approached law 
with a sociological assessment 
and mentioned each nation will 
bring forth its own laws according 
to their local characteristics. Leon 
Duguit did not think of people 
independent from society. And 
he said human is not before 
society. According to him, human 
beings and human society had 
emerged together. Therefore, 
Duguit established his basis of 
the philosophy of law if we were 
to take society a step further on 
the basis of “nation”. And, for the 
formation of the rule of law in 
Duguit sociological positivism; 
people who make up society, need 
to be accept and realize response 
socially organized in a way arising 
against from a violation.

But then there could be a legal 
norm. According to Duguit the 
rules imposed by the legislator 
and but not placed in the 
consciousness of society is “dead 
law”. The adoption of a text 
by parliament, it would not be 
conducive to the text come to life 
as a valid law. as long as people 
not internalize and apply this 
text is just stay as it is. I find this 
point very important.  If we give 
an example from our country e.g. 
“Law on the Wearing of Hats” 
is a dead law. According to this 
law is still in force; “Members of 
Turkey Grand National Assembly 
and general and civil and local 
administration and employees 
and servants from various 
institutions are obliged to wear 
a hat that Turkish nation has 
acquired.” However, we see that 
this law does not placed nation’s 
consciousness so it is not applied. 
If the rule is not accepted in the 
conscience of a nation these rules 
shouldn’t attempt to impose to 
the nation by force. I believe the 
same situation is true for the 
text of the legislation on costume 
of the personnel in public 
institutions and organizations. 
While explaining public 
employees women’s clothing 
usage of “the head is always 
open” indicator is remarkable. 
I believe this indication isn’t 
considered in the conscience of 
the nation. An application which 

is not wanted by the nation 
should not be imposed on the 
nation. Duguit this time while 
explaining legal theory in terms 
of international law argues the 
idea of   international solidarity 
in the various nations’ minds. 
For example, Duguit says if 
there is a work for a rule to be 
an international law; when this 
rule explained to the nations, 
which nation placed it in its 
consciousness, this rule should be 
applied for these nations.

At this point we need to take a 
look to Jhering’e who says law 
has been won with nation’s fight. 
According to Jhering the nation 
application to revolution in case 
of violation of the constitution, 
owner sues attacked on the right 
to the property ... these are the 
indication of public earned law 
through struggle. Jhering the 
installation of an important role 
the nation in the formation of 
the law, which coincides with of 
historian school of law, left this 
school because his defending of 
law won by fight rather than the 
ordinary evolved.

 In my opinion, the effect of the 
nation on the formation of rules 
of law is undoubtedly important. 
However, maximizing the impact 
of the nation, the impact of 
the legislator undoubtedly be 
reset. In this case, the legislator 
applications diametrically 
opposed to the spirit of the 
nation must not be considered, 
at the same time while legislating 
fitting the personality of the 
nation, positively influence to 
the future, conscious efforts 
shouldn’t be rejected. Law is the 
source of the legitimacy of a state. 
One of the founding elements of 
the state is the people. Therefore, 
when a state creates law, a strong 
consciousness and conscience of 
the people should bear in mind. 
Otherwise as Jhering said “the 
people create law itself through 
struggle”. We have to emphasize 
at this point that we cannot see 
the principles of natural law or 
principles historian law alone 
in the countries legal systems. 
So in the text of a law both the 
principles of universal principles 
and the principle shaped by the 
traditions of the people should be 
included.

“NATION” Track In The Formation Of The Law...     

Feyza YAPICI

If a rule of law is 
not accepted in the 
conscience of a nation 
in this case these rules 
shouldn’t be attempted 
to impose to a nation, 
I believe that the same 
situation is true for the 
text of the legislation 
of personnel costume 
in public institutions 
and organizations. 
While explaining public 
employees women’s 
clothing usage of “the 
head is always open” 
indicator is remarkable. 
I believe this indication 
isn’t considered in 
the conscience of the 
nation. An application 
which is not wanted by 
the nation should not be 
imposed on the nation.



Mart 2013
SİVİL İNİSİYATİF24

Başbakan Erdoğan’ın önce 
Mardin ziyareti sırasında dile 
getirdiği sonra da takip eden 

günlerde parti grup konuşmasında 
kapsamını genişlettiği “milliyetçi-
lik” çıkışı büyük bir bölümümüzün 
de paylaştığı düşünce ve inanç dün-
yasının yansıması aslında.

Peygamberimizin veda hutbesinde 
dile getirilen bu anlayış bizim dün-
yamızın düşünce kodları arasında 
önemli bir yer tutuyor.

Milliyetçilik tarih boyunca her dö-
nemde İslam’ın ve Müslümanların 
gerilemesinde en başta gelen fak-
törlerden birisi olmuştur.

İslam tarihi içinde milliyetçiliğin 
seyrini izlediğimiz zaman Peygam-
ber Efendimizden sonraki dönemde 
bile adına o dönem kabilecilik de-
nen ve bugünkü milliyetçi anlayışa 
benzer bir düşünce, bir zehir gibi 
İslam âleminin damarlarına nüfuz 
etmeye başlamış ve Emeviler döne-
minde zirveye ulaşmıştır.

Emevilerin Arap olmayan Müslü-
man unsurları, hatta Arap olmasına 
rağmen kendileri gibi Beni Ümeyye 
kabilesinden olmayan Müslüman 
Arapları küçük görmesi ve dahası 
ezmesi sonucu başta Arap olmayan 
Müslüman topluluklar olmak üzere 
diğer unsurlar sık sık başkaldırmış 
ve sonuçta Emevi hanedanı yıkıl-
mıştır.

Daha sonraki dönemlerde farklı 
milletleri bir araya getiren İslam 
devletleri de sürekli olarak milliyet-
çi akımların yaydığı isyan dalgaları 
sonucu yıkılmışlardır.

Batılı anlamdaki milliyetçilik dü-
şüncesinin kökenlerini ise 18. 
yüzyıl sonlarına kadar götürmek 
mümkündür. 

Milliyetçilik düşüncesine hayat 
veren 18. yüzyıl, arkasında dünya 
siyaset sahnesini sarsacak bir miras 
bıraktı ve takip eden 19. yüzyıl ise 
‘milliyetçilik çağı’ olarak anılacaktı.

Fransız İhtilali ile önce Avrupa’ya 
akabinde tüm dünyaya yayılan 
milliyetçilik akımının ilk etkisi, ge-
leneksel toplumların parçalanması 
veya dönüşmesi olmuştur. 

Fransız ihtilali ile ortaya çıkan ulus 
devlet, ulusçuluğun/milliyetçiliğin 
etkilediği zihniyetler sayesinde ta-
sarlanarak inşa edilmiş toplulukla-
rın ortak adıdır.

“Ulus”un tanımı ancak “öteki” ile 
birlikte mümkün olduğu içindir ki 
kavimler, etnisiteler ve cemaatler 
arasına çatışmayı, düşmanlığı da 
eşzamanlı olarak başlatmış, geliştir-
miş ve bugüne taşımıştır.

19. yüzyılda geliştirilen Batılı mil-
liyetçi kuramlar, Osmanlı İmpara-
torluğu çatısı altında bulunan İslam 
coğrafyasında da zemin bularak 
filizlenmeye başlamıştı. 

Milliyetçilik düşüncesi özellikle 
sömürgeciliğin zirveye ulaştığı 
yıllarda iyice revaçta olmuş, başta 
misyonerler, İngiliz ve Fransız müs-
teşrikler olmak üzere Batılılar eliyle 
İslam ülkelerine girip daha sonra 
emperyalizmin çıkarlarına uygun 
olarak yayılmıştır. 
Daima Batı emperyalizminin hiz-
metinde olan milliyetçilik, İslam 
dünyasını hemen hemen tek çatı al-
tında tutan ve siyasi birliğin sembo-
lü olan Osmanlı İmparatorluğu’nu 
parçalayıp yok etmek için bir araç 
olarak kullanılmıştır. 
Bu bölgelerde milliyetçilik fikri ilk 
olarak Müslüman olmayan top-
luluklar arasında çıkmış, sonra 
Arnavutluk’ta ve Araplar arasında, 
daha sonra da diğer milletlerde gö-
rülmeye başlamıştır.
Her ne kadar Batılı anlamda milli-
yetçilik düşüncesi diyebileceğimiz 
milliyetçiliği İslam dünyasına ilk 
getirenlerin Araplar ve Arnavutlar 
olduğu tezi ileri sürülse de, Türkler 
arasında milliyetçiliğin yayılması 
da bu akımlara paralel bir gelişme 
göstermiştir.   

Sömürgeciler tarafından ilk defa 
Mısır’da ortaya atılan Arap kavmi-
yetçiliği yerleşirken, Batı formas-
yonundan geçmiş Yeni Osmanlılar 
arasında da Türk kavmiyetçiliği 
filizleniyordu. 

Arap milliyetçiliğinin öncülerinin 
parolaları ise “vatanseverlik 
imandan gelir” idi; yani ülkemizde 
yerleşmiş olan ve bazılarınca hadis 
olduğu iddia edilen “vatan sevgisi 
imandandır” sözünün kaynağının 
aslında bu parola olduğu da söylen-
mektedir.

Bütün bu düşünceler, askeri ve si-
yasi alanda gelişerek 19. ve 20. yüz-
yılda Arap coğrafyasına damgasını 
vurmuştur. 

Askeri alanda Arap ayaklanma-
sından sonra ilk defa 10 Haziran 
1916′da Şerif Hüseyin’in öncülü-
ğünde, İngiltere’nin, silah, mühim-
mat ve siyasi-askeri yardımlarıyla 
“Arap Milli İsyanı” başladı. 

Fakat daha sonra Şerif Hüseyin’i de 
pişman olma noktasına getirecek, 
İngiliz, Fransız ve İtalyan işgalleri, 
Arap birliği yerine, parçalanmış, sı-
nırları cetvelle çizilmiş devletler ve 
bu devletlere has yapay milliyetler 
yaratmıştır.

Türk Milliyetçiliği:

Osmanlı’da Türk milliyetçiliği dü-
şüncesinin II. Meşrutiyet’ten sonra 
hızla geliştiğini görmekteyiz. 
Türk Milliyetçiliğinin gelişim seyri 
incelendiğinde iki farklı oluşum 
sürecine tanık olunmaktadır. Birin-
cisi “Türkçülük” diğeri ise “Türk-
İslamcılık’tır. Ayrıca Türkçülüğün 
bir sonucu olan “Turancılık” düşün-
cesi de Türk Milliyetçiliği dairesi 

içerisindedir.

İlk grup Batı medeniyetine mevcut 
anlayışlarla karşı konulamayaca-
ğını, ayrıca karşı konulmasının da 
gerekmediğini anlatmaya çalışıyor-
lardı. 

Bu anlayış içerisinde; Batılılaşmayı 
da tek çıkar yol olarak görüyorlardı. 
Yine bu grup içerisinde materyalist 
düşünceye sahip insanların varlığı 
da dine karşı tutumlarının ne dere-
ce ileri olduğunu gösteriyordu.

Türk-İslamcı çizgiye sahip olan mil-
liyetçiler ise Türklük duygusunun 
uyanışını sağlarken, İslam camiası-
nı dağıtmak istemezler, İslam un-
surlarının ayrılmamasını, Türklerin 
kendilerini yetiştirip yükseltmeleri 
için lüzumlu görürler. 

Cumhuriyetin Kuruluş İdeolojisi 
ve Temel Taşı Milliyetçilik 

Osmanlıda bir dünya siyaseti olarak 
beliren Türkçülük, Türkiye Cumhu-
riyetinin kuruluşundan sonra resmi 
ideoloji haline gelmiştir. 

Misak-ı Milli sınırlarıyla kaim Türk 
Milliyetçiliği bu sınırlar içerisindeki 
etnik grupların yokluğuna tekabül 
edecek şekilde geliştirilerek “Ne 
mutlu Türküm diyene” sloganıyla 
özetlenmiştir. 

Ülkede var olan bütün farklı etnik 
unsurlar inkâra tabi tutulmuş ve 
hepsi Türk olarak kabul edilmiştir. 
Siyaset, eğitim gibi alanlar bu tez 
üzerine inşa edilmiştir. 

Tek parti döneminin Adalet Bakan-
larından Mahmut Esat Bozkurt’un 
ifadesiyle “saf Türk soyundan olma-
yanların bu memlekette tek hakları 
vardır; hizmetçi olma hakkı, köle 
olma hakkı” anlayışı benimsenmiş-
tir.

Sayın Başbakanın parti grup top-
lantısında gösterdiği resimlerde 
olduğu gibi kafatasçılık anlayışı yay-
gınlaşmış, mezarlardan kafatasları 
çıkartılıp ölçülerek insanların Türk 
olup olmadıkları bile araştırılır ol-
muştur.

Kürt Milliyetçiliği

Kürt milliyetçiliği de diğer milliyetçi 
akımlar gibi, batılılar ve batıcı ay-
dınlar tarafından bölgeye getirilmiş 
bir anlayıştır. 
Türk milliyetçiliğinin başlangıcında 
olduğu gibi, ilk önce “Kürt ve Kürt-
lük” kelimelerine itibar kazandırıl-
maya çalışılmıştır. 
1700′lerden itibaren Kürtlerle ilgili 
yapılan çalışmalarda, ortaya konu-
lan ırk kuramlarını desteklemek 
için çaba gösteren müsteşrikler, 
Kürt Dili ve Kültürü konularını 
önceleyerek, bu sahada araştırma 
yapmışlardır. 
19. Yüzyılın ilk yarısı ise, Kürdistan, 
Kürtler, Kürt Dili, Kürt Tarihi, Kürt 

Lehçeleri ve Aşiretleri, İslam öncesi 
Kürt inançları, v.b. gibi konuların 
yoğun olarak işlendiği bir dönem 
olmuştur. 
Kürt ulusu ile ilgili çalışmalar, 18. 
ve 19. yüzyılda şarkiyatçılar tarafın-
dan yapılmış olmasına rağmen Kürt 
ulusçuluğu, diğerleri (Türk, Arap, 
Fars) gibi 19. yüzyılda uyandırıl-
mamıştır. Bunun temel nedeni din 
faktörüdür. Kürtler uzun süre Hali-
feye ve din kardeşliği esasına bağlı 
kalmayı tercih etmişlerdir. 

Kürtçülük veya Kürt milliyetçiliği 
hareketleri bu çağdan çok sonraları, 
özellikle de 20. Yüzyılın ikinci yarı-
sından itibaren uyandırılmış, taraf-
tar bulmaya başlamıştır.

Milliyetçiliği temel ideoloji olarak 
benimseyen yeni rejim ülkedeki et-
nik unsurları bir arada tutan temel 
harç olan İslam’ı da dışlamış ve top-
lum üzerindeki etkisini yok etmeye 
yönelik politikalar izlemiştir. 

Özellikle tek parti rejimi döne-
mindeki ezanın Türkçeleştirilmesi, 
medrese, tekke ve zaviyelerin ka-
patılması, tevhid-i tedrisat kanunu 
gibi çeşitli politikalar bu etkinin 
yok edilmesini amaçlayan uygula-
malara örnek teşkil etmektedir.

Türk milliyetçiliğini esas alan yeni 
devlet, buna karşıt milliyetçilik 
anlayışlarının doğmasına da zemin 
hazırlamıştır.

Kürt milliyetçiliği bir yerde Türk 
milliyetçiliğine bir tepki olarak doğ-
muştur demek yanlış olmayacaktır.

Özetle son yüzyılda özelde bu 
topraklarda genelde bölgemizde 
yaşanmakta olan tüm problemlerin 
kaynağında, milliyetçilik anlayışları 
ve bunların birbiriyle çatışması yat-
maktadır.

Hükümetin de savunduğu gibi, yeni 
anayasada herhangi bir ırka atıfta 
bulunmadan, üst kimlik olarak Tür-
kiyelilik veya Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlığına yer verilmesi bu kro-
nik sorunun çözümü yönünde çok 
önemli bir adım olacaktır.

Muhammed 
İkbal SAYLIK

Milliyetçilik ve bölgemizdeki 
milliyetçi akımlar

Milliyetçilik düşüncesi 
özellikle sömürgeciliğin 
zirveye ulaştığı yıllarda 
iyice revaçta olmuş, başta 
misyonerler, İngiliz ve 
Fransız müsteşrikler 
olmak üzere Batılılar eliyle 
İslam ülkelerine girip daha 
sonra emperyalizmin 
çıkarlarına uygun olarak 
yayılmıştır. Daima 
Batı emperyalizminin 
hizmetinde olan 
milliyetçilik, İslam 
dünyasını hemen hemen 
tek çatı altında tutan ve 
siyasi birliğin sembolü olan 
Osmanlı İmparatorluğu’nu 
parçalayıp yok etmek 
için bir araç olarak 
kullanılmıştır.
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PM Erdoğan’s latest remarks 
regarding nationalism, 
which he first voiced 

during his visit to Mardin and 
later explained in details in the 
group speech of his party, are in 
fact reflections of the faith and 
ideology most of us share.

This approach, which was first 
mentioned at the “farewell 
sermon” of Prophet Muhammad, 
has an important place in the 
thinking codes of our belief.

Nationalism has been a leading 
factor in decline of Islam and 
Muslims throughout the history.

Looking back at the Islamic 
history, even right after the 
Prophet passed away; nationalism 
was spread among the Muslim 
world and lead to fall of the 
Umayyad dynasty.

Umayyad dynasty favored Arabs 
over non Arab Muslims and even 
Arabs from their tribe to other 
Arab Muslims; this lead to counts 
of rebels against them, which 
finally lead to the fall of this 
dynasty.

In later periods, Islamic states, 
which gathered different nations, 
were collapsed as a result of 
rebels caused by nationalistic 
movements.

The origins of the nationalism 
in the Western manner however 
go back to the end of the 18th 
century. 

The 18th century, after giving 
birth to this approach left 
the stage to the 19th century, 
which was named as “the age of 
nationalism”.

The main outcome of the 
nationalism movement, which 
was spread to the whole world 
after the French Revolution, was 
the fall or transition of traditional 
societies. 

Nation state is the name given 
to the state which was designed 
by ideas influenced by the 
nationalism movements.

Since the term “nation” exists 
only with the term “other”, 
nationalism has given birth to 
conflicts and enmity between 
tribes, nations and societies 
simultaneously.

The western nationalistic concepts 
developed in the 19th century had 
found grounds among the Islamic 
societies, which existed under the 
flag of the Ottoman Empire. 
This ideology was very popular 

especially during the colonialism 
periods, and served the objectives 
of colonialists through British 
and French orientologists and 
missionaries. 
Nationalism, which was at the 
service of Western imperialism, 
was used to destroy the Ottoman 
Empire that was the symbol of 
political union of the Islamic 
world.
Nationalism in this region first 
emerged among non Muslim 
societies, and later was seen in 
Albania and among the Arab 
societies.
Although it is claimed that the 
first groups that brought Western 
nationalism to the Islamic 
world are Arabs and Albanians, 
nationalism movements 
among Turks also followed a 
development parallel to this 
process.   

As Arab nationalism was settled 
in Egypt by colonialists, the New 
Ottomans, who had undergone 
a Western type of education, 
were the first group who were 
introducing Turkish nationalism. 

The motto for the pioneers 
of Arab nationalism was 
“patriotism comes from faith”; 
it is believed that the origin of the 
same word, which is claimed to be 
a hadith of Prophet Muhammad, 
is this motto.

All these movements developed 
in the military and political 
arenas and influenced the Arab 
geography totally. 

After local resistances, “Arab 
National Rebel” started in 10th 
June 1916 under leadership 
of Sherif Hussein, who was 
supported in terms of logistics 
and policies by the British. 

However the British, French 
and Italian occupations lead to a 
dispersed Arab world rather than 
a united one as dreamed by Sherif 
Hussein, which lead to borders 
drawn by hands, and created 
artificial nations.

Turkish Nationalism:

The Turkish nationalism 
developed rapidly after the 
Second Constitutional Monarchy 
(Meşrutiyet) in the Ottoman 
State. 
Looking at the development of 
Turkish nationalism, we see two 
different forms; one of them is 
“Turkism” and the other is “Turk-
Islamism”. In addition there is the 
“Touranism” approach, which is 

under the framework of Turkish 
nationalism.

The first group believed it was 
not possible to resist Western 
civilization with current 
approaches; in fact they believed a 
resistance was not necessary 

This group saw Westernization as 
the only solution.

Existence of materialist ideology 
within this group showed the 
advance of their anti-religious 
approach.

Nationalists in the second group 
aimed at reviving the Turkish 
emotions while they aim not to 
disperse the Islamic societies. 
They find the unity of Islamic 
elements necessary for the rise of 
the Turks. 

The Foundation Ideology of 
the Republic and Nationalism 

Turkism, which emerged as a 
world policy at the Ottoman 
period, became the official 
ideology during the establishment 
of the new Republic. 

All ethnical groups were denied 
and assimilated and were all 
accepted as Turks; politics and 
education were constructed on 
this basis.

As mentioned by Mahmut Esat 
Bozkurt, Ministry of Justice 
during the reign of the single 
party regime; “in this country 
those who do not have Turkish 
origins have got only one right: 
that is to be servants and slaves of 
Turks”.

As seen in the photos shown by 
PM Erdoğan even skulls were 
taken out of graves to measure 
them to see whether they were 
Turks or not.

Kurdish Nationalism

Kurdish nationalism, similar to 
others, was brought to the region 
by Westerners or pro Western 
intellectuals. 
As in the beginning of Turkish 
nationalism, the first target was 
to make the terms “Kurd and 
Kurdishness” respectful. 
In the studies conducted 
regarding Kurdishness starting 
from the 1700s, orientalists had 
focused on topics like Kurdish 
language and culture to support 
their theories on Kurdish 
nationalism. 
The first half of the 19th century 
has been a period in which topics 

like Kurdistan, Kurds, Kurdish 
language, Kurdish history, 
Kurdish dialects, Kurdish tribes 
and pre-Islam Kurdish beliefs 
were addressed. 

Despite all such studies, 
Kurdish nationalism was not 
revived in the 19th century like 
other (Turkish, Arab, Persian) 
nationalism movements.

The main reason for this is the 
religion factor; Kurds always 
preferred to remain loyal to the 
Ottoman Caliph and their Muslim 
brothers. 

Instead, Kurdish nationalism 
waited for the 20th century to 
wake up.

The new Turkish Republic, 
which was based on the ideology 
of Turkish nationalism, had 
excluded Islam, which was the 
main element keeping all other 
elements in the country together, 
and focused on minimizing the 
influence of Islam on the society. 
Policies adopted during the single 
party regime are samples for this 
approach.

The new state thus prepared the 
ground for the birth of counter 
nationalism movements.

Therefore it would not be wrong 
to say Kurdish nationalism was 
born as a reaction to the Turkish 
nationalism.

As a result, nationalism has 
been the main reason behind 
the conflicts and clashes in this 
region.

As stated by government, the 
new constitution should not 
refer to any specific race but 
on the contrary should address 
citizenship of Republic of Turkey 
to overcome the problems we 
have faced during the last century.

Muhammed 
İkbal SAYLIK

Nationalism and nationalistic 
movements in the region

Nationalism ideology was 
very popular especially 
during the colonialism 
periods, and served the 
objectives of colonialists 
through British and 
French orientologists 
and missionaries. 
Nationalism, which was 
at the service of Western 
imperialism, was used 
as a tool to destroy the 
Ottoman Empire that was 
the symbol of political 
union of the Islamic 
world.
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Kayseri Dershane Eğitim Re-
habilitasyon Sanat Kültür 
ve Yardımlaşma Derneği 

(KAY DERS)’ni kurmak nereden ak-
lınıza geldi? Niçin bu derneği kur-
dunuz?

Ben dernek kurmayacaktım. İnsani 
görev bilerekten yardım edecektim. Ne 
yazık ki kanunlar bu derneği kurmak 
zorunda bıraktılar. Eğer bu derneği 
kuramazsam, bu çocuklara yardım ya-
pamayacağımı hatta bunun suç sayıla-
cağını söylediler.

Her yerde olduğu gibi kanunlar var, fa-
kat buna rağmen fakirlere yardım yok. 
aynı durumu Kayseri’de de gördüm.

 Ben 30 yıl Avrupa`da yaşadım ve 
Türkiye’ye ailemle birlikte kesin dönüş 
yaptığımda buradaki insanların prob-
lemlerine inanamadım. Tespit etmiş 
olduğum problemlerden birinin de; 
Kayseri`de ki yoksul çocukların dersle-
rinde çektikleri sıkıntıdan dolayı diğer 
arkadaşları gibi dershaneye gitmek için 
veya ek ders alabilmeleri için paraları-
nın olamamasıydı.

 Okumak isteyen fakat maddi 
imkânsızlıklardan dolayı bunu başara-
mayacağını düşünüp, hayata küsen, ha-
yalleri gerçekleşemeyeceği için, çaresiz-
likten psikolojisi bozulmaya mahkum 
kalan, ortaöğretimdeki yoksul ailelerin 
çocukları beni böyle bir çalışmaya itti. 
Kayseri Erciyes üniversitesine giderek, 
bu çocukların problemlerinden bahset-
tim. Bu çocukların bir kısmının okula aç 
gidiyor. Birçoğu matematik ve İngilizce 
derslerini anlamakta zorlanıyor. Anne 
ve babaları da mevcut eğitimlerinden 
dolayı yardımcı olamıyor. Diğer bir so-
run çocukların performans ödevlerini 
yapmak için gerekli parayı bulamama-
ları.10 lira gibi bir parayı bulamadık-
larında saatlerce ağlıyor bu çocuklar. 
Bu problemlere kayıtsız kalamadım. 
Bizim çocuklarımız olduğundan onlara 
ücret talep etmeden etüt vermeleri için 
Erciyes Üniversite Öğrencilerini ikna 
ettikten sonra prosedürler gereği KAY 
DERS’i kurdum.

Neden Kayseri’de Fakirlere Yardım 
Yok Diye Düşünüyorsunuz?

Fakire yardım yok diyorsam bunun bir 
sebebi var.  Eğitim desteği sunduğu-
muz, bir katını Kay Ders Derneğinin 

bu güzel çalışmaları için ücretsiz tahsis 
edilen bir dershane devroldu. Bu ders-
hane devrolduktan sonra 2012 Ocak 
ayında 110 yoksul ortaöğretim öğren-
cisi ve bu çocuklara eğitimde destek 
vermek için hazır olan 70 tane Kayseri 
Erciyes Üniversitesi öğrencisi ile Kay 
Ders Derneği sokakta kaldı.

Bu çocuklara 2-3 sınıflık yer bulmak 
için üniversite öğrencileri ile bir ekip 
oluşturduk. Ocak ayında bu konuda 
bize yardım edebilecek devlet kurumla-
rına ve yine hayırsever Kayserili vatan-
daşlardan bu çocukları ortada bırakma-
maları için yardım istedik. 45 gün süren 
bu süreçte yoksul çocuklara kimse 2-3 
odalık yer vermedi. Biz sadece eğitime 
devam etmek istedik. Devlet kurumla-
rının böyle bir dayanışmaya yer tahsis 
etmeleri yasak mı acaba?

Kanunlar, insanlara yardımı, ancak 
dernek kurarsan yapabilirsin diye baskı 
yapıyor.

Dernek demek, ne demek? Belli bir ke-
simdeki insanların, herhangi bir dernek 
ismi ile para toplaması ve bu para ile 
oynuyor olması değil mi günümüzde?

Bize yardım yapılması için dernek ku-
run dediler. Derneği kurduk hani kimse 
ne yardım ediyor ne para veriyor. De-
mek ki yardım demek, dernek kurmak 
değilmiş.

Tüm Bu Süreç Size Ne Öğretti ve Ne 
Yapmalısı Gerek?

 Artık kafamızı değiştirelim. Basit düşü-
nelim. Duygularımızı, düşüncelerimizi, 
aç olan insanlar için, fakirlikten dolayı 
acı çeken çocuklar için yönlendirelim.

Aç kalan birine, zor durumda olan bi-
rine yardım etmek için önce avukat mı 
çağırmalıyım, o da bana kanunlardan 
bir paragraf mı göstermeli. Ben bu pa-
ragrafla, bu insanın hakkı şu, bunu ve-
rin diye uğraşana kadar bu aç insan ölür 
efendim.

Kafa Yapımızın değişmesi gerekiyor. 
İnsanlar için kalbiniz olsun. Tüm 
Kayseri’de yer aradım çocuklar için hiç 
kimse bu milletin çocuklarına kapısını 
açmadı.

Kiralamak için gittiğimiz bir yerin sahi-
bi; kendiside baba olan bir kişi çocukla-
rın sayısını soruyor ‘burada kaç çocuğa 

eğitim verilecek 18 çocuk olabilir fakat 
20 çocuk olmaz, yoksa zarar verirler’ 
diye kiralamak istemiyor.

Bütün çocuklar bizim çocuklarımız aynı 
milletin evlatları değimliyiz? 

Eğer yüksek binalar yapılmaya devam 
edilirse, fakirleri umursamamaya de-
vam edilirse, emin olun bu şehirleri bir 
gün bu acı çeken halk yakar. O güzel 
evlerinizi başınıza geçirirler. Bundan 
hiç şüpheniz olmasın.

Bütün Kayseri`nin fakirler için kalple-
rinin olmadığını Erciyes Üniversitesi 
öğrencileri ile hep birlikte tespit ettik. 
Düşünceme göre ameliyat olup bir kalp 
taktırmaları gerek. En son dedim ki; 
‘madem 2-3 sınıflık yer yok yoksul öğ-
renciye, o halde bize yer verin biz çadır 
kuralım, orada bu çocuklara eğitim des-
teği verelim. Aileler ve çocuklar perişan 
her gün beni arıyorlar; ‘hala yer bula-
madınız mı? Çocuğum ümitlenmişti. Ne 
olur yer bulun. Çocuğumun psikolojisi 
bozuluyor’ diye aradıklarını ilettim. 
Buna rağmen kimse yardım etmedi. 
Bana kanunlara göre çadır da kurmaya-
cağımı, bunun da mümkün olmadığını 
söylediler.

Fakirler için hiçbir pencere yok, hiçbir 
delik yok ki güneş ışığı görebilsinler. Bu 
mu adalet? 

Bize Kay Ders Derneğine 45 gün öğren-
ciler ile sokakta kaldıktan sonra yardım 
elini kim uzattı biliyor musunuz? Bir 
Kuran kursu. 3 sınıflık yerlerini hafta 
sonları kullanabileceğimizi söylediler. 
Fakat bilmiyoruz ne kadar daha burada 
kalabiliriz.

Biz yaşayan kalpler istiyoruz. Kalpleri 
ölmüş, kanları da mavi akan bir insan 
yığını istemiyoruz.

 Sosyal yardımlar Pakistan’da nasıl ya-
pılıyor diye oraya gittim ve birçok şeyi 
yerinde gördüm. Pakistan Lahore`de 
bir grup var. Bu gurubu fakirler kur-
muş. Adınada ZİNDA DİLANE  LAHO-
RE koymuşlar anlamı da LAHORUN  
YAŞAYAN  KALPLERİ demek oluyor. 
Şayet bir gün oralara giderseniz, bakın 
neler yapıyorlar. Şimdiye kadar tüm 
Pakistan`nın Başbakanları ve Bakanları 
bu vakıfa mutlaka üye oluyorlarmış.

BİZDE TÜRKİYE’NİN YAŞAYAN 
KALPLERi OLMASINI İSTİYORUZ.

Pakistan`da köylerde bile evlerinin 1-2 
odasını çocukların eğitimi için tahsis 
eden yaşayan kalpler var.

110 yoksul ortaöğretim öğrencisini ve 
bunlara gönüllü eğitim desteği vermek 
için seferber olan Kayseri Erciyes Üni-
versitesi Öğrencilerini sokakta bırakan 
bir şehir için iki şık vardır.

1. (şık) Kalpleri ölü, çünkü ölü olmasa 
bu milletin çocuklarına yer verirlerdi.

2. (şık)  Kalpleri var. Fakat o kalbin ne 
işe yaradığından haberleri yok. 

Siz böyle düşünmüyor musunuz?  Sizce 
kalpleri ölü değil mi? Yanlış mı düşünü-
yorum?

Şimdiye kadar Allah meleklerini gön-
derdi galiba ki biz her şeye rağmen bu 
çocuklara ve ailelerine yardımcı olabil-
dik. Çünkü Allah (c.c.) fakirlere yardım 
edenin Cennete gideceğini söylüyor.

Peygamber’imiz (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Üç yetime el uzatan kimse gecesini 
namaz kılarak, gündüzünü oruç tutarak 
geçiren ve gece – gündüz kılıçla Allah 
(c.c.) yolunda cihad eden kimse gibidir, 
şu iki parmağım nasıl bir birine eşse, 
ben ile o kimse de o şekilde cennette 
kardeşiz.”ve cennetin kapısını cömert-
ler açacak diye buyurmuştur.

Fakirler için kanun yapımında şöyle mi 
yapsak, yoksa böylemi yapalım  diyerek 
zamanını   kayıp edenlere Allah (c.c.)’da    
onları bir araya toplar ve onlara’’ SİZ    
BENİM   DEDİĞİM    KANUNLARA  
UYDUNUZ MU ?’’diye sorar.

Pakistanlı bir Şair der ki

Canlı yürü hayata

Al evreni, ayağının altına

Eğer yaşamak istersen bunlarla

O halde, kolaylık ver hayatlara

Elbette bir dil diğer bir dile tam çevrile-
mez ama umut ediyorum ki beni anla-
dınız.

 Saygılarımla, KAY DERS Genel Başkanı 
Zeliha Köksal….

Kayseri Dershane Eğitim Rehabilitasyon Sanat Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ (KAY  
DERS) Kayseri’de okumak isteyen, ancak okumak için yeterli maddi imkanlara sahip 
olamayan ailelerin çocuklarına sahip çıkıyor. KAY DERS’in Genel Başkanı Zeliha Köksal aynı 
sahiplenmeyi ve duyarlılığı Kayserililerden bulamadığı için yaşadıkları sıkıntıları sitem dolu 
sözlerle yazıya döktü. Bizde bu yazıyı sansürsüz bir şekilde yayınlıyoruz…

KAY DERS Genel Başkanı Zeliha  Köksal’dan;

KAYSERİLİLERE SİTEM 
DOLU SÖZLER
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How did it come to your 
mind to set up Kayseri 
Classroom Training 

Rehabilitation Art, Culture and 
Solidarity Association (KAY 
DERS)? Why did you set up this 
association?

I would not establish an association. 
I would have aid as deliberate 
humanitarian task. Unfortunately, the 
law forced me to set up this association. 
If I cannot establish this association, 
I cannot help these children even said 
that it deemed a crime. As everywhere 
else, there are laws, but even then there 
is no help for the poor. I saw the same 
situation in Kayseri.

I have lived in Europe for 30 years 
and when I return Turkey with my 
family for sure, I could not believe the 
problems of the people here. One of 
the problems I’m also identified; poor 
children in Kayseri had no money to 
take additional courses or to go to 
classrooms to compensate the problems 
in their studies.  

Children of poor families in secondary 
education who want to study but he 
thinks that he will not achieve this 
due to the material impossibilities 
and is weary of life, not to materialize 
of their dreams, destined to fail the 
psychology of despair pushed me to do 
such a work. Going to Kayseri Erciyes 
University, I mentioned the problems 
of these children. Some of these 
children are going to school with empty 
stomach. Many of them have difficulty 
in understanding mathematics and 
English lessons Mother and father 
cannot help them since they don’t have 
enough knowledge. Another problem 
is; they are unable to find the necessary 
funds to do their performance 
homework. These children are crying 
for hours as they could not find 10 
pounds. I could not stay indifferent 
to these problems. After convincing 
students of Erciyes University since 
they are our children to make them 
study without charge I set up KAY 
DERS by procedures.

Why do you think there is no help 
to the poor in Kayseri?

If I say no help to the poor there’s 
a reason for this. A classroom 

is transferred which we provide 
educational support and one floor 
is allocated free of charge for 
this beautiful work of KAY DERS 
Association. After the transfer of 
these classroom 110 poor secondary 
education students and 70 students 
from Kayseri Erciyes University who 
are ready to support and KAY DERS 
Association left on the street in 
January 2012.

We have formed a team to find a place 
of 2-3 roomed classrooms for these 
children. In January, we ask help from 
the state institutions that can help us 
and charitable citizens of Kayseri in 
this regard not to hang these children 
out to dry. During this process for 
45 days no one allocated 2-3 rooms 
place for place these children. We just 
wanted to continue studying. Are state 
institutions ban to allocate a room 
such solidarity? Laws are pressing 
that you cannot help people without 
setting up an association. What does an 
Association mean? Does it mean people 
in a certain areas collect money with 
the name of the association and have 
been playing with this money today? 
We are told to set up an association to 
help them.

We set up an Association but nobody 
is giving money or help. So it means 
to help doesn’t mean to found an 
association. 

All this process what it taught to 
you and what should be done? 

Let’s change our minds and think 
simple, divert our feelings and thoughts 
for the children who are hungry 
and suffering because of poverty. In 
order to help someone hungry and in 
a difficult situation should I call an 
attorney before and then he show me a 
paragraph from the regulations. Until I 
try with this paragraph, and say this is 
the right of this person, these hungry 
people dies.

Our minds have to be changed. Get 
your heart for the people. I looked a 
place for these children in Kayseri but 
no one opened his door. A place holder 
that we went to rent; doesn’t want to 
rent his place and asks the number of 
the children and how many children 
will receive education here he says that 

can be 18 but not 20 otherwise they 
gave damage

Are all children not our children are we 
not the sons of same nation?

If high buildings continue rise, 
continue not to care of poor, be sure 
that one day people suffering from 
burns these cities. They destroy your 
beautiful houses. You can be sure that.

We have detected together with the 
students of Erciyes University that the 
people of Kayseri, has no hearts for 
the poor. Fitting of a heart by surgery 
is the need to my humble opinion. The 
last I said, ‘since you do not have a place 
for 2-3 classroom for these students in 
poverty, then give us a place to pitch 
a tent and give educational support 
to these children there. Families and 
children are miserable and every day 
looking for me; I forwarded that they 
are calling me and say ‘couldn’t you find 
the place still? My child hopes. Please 
find a place. My child’s psychology is 
corrupted.’ However, anyone helped. 
I have been told that I cannot pitch 
a tent according to the laws, it is not 
possible.

 There is no window no hole for the 
poor that they see sunlight. Is this 
justice? After our stay on the street 45 
days with the students do you know 
who extended a helping hand to us 
KAY DERS Association? A course of the 
Qur’an. They said we can use their three 
roomed classrooms on the weekends. 
But we do not know how long more we 
could be here. We are looking for living 
hearts. We do not want a pile of human 
that their hearts died and blood flowing 
through the blue.

 I went Pakistan to see how social 
assistance works there and I saw a 
lot of things in its place. There is a 
group in Lahore, Pakistan. The poor 
has established this group. They called 
themselves ZİNDA DİLANE  LAHORE  
which means LIVING HEARTHS OF 
LAHORE. If you go there one day, see 
what they do. So far, all the Prime 
Ministers and Ministers of Pakistan 
become the members of this the 
Foundation.

WE WANT TURKEY TO HAVE 
LIVING HEARTS. 

Even in villages in Pakistan, There are 
living hearts in Pakistan who allocate 
1-2 room of their homes for the 
education of children.

There are two options for a city that 
left 110 poor students in secondary 
education and the volunteers, Kayseri 
Erciyes University students mobilized 
to support their training on the street.

1st (opt.) Dead in their hearts, because it is 
not dead, they would place the children 
of this nation.

2nd (opt.) they have hearts. But they do 
not know what it is for.

Don’t you think like that? Do you think 
their hearts dead? Am I wrong?

So far, I think God sent his angels, in 
spite of everything we have been able to 
help these children and their families. 
Because Allah (SWT) says the one who 
helped the poor to go to heaven. Our 
Prophet (s.a.v.) said:

the one extending hand to three 
orphans is like the one praying the 
night , fasting the day - as one who 
goes for  jihad with his sword on the 
path of Allah (swt), How do these two 
fingers are equal to each other, I and he 
are brothers in heaven and generous 
will open the door to heaven” he 
commanded. 

Those who lost time in making laws for 
the poor by saying how they should do 
Allah (swt) also gathers them together 
and ask them’’ DID YOU OBEY THE 
LAW I SAID?’’  He asks.

A Pakistani Poet says 

Walk life live 

Take the universe the bottom of your 
foot

If you want to live with them

In that case, give lives easiness

Of course a language cannot be fully 
translated into another language,  I 
hope that you understand me.

Sincerely, KAY DERS President Zeliha 
Koksal....

REPROACHFUL WORDS TO 
THE RESIDENTS OF KAYSERİ 

Kayseri Classroom Training Rehabilitation Art, Culture and Solidarity Association (KAY DERS) 
look after the children who want to study in Kayseri but their families have not sufficient 
financial resources for the study of their children. KAY DERS President Zeliha Koksal poured 
their troubles with reproachful words to an article since she couldn’t find the same ownership 
and sensitivity with KAYSERIANS. We are publishing this article uncensored...

KAY DERS President Zeliha Köksal;
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Ankara (Sivil İnisiyatif) - 
Azerbaycan’dan Türk dünyası-
na yayın yapacak olan,  Atilla 

dergisi Karabağ’ın kahramanlık sem-
bolü olan İBAD HÜSEYNOV şerefine 
çıkarılacak.

Karabağ’ın kahramanlık sembolü olan 
İbad Hüseynov, günümüzün yaşayan 
Atilla’sı olarak değerlendiriliyor.

Bizler de, sizler için, Atilla Dergisi Edi-
törü Gülşen Behdud’a dedik ki; Misyo-
nunuz, vizyonunuzla ne denli örtüşü-
yor? Dedi ki:

Biliyorsunuz Büyük Hun İmparatorlu-
ğu Hükümdarı Atilla  (406-453) dün-
yanın en ünlü, en cesur savaşçılarından 
biri…  ‘’Avrupa‘nın İmparatoru” unva-
nını kazanmış bir hükümdar… Miladi 
434 yılında tahta çıkan Atilla, Türk’tür. 
Güçlü hitabet yeteneği, basit yaşam 

tarzı ve misafirperverliği onu, daha da 
yüceltiyor… O, vatansever bir hüküm-
dardı.

Atilla’nın sarayına baktığınızda birçok 
Germen hükümdarının da burada ya-
şamış olduğunu görürsünüz… “Nibe-
lungen Destanı”, işte bu hun, germen 
mücadelelerini konu almıştır. Burada, 
Atilla, Etzel adında büyük bir otoriteye 
sahip, barışçı ve sadece asilere kılıç çe-
ken bir kral olarak tanımlanmıştır. Av-
rupa Hun İmparatorluğu’nun başkenti 
olan Etzelburg isminin buradan geldiği 
rivayet edilir.

Atilla; Avrupa kıtasının üçte ikisinden 
fazlasına hakim olmuş ve devletin sı-
nırlarını Asya’ya kadar genişletmiştir. 
Hükümdarlığı süresince ordusu ile 
Batı ve Doğu Roma İmparatorluk-
larını sık sık istila eder.  Batı Roma 
İmparatorluğu’na sefere çıkarken 

Papa’nın araya girmesiyle (Papa 
Atilla’nın önünde diz çöküp af dilemiş-
tir) Atilla Roma’yı fethetmeyip, vergiye 
bağlamıştır. Atilla’nın ordusunun çe-
kirdeğini Aral ve Karadeniz kıyıları ile 
Kafkasya’da yaşayan Türkler oluşturu-
yordu.

Yine bir rivayete göre, Atilla gömülür-
ken iç içe üç tabuta konmuştur. Birinci 
tabut altından, ikincisi gümüşten, 
üçüncüsü ise çelikten yapılmıştır. Bu 
tabutlar Tissa nehrinin küçük adaları-
nın birinde toprağa gömülmüş, adada 
derin bir mezar kazılmıştır. Mezarın 
nerede olduğu bilinmemektedir. Ce-
nazesine katılanlar, mezarın yerinin 
bilinmemesi için öldürülmüştür. Sonra 
nehrin yatağı değiştirilerek meza-
rın üzerinden geçirilmiştir. Maksat, 
Atilla’nın mezarının kimse tarafından 
bulunmamasıdır.

Tüm bu bilgiler ışığında diyoruz ki; 
bize göre Azerbaycan’ın Atillası İBAD 
HÜSEYNOV’dur. O, KARABAĞ’IN 
KAHRAMANLIK SEMBOLÜDÜR…

Hüseynov’un, “Karabağ’ın Kahraman-
lık Sembolü” Hüseynov, Azerbaycan 
Devleti’nin de onurlandırdığı bir isim 
midir? Ne tür bir kahramanlık sergile-
miştir ki, böyle ulvi bir makama layık 
bulunmuştur? Ve, Atilla dergisi, onu 
şeref sayısında kullanmıştır…

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanı HAYDAR ALİYEV’in “Azerbaycan 
Cumhuriyeti topraklarının Ermeni 
işgaline karşı savunması zamanı yap-
tığı özel hizmetler, özel yiğitlikler ve 
kahramanlıklar dolayısıyla Azerbaycan 
ordusunun askeri, Baş Çavuş HÜSEY-
NOV İbad Mövsüm oğlu “Azerbaycan 

Bayrağı” nişanı ile taltif edilsin.”  söz-
leri, Cumhurbaşkanının 09 Ekim 1994 
tarih ve  218 sayılı kararı ile devlet ni-
şanı verilmesi sürecini başlatmıştır. Ve 
nişan, Hüseynov’a takdim edilmiştir.

İlan edilmemiş Karabağ Savaşı’nda dış 
güçler tarafından desteklenen Erme-
nistan, Azerbaycan’da katliamlarda 
bulunurken, o dönem gönüllülerden 
oluşan birlikler kurulmaya başlamış 
ve birlikler sayesinde Ermeniler şimdi 
Kür nehri kıyılarına kadar gelip çık-
mışlardı. Haydar Aliyev’in iktidara geri 
dönüşünden sonra bütün alanlarda 
başlattığı yükseliş orduyu da aktif hale 
getirdi. Ve; Karabağ savaşlarında büyük 
yiğitlikler gösteren İbad Hüseyinli’nin 
kahramanlıklarını değerlendirmeyi de 
unutmadı. 

Azerbaycan’ın güçlü ordusu, standart-
lara uygun tekniği ve yiğit, kahraman 
evlatları vardır. Bu kahraman evlatlar-
dan birisi de henüz 22-23 yaşlarında 
bir genç olsa da, dünya çapında bir 
terörist olan ASALA örgütünün lide-
rinden ve Azerbaycan’a Hocalı Soykı-
rımı gibi bir vahşeti yaşatan Monte 
Melkonyan’ı etkisiz hale getirerek, bir-
çok insanı kanının akmasını engel olan 
İbad Hüseyinli’dir.

O yaşta etrafında en çetrefilli işlerin 
üstesinden gelmiş müthiş bir kahra-
manlıktır, bu. Bizler günümüzde her 
coğrafyanın Atilla’sının var olduğuna 
inanıyoruz. Bu ve benzeri kahraman-
ları yaşatmak için Atilla dergisi var,  ve 
de hep var olacak.

Atilla Dergisi tanıtımında tanıdık si-
malar…

Avrasya Yazarlar Birliği Genel 
Merkezi’nde yapılan, Atilla Dergisi 
tanıtım toplantısında tanıdık simalar 
dikkat çekti… TBMM Başkan Vekili 
Prof. Dr. Mehmet Sağlam, İbad Hüsey-
nov, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı 
Yakup Ömeroğlu, Araştırmacı-yazar 
Abdullah Satoğlu ve Atilla Dergisi 
Editörü Gülşen Behbud… Zeynep 
Köşker’in sunumuyla gerçekleşen ta-
nıtım toplantısında, Atilla Dergisi’nin 
Türkiye ve Azerbaycan’da eş zamanlı 
olarak yayınlanacağına da dikkat çekil-
di. 

Azerbaycan’ın güçlü ordusu, standartlara uygun tekniği ve 
yiğit, kahraman evlatları vardır. Bu kahraman evlatlardan 
birisi de henüz 22-23 yaşlarında bir genç olsa da, dünya 
çapında bir terörist olan ASALA örgütünün liderinden 
ve Azerbaycan’a Hocalı Soykırımı gibi bir vahşeti yaşatan 
Monte Melkonyan’ı etkisiz hale getirerek, birçok insanın 
kanının akmasını engel olan İbad Hüseyinli’dir. O yaşta 
etrafında en çetrefilli işlerin üstesinden gelmiş müthiş bir 
kahramanlıktır, bu.

ATİLLA DERGİSİ, Türkiye ve Azerbaycan’da eş zamanlı 
olarak yayınlanacak…

“İBAD HÜSEYNOV, 
GÜNÜMÜZÜN YAŞAYAN 
ATİLLA’SIDIR”
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Ankara (Nongovernmental 
Initiative) – A new magazine 
will be published in Azerbaijan 

named “Atilla” on the honor of IBAD 
HUSSEINOV, the symbol of heroism of 
Karabagh.

Ibad Husseinov is considered as being 
the Attila of our age.

We asked the Editor of the Atilla 
Magazine Ms. Gülşen Behdud about 
their mission and vision. She replied:

As you know the Great Hun Emperor 
Atilla (406-453 A.D.) is one of the most 
known and courageous warriors in 
the world. He has gained the title of 
“Emperor of Europe”. He took to the 
throne at 434 A.D. He had a strong 
ability of elocution, a simple lifestyle 
and hospitality. He was a patriotic ruler.

Looking at the Atilla’s palace, we see 
that many Germanic kings also lived 
there. “The Epic of Nibelungen” is all 
about the struggles between the Huns 

and Germanic states. In this epic, Atilla 
is known with the name Etzel who has 
a great authority, peacemaker and only 
fights the nobles. It is believed that 
Etzelburg, which was the capital of the 
European Hun Empire, has been named 
after him.

Atilla had controlled almost two 
thirds of the European continent and 
extended his borders to Asia. His army 
has invaded the Western and Eastern 
Roman Empires many times. During 
one of his campaigns to Western Roman 
Empire, he decided not to conquer 
Rome after the Pope asked him to do so 
(it is said the Pope asked for mercy from 
Atilla on his knees) and set taxes on the 
Roman Empire. The core of Atilla’s army 
was formed by Turks living by the Aral 
lake, Black Sea coasts and the Caucasus.

It is also told that when Atilla was 
buried he was put inside three caskets. 
The first one was gold, the second silver 
and the third one was made of steel. 

These caskets were buried somewhere 
in the small islands by the Tissa 
river. Even today the exact location 
of this grave is unknown. Those who 
participated to his funeral were killed 
later not to reveal the location. Later 
the river bed was changed so that the 
grave remained under the river. The aim 
was to keep his grave as a secret.

Based on all these information we say 
that Atilla of Azerbaijan is IBAD 
HUSSEINOV. He is the symbol of 
heroism for Karabagh …

Has Husseinov also been honored by 
the State of Azerbaijan? What has he 
done to be honored as such and Atilla 
Magazine decided to use him for their 
honorary edition?

The late President of the Republic of 
Azerbaijan Haydar Aliyev had instructed 
his government to “honor Sergeant Ibad 
Husseinov with an Azerbaijan flag for 
his special services, heroism and bravery 
against the Armenian occupation of the 
Azerbaijan territories”. So the process 
of honoring Husseinov with Medal of 
Honor had started with the decree of 
the Presidency of Azerbaijan dated 9th 
October 1994 and numbered 218. The 
medal was presented to him after this 
decree.

During the undeclared war of Karabagh, 
the Armenian troops, which were 
supported by external powers, were 
conducting massacres in Azerbaijan 
and approached until the Kur River 
thanks to the support they received 
from volunteer troops. After return of 

Haydar Aliyev to power, the army also 
started to advance as seen in other 
fields. In this aspect the bravery and 
heroism shown by Ibad Husseinov 
during the Karabagh war was not 
forgotten. 

Azerbaijan has got a strong army, 
standardized technique and brave, 
heroic sons. One of these brave sons 
is İbad Hüseyinli who managed to 
eliminate Monte Melkonian, a leader 
of ASALA organization and one of the 
names behind the Hodjali Massacre in 
Azerbaijan, when he was only 22-23 
years old. 

This is a great heroism to show at that 
age while there were many complex 
issues around. We believe that 
nowadays each geographical area has 
got its own Atilla. The magazine Atilla is 
present for remembering these heroes, 
and will always be.

Familiar names in Atilla Magazine…

Familiar faces were seen at the 
promotion meeting of the Atilla 
Magazine organized by Eurasia 
Writers Union; Deputy Speaker of 
the Parliament Professor Mehmet 
Sağlam, Ibad Husseinov, Chairman 
of the Eurasia Writers Union Mr. 
Yakup Ömeroğlu, Author Abdullah 
Satoğlu and Editor of the Atilla 
Magazine Gülşen Behbud… During 
the promotion meeting, which was 
presented by Zeynep Köşker, it was also 
mentioned that Atilla Magazine shall 
be issued simultaneously in Turkey and 
Azerbaijan.

Azerbaijan has got a strong army, standardized technique and 
brave, heroic sons. One of these brave sons is İbad Hüseyinli 
who managed to eliminate Monte Melkonian, a leader of ASALA 
organization and one of the names behind the Hodjali Massacre 
in Azerbaijan, when he was only 22-23 years old. This is a great 
heroism to show at that age while there were many complex 
issues around.

ATİLLA Magazine shall be issued simultaneously in Turkey 
and Azerbaijan …

“IBAD HUSSEINOV IS THE 
ATILLA OF OUR AGE”
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var buraya. Olmaz. O yüzden çok güçlü bir 
doktor kadrosu kurdum. Şimdi Avrupa’dan 
bile hastaların geldiği kalburüstü bir ba-
ğımlılık tedavi merkezi olduk. Fakat onları 
kabul edemediğimiz oluyor.

Burada en mühim olan iki vaka var: Biri 
alkol, biri eroin. Alkolün çökerttiği evleri 
yıllar içinde gözümle gördüm ben. İçkiye 
çok karşıyım ben. Hayatımda ne sigara iç-
mişim, ne içki.

Gençliğimde belki Boğaz’a karşı bir iki 
yudum almışımdır. Biraz da çok çalışka-
nımdır. Mezeye oturacak vaktim de pek 
olmamıştır. Neyse işte alkolizm tedavisi 
bölümümüzde 17 senede 1 yatak boş kal-
mamıştır. Hastaları 15 gün tedavi ettikten 
sonra 2 sene boyunca her cumartesi günü 
mecbur ediyorum bana gelmeye. Ders ve-
riyoruz, içki içip içmediğini kontrol ediyo-
ruz. Tabii bunun karşılığında hiçbir ücret 
talep etmiyoruz. Bu yöntemle yüzde 95’lik 
muvaffakiyet elde ettik. O kadar ki neşeli 
bir muvaffakiyet. Evlerinden piknik sepe-
tiyle yiyecekler getirip hastanenin çamlık 
tepesinde iyileşmeyi kutlarlar her ayın ilk 
pazar günü. Eroin bağımlılarındaki başarı 
oranımız ise yüzde 65. Ama yılmıyoruz, 
parası varmış, yokmuş bakmadan durumu 
kötü olanları imkânlarımız dahilinde tedavi 
etmeye çalışıyoruz.

Yalnız buradan çıktıkları zaman onlara iş 
bulmamız da lazım. Biz tedavi ediyoruz 
ama aynı sokağa dönerlerse ne gibi bir neti-
ce alırız? Hiç. Bu konuda tecrübem çoktur. 
Tedavi olan çok çocukları işlere yerleştir-
dim, öyle tamamen kurtuldular. Aşağıdaki 
otomobil tamircileri daha merhametli çıktı. 
Onların yanına 5 tane çocuk verdim, şimdi 
usta oldular. Üstüne evlendiler. Nikâhlarına 
çağırdılar beni, yüzükleri taktım. Bir baba 
olarak bu çocuklarımızı kurtarmamız lazım 
diye düşünüyorum.”

Mustafa Kurt “Başkent Platformu, sınır 
tanımayan sevgi ve barış hareketi ol-
muştur”

Başkent Platformu Genel Başkanı Mustafa 
Kurt ise Platformun,  insanlar arasında 
dinsel, dilsel, ırksal, mezhepsel ve siyasal 

İstanbul (Sivil İnisiyatif) – Başkent 
Platformu yine bir ilk’e imza atarak, 
“insan odaklı çalışmaları ve hiçbir ay-

rım gözetmeksizin yapılan çabalarından” 
ötürü, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı’na 
“insana hizmet ödülü” verdi. Ödül törenin-
de, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı 
Dimitri Karayani, Başkent Platformu Genel 
Başkanı Mustafa Kurt ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile birlikte Balıklı Rum Hastanesi 
Fahri Yönetim Kurulu Üyesi Ali Arslan’da 
hazır bulundu.

Vakıf Başkanı Karayani “Hayatımda ne 
sigara içmişim, ne içki”

Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Di-
mitri Karayani, Balıklı Rum Hastanesi’nin, 
Fatih Sultan Mehmet’in fermanıyla 1454 
yılında Karaköy’de Büyük Balıklı Han’da 
faaliyetine başladığına işaret ederek “Şehir-
deki bir veba salgını sonrasında 1753 yılın-
da Yedikule’deki Küçükbalıklı adıyla bilinen 
bölgeye ahşap binalar yapılarak şimdiki 
yerinde faaliyete geçmiştir” dedi.

1795’ten itibaren kagir olarak yenilenen 
binalara yeni eklemelerle Balıklı Rum 
Hastanesi’nin hizmet sahasının genişlediği-
ne dikkat çeken Başkan Karayani, “Hastane 
arşivinde bulunan ruhsat, ferman ve diğer 
kaynaklardan anlaşıldığına göre; 1884’te 
akıl hastalarının tedavi ve bakımı için 
binalar, 1887’de yeni bir hastane binası, 
1888’de idare binası, 1909’da göz hastalık-
ları için yeni bir servis, 1912’de üç katlı iç 
hastalıkları binası, 1916’da da tüberkülozlu 
hastalara yeni binalar yapılmıştır. Bulaşıcı 
hastalıklar için kullanılan 7 pavyon, aradan 
geçen yol sebebiyle hastane ile bağlantısı 
kesilince 1950’de Yedikule Göğüs Hasta-
lıkları Hastanesi’ne kiralanmıştır” diye 
konuştu.

Bugün hastanenin dahiliye, genel cerrahi, 
jinekoloji, üroloji, ortopedi, kulak-burun-
boğaz, çocuk sağlığı ve hastalıkları, cilt 
hastalıkları, göz hastalıkları ve tıbbın diğer 
dallarında hizmet veren servis ve polikli-
nikleri odlunu da sözlerine ekleyen Başkan 
Karayani, sözlerine şöyle devam etti:

“Ayrıca geniş bir alana yayılan ağaçlıklı, 
huzurlu bir genel hastane içinde olması çok 
önemli olan huzurevinde hasta ve sağlıklı 
yaşlılara hizmet verilmektedir. . 

Balıklı Rum Hastanesi Vakfı hizmete girdiği 
o günden, bu güne kadar yaptığı sağlık ya-
tırımları ile daima ilk ve öncü olmayı hedef 
edinmiştir. Tarihten gelen tecrübemiz ve 
günümüz çağdaş sistemlerini kullanarak 
hizmet kalitesinde insan odaklı çalışmakta-

yız. Hastanemiz 222 yatak kapasiteli klinik 
tedavisinde çağımız kalitesini yakalamış 
bir şekilde hizmet sunmaktadır. Amacımız 
ise bu çıtayı yükseltmektir. Bunun için 
çalışmalarımız ve yatırımlarımız devam 
etmektedir”.

1991’de Balıklı Rum Hastanesi Vakfı’nın 
başına geçtiğini belirten Başkan Karayani, 
“2 doktor ve 80 personelden oluşan hasta-
nede, esrar, eroin, kokain ve alkol kullanan-
ların tedavileri önceliğimiz oldu” şeklinde 
konuştu.

Başkan Karayani, sözlerini şöyle tamamla-
dı:

“Mobilya işi yaparken fabrikamda çalışan 
iki genç vardı. Esrarkeş. Çok üzülürdüm 
hallerine. Uğraştım, gece gündüz. İyileştik-
ten sonra ustalığa terfi ettiler, ardından ev 
sahibi oldular. Bu mevzunun üstünde çok 
duruyorum ben. Çünkü öz be öz çocukla-
rımdan başka, bağımlılığa batan çocuklara 
hep kendi çocuklarım gibi bakmışımdır, 
nedense. İçim parçalanır. Giderek bu has-
talığın -ben madde bağımlılığını hastalık 
kabul ederim-yaşı düştü. 13 yaşında gelen 

görüş ayrımı yapmaksızın, dünya insan-
larını kucaklayan yapısına dikkat çekerek 
“insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu çer-
çevesinde bütün dünya insanları için çalış-
maya talip olmuş bir sivil toplum kuruluşu 
olduklarını söyledi.

İnsanlık tarihi boyunca medeniyetlerin 
ve dinlerin buluşma noktası olan Anadolu 
topraklarındaki insanların, farklılıklarına 
rağmen kendilerini ülkelerinin büyük zen-
ginliği olarak kabul etmiş olduklarına işaret 
eden Başkan Kurt, “Ülke insanımızın asır-
lardır aşina olduğu, bir arada huzurla yaşa-
ma ve birbirinin derdiyle hemhal olabilme 
kültürü, Platform tarafından, sivil örgüt-
lülük alanına taşınarak, sivil demokrasinin 
oluşmasına katkı verilmesi amaçlanmıştır” 
diye konuştu. 

Başkent Platformu’nun yürütmüş olduğu 
çalışmaların Türkiye ile sınırlı kalmadığını 
belirten Genel Başkan Kurt, sözlerini şöyle 
sürdürdü.

“Başkent Platformu, bütün dünya insan-
larının daha yaşanabilir bir dünyaya ka-
vuşabilmesi için, olanca gücüyle uğraşan 
sınır tanımayan bir sevgi, barış hareketi 
olmuştur. Başkent Platformu; “İnsanı Yaşat 
ki Devlet Yaşasın“ ilkesini düstur edinmiş, 
bu düsturla bütün dünya insanları için 
çalışmaya talip olmuş insanlardan müte-
şekkil bir sivil toplum kuruluşu olmanın, 
bilinç ve sorumluluğunu taşımaktadır. 
Başkent platformu, aynı zamanda uluslar 
arası barış kardeşlik platformudur ve ön-
celikle Ankara’da 25 ilçede yapılanmasını 
bitirip, Türk Cumhuriyetlerinde, Avrupa’da, 
Suriye’de, Irak’da, Surinam’da, ve Bal-
kanlarda, sözcüleri vasıtası ile misyonu 
çerçevesinde yoluna devam etmekte ve 
nihai hedefi olan; “Dünya Barış Kardeşlik 
Platformu”nu oluşturarak, mutlu bir dün-
yanın oluşumuna katkı sağlama amacına 
yaklaşmaktadır”.

Başkent Platformu Genel Başkanı Mustafa 
Kurt, konuşmasını şöyle tamamladı:

“İnanıyoruz ki; mutlu bireylerden mutlu 
aileler, mutlu ailelerden mutlu toplumlar, 
mutlu toplumlardan mutlu devletler, mutlu 
devletlerden mutlu bir dünya oluşur… Siz 
de bu misyona uygun düşünce ve faaliyet-
lerinizden ötürü misyonumuzun özeti olan 
insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışına hiz-
met ettiğinize inancımız tamdır”.

“İnsana Hizmet Ödülü”, Karayani’ye 
takdim edildi…

İkili görüşmeler sonrası, “insana hizmet 
ödülünü” kazanan Balıklı Rum Hastanesi 
Vakfı Başkanı Dimitri Karayaniye, ödülü, 
Başkent Platformu Genel Bakan Vekili Av. 
Neslihan Duran Kocakaya takdim etti. 

Başkent Platformu, uluslararası anlamda 
bir ilk’e daha imza attı…
Başkent Platformu, insana hizmet 
ödülünü, Balıklı Rum Hastanesi 
Vakfı’na verdi…

Balıklı Rum Hastanesi Vakfı 
Başkanı Dimitri Karayani

“Mobilya işi yaparken fabrikamda 
çalışan iki genç vardı. Esrarkeş. 
Çok üzülürdüm hallerine. 
Uğraştım, gece gündüz. 
İyileştikten sonra ustalığa 
terfi ettiler, ardından ev sahibi 
oldular. Bu mevzunun üstünde 
çok duruyorum ben. Çünkü öz 
be öz çocuklarımdan başka, 
bağımlılığa batan çocuklara 
hep kendi çocuklarım gibi 
bakmışımdır, nedense. İçim 
parçalanır. Giderek bu hastalığın 
-ben madde bağımlılığını hastalık 
kabul ederim-yaşı düştü. 13 
yaşında gelen var buraya. 
Olmaz. O yüzden çok güçlü bir 
doktor kadrosu kurdum. Şimdi 
Avrupa’dan bile hastaların geldiği 
kalburüstü bir bağımlılık tedavi 
merkezi olduk. Fakat onları kabul 
edemediğimiz oluyor”.
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of the disease - I accept drug addiction 
as disease-has fallen steadily. In his 
13-year-old comes here. No. That’s why 
I made a very strong team of doctors. 
Now, we became an outstanding 
addiction treatment center where even 
patients from Europe come. However, 
sometimes we are not able to accept 
them”.

Here there are  the most important two 
cases: one is alcohol, the other is heroin. 
Over the years I have seen with my own 
eyes smashed houses of alcohol. I am very 
opposed to take alcohol. I never smoke and 
drink in my life.

Maybe one or two sip I have in my youth 
against the Bosphorus. I am a little hard 
working. I did not have time to sit for 
an appetizer. Anyway, in 17 years 1 bed 
is even not empty in our alcoholism 
treatment department. After 15 days 
treated the patients I am compelled them 
come to me for 2 years every Saturday. 
We offer courses. We’re checking if they 
are taking alcohol. Of course, in return 
we do not charge. With this method, we 
have achieved 95 percent success. So 
much cheerful success is. They bring food 
with picnic basket from their homes and 
celebrate their healing on the top of pines 
hill of the hospital on the first Sunday of 
each month. Our success rate in heroin 
dependents is 65 percent. But we are not 
giving up, regardless of whether they have 
money or not we are trying to cure them 
within our facilities.

When they came out here alone, we need to 
find them work. We’re treating them, but 
if they return the same street as a result 
what we get? Nothing. In this regard, I have 
many experiences. I put a lot of kids who 
have been treated to jobs; they got rid of it 
completely. The following auto mechanics 
was more compassionate. I gave them 
five children, now they are the masters. 
They married on top. They called me their 
weddings I put the rings. As a father, I 
think we got to save these children. “

Mustafa Kurt “Capital Platform, 
has been boundless love and peace 
movement”

İstanbul (Civil Initiative) – Capital 
Platform breaking new ground 
again, gave “human service award” to 

Fish Greek Hospital Foundation due to 
“people-oriented work and efforts made   
without any discrimination”. In the award 
ceremony, Dimitri Karayani President of 
the Foundation of Fish Greek Hospital, 
Mustafa Kurt General Chairman of 
Capital Platform and together with the 
Board of Directors, Ali Arslan Honorary 
Board Member of Fish Greek Hospital was 
present.

Karayani President of the Foundation “I 
never smoke and take alcohol in my life”

Dimitri Karayani President of the 
Foundation of Fish Greek Hospital, 
marking that Fish Greek Hospital started 
its activities in Big Fish Han on the decree 
of Sultan Mehmed the Conqueror in 1454 
said that after an outbreak of the plague 
in the city became operational at present 
place known as Küçükbalıklı at Yedikule 
after the construction of wooden blocks in 
1753. 

Renewed masonry buildings from 1795 
President Karayani who remarks with new 
additions service area of the Fish Greek 
Hospital expanded,  “ as being understood 
from the archives of Hospital the license, 
the decree, and other sources; the buildings 
for treatment and care of mentally ill in 
1884, In 1887 a new hospital building, In 
1888 the administration building, In 1909, 
a new service for eye diseases in 1912, a 
three-storey building for internal diseases, 
for the tuberculosis patients in 1916 new 
buildings had been built. 7 pavilions used 
for infectious diseases disconnected with 
the hospital due to the intervening cause 
leased to Yedikule Chest Disease Hospital 
in 1950 “he said.

President Karayani adds his words that 
today the hospital has services and 
polyclinics on internal diseases, general 
surgery, gynecology, urology, orthopedics, 
ear-nose-throat, child health and diseases, 
skin diseases, eye diseases and other 
branches of medicine, continued his words 
as follows:

In addition, patients and healthy elderly 
are provided services in a nursing home in 
a general hospital which is very important 
to be of wooded, peaceful broad range. 

Fish Greek Hospital Foundation aims to 
be always the first and a pioneer with its 
health investments from that day that 
enter the service to this day. using our 
experience from the date of service and  
contemporary systems we worked in the 

quality of service as human-oriented. 
222-bed hospital provides services in a 
way captured the quality of the clinical 
treatment of our time. Our aim is to 
raise this bar. To do this, our efforts and 
investments continue “.

Karayani stating that he became per-
President of Fish Greek Hospital 
Foundation in 1991, he said “in the 
hospital consisting of 2 doctors and 80 
staff is our priority the treatment of 
marijuana, heroin, cocaine and alcohol 
users “.

President Karayani, finished by saying: 

“while I was doing furniture work in my 
factory there were two young people 
working. Junkie. I was very sad for 
their situation. I worked day and night. 
After their recovery, were appointed to 
mastery, and then became the landlord. 
This is a matter which I am standing on 
a lot. Because I looked at the children 
sinking of addiction like own my children 
other than my own children, for some 
reason. It tears my heart out. The age 

Mustafa Kurt General Chairman of Capital 
Platform by drawing attention to the 
structure of the platform which embraces 
people , without making religious, 
linguistic, racial, sectarian and political 
views distinction  among the people 
said that they are a non-governmental 
organization aspire to work for the people 
of the whole world under the motto of “let 
live people that the state lives.

President Kurt who indicates despite their 
differences people on the territory of 
Anatolia, the meeting point of civilizations 
and religions throughout human history, 
have accepted themselves as the greatest 
wealth of their countries said that “Our 
country people are familiar with culture 
of living in peace together and suffering 
each other problems for hundreds of years, 
moving to the field of civil organization 
aimed to contribute to the formation of 
civil democracy.

General President Kurt said the work 
carried out by the Capital Platform is not 
limited to Turkey.

“Capital Platform, has been a movement of 
boundless love and peace trying with all its 
strength for the people of the whole world 
to make world a more livable place. Capital 
Platform has adopted the motto of “let 
live people that the state lives”; and carry 
the consciousness and the responsibility 
of being a non-governmental organization 
which consists of people aspire to work 
with this motto for the people of the world. 
Capitol platform, is also an international 
peace fraternity platform and primarily 
complete its construction in 25 towns in 
Ankara, resumed its activities under its 
mission in Turkish Republics, Europe, 
Syria, Iraq, Suriname, and the Balkans 
through its spokesman and that its 
ultimate goal; by creating “World Peace 
Fellowship Platform” approaching its goal 
to contribute the formation of a happy 
world. “

Mustafa Kurt General Chairman of 
Capital Platform finished his speech:

 We believe that from happy individuals 
happy families, happy families to happy 
societies, , happy communities to happy 
states, happy states brings a happy world 
... Because of your thought and activities 
undertaken with this mission our confident 
is full for your service to the understanding 
of the summary of  our mission “let live 
people that the state live.”

Human Service Award” was presented to 
Karayani...

After bilateral talks, Adv. Neslihan Duran 
Kocakaya Vice President of Capital 
Platform presented the award to Dimitri 
Karayani President of Fish Greek Hospital 
Foundation winning of “human service 
award”.

Capital City Platform once more one of 
the firsts in the international arena…
Capital Platform, human service 
award was given to Foundation of 
Fish Greek Hospital...

Dimitri Karayani President of 
the Foundation of Fish Greek 
Hospital

“while I was doing furniture work 
in my factory there were two 
young people working. Junkie. I 
was very sad for their situation. 
I worked day and night. After 
their recovery, were appointed 
to mastery, and then became the 
landlord. This is a matter which 
I am standing on a lot. Because I 
looked at the children sinking of 
addiction like own my children 
other than my own children, for 
some reason. It tears my heart 
out. The age of the disease - I 
accept drug addiction as disease-
has fallen steadily. In his 13-year-
old comes here. No. That’s why 
I made a very strong team of 
doctors. Now, we became an 
outstanding addiction treatment 
center where even patients 
from Europe come. However, 
sometimes we are not able to 
accept them”.
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