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Ramazan TOPRAK
Süreç…?  Process..?

TRT Radyo  Türkü Neden Kapatılmalıdır?
Why Should TRT Radio Türkü (Ballad) be closed?

Tüm Yönleriyle “Keşke” (I)
“I wish” with  All Sides  (I)

Teröre Karşı, Turizm Açılımı…
Tourism Opening Against Terror …

İnsan ve İnsânî Değerler
Human And Humanistic Values

Yeni anayasa için aslında toplumsal 
mutabakat şart değildir! 
Social consensus is not necessary for the new 
constitution!

Tümsiad 5. Olağan Genel Kurulu

5th Regular General Council 
Meeting of TUMSIAD

Başbakan Erdoğan, Tüm Sanayici ve İş Adamları 
Derneği  TÜMSİAD’ın  yönetimine ve tüm üyelerine, 
ekonomik büyümeye sağladıkları katkılardan dolayı 
teşekkür etti.

Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan thanked the 
chair and all members of TUMSIAD (All Businessmen 
and Industrialists Association) for their contribution 
to the economic growth.

Beyaz Duman Tüttü! 
Yeni Papa Seçildi!
266. Papa Buenos Aires Başpiskoposu 
Kardinal Jorge Mario Bergoglio…

266th Pope is the Archbishop 
of Buenos Aires Cardinal Jorge 
Mario Bergoglio…

White Smoke Signalled!
New Pope Elected!

Başkent Platformu Genel Başkanı Mustafa KURT ve bera-
berindeki heyet Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti Kırım Tatar 
Milli Meclis Başkanı Mustafa Cemil Kırımoğlu ile bir araya 
gelerek “sosyal ve ekonomik projeler konusunda” fikir teatisin-
de bulundular…

“Türk İşadamları İçin Kırım’da 
Yatırım Çok Cazip”

Mustafa KURT the Chairman of the Capital Platform and the 
delegation accompanying him met with Mustafa Cemil Kırı-
moğlu, the President of the Crimean National Assembly of the 
Crimean Tatar Autonomous Republic, and made   exchange of 
ideas “in the social and economic projects”… 

Başkent Platformu Başkanı, Mustafa KURT: 

The Chairman of the Capital Platform, Mustafa KURT:

“Investment in the Crimea is Very 
Attractive for Turkish businessmen” 

Başkent Platformu Başkanı Mustafa Kurt ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Anayasa Komisyo-
nu Başkanı Burhan Kuzu’yu ziyaret ederek, “Yeni Anayasa Süreci ve Başkanlık Sistemi” 
üzerine bir dizi görüşme gerçekleştirdiler…

Anayasa Komisyon Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu : 

Chairman of Constitutional Commission Prof. Burhan Kuzu:

Parlamenter Sistemde, 
Parlamentonun sadece adı var…

Parliament is just a name in 
Parliamentary system...
The Chairman of Baskent Platform, Mustafa Kurt and the Board of Members carried out 
a series of interviews on “New Constitutional Process and the Presidential System” with  
the Chairman of the Constitutional Commission, Burhan Kuzu through a visit. 

“İşgalin son bulması ve 
Filistinlilerin özgürce ve 
kendilerini güvende hissederek 
hareket ve seyahat etmeleri en 
temel hakları… Haklarına saygı 
duyuyorum, yarının bugünden 
daha iyi olacağına inanıyorum”

“Ending the occupation and 
letting the Palestinians to live 
and travel freely by feeling 
free and safe is their basic 
right. I respect their rights 
and believe that tomorrow 
will be better than today”.

ABD Başkanı Obama: 
“Filistin Devletinin 
Kurulmasını 
Destekliyorum”

US President Obama: 
“I support the 
establishment of 
State of Palestine”

Türkiye’de Toplumsal Restorasyon…
Social Restoration In Turkey

Sayfa 5/ Page 5
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Tüm Sanayici ve İşadamları 
Derneği  5. Olağan Genel Kurulunu 
İstanbul Pendik Green Park Otel’de 
gerçekleştirdi. 

Başbakanın katıldığı TÜMSİAD Genel 
kuruluna; AB Bakanı ve Başmüzakereci 
Egemen Bağış, Ekonomi Bakanı Zafer 
Çağlayan, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız, Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı,  
Ulaştırma  Bakanı Binali Yıldırım,  
Başkent Platformu Genel Başkanı 
Mustafa Kurt, Sivil toplum kuruluş 
temsilcileri ve Kırgızistan başta olmak 
üzere bir çok ülkeden yerli ve yabancı 
temsilciler katıldı. 

Tüm Sanayici ve İş Adamları Der-
neği (TÜMSİAD) Genel Başkanı 
Hasan Sert, çözüm sürecine 

ilişkin, “Eğer bir baldıran zehri içilecek-
se bunu sadece size içirtmeyiz Sayın 
Başbakanım. Milletimizle hep birlikte 
bu zehri içeriz ama bu baldıran zehrini 
içmeye gerek kalmayacak herhalde. ve 
inşallah hep birlikte o güzel zemzemi 
içeceğiz yakın bir zamanda” dedi.

Sert, TÜMSİAD 5. Olağan Genel 
Kurulu’nda yaptığı konuşmada, yak-
laşık 70 trilyon dolar civarında olan 
dünya ticaretinin yüzde 64’ünün, 45 
trilyon dolarına denk gelen kısmının 
dünya nüfusunun yüzde 14’ü tarafın-
dan ilgilenildiğini söyleyen Sert, geriye 
kalan yüzde 36’lık kısmın ise 25 trilyon 
dolarını elde ettiğini anlattı.

Son yıllarda Türkiye’deki ekonomik 
gelişmelerden bahseden Sert, İsrail’in 
Türkiye’den özür dilemesinin ve yap-
tırımları kabul etmesinin tarihe düşü-
lecek önemli bir not olduğunun altını 
çizdi.

-”Başkanlık sisteminin günün formatı-
na uygun hale getirilerek çalıştırılması 
gereğine inanıyoruz”-

Sert, çözüm sürecine ilişkin, “Eğer bir 
baldıran zehri içilecekse bunu sadece 

size içirtmeyiz Sayın Başbakanım. Mil-
letimizle hep birlikte bu zehri içeriz 
ama bu baldıran zehrini içmeye gerek 
kalmayacak herhalde. ve inşallah hep 
birlikte o güzel zemzemi içeceğiz yakın 
bir zamanda” değerlendirmesini yaptı.

Çözüm süreci ile ilgili tarihe önemli 
notlar düşüleceğine işaret eden Sert, 30 
yıldır kan ve gözyaşı akan Türiye’de hu-
zurun tesis edilecek gibi görüldüğünü 
söyledi.

Türkiye’nin son yıllarda kazandığı 
fırsatları heder etmemesi gerektiğine 
dikkati çeken Sert, gelecek dönemdeki 
seçimler ve sonrasında nasıl bir Türki-
ye Türkiye’nin şekilleneceğinden kaygı 
duyduklarını ifade etti.

Sert, bu noktada oturmuş taşların ye-
rinden oynatılmaması adına 3 dönem 
görev yapan parlamenterlerin yeniden 
seçilmesinin sınırlandırılmasının göz-
den geçirilmesini ya da gelişmiş ülkeler-
de var olan başkanlık sisteminin günün 
formatına uygun hale getirilerek çalıştı-
rılması gereğine inandıklarını söyledi.

TÜMSİAD Genel Kurulu Başbakan Ko-
nuşması

“Bizim nüfus artış hızımızın kesinlikle 
yüzde 2’nin üzerinde olması şarttır”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Bizim 
nüfus artış hızımızın kesinlikle yüzde 
2’nin üzerinde olması şarttır. Biz 2’de 
filan kalır daha aşağı düşersek 2040 yılı 
büyük bir tehlikedir” dedi.

Erdoğan, Tüm Sanayici ve İşadamları 
Derneği’nin (TÜMSİAD) Pendik Gre-
en Park Otel’de düzenlenen 5. Olağan 
Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, 
genel kurulun hayırlara vesile olmasını 
diledi.

TÜMSİAD’ın, yurt dışında bulunduğu 
her yerde, ay yıldızlı bayrağı büyük bir 
onurla ve gururla dalgalandırdığını ifa-
de eden Erdoğan, şunları kaydetti:

“Çalışmalarınızla, duruşunuzla, tavrı-
nızla, başarılarınızla, Türkiye’yi ve aziz 
milletimizi, şanına, büyüklüğüne yara-

şır şekilde tüm dünyada temsil ettiğiniz 
için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. 
TÜMSİAD’ın, 2013 yılında 2 önemli 
uluslararası faaliyeti gerçekleştireceği-
ni büyük bir memnuniyetleöğrendim. 
Bu faaliyetler sırasına göre, gerçi ifade 
etmeyeceğim ama eylül ayında inşallah 
birinci TÜMEXPO Genel Ticaret Fuarı 
düzenlenecek. Haziran ayında da son 
derece anlamlı, son derece önemli bir 
kurultay, Birinci Uluslararası Türki-
ye Sağlık Mezunları Kurultayı’nı gerçek-
leştireceksiniz. Türkiye’de okumuş, 3 
bin 500 civarında hekim ve sağlık çalı-
şanlarının Türkiye’de bir kurultay çatısı 
altında tekrar bir araya getirilmelerini 
doğrusu son derece önemli buluyorum, 
anlamlı buluyorum son derece heyecan 
verici bulduğumu ifade etmek istiyo-
rum. Türkiye’de okumuş, şu anda ken-
di memleketlerinde mesleklerini icra 
eden, saygın bir konumda bulunan me-
zunlarla irtibatın ve muhabbetin güç-
lendirilmesi inanıyorum ki Türkiye’nin 
tanıtımına çok büyük katkılar sağlaya-
caktır. Bu uluslar arası faaliyetleriniz-
den dolayı da sizleri ayrıca tebrik ediyo-
rum, başarılarınızın artarak devamını 
diliyorum.”

“Türkiye ekonomisi 2012’de yüzde 2 
büyüme kaydetti”

Başbakan Erdoğan, TÜMSİAD’ın yöne-
timine ve tüm üyelerine, ekonomik bü-
yümeye sağladıkları katkılardan dolayı 
şükranlarını ifade etmenin, “boynunun 
borcu olduğunu” belirterek, şöyle de-
vam etti:

“Hafta başında açıklanan rakamlara 
göre, Türkiye ekonomisi 2012 yılın-
da yüzde 2,2 oranında bir büyüme 
kaydetti. Gelişmiş ekonomilerin ciddi 
oranlarda daraldığı, Avrupa’da büyüme 
ortalamasının sıfırın altına düştüğü 
bir ortamda, Türkiye’nin yüzde 2,2 
oranında büyüme kaydetmesi elbette 
çok önemli bir başarıdır. Daha önce de 
ifade ettim 2012 yılında, Belçika ekono-
misi yüzde 0,2 oranında küçüldü. Çek 
Cumhuriyeti aynı şekilde yüzde 1,3 ora-
nında daraldı. İtalya ekonomisi 2012 

yılında yüzde 2,4 oranında o da daraldı. 
Yunanistan için yapılan büyüme pro-
jeksiyonu yüzde eksi 6,4... Almanya’nın 
ancak yüzde 0,7 büyüdüğüne, İngiltere 
ve ABD’nin bizim kadar, yani yüzde 2,2 
büyüdüğüne, Japonya’nın büyüme ora-
nının yüzde 2’de kaldığına şahit olduk.”

Dünyada bu kadar büyük daralma ve 
durgunluk yaşanırken Türkiye’nin yine 
pozitif bir büyüme kaydettiğini anlatan 
Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2002-2012 arasında, 10 yıllık büyüme 
ortalaması ülkemizin yüzde 5,1. Gayri-
safi yurt içi hasılamız 2002 yılında 350 
milyar liraydı, 2010 yılında ilk kez 1 
trilyon sınırını aştık ve 2012’de TL ba-
zında milli gelirimiz 1 trilyon 417 mil-
yar liraya ulaştı. Dolar bazında durum 
nedir ona bakarsak dolar bazında mil-
li gelirimiz 2002 yılında 230 milyar do-
lar iken 2012 sonu itibarıyla hamdolsun 
786 milyar dolar oldu. Yine bu süreçte, 
kişi başına milli gelirimize bakalım 
2002’de 3 bin 500 dolar, 10 yılda yakla-
şık yine 3 katı bir artışla 2012’de 10 bin 
504 dolara yükseldi.”

“TÜMSİAD ailesinin bu konuda çok 
daha başarılı olması lazım. Bu hafife 
alınacak bir konu değil. Bizim bir defa 
nüfus artış hızımızın kesinlikle yüzde 
2’nin üzerinde olması şarttır. Biz 2’de 
filan kalır daha aşağı düşersek 2040 yılı 
büyük bir tehlikedir. Çünkü yaşlanmış 
bir nüfusla kalkınma olmaz kardeşle-
rim. Genç, dinamik nüfusla kalkınma 
olur. Ekonominin sırrı insandadır. Eğer 
genç, dinamik insanımız varsa o ülke 
evelallah alır başını gider. Biz şu anda 
güçlüysek, güçleniyorsak bunun tek se-
bebi genç nüfusumuzun oluşundandır. 
Bize ekonomide öğretirlerdi, ‘ekonomi-
de başarının sırrı emektir, sermayedir 
yatırımdır, üretimdir’ bunları söylerler-
di. Sonra düşündüm düşündüm hayatın 
içinde dedim ki ‘hayır bu anlatılanların 
hepsi geliyor insana dayanıyor’ İnsan 
varsa emek var, insan varsa sermaye 
var, insan varsa tüketim var, insan var-
sa üretim var, insan yoksa bunların hiç 
biri yok. Hele hele bizler bu işteki has-
sasiyetimizin manevi bilinci içerisinde 
olmamız lazım. Çoğalacağız, onunla da 
iftihar edeceğiz. Asla zillete düşmeye-
ceğiz.”

“Yıllarca bu ülkede doğum kontrolü 
yaptırmak suretiyle maalesef bu mille-
tin neslini kurutmanın gayreti içerisin-
de olanlar oldu” diyen Erdoğan, şöyle 
konuştu:

“Şimdi biz diyoruz ki bu milletin yeni-
den ayağa kalkması için en az 3 diyo-
ruz. Bu kadar açık söylüyorum. Bunu 
yapmamız lazım. Onun için TÜMSİAD 
ailesine bunun kesinlikle yaraşır olması 
gerekir. Tabi bunu her yerde söylüyo-
rum o ayrı. Ama burada da özellikle 
söylüyorum. Tabi burada şimdi Faslı 
bakanımız var ona da söylüyorum ‘sa-
kın siz azaltmayın ha siz de aynı şekilde 
çoğaltın.”
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5th Regular General Council Meeting 

of All Businessmen and Industrialists 

Association was held at Pendik Green Park 

Hotel in İstanbul. 

In addition to PM Erdoğan; Minister 

for EU Affairs and Chief Negotiator 

Egemen Bağış, Minister of Economy 

Zafer Çağlayan, Minister of Energy and 

Natural Resources Taner Yıldız, Minister 

of Customs and Trade Hayati Yazıcı, 

Minister of Transportation Binali Yıldırım, 

Chairman of the Capital City Platform 

Mustafa Kurt, representatives of NGOs 

and representatives from other countries 

attended the meeting.

Chairman of All Businessmen and 
Industrialists Association Hasan 
Sert said regarding the peace pro-

cess; “If anyone is to drink this poison, 
we will not let you drink it Mr. Prime 
Minister. We will drink altogether as a 
nation but we hope there will be no need 
for that. Hopefully we will be drinking 
that holy water of zamzam soon”.

Sert in his speech addressing the general 
council of TÜMSİAD said of the 70 tril-
lion dollars of trade volume in the world; 
64 percent equaling to 45 trillion dollars 
is in the hands of 14 percent of the pop-
ulation of the world and the remaining 
36 percent gets only 25 trillion dollars of 
this amount.

Mentioning recent economical develop-
ments in Turkey, Mr. Sert stated that 
Israel’s apology from Turkey was an im-
portant mark in the history.

“We believe that the presidential 
system must be functionalized by 
updating to current conditions”

Regarding the peace process Mr. Sert 
said; “If anyone is to drink this poison, 
we will not let you drink it Mr. Prime 
Minister. We will drink it altogether as a 
nation but we hope there will be no need 
for that. Hopefully we will be drinking 
that holy water of zamzam soon”.

Stating that important notes have been 
marked on the history regarding the 
peace process, Mr. Sert said that it ap-
peared as peace will be established in 
Turkey, which was stage to blood and 
tears during the past 30 years.

“Turkey should waste the chances it has 
gained in the recent years. In fact we are 
worried about the formation of Turkey 
after the upcoming elections. Therefore 
we think the AK Party’s decision for lim-
iting the election duration with 3 years 
should be reconsidered and that the 
presidential system, which is present in 
developed countries should be updated 
according to the current conditions and 
actualized.

Prime Minister Erdoğan’s Speech at 
TÜMSİAD General Council Meeting

“The increase in the rate of population 
should be above 2 percent”

PM Recep Tayyip Erdoğan; “The increase 
in the rate of our population should be 
above 2 percent. If we fall below this 
rate, we will be facing a threat in the year 
2040”.

Erdoğan wished all the best for the fifth 
general council meeting of TUMSIAD 
held in İstanbul.

Mentioning that TÜMSİAD represents 
Turkey in every part of the world proud-
ly, PM Erdoğan said:

“I would like to thank you for represent-
ing Turkey and our great nation accord-
ingly in every part of the world with your 
works, stance, attitude and successes. 
I have learned with great pleasure that 
TUMSIAD will be conducting two main 
international activities in 2013. The first 
one is that hopefully in September they 
will be organizing TUMEXPO General 
Trade Fair. Later in June there will be a 
very important activity; the First Inter-
national Turkey Health Graduates Con-
gress. I attribute great importance to 
gathering around 3500 doctors who have 
graduated from universities in Turkey. I 
believe such a gathering and re strength-
ening the ties with graduates from Tur-
key will contribute a lot to the promotion 
of Turkey. I would like to congratulate 
you for your international activities and 
wish continuation of your success”.

“Economy of Turkey grew 2 percent in 
2012”.

PM Erdoğan mentioned it was his duty 
to thank TUMSIAD’s management and 
all members for their contribution to the 
economic growth:

“According to the figures announced ear-
ly this week, the economy of Turkey grew 
2.2 percent in 2012. In a period when de-
veloped economies are shrinking serious-
ly and the average growth rate in Europe 
has fallen below zero, this growth rate is 
in fact a major success. As I mentioned 
before, the Belgian economy shrank 0.2 
percent in 2013; Czech Republic by 1.3 
percent, Italy by 2.4 percent. The growth 
projection made for Greece is minus 6.4 
percent. In this period Germany grew 
only 0.7 percent, England and USA 2.2 

percent and Japan by 2 percent”.

PM Erdoğan continued his speech say-
ing:

“Between 2002 and 2012, the aver-
age growth rate for our country during 
the last decade is 5.1 percent. The GDP 
was 350 billion TL in 2002; in 2010 we 
exceeded the trillion limits and in 2012 
we achieved 1.4 trillion dollars. Looking 
from the view of US dollars, our national 
income was 230 billion dollars in 2002. 
In 2012, thank to God we achieved 786 
billion dollars. Looking at capita per in-
come; in 2002 it was 3500 dollars, in 
2012 10,504 dollars in 2012”.

“TÜMSİAD family must be more dedicat-
ed in this prospect. This should be under-
estimated. First of all, the increase in the 
rate of our population should be above 2 
percent. If we fall below this rate, we will 
be facing a threat in the year 2040, be-
cause it would not be possible to achieve 
development with an aged population. It 
is rather achieved with a young and dy-
namic population. The core of economy 
is human resource. If you have a young, 
dynamic population that country will 
run very fast. If we have a strong econ-
omy now, it is because we have a young 
population. We were always taught that 
“the secret of success in economy is la-
bor, capital, investment and production”. 
Later I thought all these factors rely on 
human resource. If there is human there 
will also be labor, capital, consumption, 
production; if not, none of these will ex-
ist. In addition we have to be in moral 
sensitivity of this issue. We will grow 
and be proud of it. We will never fall into 
abasement”.

“For many years they aimed to cut the 
fertility of this nation through plots like 
family planning. Now we say we want at 
least 3 children for the rise of this nation. 
We have to achieve this. I want this also 
from the TUMSIAD family as I keep say-
ing this everywhere. We also have a guest 
Minister from Morocco here; I also sug-
gest him the same thing; “never reduce 
your population but rather look for ways 
to increase it”.

5th Regular General Council 
Meeting of TUMSIAD

Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan thanked the chair 
and all members of TUMSIAD (All Businessmen and 
Industrialists Association) for their contribution to the 
economic growth.

TÜMSİAD Genel Başkanı Dr. Hasan Sert, Başkent Platformu Genel 
Başkanı Dr. Mustafa Kurt, 21. ve 22. Dönem Milletvekili Ramazan 
Toprak ve Kırgızistan Temsilcisi Saıbzhan Salızhanov  TÜMSİAD 5. 
Olağan Genel Kurulunda bir araya geldiler.
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Kırım (Sivil İnisiyatif) 
– Başkent Platformu 
“insanı yaşat ki, devlet 

yaşasın” düsturu çerçevesinde 
gerçekleştirdiği yurt dışı ziyaret-
lerinden birinide Kırım’a yaptı.

Türk Dünyasının önemli lider-
lerinden Kırım Tatar Milli Mec-
lis Başkanı Mustafa Cemil Kırı-
moğlu ile bir araya gelen Başkent 
Platformu Başkanı Mustafa Kurt 
ve beraberindeki heyet, Türkiye 
ile Kırım arasındaki sosyal ve 
ekonomik ilişkilerin geliştirilme-
si konusunda fikir alış verişinde 
bulundu.

Kurt “Türk-Kırım İş Forumu ile 
yeni yatırım alanlarını belirleye-
ceğiz”

Başkent Platformu Başkanı Mus-
tafa Kurt, ziyaret dolayısıyla yap-
tığı değerlendirmede hem Türk 
işadamlarının, hem de Kırım’lı 
işadamlarının ortak yatırım yap-

ma konusunda birlikte hareket 
etmeye hazır olduklarını söyledi.

Kurt, Kırım İş Adamları Derneği 
ile yapılan görüşmelerde yapı-
labilecek yatırımlar konusunda 
önemli mesafeler kat edildiğini 
belirterek “Prensipte iyi niyet 
anlaşması gerçekleştirdik. Ya-
kında Türk işadamları ve Kırımlı 
işadamları ile birlikte bir İş Foru-
mu düzenlemek istiyoruz” diye 
konuştu.

Bir hafta süren temasların iki 
ülke arasındaki dostluğu pekiş-
tirdiğini kaydeden Başkan Kurt,  
şunlara dikkat çekti: 

“Kırım Tatarları 1944 yılında 
sürgün edilişlerinin izlerini hala 
taşıyorlar… Onlarca yıl öz vatan-
larına özlem duyan Kırımlılar 
memleketlerinde adeta gurbeti 
yaşıyorlar. Bizler bu bakış açısını 
değiştirmek için buradayız. Birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 

Crimea (Non-
Governmental 
Initiative) - Capital 

Platform held one of its official 
visits to Crimea within the 
framework of the motto “let the 
people live, so that the state is 
alive”.

Mustafa KURT the Chairman 
of the Capital Platform and the 
delegation accompanying him 
met with one of the important 
leaders of the Turkish World 
Mustafa Cemil Kırımoğlu, 
the President of the Crimean 
National Assembly and made 
exchange of ideas to develop the 
social and economic relations 
between the two countries. 

Kurt “We are going to determine 
new investment areas with 
the Turkish-Crimean Business 
Forum “

The Capital Platform’s Chairman 
Mustafa Kurt stated in his 
assessment due to his visit that 
both the Turkish businessmen 

the Crimean businessmen are 
ready to act together in co-
investment. 

Kurt remarked that there 
has been significant progress 
in specifying the possible 
investments   in talks with 
the Crimean Businessmen’s 
Association and said that “We 
made a good will agreement 
in principle. Soon, along with 
Turkish businessmen and 
Crimean businessmen we would 
like to organize a Business 
Forum”.

By saying a week-long visit 
consolidated the friendship 
between the two countries the 
Chairman Kurt underlined the 
following facts:

“The Crimean Tatars still have 
the traces of the exile in 1944... 
The Crimeans who had to live 
abroad and work for decades 
with missing their homeland 
are living as if they are abroad. 
We are here to change that 

Başkent Platformu Genel Başkanı Mustafa KURT ve beraberindeki 
heyet Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı 
Mustafa Cemil Kırımoğlu ile bir araya gelerek “sosyal ve ekonomik 
projeler konusunda” fikir teatisinde bulundular…

“Türk İşadamları İçin Kırım’da 
Yatırım Çok Cazip”

Mustafa KURT the Chairman of the Capital Platform and the 
delegation accompanying him met with Mustafa Cemil Kırımoğlu, the 
President of the Crimean National Assembly of the Crimean Tatar 
Autonomous Republic, and made   exchange of ideas “in the social and 
economic projects”… 

Başkent Platformu Başkanı, Mustafa KURT: 

The Chairman of the Capital Platform, Mustafa KURT:

“Investment in the Crimea is Very Attractive 
for Turkish businessmen” 

edebilir isek, sosyal ve ekonomik 
yönden ileri adımlar atabiliriz. 
Ben bu kararlılığın, hem bizde, 
hem Kırımlılarda var olduğunu 
gördüm”.

Kırım Türklerinin sorunlarına 
çözüm amacıyla Kırım Özerk 
Cumhuriyetine gittiklerini de 
vurgulayan Başkan Kurt, sözleri-
ni şöyle tamamladı: 

“Kırım Tatarlarının acılı öykü-
sünü gençlik yıllarımdan beri 
yüreğimde hissederim… Başkent 
Platformu olarak, Kırım’ın sosyal 
refahının yükseltilmesi için eli-
mizden geleni yapma konusunda 
kararlıyız. Bu da karşılıklı ilişki-
lerimizin artırılmasına bağlı… 
Diyorum ki, gelin bu bölgeye 
yatırım yapalım… Çünkü Kırım 
Özerk Cumhuriyeti her türlü ya-
tırımın yapılabileceği bir bölge… 
Hem ekonomilerimizi iyileştire-
lim, hem ilişkilerimizi…”

perspective. If we are able to 
move in unity and solidarity, 
we can take a step socially and 
economically forward. I saw this 
commitment both in us and in 
Crimeans.”

The Chairman Kurt finished his 
words as follows by underlying 
the fact that they also went 
to the Crimean Autonomous 
Republic to solve the problems of 
Crimean Turks: 

“I have been feeling the painful 
story of the Crimean Tatars in 
my heart since I was a teenager... 
As the Capital Platform, we are 
determined to do everything we 
can to increase social welfare 
of Crimea. This depends on our 
mutual relations ... I mean, come 
and let’s invest in the region... 
Because Autonomous Republic 
of Crimea is a region in which 
all kinds of investments can 
be made... So let’s make both 
our economies and relations 
better…”
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Ankara (Non Governmental 
Initiative) – Following Pope 
Benedictus XVI’s resignation on 

February 28th, the Catholic Church elected 
its 266th Pope. The new Pope is Archbishop 
of Buenos Aires Cardinal Jorge Mario 
Bergoglio…

Saluting the crow from St. Peter’s 
Basilica …

The new spiritual leader of the Catholic 
Church, 266th Pope, Archbishop of Buenos 

Aires Cardinal Jorge Mario Bergoglio was 
elected with 2/3 votes of 115 cardinals and 
was named as Pope Francis I. Saluting the 
crowd from St. Peter’s Basilica, Pope said 
“the whole world should walk on the path 
of love and brotherhood”.

Being the first Pope selected from outside 
Europe, Pope Francis I addressed more 
than 50000 people from the St. Peter’s 
Basilica saying “I want you to pray God to 
bless me”.

True to His Name…

Bergoglio, similar to Francis of Assisi is 
known to turn his back to the blessings of 
the world.

Being the first Latin American Pope, 
the 76 year-old Bergoglio comes from a 
middle-class Italian migrant family. Unlike 
previous Buenos Aires cardinals, Bergoglio 
is known for his very simple and plain 
lifestyle.
Travelling to the church with bus, cooking 
his own food and frequently visiting 
suburb neighborhoods of Buenos Aires, 
Bergoglio believes the Church should assist 
the believers rather than dealing with 
Christian doctrines.

Criticizing Argentine ecclesiastics saying 
‘how easy you forgot that Jesus Christ 
washed in the same fountain with the 
lepers and ate with prostitutes. Christ 
had advised us to embrace our brothers”, 
Bergoglio believes the real job of an 

Ankara (Sivil İnisiyatif) – Papa 16. 
Benediktus’un 28 Şubat’ta görevin-
den ayrılmasının ardından Katolik 

Kilisesi’nin 266’ıncı Papası’nın belirlendiği 
seçim yapıldı… Yeni Papa, Buenos Aires 
Başpiskoposu Kardinal Jorge Mario Ber-
goglio…

Aziz Petrus Bazilikası’ndan halka se-
lam…

Katalik Dünyası’nın yeni ruhani lideri 
266. Papa Buenos Aires Başpiskoposu 
Kardinal Jorge Mario Bergoglio, 115 kar-
dinalin üçte iki orantısıyla aranan oylarla 

seçilerek Fransis adını aldı… Aziz Petrus 
Bazilikası’ndan halkı selamlayan Papa “tüm 
dünya sevgi ve kardeşlik yolunda ilerlemeli” 
dedi.

Avrupa dışındaki bir ülkeden seçilen 
ilk papa olan I. Francis, Aziz Petrus 
Meydanı’nda toplanan yaklaşık 50 bin ki-
şiye hitaben ‘’Beni kutsaması için Tanrı’ya 
dua etmenizi istiyorum’’ diye seslendi.

İsmiyle Müsemma Bir Papa…

Bergoglio da tıpkı ismini aldığı Assissili 
Francis gibi dünya nimetlerine sırt çevir-
mesiyle tanınıyor.

Latin Amerikalı ilk papa olan 76 yaşındaki 
Bergoglio, orta-sınıf İtalyan göçmeni bir 
aileden geliyor. Bergoglio, kendisinden ön-
ceki Buenos Aires kardinallerinden farklı 
olarak son derece basit ve sade bir yaşam 
sürüyor.

Kiliseye otobüsle giden, yemeğini kendisi 
pişiren ve Buenos Aires’in gecekondu ma-
hallelerini sık sık ziyaret eden Bergoglio, 
kilisenin Hristiyanlığın doktrinleriyle uğ-
raşmak yerine inananlara yardım etmesi 
gerektiğine inanıyor.

‘’İsa Peygamber’in cüzamlılarla aynı suda 
yıkanıp hayat kadınlarıyla yemek yediğini 
ne çabuk unuttunuz. İsa, bizlere kardeşle-
rimizle kucaklaşmayı öğütlemişti’’ diyerek 
Arjantinli din adamlarını eleştiren Bergog-
lio, din adamlarının asıl görevinin dışarı 
çıkıp insanlara İsa’nın öğretilerini yaymak, 
yardıma ihtiyaç duyanları kucaklamak ol-
duğunu söylemişti.

Bergoglio, 2001 yılında Buenos Aires Kar-
dinali olduğunda kendisine sunulan köşkte 
yaşamayı reddetmiş, sobayla ısınan tek göz 
odasında kalmaya devam etmişti.

Arjantin’de 1976’daki darbenin ardından 
diktatörlüğünü ilan eden Jorge Videla’nın 
iktidarı sırasında ülkedeki Cizvit tarika-
tının liderliğini yürüten Bergoglio, birçok 
kişiyi dikta rejiminin elinden kurtarmıştı. 

Vatikan Büyükelçisi Gürsoy “Papa, sade-
liği ile dikkat çekiyor”

1 milyar 200 milyon Katolik Hıristiyan’ın 

266’ncı ruhani lideri ilk kez Avrupa dışın-
dan, Arjantin’den seçilirken, Türkiye’den 
ilk değerlendirme Vatikan Büyükelçisi Prof. 
Dr. Kenan Gürsoy’dan geldi. Gürsoy, bu 
kadar süratle bir Papa seçilmesini bekleme-
diklerini söyleyerek, “İlk bakışta sadeliği 
dikkat çekiyor” dedi. 

Buones Aires Başpiskoposu Jorge Ma-
rio Bergoglio (76), 16. Benediktus’un 28 
Şubat’ta makamı boşaltmasının ardından 
Kardinaller Meclisi’nin en çok oyunu ala-
rak, Papalık makamının yeni sahibi oldu. 
Bunun üzerine, Türk basın mensuplarına 
yeni Papa’yla ilgili bir açıklama yapan Büyü-
kelçi Kenan Gürsoy, “Avrupa dışından se-
çilen ve Cizvit tarikatına mensup ilk Papa. 
Felsefe tahsili yapmış olması, dünya prob-
lemlerini bu şekilde bir değerlendirmeye 
tabi tutacak olması ilginç olabilir” dedi. 

Yeni Papa’nın I. Francesco ismini almasını 
da değerlendiren Gürsoy, “I. Francesco de-
diğine göre, herhangi birinin ismini almadı. 
Daha evvel Papalık yapmış birinin ismini 
almadı. Burada anlaşılıyor ki, kendine has 
bir tavrı, tarzı olacak. İkincisi, bu isim, 
İtalya’nın adeta manevi büyüğü olarak dü-
şündüğümüz, 12. Ve 13. yüzyılda yaşamış 
Assisili Aziz Francesco’yu hatırlatıyor. Aziz 
Francesco’nun tabiatı, karakteri, fakirlere 
yardım, farklı dinlerle olan münasebetteki 
o iletişimin kurulması, son derece alçakgö-
nüllü bir hayatın göstergesidir. İlk bakışta 
gördüğümüz o sadelik de, yine bunun bir 
ifadesi olabilir. O bakımdan Francesco is-
minin bir önemi olduğunu düşünüyorum” 
diye konuştu. 

ecclesiastic is to go outside and spread the 
teachings of Jesus Christ and embrace 
those in need.

When he became the Cardinal of Buenos 
Aires in 2001, Bergoglio refused to live 
in the mansion submitted to him and 
continued to live in his single room, which 
he heated with a stove.

Bergoglio was also head of the Jesuit 
group in Argentina during the dictatorship 
of Jorge Videla after 1976, and helped 

saving many people from the hands of the 
dictatorship. 

Ambassador of Turkey to Vatican 
Professor Gürsoy “Pope is prominent 
with his simplicity”

As the 266th Pope of around 1.2 billion 
of Catholic Christians is elected from 
outside of Europe from Argentina, the first 
comments of Turkey came from Professor 
Kenan Gürsoy, Ambassador of Turkey to 
Vatican. Stating that they did not expect 
such a quick election, Gürsoy said “the 
first thing that you see about him is the 
simplicity”. 

Talking to the representatives of the 
Turkish media Ambassador Gürsoy said 
“He is the first Pope elected from outside 
Europe and member of Jesuit group. 
Studying philosophy and the fact that 
he will be assessing the problems in the 
world under this perspective might be 
interesting”. 

Talking about the name, which the new 
Pope has selected, Ambassador Gürsoy 
said; “He has not choose the same name 
with any former Popes. This means that he 
will have a style of his own. Secondly, this 
name reminds us St. Francis of Assisi, who 
lived during the 12th and 13th centuries in 
Italy. St. Francis was known for helping the 
poor and his relations with other religion 
members, and having lived a very modest 
life. Therefore I think it is important that 
he has chosen this name for himself”.

Beyaz Duman Tüttü! 
Yeni Papa Seçildi!
266. Papa Buenos Aires Başpiskoposu 
Kardinal Jorge Mario Bergoglio…
Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Kenan Gürsoy : “Avrupa 
dışından seçilen ve Cizvit tarikatına mensup ilk Papa. Felsefe 
tahsili yapmış olması, dünya problemlerini bu şekilde bir 
değerlendirmeye tabi tutacak olması ilginç olabilir”.

266th Pope is the Archbishop of Buenos Aires 
Cardinal Jorge Mario Bergoglio…

White Smoke Signalled! 
New Pope Elected!

Ambassador of Turkey to Vatican Prof. Dr. Kenan Gürsoy: “He 
is the first Pope elected from outside Europe and member of 
Jesuit group. Studying philosophy and the fact that he will be 
assessing the problems in the world under this perspective might 
be interesting”.



Nisan 2013
SİVİL İNİSİYATİF6

Ramazan
TOPRAK

Devlet, 
Dindar yanlısı olsaydı, 
Bir zaman dindarlara dünyayı dar 
etmezdi… 
Azınlıklar yanlısı olsaydı, 
Bir zaman azınlıklara dünyayı dar 
etmezdi… 
Alevi yanlısı olsaydı, 
Bir zaman Alevilere dünyayı dar 
etmezdi… 
Sünni yanlısı olsaydı, 
Bir zaman Sünnilere dünyayı dar 
etmezdi… 
Solcu yanlısı olsaydı, 
Bir zaman solculara dünyayı dar 
etmezdi... 
Sağcı yanlısı olsaydı, 
Bir zaman sağcılara dünyayı dar 
etmezdi… 
Kürt yanlısı olsaydı, 
Bir zaman Kürtlere dünyayı dar 
etmezdi… 
 
Devletin, hiçbir kesimin 
Yanlısı olmasını beklemiyoruz, 
istemiyoruz da… 
Ancak her kesime yaptıklarına 
baktığımızda 
Adeta düşmanlık derecesinde 
sindirmesini, 
Kimler hangi gerekçeyle izah edebilir 
ki… 
Belki ilk kez, bu gerçekliği… çarpıcı 
şekilde… 
Gözler önüne serdiğimiz bu elim 
manzara karşısında, 
Varlık nedenini.. bu yapılanları… iki 
el bir baş… 
Bir değil bin defa düşünmek gerek… 
Hiçbir kesimin yanlısı veya karşıtı 
olamayacağına göre, 
Gelelim meselenin can damarına.. 
yani, 
Her defasında bir safta görünüp 
Diğer saftakileri bertaraf etmesine.. 
Bütün saflar sırayla tek tek işgal edilip 
Her bir saf üzerinden hedef olarak 
alınan 
Bütün saflara sırayla ağır bedeller 
ödetilmesine.. 
Devlet adı altında yürütülen bu 
tezgaha 
Bir değil bin defa dikkat gerek.. 
 
Gün olmuş devran dönmüş, 
Zulme varan haksızlığa maruz kalan 
kesimler, 
‘Nasıl olsa bi’gün zamanı gelecek’ 
umuduyla 
İç bünyelerinde sakladıkları kızgınlığı, 
acıyı, öfkeyi, 
Fırsatını bulur bulmaz dışarıya 
vurmuş.. 
Her kesimin haksızlığa karşı 
diyecekleri, çok.. 
Ancak haklılıklar ortaya konulurken, 
yeni ve daha büyük bir 
Haksızlığa meydan vermeyecek 
şekilde mezcedilmesi 
Doğru bir süreç yönetimi 
gerektiriyor.. 
Mesele, iyi yönetilemezse soruna 
dönüşür.. 
Sorun, iyi yönetilemezse krize 
dönüşür.. 
Kriz, iyi yönetilemezse kaosa 
dönüşür.. 
Süreç yönetimi fevkalâde önemli.. 
 
En önemli unsur.. 
Eksikleri de olsa.. hataları da olsa 
Yerel, millî çözüm senaryosu, 
Kusursuz sanılan yabancı 
senaryolardan 
Çok daha isabetli, daha kalıcıdır.. 

If the state was; 
Pro-piety, 
It would not once make the world a 
hell for the pious... 
If it was pro-minorities, 
It would not once make the world a 
hell for minorities... 
If it was pro-Alevites, 
It would not once make the world a 
hell for Alevites... 
If it was pro-Sunnis, 
It would not once make the world a 
hell for Sunnis... 
If it was pro-left, 
It would not once make the world a 
hell for leftists... 
If it was pro-right, 
It would not once make the world a 
hell for rightists... 
If it was pro-Kurdish, 
It would not once make the world a 
hell for Kurds... 
 
We do not expect and want
The state to be on the side of a certain 
group... 
but looking at what it has done to 
everyone, 
How can one justify
Why the state has suppressed all like 
an enemy... 
so we will have to think 
Not only once but a thousand times,
About what it has done to everyone,
When we are faced with the absolute 
reality... 
Since it cannot be with or against 
anyone, 
Let’s now talk about the core of the 
subject... 
In other words, 
Appearing to be on one camp,
And eliminating those on the other 
camp... 
Occupying all rows one by one, 
and targeting all other rows and 
making them pay hard... 
Pay attention not once but a thousand 
times,
To this trick organized under the 
name of the state... 
 
Now time has changed, 
Those who were oppressed,
Hoping that one day their time will 
come,
Have reflected their anger, sorrow and 
rage
Which they were hiding inside... 
Every segment has a lot to say about 
unjust... 
However when addressing the rights,
Causing new unjust approaches 
should be avoided,
And a correct process management is 
essential... 
If the issue is not managed well it 
turns into a problem,
If the problem is not managed well it 
turns into a crisis... 
If the crisis is not managed well it 
turns into a chaos... 
Process management is extremely 
important... 
 
The most important factor,
Even if defected with deficiencies,
Is that the local and national solution 
scenario,
Is more appropriate and permanent
Than the so-called perfect foreign 
scenarios... 
If this vital factor is missed,
Then we fall back for at least a 
century... 

Bu hayatî unsur ıskalanırsa, 
En az bir asır geriye düşülür.. 
Her şeye yeniden başlanılacağını, 
En ağır bedellerin, maliyetlerin 
yeniden 
Önümüze konulacağını söylemeye 
gerek var mı..? 
Bin yıldır aynı coğrafyayı paylaşıp 
vatan edinen.. 
Aynı değerleri sahiplenip baş tacı 
eden.. 
Aynı acıya ortak olup aynı sevinci 
paylaşan.. 
Aynı saflarda aynı istikamete yönelen 
Dindarları-laikleri, 
Sağcıları-solcuları, 
Alevileri-Sünnileri, 
Türkleri-Kürtleri yakın geçmişte 
Karşı karşıya getirmiş, halen de 
getirmeye çalışan 
Dost(?) senaryolarına dikkat..! 
 
Gelinen noktada 
Bütün kesimler kaybettiğine göre, 
Kazananların kimler olduğu açık 
değil mi..? 
Soruya odaklandığımızda.. hedefe 
konulan 
Bütün kesimlerin karşı karşıya 
getirilmesi, 
Çatıştırılması ve ayrıştırılması emeli 
açık değil mi..? 
Ortak hasımlara karşı görevimiz açık 
değil mi..? 
Senaryo veya komplo teorisi deyip 
geçilirse 
Sonuçları olanca çıplaklığıyla ortadaki 
Oyuna gelinmiş olmaz mı..? 
 
Sorunlara ve oyunlara karşı 
Çözüm kelimesini telâffuz etmek işe 
yarasaydı, 
Çözülmemiş hiçbir sorunumuz 
kalmayacaktı.. 
Oysa ülkemiz sorunlardan 
geçilmiyor.. o yüzden 
Asıl mesele, 
Çözümü telâffuz etmek değil içini 
doldurmak.. 
İçi yeterince doldurulmamış 
çözümler, 
Yeni yeni sorunlar demektir, 
Çözümden uzaklaşmak demektir, 
Çözüm umutlarını tüketmek 
demektir, 
Çözüm arayışlarına son vermek 
demektir, 
Kaos arayışlarına davetiye 
çıkarmaktır… 
 
Sorun deniliyor, çerçevesi 
çizilemiyorsa, 
Çözüm deniliyor, çerçevesi 
çizilemiyorsa, 
Sorun da çözüm de bu noktada 
düğümlenecektir… 
Böylesi bir durum varsa, 
Dillendirilen sorun da 
Dillendirilen çözüm de sahici 
değildir… 
Dillendirenler de samimi değildir… 
‘Sorun ve çözümü’ denilenler, 
Belli kişilerin geleceğine 
endekslenmiş, 
Sorunun bütünü görmeyen, 
kucaklamayan adımlarsa, 
Güven değil endişe telkin ediyorsa, 
Kısa vade için çözüm gibi görünse de 
Gerçekte çözümsüzlüktür.. 
 
Büyük sorunlar öyledir, 
Ya sorunu siz çözeceksiniz, 
Ya sorun sizi çözecek…

Do we need to say that,
We will start from the very beginning,
And pay the hardest expenses...? 
Beware of the friendly (!) scenarios
Aiming to cause clashes between
Pious and seculars,
Rightist and leftists,
Alevites and Sunnis,
Turks and Kurds, which have shared 
common values
In the same geography for a thousand 
years… 
 
In the current situation,
Since all segments have lost,
Is it not clear who has won? 
Focusing on the question, is not clear 
the aim
To cause clashes between all targeted 
segments,
And causing them to separate? 
Is our task against joint enemies not 
clear? 
If we just ignore them as scenarios or 
conspiracy theories,
Is it not clear that we will be tricked,
The results of which are very clear? 
 
If only pronouncing the word solution 
Against problems and games was 
sufficient,
We would not have any unsolved 
problem... 
However we are facing plenty of 
problems.
Therefore the real issue is not to 
pronounce the solution
But to actualize it... 
Solutions not relying on solid basis
Mean brand new problems, 
and distancing from the solution,
Consuming hopes for solution,
Ending attempts for solution,
And inviting chaos attempts... 
 
If problem is mentioned and the 
framework is not set, 
both the problem and solution will 
meet in a deadlock... 
In such a case,
The problem mentioned,
And the solution mentioned both are 
not realistic... 
And those talking about them are not 
sincere... 
‘Problem and solution’ are fixed
To the future of certain people… 
If steps are not embracing the whole 
of the problem, 
and are causing worry rather than 
safety,
Than in fact it is deadlock,
Even if it looks like solution in the 
short term... 
 
Big problems are like this;
Either you will solve the problem
Or the problem will dissolve you...

Süreç…? Process..?
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YURTDIŞI KOORDİNATÖRÜ 
Fuat ÜLGER

BALKANLAR TEMSİLCİSİ  
Uğurhan KURT

İNGİLTERE TEMSİLCİSİ 
Gülten YAPICI

KANADA TEMSİLCİSİ 
Oruç NAMLI

KIBRIS TEMSİLCİSİ
Umut BAHADIR

KIRGIZİSTAN TEMSİLCİSİ
Saıbzhan SALIZHANOV
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Ankara (Sivil İnisiyatif) – Başba-
kan Recep Tayyip Erdoğan, bin 
yıllık ortak tarihimiz boyunca 

Türk, Kürt, Arap, Laz, Gürcü, Çerkez, 
Boşnak, Pomak hiçbir ayrım yapmaksı-
zın bir arada olunduğuna işaret ederek 
“her alanda gözetmemiz gereken ilke 
kardeşliktir” dedi.
Acem’in de Arap’a üstünlüğü yoktur 
diyen Hazreti Peygamberi anlamayan-
lar, Yunus Emre’yi, Mevlana’yı, Hacı 
Bektaş-ı Veliyi anlamayanlar, özümse-
meyenler, hiç olmazsa, tekrar ediyorum, 
şehitliklere baksınlar, belki o mezar taş-
ları onlara bir şeyler anlatır” diye konu-
şan Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: 
“10 yıllardır tartışılan, ama bir kavram 
kargaşası içinde kayıkçı kavgasına dönü-
şen bu meselelerde bu kavramlarda top-
lumunu aydınlatacak kavramları etraf-
lıca izah edip ortaya koyacak çalışmalar 
mutlaka yapılmalıdır; sosyal bilimcilere 
burada çok büyük görev düşmektedir.
Biz siyaset kurumu olarak herkesi eşit 
derecede kucaklayan medeniyetimizle, 
topraklarımızla birlikte yaşama kültü-
rümüzle, özellikle bunu söylüyorum, 
birlikte yaşama kültürümüzle örtüşen, 
tarihimizle, medeniyetimizle örtüşen 
bir anayasa için yoğun bir gayretin 
içindeyiz. Bilim insanlarımızdan da bu 
noktada kavram kargaşasını giderecek 
çalışmalar bekliyoruz. İnanın hepimiz 
aslında aynı şeyi söylüyoruz, hepimiz 
kardeşlik diyoruz. Onun için milli birlik 
ve kardeşlik projesini ısrarla işliyoruz, 
ısrarla gündemde tutuyoruz. Onun 
için ne diyoruz? Tek millet diyoruz, tek 
bayrak diyoruz, tek vatan diyoruz, tek 
devlet diyoruz, bunu başarabilmek için 
bunu söylüyoruz.  Ve biz bu gök kubbeyi 
seviyoruz, hepimiz biriz, beraberiz, tek 
bir milletiz, ne kafatasçılığın, ne kavram 
kargaşasının bizim aramıza girmesine 

Ankara (Non-Governmental Ini-
tiative) – Prime Minister Recep 
Tayyip Erdogan stated that “fra-

ternity is the principle that we have to 
pursue in all areas” by pointing out the 
fact that during the thousand years of 
shared history, Turks, Kurds, Arabs, Laz, 
Georgians, Circassians, Bosnians, Po-
maks have been living together without 
making any discrimination.
 The Prime Minister stated “Those who 
are not able to understand, the Prophet 
Mohammed who said Persians has no 
superiority over Arabs,  who cannot un-
derstand and internalize Yunus Emre, 
Mevlana, Haci Bektas-i Veli at least, look 
at the  martyrs’ cemeteries, where the  
tombstones might tell them something”  
and continued his speech as follows:  
 “Studies should be performed to reveal, 
to explain these concepts, these issues 
thoroughly to the society in these mat-
ters that have been debated for 10 years 
but turned into a boatman fight; the so-

asla müsaade etmeyelim”.

İstiklale ve hürriyete yeryüzündeki her 
milletten daha fazla aşık olduklarına de-
ğinen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
sözlerini şöyle tamamladı: 

“Gidin şehitliklere bakın, Saray Bosna 
yazar, Üsküp yazar, Gazze yazar, Kudüs, 
Kahire, Diyarbakır, Hakkâri, Şam, Ha-
lep, Bağdat, Antalya, İstanbul, Ankara 
yazar. Dili başka, ili başka, derisinin ren-
gi başka yüz binlerce kabir vardır o kab-
ristanda, ama onların hepsi, ama hepsi 
tek bir milletin evladıdır, tek bir milletin 
efradıdır. Kavimler, ırklar, diller, inanç-
lar, anne-babalar, şehirler farklı olabilir, 
biz hepimiz daha üst bir kimliğin, Türki-
yeli kimliğinin altında bir araya gelmiş, 
tarihin, kültürün, ortak medeniyetimi-
zin, inançlarımızın bizi birbirimize kar-
deş yaptığı tek bir millet olmuşuz”.

cial scientists are assigned to do a lot at 
this point. 

As a political institution with our civi-
lization embraces all equally, lands and 
our heritage of living together I especially 
underline our cultural heritage of living 
together, history and civilization, we are 
in an intensive effort for making a cons-
titution.  We are also expecting efforts to 
overcome the sorrows of our people from 
our scientists at this point. Believe me, 
we all say essentially the same thing, we 
all long for brotherhood. For that reason 
we keep insisting on the national unity 
and brotherhood project, we constantly 
keep it on the agenda. What are we cal-
ling for? We call for being one nation, 
having one flag, one state; we keep on 
calling to realize it. And we love the vault 
of heaven we have, we are all one, toget-
her, we are one nation, let’s neither allow 
racism nor the contradictions drive a ved-
ge between us.” 

After referring to the fact that they love 
independence and freedom more than 
any other nation on earth, Prime Minis-
ter Recep Tayyip Erdogan finished his 
statement as follows: 

Go and have a look at the martyrs’ ceme-
tery it is written Sarajevo, Skopje, Gaza, 
Jerusalem, Cairo, Diyarbakir, Hakkari, 
Damascus, Aleppo, Baghdad, Istanbul, 
Ankara. There are hundreds of thousands 
graves whose language, province, skin 
color are different to another, to another, 
but all of them are the children of one 
nation, sons of one nation. Tribes, races, 
languages, beliefs, parents, cities might 
be different, but we have come together 
under a higher identity, which is the Tur-
kish identity, and we became one nation 
through our common history, culture, 
civilization and beliefs which made us 
brothers. 

Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN: Prime Minister Recep Tayyip Erdogan

“İnanın hepimiz aslında aynı şeyi söylüyoruz, hepimiz kardeşlik 
diyoruz. Onun için milli birlik ve kardeşlik projesini ısrarla 
işliyoruz, ısrarla gündemde tutuyoruz. Onun için ne diyoruz? 
Tek millet diyoruz, tek bayrak diyoruz, tek vatan diyoruz, tek 
devlet diyoruz, bunu başarabilmek için bunu söylüyoruz.  Ve 
biz bu gök kubbeyi seviyoruz, hepimiz biriz, beraberiz, tek 
bir milletiz, ne kafatasçılığın, ne kavram kargaşasının bizim 
aramıza girmesine asla müsaade etmeyelim”.

“Believe me, we all say essentially the same thing, we all long 
for brotherhood. For that reason we keep insisting on the 
national unity and brotherhood project, we constantly keep 
it on the agenda. What are we calling for? We call for being 
one nation, having one flag, one state; we keep on calling to 
realize it. And we love the vault of heaven we have, we are all 
one, together, we are one nation, let’s neither allow racism 
nor the contradictions drive a vedge between us”.

“Hepimiz biriz, beraberiz, 
tek bir milletiz”

“All-for-one, we are all 
together as one nation”
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Ankara (Sivil İnisiyatif Ga-
zetesi) - Davutoğlu, Foreign 

Policy Dergisi’nin internet si-

tesinde yayımlanan “Yeni Bir Dönem-
de Sıfır Sorunlar” başlıklı makalesin-

de, AK Parti’nin 2002 yılındaki seçim 

zaferinin ardından iç ve dış politikada 

iddialı bir reform programına giriştiğini 

belirtti.

Geçtiğimiz on yıl boyunca 

Ortadoğu’nun dramatik bir şekilde 

değiştiğine fakat hükümetlerinin dış 

politika felsefesinin değişmediğine işa-

ret eden Davutoğlu, “Özellikle bizim, 

‘komşularla sıfır sorun’ prensibimiz 

hala geçerlidir ve bölgemizin karşı kar-

şıya olduğu sorunları çözme konusunda 

her zamankinden daha uygun bir ortam 

mevcut” dedi.

AK Parti hükümetinin kurulduğu 

günden bugüne kadar çok büyük dış 

politika sorunlarıyla karşı karşıya kal-

dığına değinen Davutoğlu, diğer taraf-

tan hükümetin kurulduğu ilk günler-

de ABD’nin Irak’taki talihsiz savaşı gibi 

acil krizlerle de karşılaştığını belirtti.

Davutoğlu, Türkiye’nin bu dönemde 

ayrıca, neredeyse bütün komşularıyla, 

bölgesel ilişkilerin normalleşmesinin 

önüne çok büyük engeller oluşturan 

kronik dış politika anlaşmazlıklarıyla da 

uğraştığını kaydetti. 

Birçok yönden, Türkiye’nin Irak savaşı 

sırasındaki ve sonrasındaki bütün ana 

politik gruplar arasında arabuluculuk 

yapmayı amaçlayan diplomasisinin, AK 

Parti’nin gelecek yıllarda üstleneceği 

çabaların habercisi olduğunu ifade eden 

Davutoğlu, “Bizim hedefimiz, bölgesel 
işbirliği yoluyla Türkiye’nin çevresin-
deki kararlı fay hatlarına ve gerilime 
çözüm bulmak ve reaktif politikalar 
yerine proaktif politikalarla destek-

lenen net bir dış politika vizyonu ile 
hareket ederek Türkiye’yi komşula-
rıyla problemli ilişkilerinden kurtar-
maktı. Bu geleceğe odaklı dış politika 
Türkiye’nin  komşularına yönelik po-
litikasının yeniden tanımlanmasına 
yol açtı” dedi.

Bir uluslararası ilişkiler öğretim üyesi 

olarak, Türkiye’nin çevresinden görece 

izole edilmiş kalmasının temel nedeni-

nin Türkiye’nin dış politika elitlerinin 

düşünce biçimlerini on yıllardır domine 

eden bir çerçeve olduğunu uzun süre 

savunduğunu belirten Davutoğlu, bu 

düşünce biçiminin Türkiye ve komşu-

ları arasında fiziksel, zihinsel ve politik 

engeller ortaya çıkardığını kaydetti. 

Yeni dış politika uygulamaları…

Yeni AK Parti hükümetinin Türkiye’yi 

çevresiyle yeniden entegre etmeyi umut 

ettiğini ve bu yeni stratejinin eski dış 

politika kültürüyle bağları koparmayı 

gerekli kıldığını ifade eden Davutoğlu, 

AK Parti’nin Türkiye’nin dostlarıyla iliş-

kilerini geliştirmeye kararlı olduğunu 

ve daha dinamik ve çok boyutlu bir dış 

politika takip ettiğini belirtti.

Bu dış politika vizyonunun, akademi-

de daha önce savunduğu bir vizyon 

olduğuna da işaret eden Davutoğlu, bu 

nedenle bu yaklaşımın gerçekleşmesine 

sağladığı katkıdan dolayı da çok mutlu-

luk duyduğunu kaydetti. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın baş 

dış politika danışmanı olduğu zaman, 

Erdoğan’a yalnızca Türkiye’nin dış iliş-

kilerinin yürütülmesiyle ilgili pratik 

konularda tavsiyelerde bulunmadığını 

vurgulayan Davutoğlu, yeni dönemde 

Türkiye’nin dış politikasına yön vere-

cek yeni fikirlerin oluşturulması için de 

çaba sarf ettiğini belirtti.

Türk dış politikasının 6 temel pren-
sibi…

Türkiye’nin dış politikasının altı temel 

prensip üzerine inşa edilebileceğini 

önerdiğini ifade eden Dışişleri Bakanı 

Davutoğlu, bunları şöyle sıraladı:  Gü-
venlik ile özgürlük arasında bir 
denge, komşularla sıfır sorun, çok 
boyutlu bir dış politika, proaktif 
bir bölgesel dış politika, bütün bun-
larla birlikte yeni bir diplomatik 
tarz ve uyumlu diplomasi. 

Bu prensiplerin, statik olmadıkları için 

kurumsal dış politika yaklaşımına ilham 

verdiğini belirten Davutoğlu, böylece 

iç tutarlılığı olan bir prensipler bütü-

nü, planı oluşturulduğunu kaydetti. 

Davutoğlu, böylece bu prensiplerin, 

Türkiye’nin bölgesel krizlere yaklaşımı 

konusunda ve uluslararası sistemde seç-

kin bir yer edinmesinde yardımcı oldu-

ğunu ifade etti. 

Bu taze ve yenilikçi düşünce ile AK Parti 

hükümetinin ülke içindeki demokratik 

özgürlüklerin kapsamını geliştirmek 

için çok sayıda reform gerçekleştirdiğini 

anımsatan Davutoğlu, “Türkiye, kendi 

halkının özgürlük taleplerini karşılayan 

istikrarlı bir iç düzene sahip olmadan, 

dışarıda proaktif bir dış politika günde-

mi yürütemez. Türkiye daha geniş bir iç 

barışı başardıkça, dış politika hedefleri-

ni gerçekleştirme kabiliyeti artar” dedi.

Türkiye’nin, Kıbrıs sorununun çözü-

mü, Suriye ile düşmanlığın sona er-

dirilmesi ve Ermenistan’la ilişkilerin 

normalleştirilmesi gibi pek çok konuda 

inisiyatif alarak önemli adımlar attığı-

nı vurgulayan Davutoğlu, Türkiye’nin 

Asya, Latin Amerika ve Afrika’da ortaya 

çıkan aktörlerle bağlarını güçlendirme 

konusunda da çabalarını arttırdıklarını 

belirtti. Davutoğlu, arabuluculuktan 

kalkınma yardımına kadar, yeni pro-

aktif Türk diplomasisinin köşe taşları 

haline gelen yeni dış politika araçlarını 

da benimsediklerini kaydetti. 

“Komşularla sıfır sorun” idealist 
bir model…

“Komşularla sıfır sorun” prensibinin 

özellikle Dışişleri Bakanlığı görevini 

devraldıktan sonra Türkiye’nin dış po-

litika prensipleri arasında en bilineni 

haline geldiğine işaret eden Davutoğlu, 

“Kelimenin tam anlamıyla, bu idealist 

bir model, diğer taraftan bu Türk dış 

politikasındaki net bir mentalite deği-

şikliğini temsil etmektedir” ifadelerini 

kullandı. 

Daha sonraki AK Parti hükümetleriyle 

Balkanlar’da, Karadeniz’de, Kafkaslar’da 

ve Ortadoğu’da politika değişiklikleriyle 

yeni bağlantılar kurduklarını ifade eden 

Davutoğlu, “Türkiye’nin dış politika 

gündemi artık daha önceleri bölgesel 

ve uluslararası ilişkilerde enerjisini tü-

ketmiş olan kronik sorunlarla domine 

edilmiyor. Böylece, Türk halkı çevresini, 

problemlerin ve potansiyel tehditlerin 

kaynağı değil, işbirliği ve ortaklığın bir 

alanı olarak görmeye başladı” dedi. 

“Türk Dış Politikası’nı 
6 temel üzerine inşa 

etmekteyiz… Güvenlik 
ile özgürlük arasında 

bir denge, komşularla 
sıfır sorun, çok boyutlu 

bir dış politika, proaktif 
bir bölgesel dış politika, 

bütün bunlarla birlikte 
yeni bir diplomatik tarz 
ve uyumlu  diplomasi… 

Görüleceği üzere önce 
içerde barışı sağlayacağız, 

sonra Dünya’da…”

Önce içerde barışı sağlayacağız, sonra Dünya’da…
Dışişleri Bakanı Ahmet  Davutoğlu :
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Ankara (Non Governmental 
Initiative Journal) - Minister of 
Foreign Affairs Ahmet Davutoğlu, 

in his article titled “Zero Problems 
in a New Era” published on the web 
site of the Foreign Policy Magazine, 
mentioned that following its electoral 
victory in 2002, Turkey’s Justice and 
Development Party (AK Party) embarked 
on an ambitious reform program in both 
domestic and foreign policy. 

The Middle East has changed 
dramatically over the past decade, 
but our government’s foreign policy 
philosophy remains the same. In 
particular, our “zero problems with 
neighbors” principle remains alive and 
well -- and more relevant than ever 
to resolving the challenges facing our 
region. 

Davutoğlu stated “From the moment 
the AK Party government was formed, 
it faced enormous foreign-policy 
challenges. On the one hand, Turkey was 
confronted with an immediate crisis, 
as the ill-fated U.S. war on Iraq was fast 
impending. On the other hand, Turkey 
was plagued by chronic foreign-policy 
disputes with nearly all of its neighbors 
-- disputes that served as tremendous 
barriers to the normalization of regional 
relations.

Davutoğlu stated that they aimed to 
liberate Turkey from its problematic 
relations with neighboring countries 
through proactive rather than 
reactive policies and added that this 
forward-looking foreign policy led to a 
redefinition of Turkey’s policy toward its 
neighbors.

“In many ways, Turkey’s diplomacy 
during the Iraq war and beyond, where 
it sought to mediate between all major 
political groups, foretold the efforts we, 
the AK Party, were going to undertake 
in the coming years. It was our goal to 
liberate Turkey from its problematic 
relations with neighboring countries, 
address the persistent fault lines 
and tensions in its vicinity through 
regional cooperation, and act 
with a clear foreign-policy vision 
underpinned by proactive rather than 
reactive policies. This forward-looking 
foreign policy led to a redefinition of 
Turkey’s policy toward its neighbors”.

“As a scholar of international relations, 
I have long asserted that a major 
reason for Turkey’s relative isolation 
from its neighborhood had to do with 
the framework that dominated the 
mindset of Turkish foreign-policy 
elites for decades -- a mindset that 
erected obstacles between Turkey and 
its neighbors physically, mentally, and 
politically”.

New foreign policy practices…

Davutoğlu said that “the new AK Party 
government hoped to reintegrate Turkey 
with its surroundings, and this new 
strategy necessitated a major break with 
the old foreign-policy culture. In its 
electoral platform, the AK Party resolved 
to improve relations with Turkey’s 
neighbors and pursue a more dynamic 
and multidimensional foreign policy”. 

Mentioning that this was a foreign-
policy vision he had been advocating in 
academia, Davutğlu added that thus he 
was more than happy to make his own 
contribution toward the realization of 
that new approach

Davutoğlu said “When I became Prime 
Minister Recep Tayyip Erdogan’s chief 
foreign-policy advisor, I not only worked 
to advise him on the practical handling 
of Turkey’s external affairs, but also 
endeavored to set forth new ideas that 
would guide my country’s foreign policy 
in the new era. 

“6 Basic Principles” in the Foreign 
Policy…

“I proposed that our foreign policy 
would be based upon six core principles: 
a balance between security and 
freedom, zero problems with 
neighbors, a multidimensional 
foreign policy, a pro-active regional 
foreign policy, an altogether new 
diplomatic style, and rhythmic 
diplomacy”.

Davutoğlu stated that “though these 
principles were by no means static, they 
have since inspired our institutional 
foreign policy approach. Together, they 

formed an internally coherent set of 
principles -- a blueprint, so to speak 
-- that both guides our approach to 
regional crises and helps Turkey reassert 
itself as a preeminent country in the 
international system”. 

“It is with this fresh and innovative 
thinking that the AK Party government 
has also delivered numerous domestic 
reforms to expand the scope of 
democratic freedoms at home. Without 
a stable domestic order that meets its 
citizens’ demands for liberties, after 
all, Turkey cannot pursue a proactive 
foreign-policy agenda abroad”. 

“Zero problem with neighbors” is an 
idealistic model…

Davutoğlu said that when he assumed 
the post of Minister of Foreign Affairs, 
“zero problems with neighbors” became 
the most publicized of Turkey’s foreign-
policy principles. Taken literally, this was 
obviously an idealistic model; however, 
it also represented a clear change of 
mentality in Turkish foreign policy.

Davutoğlu claimed that when the recent 
wave of democratic protests started to 
shake the Middle East, the validity of 
Turkey’s new conceptual framework was 
once again confirmed.

“Arab Spring” brought a hard process

 Davutoğlu said “The Arab Spring, 
presented us all with difficult decisions: 
We either could maintain ties with these 
oppressive rulers, or we could support 
the popular uprisings to secure basic 
democratic rights”.

“Turkey naturally opted for the second 
alternative with regard to Syria, leading 
many analysts to argue that we have 
abandoned the “zero problems with 
neighbors” policy, or claim that it had 
simply failed”.

Davutoğlu also added that those 
criticizing AK Party appears, have 
interpreted the “zero problems” principle 
in a simplistic way, and have not 
understood how Turkey’s Arab Spring 
policy is formulated.

“Those who narrowly focus on the 
“zero problems” principle, miss 
Turkey’s greater foreign- policy”  
“Notably, Turkey balanced the “zero 
problems” principle with our belief in 
achieving a balance between security 
and freedom, which formed the core of 
our policy toward the Arab Spring. Our 
key principles, together with the “zero 
problems” policy, have not failed -- nor 
have they been rejected. Instead, they 
continue to guide our foreign policy in 
our neighborhood. Those who narrowly 
focus on the “zero problems” principle, 
miss Turkey’s greater foreign- policy”.

Davutoğlu said “When the revolutionary 
events in the Middle East began, we 
were determined that we would not be 
passive bystanders, but active agents that 
impacted this historic transformation 
of the region” and added “Our emphasis 
on zero problems with neighbors did 
not prevented us from taking that bold 
position”.

“As the future of regional peace and 
stability is threatened by deepened 
ethnic and sectarian conflict, Turkey 
has warned against a new Cold War. We 
must not allow new barriers to divide the 
societies of our region -- such barriers are 
the biggest challenges to our search for 
cooperation and integration”.

Ministry of Foreign Affairs Ahmet 
Davutoğlu finalized his article as 
follows:

“The current regional transformation will 
no doubt prove painful. Turkey, however, 
will continue to pursue its multidimensional 
foreign policy and draw on its new 
diplomatic assets to assist its neighbors 
undergoing this difficult phase. It is a 
historic responsibility for Turkey to assume 
that role: We believe that the regional order 
can be rebuilt only after people’s demands 
for honor, freedom, and good governance are 
expressed in their political systems. 

Once the regional transition is completed, 
we will continue our work toward regional 
integration within the spirit of the “zero 
problems with neighbors” principle”.

We are building our 
foreign policy upon six 

core principles: A balance 
between security and 

freedom, zero problems 
with neighbors, a 

multidimensional foreign 
policy, a pro-active 

regional foreign policy, an 
altogether new diplomatic 

style, and rhythmic 
diplomacy… As seen we 

will first achieve peace 
at home and then in the 

World”.

First we will achieve peace at home, then in the World…
Minister of Foreign Affairs Ahmet Davutoğlu: 
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vadede onun iyiliği ile sonuçla-

nır? Bu büyük bir muammadır. 

Bendenizce böyle bir durumda 

kaş yapayım derken önce kendi 

gözünü çıkarması çok büyük bir 

ihtimaldir. Ayrıca sadece kendi 

gözünü çıkarmakla kalsa yine iyi-

dir. Bu arada kaç kişinin gözünü 

çıkardığının hesabını yapmak da 

bilgimiz ve iletişim kanalları hala 

insani boyutlarla sınırlı olduğu 

için bizler için mümkün olmaya-

caktır. Çünki vukua gelen hiçbir 

hadise sadece tek bir kişi ile ilgili 

değildir ve yalnızca tek bir kişiye 

bakmaz. En ufak, herhangi bir 

hadise bile bizler idrak edeme-

sek de, kainatın her noktası ile 

iletişim ve etkileşim halinde vü-

cuda gelir ve mevcudiyeti devam 

ettikçe bu iletişim ve etkileşim 

devam eder (Bu varlık hali onun 

maddi olarak görünür olmaktan 

çıkmasına rağmen hafızalarda 

yaşaması itibariyle hatırlandığı 

müddetçe devam edecektir). 

Bu yüzden yapılacak herhangi 

bir değişiklik ve/ya “düzeltme” 

beraberinde, görünen ve görün-

meyen birçok şeyin de değişmesi 

anlamına gelecektir. Buna kısaca 

kelebek etkisi (butterfly effect) 

diyoruz. Her şeyin bilgisine 

sahip olmadan en ufak bir deği-

şikliği bile yapmaya doğrusu ben 

cesaret edemezdim, ancak sizleri 

bilemem. Kaldı ki kainatta tesa-

düf dediklerimizin Fransız dü-

şünür Jean Cocteau’nun (1889-

1963) mahirane ifade ettiği gibi 

izzetini korumak için “Tanrı’nın 

fark edilmeden geçip gitmek için 

büründüğü biçim” olduğu düşü-

nülecek olursa, düzen ve hesap 

dışı herhangi bir iş dahi olmadığı 

üzerinde belki daha derinlemesi-

ne fehmedilebilecektir

Şimdi bir noktaya kadar geldik. 

Burada karşımıza önemli bir 

soru çıkar: İnsan acaba neye 

göre, nelere bakarak, neleri hesa-

ba katarak karar verir?

İsterseniz bu meseleyi gelecek 

yazıya bırakalım ve herkese itidal 

üzere bulunmayı tavsiye edelim.

birbirinin benzeridir ama aynısı 

değildir. Aynısı değildir, çünki 

o durumları meydana getiren 

amillerin toplamı ve birbirleriyle 

girdikleri etkileşimden oluşan 

bütünler ve şekiller birbirlerin-

den oldukça farklılaşmıştır.

Bu arada ‘hata’ kelimesini neden 

tek tırnak içine aldığımı da izah 

edeyim. İnsan keşke dediği vakit, 

geçmişte yaptıklarının kendisi 

için yanlış ve zararlı olduğuna 

hükmeder ve elinde imkan ve 

kudret olsa onları düzeltmek is-

teyeceği niyetini izhar eder. Kur-

duğum bu cümleyi birlikte tahlil 

etmeye çalışalım.

İsterseniz cümlenin önce ikinci 

kısmını ele alalım. İnsan acaba 

gerçekten elinde imkan ve kudret 

olsa geçmişte yaşadığı ve üzerine 

keşke dediği herşeyi değiştirmek 

ve/ya ‘düzeltmek’ ister mi? Ben 

bundan pek emin değilim. Her 

insan geçmişte yaşadıkları ve 

keşke dediklerinin üzerinden az 

bir süre geçince belki onları de-

ğiştirmek isteyebilir ama bu süre 

uzadıkça, taşlar yerine oturdukça 

ve sular duruldukça aslında keş-

ke dediklerini değiştirmekten 

vazgeçer ve bu sefer keşke yerine 

‘iyi ki’ demeye başlar. Buna sa-

nırım hepimiz çoğu kez şahit ol-

muşuzdur. Demek ki insanın id-

raki zamana bağlıdır. Bu zaman 

bazı durumlar ve bazı insanlar 

için çok kısadır ve bu yüzden kişi 

kısa bir süre içinde meselenin 

idrakine varabilir. Ancak bazı 

durumlar ve bazı kişiler için bu 

zaman uzun olur hatta bazı du-

rumlar ve kişiler için muhatap 

ancak öldükten sonra ‘hakikat’ 

ortaya çıkar. 

Şimdi de cümlenin ilk kısmını ele 

aldığımızda şunu rahatlıkla gö-

rürüz, insanın keşke dediklerinin 

kendi zararına olduğunu san-

ması aslında sadece bir zandan 

ibarettir ve hakikate taalluk eden 

hiçbir yönü yoktur. Nitekim 

diyelim ki insanın eline keşke 

dediklerini değiştirme ve/ya “dü-

zeltme” imkanı ve kudreti verilse 

ve o da geçmişte bazı değişiklik-

ler ve/ya “düzeltmeler” yapsa bu 

değişikliklerin kaçta kaçı uzun 

rumdan memnun olmadığımız 

zamanlarda sarfederiz ve elimize 

fırsat geçse geçmişteki o ana gi-

dip daha önce yaptığımızı değiş-

tireceğimizi, karşılaştığımız yeni 

durumu gözönünde bulundura-

rak ona göre hareket edeceğimizi 

ve yeni kararlar alacağımızı far-

zederiz.

Oysa zamanda yolculuk müm-

kün olmadığı için bugün sahip 

olduğumuz bilgimizi, görgümü-

zü, tecrübemizi, tanıdıklarımızı 

ve şahit olduklarımızı geçmişe 

taşıyamaz ve geçmişi bunlarla 

birlikte yeniden yaşayamaz, 

yeniden değerlendiremeyiz. 

Geçmişteki o anda nasıl davran-

dıysak kainatın varlık sahnesine 

çıktığı andan itibaren o ana ka-

dar varolan -kişiye bağlı ve kişi-

nin dışındaki- bütün amillerin 

etkileşime girmesi dolayısıyla 

öyle davranmışızdır. ‘Başka türlü 

davranabilir miydik pekiyi?’ so-

rusu insanlık için temel bir so-

rudur ve bu sorunun cevabı hem 

verilebilirdir, hem de verilemez. 

Cevabı verilemez bir sorudur, 

çünki geçmişe gidip deneme yap-

mak, geçmişi yeniden yaşamak 

imkansızdır. Cevabı verilebilir bir 

sorudur, çünki birçoğumuz hat-

ta belki de hepimiz, geçmişten 

istediğimiz dersleri çıkar(a)ma-

yız. Benzer ‘hataları’ ve benzer 

seçimleri benzer durumlar konu-

sunda bilgimizi, görgümüzü ve 

tecrübemizi arttırmış olmamıza 

rağmen yine de tekrarlar duru-

ruz. Çoğumuz bundan şikayetçi-

yizdir. Pekiyi hiç düşündük mü 

bu niçin böyledir? Sebebin şu ol-

duğunu sanıyorum, kısaca söyle-

yeyim: Karşılaştığımız durumlar 

Günlük hayatta hepimi-

zin üzerinde fazlaca 

düşünmeden sarfettiği 

bir kelime vardır, ‘keşke’. Bu ke-

lime hattızatında bir kavramdır, 

yani anlam yüklüdür. Bu yazıda 

bu kavramı ele almaya ve onun 

insan üzerindeki yıpratıcı ve ser-

semletici etkileri üzerinde dur-

maya çalışacağım.

Keşke kelimesi Farsça ‘kaş ke’den 

gelir ve temenni maksadıyla ‘ne 

olurdu...’ anlamındadır. Kavramı 

tahlil etmeye başlamadan önce 

isterseniz insanların bu kelimeyi 

hangi durumlarda kullandıkları-

nı düşünelim. Bunun için karşı-

laştığımız durumların bir kaçını 

anımsamaya çalışalım. Hepimi-

zin hatırına en azından bir kaç 

örnek geliyordur. Bu örneklerden 

yola çıkarak her birimiz keşke 

kelimesini ya geçmişte ‘hata’ 

yaptığımızı düşündüğümüzde 

veya bir şey için çok geç olduğu-

nu hissettiğimizde hayıflanarak 

kullandığımızı rahatça farkede-

biliyoruz. Örneğin şöyle diyoruz 

“Keşke şu hatayı yapmasaydım”, 

“Keşke onunla daha önce karşı-

laşsaydım”, biraz arabesk mizaç 

olanlarımız “Keşke anam beni 

kadın/erkek doğursaydı” veya 

daha da vahimi “Keşke doğma-

mış olaydım”... Örnekler çoğal-

tılabilir ancak yeterli olduğunu 

sanıyorum. Hepimiz eminim ki 

bu üç-dört cümleyi hayatımız 

boyunca müteattid defalar duy-

muşuzdur.

Şimdi isterseniz keşke kavramını 

birlikte tahlil etmeye çalışalım.

Keşke kelimesini kısaca içinde 

bulunduğumuz andan ve du-
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Tüm Yönleriyle “Keşke” (I)
İnsan acaba gerçekten elinde imkan ve kudret 
olsa geçmişte yaşadığı ve üzerine keşke dediği 
herşeyi değiştirmek ve/ya ‘düzeltmek’ ister 
mi? Ben bundan pek emin değilim. Her insan 
geçmişte yaşadıkları ve keşke dediklerinin 
üzerinden az bir süre geçince belki onları 
değiştirmek isteyebilir ama bu süre uzadıkça, 
taşlar yerine oturdukça ve sular duruldukça 
aslında keşke dediklerini değiştirmekten 
vazgeçer ve bu sefer keşke yerine ‘iyi ki’ 
demeye başlar.
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possibility in such a situation 

to throw the baby out with the 

bathwater. In addition, it is good 

if he break in himself. Meantime, 

It will not be possible for us to 

know he break in how many 

people since our knowledge and 

communication channels limited 

to human dimensions. Because 

any incident which occurred 

is not only related to a single 

person and not only look at 

one person. The slightest event, 

even that we cannot realize 

emerge in communication and 

interaction with every point 

of the universe and as long as 

the presence of interaction 

continues this communication 

and interaction also continue. 

(This state of existence despite 

it to be not appears as material, 

as long as being remembered 

will continue to live in the 

memories). Therefore, any 

changes to be made and / or “fix” 

will mean a lot of things visible 

and invisible changes with them. 

Briefly we call this as butterfly 

effect. Without the knowledge 

of everything actually, I would 

not dare to do even the slightest 

change but I do not know about 

you. Moreover, what we call 

coincidence at the universe, as 

the French philosopher Jean 

Cocteau (1889-1963), subtle 

expression to maintain the 

glory If we consider that “God, 

pretending to go by unnoticed 

format” it could perhaps be 

considered that even there is no 

work out of account and order. 

Now we came to a point. At this 

point the important question 

emerges:  I wonder people decide 

according to what, looking at 

what, what taking into account?

If you want leave this issue to 

the next article and let’s make a 

recommendation to everyone of 

sobriety.

interaction with each other quite 

differentiated from each other.

In the meantime, why I used 

single quotation marks around 

the word ‘error’ let me explain. 

When human says I wish he 

thought that what he did in the 

past is wrong and harmful to 

him and show his intention to 

fix them if he has the facility and 

power in his hand. Let’s try to 

analyze this sentence that I set 

up.

If you want let’s search the 

second part of the sentence 

before. Do people really want to 

change and / or ‘fix’ everything 

lived in the past and says I wish 

on if he has facility and power in 

his hands? I’m not so sure about 

that. Every human being maybe 

wants to change the events in 

the past and says I wish after a 

passage of short time but this 

time extended and falls into 

place and everything settled he 

give up the idea of changing the 

things he says in fact I wish and 

this time instead of I wish start 

saying fortunately. I think we all 

witnessed that many times. This 

means that human cognition is 

based on the time. This time is 

too short in some cases and for 

some people and so that person 

can reach the realization of issue 

in a short time. However, this 

time is long for some situations 

and some people and in some 

cases even for some situations 

and people who deal with, ‘truth’ 

emerges after the death.

Now, we can easily see when 

we consider the first part of the 

sentence, people thought that 

the events they say I wish is for 

their loss but actually is just a 

suspicion and in fact there is no 

side of concern. In fact, people 

were given the opportunity to 

change the things he said I wish 

and/or the power to correct 

them and he could do some 

changes and / or “corrections” 

in the past, how many of these 

changes result in his goodness 

in the long term? This is a great 

mystery. I mean it is a great 

interaction of all the factors 

connected or non-connected 

with person from the moment 

of existence of the universe to 

that moment. The question ‘did 

not we act otherwise, then?’ is 

a basic question for humanity 

and this question could be 

answered as well as could not 

be answered. The questions that 

cannot be answered, because 

it is impossible to go back and 

make a trial, relive the time. 

The question can be answered 

since many of us, maybe even 

all of us are not able to take 

lessons that we want from the 

past. Even though we increased 

our knowledge, experience and 

manners about similar ‘mistakes’ 

and similar selections about 

similar situations we stand still 

repeats. Most of us complain 

about it. Did you ever wonder 

why this is so? I think this is the 

cause, briefly tell you: Situations 

we encountered were very 

similar, but not identical. It is 

not the same because the sum of 

factors that make up the states 

and complement and shapes 

of factors composed of the 

In daily life there is a word 

that we all consume too 

much without thinking, 

‘I wish’. The word as a matter 

of fact is a concept, ie, has the 

meaning. In this paper I try to 

address this concept and it’s 

wearisome and stuns effects on 

human beings. 

The word I wish stemmed from 

the Persian word ‘kaş ke’ and 

with hope purposes it mean 

‘what would happen ...’ If you 

want before we start to analyze 

the concept let’s think of in 

which situations people are 

using this word. To do this, 

try to remember a few of the 

situations we face. At least a 

few examples comes our minds. 

Based on these examples, we 

can notice easily that we use the 

word I wish deploringly when 

we think that we had mistake 

in the past or we feel too late 

for something. For example, 

we say “I wish I did not do that 

mistake”, “I wish I had met him 

before”, those of temperament, a 

little arabesque “I wish my mom 

bred me male / female” or is 

worse” “I wish I was not born” ... 

Examples can be replicated, but I 

think it is enough. I’m sure that 

all of us have heard these three 

or four sentences several times 

throughout our lives.

Now if you like let’s try to 

analyze the concept of I wish 

together.

We use the word I wish briefly 

in the moment we are not 

satisfied with the situation and 

we assume that that we had the 

opportunity to go the moment 

at past and change what we did, 

we will be act accordingly with 

the new situation and get new 

decisions. 

However, time travel is not 

possible we cannot carry 

our knowledge, manners, 

experience, acquaintances and 

witness to past and we cannot 

live history with them again 

and re-evaluate them. How we 

behave at the moment in past 

we behave like that due to the 
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“I wish” with  All Sides  (I)
Do people really want 
to change and / or ‘fix’ 
everything lived in the 
past and says I wish on 
if he has facility and 
power in his hands? 
I’m not so sure about 
that. Every human 
being maybe wants 
to change the events 
in the past and says I 
wish after a passage 
of short time but this 
time extended and 
falls into place and 
everything settled 
he give up the idea of 
changing the things 
he says in fact I wish 
and this time instead 
of I wish start saying 
fortunately.
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dolayı Türkiye’den özür dilemesi Ameri-
kan basınında da geniş yankı buldu.

CNN televizyonu, gelişmeyi son daki-
ka olarak duyururken, İsrail’in özrü,  
birçok gazetenin internet sitesinde de 
manşet haberler arasında yer aldı.

 CNN’in haberinde, Erdoğan-Netanyahu 
telefon görüşmesinin, Netanyahu’nun,  
İsrail’den ayrılışının hemen öncesinde 
ABD Başkanı Barack Obama ile Ben Gu-
rion  Uluslararası havaalanında yaptığı 
görüşme sırasında düzenlendiği belir-
tildi.

Haberde, bu gelişmenin, her iki ülkenin 
müttefiki olması itibariyle ABD için 
önem taşıdığına dikkat çekildi.

 Washington Post Gazetesi de, ge-
lişmeyi internet sitesinin ilk sırasına  
yerleştirdi. Gazete, Obama’nın, Erdo-
ğan ile Netanyahu arasındaki telefon  
görüşmesini organize ederek, İsrail’den, 
”yıllardır barıştırmaya çalıştığı iki  böl-
gesel gücü bir araya getirdikten” sonra 
ayrıldığını yazdı. 

Gazetenin haberinde, Obama’nın, 
Mavi Marmara saldırısından bu yana,  
Netanyahu’dan bu tür bir özür yayınla-
masını istediği, ancak Netanyahu’nun 
bugüne  kadar bunu reddettiği belirtil-
di. 
 Habere göre, Obama ile seyahat eden 
Amerikan yönetiminden üst düzey 
yetkililer, Obama’nın hafta içindeki 
görüşmeleri sırasında Netanyahu’ya,  
Erdoğan’a telefon açmasının önemini 
dile getirdiğini söylediler.

 Los Angeles Times gazetesinin habe-
rinde de, Netanyahu’nun, Obama’nın  
yanında Türkiye’den özür dilemesinin, 
iki eski müttefik arasında diplomatik  
ilişkilerin tekrar normale dönmesinin 
yolunu açtığı kaydedildi.

 USA Today de, konuyla ilgili haberin-
de, İsrail Başbakanı’nın, Obama’nın  
çağrısı üzerine Türkiye’den özür di-
lediğine işaret edilerek, görüşmeyi 
Obama’nın  ayarladığına ve görüşme 
yapılırken de Netanyahu’nun yanında 
olduğuna değinildi.

konuşmuştur. Kendisine, Türk ve Ya-
hudi halkları arasındaki ortak tarihe 
dayanan ve yüzyıllardır süregelen 
güçlü dostluk bağlarına ve işbirliğine 
değer verdiğini söylemiştir. Bölgenin 
barış ve istikrarı için hayati stratejik 
öneme sahip olarak gördüğü ilişkile-
rin son dönemde bozulmuş olmasının 
üzüntü verici olduğunu ifade etmiştir. 
Türkiye’nin, İsrail-Filistin ihtilafına iki 
devletli vizyon temelinde adil, kalıcı ve 
kapsamlı bir çözüm bulunmasına yöne-
lik uluslararası ve bölgesel tüm çabalara 
desteğini yinelemiştir. Başbakan Netan-
yahu, İsrail tarafından Mavi Marmara 
hadisesiyle ilgili olarak yürütülen ve bir 
dizi operasyonel hatanın yapıldığına 
işaret eden soruşturma ışığında, can 
kaybına veya yaralanmaya yol açan her 
türlü hatadan dolayı İsrail adına Türk 
halkından özür dilemiş; Sayın Başba-
kanımız da söz konusu özrü Türk halkı 
adına kabul etmiştir. İki Başbakan taz-
minat/âdemi mesuliyet konusunda bir 
anlaşma yapılması hususunda da muta-
bık kalmıştır”.

Filistin Topraklarına Yönelik Kısıtla-
mayı Kaldırma Sözü…

Başbakan Netanyahu ayrıca, İsrail’in, 
sivil halkın kullanacağı malların Gazze 
dâhil Filistin topraklarına girişine iliş-
kin kısıtlamaları esas itibariyle kaldırdı-
ğını ve sükûnet devam ettiği müddetçe 
bu durumun da devam edeceğini belir-
terek “İki lider, Filistin topraklarındaki 
insani durumun iyileştirilmesi için 
birlikte çalışmak konusunda mutabık 
kalmıştır” diye konuştu.

 İsrail’in Türkiye’den özür dilemesi 
ABD basınında geniş yankı buldu…

İsrail’in Mavi Marmara saldırısından  

Netanyahu arasında bugün yapılan te-
lefon görüşmesinde tarafların üzerinde 
mutabık kalmış oldukları açıklama me-
tinleri aşağıda sunulmaktadır” denildi 
ve iki ülkenin resmi açıklamalarına yer 
verildi.  “İsrail’in Açıklaması” şu şekilde: 

“Başbakan Netanyahu bugün Türkiye 
Başbakanı Erdoğan’la telefonda konuş-
muştur. Başbakan Netanyahu Başbakan 
Erdoğan’a, Başkan Obama’yla bölgesel 
işbirliği ve Türkiye-İsrail ilişkilerinin 
önemi konusunda yararlı görüşmelerde 
bulunduklarını belirtmiştir. (Başbakan 
Netanyahu) İsrail ve Türkiye arasındaki 
ilişkilerin son dönemde bozulmasından 
üzüntü duyduğunu ve bölgede barış 
ve istikrarı ilerletmek için aralarındaki 
farklılıkları gidermeye kararlı olduğunu 
bildirmiştir. Başbakan Netanyahu, Baş-
bakan Erdoğan’ın bir Danimarka gaze-
tesine yakın zamanda verdiği mülakatı 
gördüğünü ve sözlerini takdir ettiğini 
söylemiştir. Mavi Marmara hadisesinin 
trajik sonucuna İsrail tarafından isteye-
rek yol açılmadığını ve İsrail’in, can kay-
bı ve yaralanmalardan üzüntü duydu-
ğunu belirtmiştir. İsrail tarafından ha-
diseyle ilgili olarak yürütülen ve bir dizi 
operasyonel hatanın yapıldığına işaret 
eden soruşturma ışığında, Başbakan, 
can kaybına veya yaralanmaya yol açan 
her türlü hatadan dolayı İsrail’in Türk 
halkından özür dilediğini kaydetmiş ve 
tazminat/ademi mesuliyet konusunda 
bir anlaşma yapılması hususunda mu-
tabık kalmıştır. Başbakan Netanyahu 
ayrıca, İsrail’in, sivil halkın kullanacağı 
malların Gazze dahil Filistintoprakla-
rına girişine ilişkin kısıtlamaları esas 
itibariyle kaldırdığını ve sükûnet devam 
ettiği müddetçe bu durumun da devam 
edeceğini ifade etmiştir. İki lider, Fi-
listin topraklarındaki insani durumun 
iyileştirilmesi için birlikte çalışmaya 
devam etmek konusunda mutabık kal-
mıştır.”

Türkiye’nin Açıklaması…

Başbakanlık, “Türkiye’nin Açıklaması” 
başlığı altında, daha önce yapılan açık-
lamada küçük redaksiyonlar yaparak şu 
metni yayımladı:

“Başbakan Erdoğan bugün İsrail 
Başbakanı Netanyahu’yla telefonda 

Ankara (Sivil İnisiyatif) - İs-
rail Başbakanı Binyamin 
Netanyahu’nun, Mavi Marma-

ra saldırısındaki hatalarından ötürü 
Türkiye’den özür diledi.

Netanyanu, Başbakan Recep Tayyip Er-
doğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, 
Mavi Marmara saldırısından ötürü duy-
duğu pişmanlığı dile getirdi ve “trajik 
sonuçların” kasti olmadığını söyledi.

Saldırıda hayatını kaybedenler nedeniy-
le İsrail in “pişmanlığını ifade ettiğini” 
belirten ve tazminat ödeme sözü veren 
Netanyahu, saldırıda “operasyonel hata-
lar” olduğunu kaydetti.

İsrail’in Mavi Marmara baskınında 
yaşamını yitirenlerin ailelerine taz-
minat ödemeyi de kabul ettiği belir-
tiliyor. Dışişleri Bakanlığı kaynakla-
rı İsrail’in özür dilediğini doğrularken 
Türkiye,  İsrail’in özrünü kabul etti.

Sürpriz telefon görüşmesi…

ABD Başkanı Barack Obama, ”böl-
gesel barış ve güvenliği ilerletmek için 
Türkiye ile İsrail arasındaki olumlu 
ilişkilerin yeniden tesisine büyük önem 
verdiklerini” bildirdi.

Obama, yaptığı yazılı açıklamada, bu-
gün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile 
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 
arasındaki telefon görüşmesinden bü-
yük memnuniyet duyduğunu ifade etti. 

ABD’nin hem Türkiye hem de İsrail ile 
yakın ortaklıklarına derinden önem 
verdiğini belirten Obama, şunları kay-
detti: “Bölgesel barış ve güvenliği 
ilerletmek için Türkiye ile İsrail ara-
sındaki olumlu ilişkilerin yeniden 
tesisine büyük önem veriyoruz. İki 
lider arasındaki görüşmenin, onları 
bu konuda ve bir dizi diğer zorluk 
ve fırsatta daha derin işbirliğine gir-
meleri için imkan sağlayacağından 
umutluyum”.

İsrail’in resmi açıklaması…

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, 
“Başbakanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin 

İsrail, Türkiye’den ÖZÜR DİLEDİ…
Başbakan Erdoğan, 
İsrail’in özrünü 
Türkiye halkı adına 
kabul etti…

İsrail Başbakanı Binyamin 
Netanyahu Mavi Marmara 
baskını nedeniyle Türkiye’den 
özür dilediğini açıkladı. 
Netanyahu: “Mavi Marmara 
baskını ilişkileri bozduğu için 
üzgünüm” dedi. Başbakan 
Erdoğan, İsrail’in özrünü 
Türkiye halkı adına kabul 
etti. İsrail Mavi Marmara’da 
ölenlerin ailelerine tazminat 
ödemeyi ve Türkiye’nin İsrail 
ile barış şartlarından biri 
olan Gazze’ye ablukanın 
kalkmasını da süreç içerisinde 
tamamlayacak.
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Israel’s apology from Turkey had 
great coverage in the US media 

Israel’s apology from Turkey for the 
Mavi Marmara incident had great 
coverage in the US media.

CNN announced the event as “breaking 
news”, while the news was among the 
headlines of many web sites.

CNN announced that the phone 
conversation between Erdoğan and 
Netanyahu took place in the Ben 
Gurion International Airport just 
before President Obama’s departure 
from this country.

 It was mentioned that the event was 
very important for US, since both 
countries were close allies of the US.

 Washington Post included the news 
in the first line of its web site. The 
newspaper mentioned that President 
Obama has organized the phone 
conversation between both leaders 
and departed Israel after reconciling 
between “the two regional powers, 
which he attempts to reconcile since a 
few years”.

The news mentioned that Obama 
was expecting such an apology from 
Netanyahu since the first day of the 
incident; however Netanyahu had 
refused such a demand until this day.

According to the news of the journal, 
US officials accompanying Obama 
have said President Obama has told 
Netanyahu the importance of speaking 
with PM Erdoğan.

 In the news published by the Los 
Angeles Times, it was stated that 
Netanyahu’s apology from Turkey in 
the presence of President Obama had 
opened the door to normalization of 
relations between two old allies.

USA Today in its web site pointed to 
the fact that Israeli PM has apologized 
from Turkey upon the request of 
Obama, and that it was US President 
who organized the conversation and 
was standing beside him during the 
phone conversation.

strategic importance for the peace and 
stability of the region is regrettable. 
He reiterated Turkey’s support for all 
international and regional efforts to 
find a just, lasting and comprehensive 
resolution of the Israel-Palestine 
conflict on the basis of the two-state 
vision. In light of Israel’s investigation 
into the Mavi Marmara incident which 
pointed to a number of operational 
mistakes, Prime Minister Netanyahu 
expressed Israel’s apology to the 
Turkish people for any mistakes that 
might have led to the loss of life 
or injury. On behalf of the Turkish 
people, Prime Minister Erdoğan 
accepted this apology. They have also 
agreed to conclude an agreement on 
compensation/nonliability. Prime 
Minister Netanyahu also noted that 
Israel had substantially lifted the 
restrictions on the entry of civilian 
goods into the Palestinian territories, 
including Gaza, and that this would 
continue as long as calm prevailed.  The 
two leaders agreed to work together to 
improve the humanitarian situation in 
the Palestinian territories”.

Lifting the Restrictions towards 
the Palestinian Territories

Netanyahu has also added that Israel 
has decided to lift restrictions on 
entrance of goods for civilian use to 
Gaza and other Palestine territories, 
and that this situation shall resume 
as long as peaceful environment 
is maintained. Both leaders have 
agreed to work jointly to improve the 
humanitarian status in Palestinian 
territories”. 
Prime Ministry has also published 
English versions of the text for 
international public.

phone conversation between our Prime 
Minister Recep Tayyip Erdoğan and 
the Israeli Prime Minister Binyamin 
Netanyahu is below”. The “Statement 
by Israel” is as follows:

“Prime Minister Netanyahu spoke 
today with Prime Minister Erdoğan 
of Turkey. PM Netanyahu told 
PM Erdoğan that he had just had 
good conversations with President 
Obama about regional cooperation 
and the importance of Israel-Turkey 
relations. He (PM Netanyahu) 
regretted the recent deterioration of 
relations between Israel and Turkey 
and expressed his commitment to 
overcoming their differences in order 
to advance peace and stability in the 
region. PM Netanyahu said he had seen 
PM Erdoğan’s recent interview in a 
Danish newspaper and appreciated his 
words. He made clear that the tragic 
outcome of the Mavi Marmara incident 
was not intended by Israel and that 
Israel regrets the loss of human life and 
injury. In light of Israel’s investigation 
into the incident which pointed to 
a number of operational mistakes, 
the Prime Minister expressed Israel’s 
apology to the Turkish people for any 
mistakes that might have led to the loss 
of life or injury and agreed to conclude 
an agreement on compensation/
nonliability.  Prime Minister Netanyahu 
also noted that Israel had substantially 
lifted the restrictions on the entry 
of civilian goods into the Palestinian 
territories, including Gaza, and that 
this would continue as long as calm 
prevailed.  The two leaders agreed to 
continue to work together to improve 
the humanitarian situation in the 
Palestinian territories.”

Turkey’s Statement 
Prime Ministry has published the 
following text with the title “Turkey’s 
Statement” by making some minor 
redactions in the previous text:

“Prime Minister Erdoğan spoke today 
with Prime Minister Netanyahu of 
Israel. He told him of the importance 
he attaches to the shared history 
and centuries old ties of strong 
friendship and cooperation between 
the Jewish and Turkish peoples. He 
said the recent deterioration of the 
relationship between Turkey and 
Israel, which he sees as having vital 

Ankara (Non Governmental 
Initiative) - Israeli 
PM Binyamin Netanyahu is 

reported to have apologized from 
Turkey due to their mistakes in the 
assault to the Mavi Marmara ship.

During his phone conversation with 
PM Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu 
expressed his regret for the assault 
to Mavi Marmara and mentioned the 
“tragic result” was not deliberate.

Netanyahu expressed Israel’s regret for 
those who lost their lives and said his 
country shall pay compensation to their 
families, and added that there had been 
“operational mistakes” in the assault.

Turkish Foreign Ministry confirmed the 
apology of Israel and added that Turkey 
has accepted Israel’s apology.

Surprising phone call…

US President Barack Obama said 
“they attached great importance for the 
reestablishment of close ties between 
Turkey and Israel to improve regional 
peace and security”.

In his written statement, Obama 
expressed his pleasure for the phone 
conversation between PM Erdoğan and 
Pm Netanyahu.

Stressing the close partnership US has 
both with Turkey and Israel, Obama 
said: “We attach great importance 
for the reestablishment of close 
ties between Turkey and Israel to 
improve regional peace and security. 
I am hopeful that the conversation 
that took place between two leaders 
would provide opportunities for 
them to go on a deeper collaboration 
in many other threats and 
opportunities”.

Israel’s official statement 

The office of the Prime Minister 
published the Turkish translation of 
Israel’s Statement in its web site.

The news read as: “The text on which 
the parties have agreed today after a 

Israel Apologizes from Turkey…
PM Erdoğan accepts 
the apology on behalf 
of the nation of 
Turkey

Israeli Prime Minister 
Binyamin Netanyahu stated 
that he apologized from 
Turkey for the assault to 
Mavi Marmara ship. 
Netanyahu said: “I am sorry 
that Mavi Marmara assault 
destroyed the relations”. 
PM Erdoğan accepts the 
apology on behalf of the 
nation of Turkey. 
Israel also accepted to pay 
compensation to the families 
of the martyrs in Mavi 
Marmara. In addition Israel 
accepted to lift the embargo 
on Gaza, which is one of the 
conditions set by Turkey.
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Türkiye’de terör sorununun bi-
tirilebilmesi için İngiltere ve 
İspanya’dan sıkça gösterilen ör-
neklere bakılsa, sadece çözüm ve 
müzakere süreçlerinin yıllarca 
sürmesi fikrine neredeyse herkes 
alışmıştı. Oysa Öcalan’dan gelen 
bu mesaj ve bu mesaja meydanın 
ve Türkiye’nin tamamının verdiği 
cevap, Türkiye için başkalarının 
bir model olamayacağını da gös-
terdi. Bu vesileyle çözümün hiç de 
uzağımızda olmadığını görmüş 
olduk.

Tabii ki, çözümün bu kadar yakın 
olması, bunca zamandır AK Parti 
hükümetinin, sorunun ana kay-
nağına dönük uyguladığı ısrarlı 
restorasyon politikalarının bir 
sonucu… Asimilasyon ve inkâr 
politikalarının resmen bitirilme-
si, Kürtlerin hayatlarına dönük 
demokratikleştirici adımların 
atılmış olması, esasen çözüm için 
gerekli sosyolojik zemini fazlasıyla 
döşemiş bulunuyordu. O yüzden 
Öcalan’ın mesajları, kendi kitlesi 
tarafından da onursuzca bir tes-
limiyet gibi algılanmadı, aksine 
sürecin bu aşamasında söylenebi-
lecek en münasip sözler olarak de-
ğerlendirildi ve alkışlandı. Çünkü 
bütün yapılanlara rağmen silahlı 
mücadelenin artık ne Kürtlere, 
hatta ne de çocukları dağda olan 
Kürt ailelerine anlatılabilir bir 
yanı kalmamış bulunuyordu.

Öcalan’a veya BDP’ye hala neyin 
karşılığında silahları bıraktığını 
soranlar için, BDP lideri Sela-
hattin Demirtaş’ın, ‹AK Parti’yi 
bitirmek isteyen muhalefet, ken-
dilerinin yapamadığını PKK’dan 
bekliyorlar’ açıklaması, esasen 
PKK’nın da artık kavgayı kendi 
adına bu şekilde sürdürmesinin 
bir anlamı kalmamış olduğunu çok 
iyi özetliyor.

Aslında mevcut söylem ve bağlam 
yoluyla silahlara veda çağrısı sa-
yesinde, hem İmralı, hem de BDP, 
önlerinde alabildiğine geniş ve 
muteber bir siyasal alan bulacak-
lardır. Bu alan gerek Kürtler için 
gerek genel olarak Türkiye için 
siyaset üretebilme fırsatını sağlı-
yor. Bundan daha iyi bir kazanım 
olabilir mi?

Tabi böyle bir kazanımı da onlara 
çok görenler, Türkiye için bir kayıp 
olarak görenler var. Bu görüşler 
ülkenin anormalliğinin bir sonu-
cu, oysa süreç bir normalleşme, 
bir restorasyon sürecidir aynı 
zamanda, yani siyasallaşmanın 
bir kayıp değil bir kazanım olarak 
değerlendirileceği bir düzeye 
erişme süreci…

Bu tablodan Türkiye’nin bütünlü-
ğünü veya gücünü zaafa uğratacak 
bir tehlike veya risk işareti görmek 
için gözlerin gerçekten başka türlü 
bakıyor, başka türlü görüyor ol-
ması gerekiyor. O meydana tevec-
cüh eden kalabalıkların BDP veya 
Öcalan’a her halükarda destek 
veren, onlara kayıtsız şartsız bağlı 
insanlar olduğunu asla düşünme-
mek gerekiyor. O meydan, o gün 
çözüm mesajı verdiği için hınca 
hınç doldu. İnsanların rağbeti şu 
veya bu siyasi görüşe değil, bizati-
hi çözümün kendisineydi.

Esasen o meydan, Kürtlerle 
Türkler arasında hiçbir zaman 
bir savaş olmadığının en önemli 
tanığı oldu. Hatta Türklerle 
Kürtler arasında bir savaş 
ihtimalinin bile ürküttüğü 
insanlar daha fazla rağbet etti o 
meydana. O yüzden, olayı Kürt-
lerle Türkler arasındaki barışın 
bir işareti olarak almak bile son 
derece gereksiz. Meydanı doldu-
ran kalabalıklar PKK’nın şimdiye 
kadar ısrarla sürdürmeye çalıştığı 
silahlı mücadelenin anlamsız-

lığına tanıklık etme ihtimali-
ne koştular. Öcalan’dan gelen 
‘silahları bırakma’ çağrısı büyük 
bir coşkuyla karşılandı, çünkü o 
kalabalıkların duymak istediği, 
duymayı bekledikleri şey buydu.

Öcalan’ın mektubunda işaret ettiği 
‘zamanın ruhu’ bu meydanda en 
somut ifadesini tam da bu şekilde 
bulmuştu zaten. Zamanın ruhunun 
‘silahlara veda, siyasete selam’ 
gerektiriyor olduğunun tanıklığına 
bütün varlıklarıyla katıldı o 
kalabalıklar. Emin olun o meydan-
dan başka bir mesaj çıksaydı bu 
coşku olmazdı ve zaten aksi bir me-
saj beklentisi olsaydı o kalabalıklar 
toplanmazdı. Bu, siyasi hareketlerin 
kendi tabanları üzerinde mutlak 
bir otoriteye sahip olmadıklarının 
da en önemli işaretidir. Başka türlü 
söylersek, bu, otoritenin bir yönü-
nün de da tıpkı iktidar gibi aşağıdan 
yukarıya doğru işliyor olduğunu 
gösteriyor.

olmuş anın yeniden iadesini ima 
ediyor. Geleceğin Türkiye’sini inşa 
edecek olan çözüm süreci için, 
çok yaratıcı bir formül üretmemiz 
gerekmiyor. Davutoğlu hocanın 
konuşmasında ifade ettiği gibi 
Diyarbakır’ın model alacağı şehir, 
Paris veya Londra değil…  Diyar-
bakır medeniyet beşiği bir şehir 
iken daha Paris yoktu ortada… 
Bugün de Diyarbakır’ın hak ettiği 
insan hakları seviyesine ulaşması 
için takip edeceği model yine ken-
di geçmişinin, Bursa ile Eskişehir 
ile veya İstanbul ile birlikte resto-
rasyonundan başkası değildir.

Bugün çözümü zorlayan ana da-
mar olarak AK Parti cenahı, Kürt-
lere veya ülkenin diğer evlatlarına 
yıllarca yapılmış zulmün sorum-
lusu değil, aksine bizzat kendileri 
de aynı zulmün mağdurlarından 
oluşuyor. Bunu diğer cenahın da 
sıkça hatırlamasında her zaman 
fayda var. Bugün AK Parti kadro-
ları toplumsal restorasyonun viz-
yonunu ortaya koyarken en ufak 
bir bölünme endişesine mahal 
bırakmıyorlar. Aksine restorasyon 

sadece Türkiye’yi oluşturan unsur-
ların eski itibarlarını iade etmiyor 
aynı zamanda bütün bu unsurlarla 
birlikte teşekkül eden yeni ve güç-
lü Türkiye’nin vizyonunu gerçek-
leştiriyor.

Bugün içine girilmiş bulunulan 
geri dönüşsüz süreç, bu restoras-
yonun ufuklarını gösteriyor. Bu 
ufuklarda da bu sürecin devamına 
ve tamamına erdirmek üzere yeni 
ve sivil bir anayasa görünüyor.

Nevruz Kutlamaları ve 
Öcalan’ın Mesajı…

21 Mart Perşembe günü, 
Diyarbakır’da Nevruz kutlamaları 
için tahsis edilmiş meydanı hınca-
hınç dolduran kalabalıkların verdi-
ği mesajı, kalbinde hastalık olan-
lardan başka hiç kimse tartışma 
konusu yapamaz. Bu mesaj bütün 
unsurlarıyla bir millet olmaya 
doğru yol almış bir Türkiye’nin 
mesajıydı.

Çözüm sürecinde hızlanarak 
yol almaya devam ediyoruz. 
Süreç içinde ortaya çıkan 

engelleyici nitelikte olaylar, süreci 
aksatmak bir yana, daha da 
hızlandırıcı, teşvik edici etki yapıyor. 
O kadar ki, bu saatten sonra süreci 
sabote etmeye çalışacakların işi de 
giderek daha fazla zorlaşıyor. Çok 
daha yaratıcı, özgün ve etkili sabotaj 
yolları için kafa yormaları gerek… 
Tabii işleri zor da olsa, böyle bir 
yola tevessül bile edememelerini 
temenni ediyoruz.

Sürecin sağlıklı işlediğinin en 
önemli göstergelerinden biri de 
gözle görülür derecede belirgin bir 
çözüm dilinin,  herkesin söylemle-
rine hâkim olması. Bir-iki ay önce-
sine kadar, bu konularda konuşan 
herkesin dilini hemen esir alan 
şom söylemler, yerini alabildiğine 
dikkatli ve saygılı bir dile bırakmış 
durumda. Söylem,  gerçeklik inşa-
sının en önemli aşaması… Ama bir 
yandan da süregiden gerçekliğin,  
söylem üzerinde ayrı bir baskısı 
var ve bu da dönüp süreci belli bir 
istikamette yönlendirmeye devam 
ediyor. Herkes bu süreçte ters bir 
sözün nelere mal olabileceğinin 
endişesini taşıyor, ona göre 
konuşuyor veya konuşmuyor.

Buna karşılık birileri de mevcut 
sürece, PKK’nın nasıl razı ola-
bildiğini, hem hayret hem de 
örgütü sorgulama anlamında 
çözümlemeye çalışıyor. PKK’nın 
veya Öcalan’ın neyin karşılığında 
silahları bırakmaya razı olduğunu 
sorup duruyorlar. Öcalan, çözüm 
görüşmelerine hangi şartlarda 
başlamıştı? Bu şartlar örgütün 
güvenlik güçlerine karşı zafer üs-
tüne zafer kazandığı bir döneme 
mi, yoksa tarihsel olarak en büyük 
kayıplarını yaşadığı döneme mi 
denk geliyor? Sadece örgüte bildik 
aklı vermeye devam edenler için, 
bir hatırlatma yapmakta fayda var. 
Türkiye, bir tek Kürt veya Türk 
evladını daha kaybetmeden bu 
süreci devam ettirmenin yoluna 
odaklanmalı. Çünkü 77 milyon 
insanıyla Türkiye büyük bir atılı-
mın içinde.

Bu atılımın ve açılımın adını doğ-
ru koymak adına Dışişleri Bakanı-
mız sayın Ahmet Davutoğlu’nun 
15 Mart tarihindeki Diyarbakır te-
masları ve Dicle Üniversitesi’ndeki 
konuşmasında dile getirdiği 
vizyon çok önemli. Davutoğlu 
konuşmasında, çözüm sürecini 
Türkiye’nin yeni uluslararası viz-
yonunun gerektirdiği kapsamlı 
siyasetin parçası olarak niteler-
ken, bu sürecin adını ‹restorasyon 
süreci’ olarak adlandırıyor.

Toplumsal Restorasyon, aslında 
bu sürece verilebilecek en güzel 
isim… Bu durum,  zaten bizde var 
olan, yaşanmış, denenmiş, geçerli 
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Türkiye’de Toplumsal Restorasyon…

Geleceğin Türkiye’sini inşa edecek olan 
çözüm süreci için, çok yaratıcı bir formül 
üretmemiz gerekmiyor. Davutoğlu 
hocanın konuşmasında ifade ettiği gibi 
Diyarbakır’ın model alacağı şehir, Paris 
veya Londra değil…  Diyarbakır medeniyet 
beşiği bir şehir iken daha Paris yoktu 
ortada… Bugün de Diyarbakır’ın hak ettiği 
insan hakları seviyesine ulaşması için takip 
edeceği model yine kendi geçmişinin, Bursa 
ile Eskişehir ile veya İstanbul ile birlikte 
restorasyonundan başkası değildir.
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authority over their bases. To put 
it another way, this shows that 
one aspect of authority just as the 
ruling it works from bottom to up.

For the completion of the problem 
of terrorism in Turkey, take a 
look at the examples shown in 
the United Kingdom and Spain, 
and almost everyone got used 
to the idea of    only solution and 
negotiation processes continue 
for many years. However, this 
message from Ocalan and 
response of the square and the 
whole of Turkey to this message 
also showed others cannot be 
a model for Turkey. On this 
occasion we have seen that the 
solution is not at all far beyond.

Of course, the solution is so 
close is the result of AK Party 
government’s persistent 
restoration policy to the main 
source of the problem. To be 
finished the official policies of 
assimilation and denial, To be 
thrown out the steps towards 
democratizing the lives of the 
Kurds, essentially there were too 
laid all the necessary sociological 
basis for the solution. That’s 
why Ocalan messages were not 
detected in their group as an 
abject surrender, In contrast 
at this stage of the process it 
has been detected as the most 
appropriate words to say and be 
acclaimed. In spite of all has been 
done, the armed struggle has not 
only be explained no longer not 
only to the Kurds but also Kurdish 
families whose children in the 
mountains.

Those who ask Ocalan, or BDP in 
return of what they left weapons, 
BDP leader Selahattin Demirtas 
explanation of ‘the opposition 
wants to finish AK Party expect 
PKK do what they could not do 
‘, very good sums up that there 
is no context of PKK no longer 
maintain the fight on his name.

In fact, by means of current 
discourse and context thanks 
to the call of disarmament they 
will find extremely wide and a 
reputable political sphere in front 
of Imrali as well as BDP. This field 
provides an opportunity that is 
required to produce policy for 
both the Kurds and generally 
for Turkey. Might it be a better 
recovery?

Of course, there are people 
who see such a recovery a lot 
for them and a loss for Turkey. 
This opinions is as a result of 
the abnormality of the country, 
whereas the process is for 
normalization restoration ie, it is 
the process to reach to evaluate 
the level of politicization is not a 
loss but as a gain.

21, in Diyarbakır other than those 
who had diseases in their hearts. 
This message was the message 
of Turkey which has taken path 
to become a nation with all its 
elements. Seeing a hazard or risk 
sign that would compromise the 
integrity and power of Turkey 
from this table the eyes should be 
really looking different and see 
different. It shouldn’t be thought 
that the crowd that gathered in 
that square is not the supporter 
of BDP or Ocalan in any case or 
unconditionally connected to 
them. That square jammed up that 
day since it gave solution message. 
The popularity of people is not to 
this or that political opinion but is 
to the solution itself. “In fact, that 
square was the most important 
witness that there has never been 
a war between Kurds and Turks. 
Even that people who afraid of the 
possibility of a war between Turks 
and Kurds have more demand 
to that square. So it is extremely 
unnecessary to take the event as a 
sign of peace between Kurds and 
Turks. The Crowds in the square 

ran to the possibility of being the 
witness to the meaninglessness 
of the PKK’s armed struggle 
trying to pursue so far. That’s 
why ‘disarmament’ call of Ocalan 
was met with great enthusiasm 
because that’s what they expect to 
hear.

In fact the ‘spirit of the time’ 
that Ocalan pointed in his letter 
had found its most concrete 
expression in this square precisely 
in this way. Those crowds 
joined with all their assets that 
the spirit of the time requires 
‘disarmament, blah to the politics 
‘. Make sure that if there was 
another message from that 
square there would be not be 
that enthusiasm and otherwise, 
if there is a negative message 
expectation that crowds were 
not gathered.  This is the most 
important sign that political 
movements have not an absolute 

Community Restoration, in fact, 
the most beautiful name can 
be given to this process, and in 
a sense it imply re-extradition 
of a situation that we already 
have, tried and lived. We do 
not need to produce a very 
creative formula for the solution 
process that will build the future 
Turkey. As expressed in Mr. 
Davutoglu speech it is not Paris 
or London will be the model city 
of Diyarbakir. When Diyarbakir 
was city of the cradle of the 
civilization Paris was not there. 
Today the model Diyarbakir 
will follow in order to reach the 
level of human rights where he 
deserves is not other than the 
restoration of his own past with 
Bursa, Eskisehir and Istanbul.

Today, the main blood vessel 
solution becomes more 
complicated AK Party, flank, is 
not responsible for many years 
persecution of the Kurds, or the 
country’s other sons, but they 
themselves also victims this 
persecution. It is always useful 

to the other flank remember this 
frequently. Today, while the AK 
Party cadres present the vision 
of social restoration they do 
not allow the slightest regard to 
the division concerns. On the 
contrary the restoration does not 
only return old reputation of the 
elements that make up Turkey 
but also realizes the vision of a 
new and powerful Turkey which 
is formed with all these elements. 
Today, the current irreversible 
process shows the horizons 
of this restoration. In these 
horizons seems new and civilian 
constitution which will complete 
and end this process.

Newroz Celebration and Öcalan 
Message

No one make the subject of 
debate the message given by 
the crowds who thronged the 
square dedicated to the Newroz 
celebrations on Thursday, March 

We continue to take road 
accelerating in the 
process of solution. The 

frustrative events that occur in 
the process, has failure to process 
aside, the more the accelerator, 
stimulating effect. So much so 
that, after this time it is becoming 
more and more difficult who try 
to sabotage the process. They will 
have to find much more creative, 
original, and of course effective 
sabotage ways. Of course, even we 
hope that they will not be able act 
such a way albeit it is very hard.

One of the most important 
indicators of a healthy deed of the 
process visibly obvious solution 
is the dominant discourses of 
everyone’s tongue. Until a couple 
of months ago, the blabber speaks 
captured everyone discourses have 
left its place careful and respectful 
language in these issues. 
Discourse is the most important 
phase of the construction of the 
reality. On the one hand, the 
ongoing reality has a separate 
pressure on the discourse and that 
continue to drive the process on 
a particular direction. Everyone 
has concern a wrong word might 
reverse this process, according to 
that he is talking or not talking.

However, Do not somebody 
ask somewhat amazed and give 
mind to the organization and 
on behalf of the foolish of the 
organization how PKK willing the 
process of solution? They have 
been asking in return for what 
PKK or Ocalan is willing to lay 
down the arms. Ocalan, under 
which the conditions had started 
negotiations for solution? Are 
these requirements coincides 
with a time period that the 
organization triumph victory 
against the security forces or the 
period historically experienced 
the greatest losses? It is worth 
to mention as a simple reminder 
only those who continue to 
provide the known ideas to 
the organization. Beyond this 
reminder Turkey should focus 
on the way of continuing to this 
process without losing a single 
Kurdish or Turkish children. 
Because Turkey is a big leap in 
with its 77 million people.

Putting the correct name of this 
breakthrough and expansion 
Diyarbakir contacts of Mr. Ahmet 
Davutoglu, the Minister of 
Foreign Affairs on March 15 and 
vision expressed at his speech at 
Dicle University is very important. 
Davutoglu, in his speech described 
the solution process as part of 
a comprehensive policy that 
Turkey’s new international vision 
required, drawing the name of this 
process as ‘restoration process’. 
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Social Restoration In Turkey

We do not need to produce a very creative 
formula for the solution process that will 
build the future Turkey. As expressed in Mr. 
Davutoglu speech it is not Paris or London 
will be the model city of Diyarbakir. When 
Diyarbakir was city of the cradle of the 
civilization Paris was not there. Today the 
model Diyarbakir will follow in order to 
reach the level of human rights where he 
deserves is not other than the restoration 
of his own past with Bursa, Eskisehir and 
Istanbul.
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gelecek nesillere dimağlara kazınacak şe-
kilde anlatmakla mümkündür. Bu da gös-
termektedir ki; Yukarıdaki iaşe cetvelinde 
sabah kumanyası olarak üzüm hoşafı, öğlen 
hiçbir şey yenilmeden akşamları bazı günler 
çorba bazı günlerde ise hoşafa talim edile-
rek tüm yoksulluğa ve çaresizliğe rağmen 
Ülkemiz insanının göstermiş olduğu cefa-
karlık, fedakarlık ve kahramanlık Ülkesini 
dış düşmanlardan koruması açısından tüm 
insanlığa örnek teşkil edecektir. Varlığımı-
zın mevcudiyeti olan bu şerefli, yiğit şehit 

ve gaziler bugün bizlerin 
sımsıkı sarılıp tek vücut 
olmamız için canlarını 
bu yola gözlerini kırpma-
dan koymuşlardır.

Bu kutsal mücadelede; 
Türkü, Kürdü, Alevisi, 

Sünnisi, Ermenisi, Rumu, Lazı, Gürcüsü 
hepsi yiğitçe savaşmış, namusuna, bayrağı-
na, devletine ve milletine zeval gelmemesi 
için kanlarının son damlasına kadar çar-
pışmayı ülkü edinmişlerdir. Bayrağımız bu 
milleti oluşturan herkesin canı, özvarlığı 
kısacası her şeyidir. Bu toprağın sahipleri 
bir neslini bu bayrağın yere düşmemesi, 
üstüne basılmaması için feda edebilmiştir. 
Son dönemde tartışma konusu yapılan bu 
kutsal değerimiz, tüm değerlerin, yapıların, 
görüşlerin, inançların üstünde herkesin 
ama toplumu oluşturan her bireyin gerçek 
ve öz değeridir. Türkü, Kürdü, Lazı, Çer-
kezi herkes bu topraklar için canını feda 
edebilecek kadar da yiğit ve karakterlidir. 
Dış güçlerin çomakları her dönemde vardı, 
olmaya da devam edecektir.

Kuşkusuz Çanakkale Savaşları’nm 
burada ancak özetlenebilen bu 
özelliklerinin her biri üzerinde 
daha derin incelemeler ve araştır-
malar yapılabilir. Aslında, özellikle 
yabancı dillerde yayınlanan ve Ça-
nakkale Muharebelerini konu alan 
kitap, makale, inceleme gibi araş-
tırmaların sayısı çok fazla olduğu 
gibi, bu güne kadar bu çalışmalar 
devam etmektedir. Aradan geçen 
seksen yılı aşkın bir süreye rağ-
men konunun hala ilgi çekmesi de 
bize Çanakkale Muharebeleri’nin 
önemini gösteren husustur.

Ancak bizler bu önemli muharebe-
leri yeterince bilmiyor ve anlatamıyo-
ruz. Yabancıların yenildikleri bu savaş-
lar için yazıp çizdikleriyle kendi yazıp 
çizdiklerimiz karşılaştınlırsa bizim 
ne kadar az yazdığımız görülecektir. 
Çanakkale Muharebeleri’nin milli ve 
milletler arası siyaset ve sayısal yönleri 
açısından ele alıp inceleyen kapsamlı 

bilimsel bir eserin henüz yazılamadığı hazin 
gerçektir.

Şüphe yoktur ki bu muharebe 
her şeyden önce kendi milli 
tarihimiz, bu günümüz ve 
yarınımız için önemlidir. Ça-
nakkale Türk Milleti öz vatan 
topraklarını savundu. Vatan 
için öldü bu nedenlerdendi ki 
bu savaşa yabancılardan çok 

bizim sahip çıkmak zorundayız. Bu sahip 
çıkış ise, ancak yeni belge ve kaynaklar ışı-
ğında daha objektif, çok yönlü ve bilimsel 
olarak inceleyip değerlendirilerek gelecek 
nesillere çok iyi bir şekilde anlatmakla 
mümkündür.

Aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi 
rahmetle, şükranla ve derin duygular ve 
saygılarla anıyoruz. Vatan severlikleri ve 
kahramanlıkları şimdiki ve gelecekteki 
Türk kuşaklarına örnek olsun.

yaşanan olayları değerlendirecek olursak, 
Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Çerkez, Laz, Abaza, 
Tatar, Gürcü, Ermeni, Yahudi, Hıristiyan 
v.s. ayrımcılığı gün geçtikçe Ülkemiz üzerine 
kara bulut gibi çökmekte, Ülkemiz üzerine 
oynanan oyunları her gün ayrı bir şekilde se-
naryo edilmektedir. Çıkar amaçlı düşünceler 
ve örgütler Ülkemiz üzerine her gün çeşitli 
senaryolar üreterek içerde ve dışarıda kendi-
lerine taraftar bulmak amacıyla faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Halbu ki kendi el yazısıyla ; 

ATATÜRK’ÜN “TÜRK MİLLETİ” TANIMI

Çanakkale Savaşı müttefikler tarafından; ha-
yati gerekçelerle, kolay ve parlak zafer ümit-
lerine ve Türk direnişinin çok zayıf olacağı 
ihtimaline dayatılarak başlatılmıştır. Mace-
ranın sonu bilhassa Büyük Britanya İmpara-
torluğu için hüsranla, acı ile bitmiştir.

Maddi ve manevi kayıpları yanında mütte-
fikler Çanakkale’ye önce 70 000 kişi gönder-
mişler, sonradan bu kuvvet 500 000 kişiye 
çıkarılmış. Bunun 400 000’i İngiliz, 79 000’i 
Fransız ordusu, İngilizlerin kaybı 115 000 
ölü, yaralı, esir ve memleketine gönderilen, 
90 000’i hasta olmak üzere 205 000 idi. 
Fransızların kaybı ise, 47 000 kişi idi. Ül-
kemizde ise şehit, yaralı ve hasta sayısı 252 
300 kişi idi. Ayrıca müttefikler Birinci Dün-
ya savaşında en büyük prestij, itibar kaybına 
Çanakkale’de uğradılar.

Yukarıdaki Tablonun okunaklı listesi 
Aşağıya çıkarılmıştır.

TARİH SABAH ÖĞLE AKŞAM EKMEK

15 Haziran 1917 ÜZÜM HOŞAFI YOK YAĞLI BUĞDAY TAM

26 Haziran 1917 YOK YOK ÜZÜM HOŞAFI TAM

10 Temmuz 1917 ÜZÜM HOŞAFI YOK YOK YARIM

08 Ağustos 1917 YARIM EKMEK YOK ŞEKERSİZ ÜZÜM 
HOŞAFI

Şüphe yoktur ki bu muharebe her şeyden 
önce kendi milli tarihimiz, bu günümüz ve 
yarınımız için önemlidir. Çanakkale Türk 
Milleti öz vatan topraklarını savundu. Va-
tan için öldü, bu ölenlerin içerisinde ne bir 
ırk, ne bir din, ne bir mezhep farkı vardı. Bu 
nedenlerdendi ki; bu savaşa yabancılardan 
çok bizim sahip çıkmamız gerekmektedir. 
Bu sahip çıkış ise, ancak yeni belge ve kay-
naklar ışığında daha objektif, çok yönlü ve 
bilimsel olarak incelenip değerlendirilerek 

etkenler tek amaç etrafında birleşiyordu. 
Orada birey değil, millet mevzu bahisti. Böy-
lece bireyde de korkaklık ve kişisel çıkarlar 
söz konusu olmuyordu.

Türk Milletinin bu maneviyatını yaratan 
etkenlerden biri de dini duygularından kay-
naklanıyordu. Din insanları, yüksek düşün-
celere, bağımsızlığa iten önemli unsurlardan 
birisidir. Türk Milleti dinine düşkün, maddi 
kuvvetlerden ziyade manevi kuvvetlere ina-
nır.

Çanakkale Muharebesi Türk Ordusu’nun 
zafere inanıp, kazanmasına ve ulusun 
moralinin yükselmesine, Türk Milletinin 
Kurtuluş Savaşı’ndaki mücadele gücünün 
yaratılmasına neden olmuştur. Çanakkale 
Cephesi’nde ki insan kaybımız diğer cephe-
lerde ki kayıplarımıza oranla çok daha fazla 
olmuştur. İnsan gücü açısından yaratılan bu 
boşluk sadece 1.Dünya Savaşı boyunca değil, 
milli mücadele sonuna kadar bile doldurula-
mayacaktır.

Çanakkale Muharebelerine sahne olan, 
Gelibolu Yarımadası gibi daracık bir toprak 
parçasında Türk Milleti binlerce aydınını, 
okumuşunu yitirmiştir. Çanakkale Savaşı 
başta olmak üzere 1.Dünya Savaşı boyunca 
tüm cephelerde verdiğimiz yetişkin insan 
gücü ve kalifiye eleman kaybının olumsuz 
etkileri bu savaşların bitiminden çok sonra 
bile hissedilecektir.

Yakın tarihimizin henüz yeterince araş-
tırılıp, dökümü yapılmamış olan bu bir 
yıllık dönemde yüz binden fazla öğretmen, 
mülkiyeli, tıbbiyeli ve Türk Ocakların-
da yetişmiş insan kaybedilmiştir. Bunun 
en önemli olumsuz sonucu ise Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurulması ve bunu izleyen 
devrimlerin halk tarafından benimsenip 
kurumsallaşmasını geciktirmiştir.

Çanakkale Muharebeleri, Türk Ordusu’nu 
son derece yıpratmıştır. Osmanlı Devleti’nin 
sayılı kaynaklarının belirgin ölçüde azalma-
sına neden olmuştur. Bu da savaşın genel 
gidişatı üzerinde olumsuz etki yapmıştır. 
Osmanlı Devleti sınırlı askeri ve ekonomik 
kaynaklarının büyük bölümünü Çanakkale 
Cephesi’ne aktarmak zorunda kalmışlardır. 
Bu da diğer uzak cephelerde savaşın kaybe-
dilmesine neden olmuştur.

Çanakkale Muharebesi, ekonomisi tarıma 
dayalı olan bir milletin, savaş sonrasında 
kaybettiği genç ve dinamik insanlarından 
dolayı savaştan sonra ekonomide belirgin 
azalmalar görülmüştür. Uzun yıllar verimli 
topraklar sürülüp ekilememiştir.

Kuşkusuz Çanakkale Savaşları’nın burada 
ancak özetlenebilen bu özelliklerinin her biri 
üzerinde daha derin incelemeler ve araştır-
malar yapılabilir. Aslında, özellikle yabancı 
dillerde yayınlanan ve Çanakkale Muharebe-
lerini konu alan kitap,makale, inceleme gibi 
araştırmaların sayısı çok fazla olduğu gibi, 
bu güne kadar bu çalışmalar devam etmek-
tedir. Aradan geçen seksen yılı aşkın bir 
süreye rağmen konunun hala ilgi çekmesi de 
bize Çanakkale Muharebeleri’nin önemini 
gösteren husustur.

Günümüz 21.yüzyıl içerisinde, Ülkemizde 

Çanakkale Savaşı Birinci Dünya 
Savaşı’nın kaderini tayin eden en 
kritik savaşlardan biriydi. Bu kutsal 

toprakların insanları; Osmanlı imparatorlu-
ğunun 1914 yılının sonlarında, Almanya’nın 
yanında I.Dünya savaşı katılmasıyla bir-
likte özellikle de Çanakkale’de Türk Milleti 
mevcudiyetinin yok olması ile yüz yüze 
kalmıştır. Diğer cephelerde; daha ziyade 
imparatorluğun uzak topraklarının, ücra 
köşelerinin devletten kopması kaçınılmaz 
olarak görülmekteydi. Çanakkale ‘de ise ana 
vatanın savunulması vardı. Yani buradaki 
bir yenilgi, boğazların, başkentin düşmesi, 
ülkenin yenilgiye uğraması hatta kısacası 
bütün ülkenin elden çıkması demek olacaktı. 
Bu psikolojik etkinin verdiği moral ve güç 
ile ve Mustafa Kemal Atatürk’ün üstün ko-
mutanlığı altında Türk milleti, Çanakkale 
‘de binlerce şehit vermesine rağmen ülkesini 
savundu ve bunda başarılı oldu.

Türkler Cihan harbinin önemine tam anla-
mı ile Çanakkale ve Galiçya’da varmışlardı. 
Kafkasya ‘da Irak ve Suriye’de olan savaşlar 
genel harbin gösterdiği özellikler de değildi. 
Fakat Çanakkale ‘de Türkler dünyanın en 
kuvvetli ve en büyük orduları ile çarpışmış-
lar, daha önce savaşlarda kullanılmayan 
teknik ve taktiklere karşı koymaya çalış-
mışlardır. Türk Milleti ‘nin savaş karşındaki 
gerçek psikolojisini Çanakkale’de bulabiliriz. 
Çanakkale savaşan iki tarafın da savaştan 
önce, savaş anında, savaş sonrasındaki psi-
kolojileri aynı değildir. Türk milletinin psi-
kolojisini şekillendiren olgu vatan bilincidir. 
Çanakkale muharebesi tamamı ile Türk top-
raklarında geçtiği için savaşın getirdiği tüm 
olumsuzlukları da Türk milleti çekmiştir. 
Kurtuluş Savaşı ve sonrasında gelişen milli 
bilincin uyanması Çanakkale Savaşı’nda 
oluşmuştur. Çanakkale Savaşı’nda itilaf 
devletleri Çanakkale Boğazı’nı zorlayıp içeri 
girmek istedikleri zaman Türk Milletinin 
bunlara karşı koyacak yeterli derecede araç-
ları bulunmamaktaydı. Çanakkale istihkam-
ları eski toplarla eski araçlarla savunuluyor-
du. Kalelerimiz betonarme bile değildi. Bu 
kalelerin sağlıklı ve kuvvetli bir donanmaya 
karşı koyamayacağı herkesçe biliniyordu. 
Aynı zamanda düşmanın karaya asker çıkar-
masına engel olacak savunma araçlarımız 
yeterli değildi. Yalnız boğazı torpille doldur-
muştuk, düşman bunları torpil gemileri ara-
cılığıyla topluyordu. Donanmamız Yavuz ve 
Midilli’den ibaret gibiydi. Yani düşmana göre 
zayıf bir mevkideydik.

Savunma araçlarımız o günkü bilimsel ge-
lişmelerden ve savaş tekniklerinden çok 
uzaktı. Fakat bütün bu eksikliklere rağmen 
başarı Türk Ordusu’nun oldu. Bu başarıda 
Türk Ordusu’nun manevi üstünlüğü etkili 
oldu. Türk Ordusu yüksek bir maneviyatın 
gerek gördüğü bütün şartları bünyesinde 
toplamıştı. Öncelikle ordu, dini, vatani milli 
hislerle dolu insanlardan oluşuyordu. Ata-
larımızın miras bıraktığı bu toprağı bu duy-
gularla müdafaa ediyorlardı. Türk Milletinin 
geleceğini tehlikede gören insanlar her türlü 
fedakarlığı göze almaktan çekinmiyorlardı. 
Yıllarca yaşanmış ortak kan ve dil birliği 
bütün orduyu birbirine bağlıyor, bütün bu 
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etched in their minds after more objective, 
scientific review and evaluation of a versatile 
way in the light of new documents and 
resources. This shows that; even though all 
the poverty and desperation long-suffering 
self-sacrifice and heroism people in our 
country have shown following the above 
dining list as breakfast grape compote, no 

lunch and at dinner 
soup in some days and 
compote in some days will 
serve as an example to all 
of humanity to protect 
their country from 
external enemies. This 
honorable and valiant 

martyrs and veterans who are the reason of 
our existence have put their lives without 
blinking their eyes for us to be holding fast 
and be one body today.

In this holy struggle, Turks, Kurds, Alevis, 
Sunnis, Armenians, Greeks, Laz, Georgian, 
all of them fought valiantly and acquired 
ideals a collision to the last drop of their 
blood in order to avoid harming of their 
honor, flag, state and nation. Our flag is 
soul and entity of anyone who make up this 
nation, in short, it is everything. Owners 
of this land sacrifice a generation for this 
flag not to be slipped and stepped on. These 
sacred values which became the subject of 
debate in recent years: are the actual and 
self-value of each individual in society above 
all values, structures, views, beliefs. Turks, 
Kurds, Laz, Circassian anyone brave enough 
to sacrifice their lives for this land. External 

forces had rods in each period, will 
continue to be. 

Of course, deeper examination 
and research can be made on each 
of these properties of the Battle 
of Çanakkale that could only be 
summarized here. In fact, the 
number of studies are a lot such as 
the book, article, review especially 
published in foreign languages on 
the subject area of the Battle of 
Çanakkale, these work continues up 
today. It shows us the importance 
of the Gallipoli battles despite a 
period of eighty years passed over 
the issue still attract the interest.

However, we do not know enough 
and tell these important battles. If 
we compare our writings with the 
one foreigner have about these wars 
that they are defeated how less we 
wrote it can be seen.  It is a sad fact 
that a wide-ranging scientific work 
that searches Çanakkale Battles in 

terms of transnational politics and numerical 
aspects has not been written. 

There is no doubt that this battle, 
above all, is important for our 
own national history, today and 
tomorrow. In Çanakkale Turkish 
nation defended own homeland. 
He died for the homeland. The 
reason is that we needed to know 

about this war more than strangers. Doing 
something about it is only possible to tell 
it to the future generations in a way can be 
etched in their minds after more objective, 
scientific review and evaluation of a versatile 
way in the light of new documents and 
resources. 

We remember dear martyrs, Heroes, veterans 
with mercy, gratitude, deep feelings and 
regards. Their patriotism and heroism get 
to sample of the present and future Turkish 
generations.

every day. Ideas and organizations for their 
own interests are operational in order to 
find the fans for themselves inside and 
outside by producing a variety of scenarios 
on our country every day. But in his own 
handwriting;

ATATURK’S DESCRIPTION of “Turkish 
nation”

Nation the people of Turkey who established 
the Turkish Republic is called Turkish nation

Battle of Gallipoli was initiated by the Allies; 
the possibility of easy and bright hopes of 
victory and a very weak Turkish resistance 
with vital grounds. The end of the adventure, 
especially for the British Empire is over with 
the pain and big disappointment.

Addition to the moral and material losses in 
the Dardanelles the Allies first sent 70,000 
people and subsequently this force raised to 
500 000 people. 400 000 of this is British, 
79 000 French army, the British loss 115 
000 dead, wounded, captured and 90 000 
patients sent to his country was 205 000. The 
loss of the French was 47 000 people. In our 
country, killed, wounded, and the number 
of patients was 252 300 people. In addition, 
the Allies suffered from the greatest loss of 
prestige and reputation in Çanakkale during 
the First World War.

Legible list of the table above is below

DATE BREAKFAST LUNCH DINNER BREAD

15 June 1917 Raisin 
Compote NO oily Wheat Full

26June 1917 NO NO Raisin Compote Full

10 June 1917 Raisin 
Compote NO YOK Half

08 August 1917 Half Bread NO Sugarless Raisin 
Compote

From the date of 21 July 1917 bread rations 
reduced to 500 g. by order of the army since 
it is not available.

There is no doubt that this battle, above all, 
is important for our own national history, 
today and tomorrow. In Çanakkale Turkish 
nation defended own homeland. He died for 
the homeland, among these deaths there 
were no difference of race, religion and 
sect. The reason is that we needed to know 
about this war more than strangers. Doing 
something about it is only possible to tell 
it to the future generations in a way can be 

cowardice at the individual and personal 
interests was not at stake.

One of the factors that create this spirituality 
of the Turkish nation was due of the religious 
feelings. Religion is one of the important 
factors that push people to high thinking and 
independence. The Turkish Nation is devout 
of its religion and believes spiritual forces 
rather than material ones.

Battle of Çanakkale resulted in Turkish Army 
believe in victory and win, and an increase 
in the nation’s morale and the creation of 
the power of the Turkish nation in the War 
of Independence. The human casualties in 
Çanakkale Front have been much greater 
than the losses on other fronts. This space 
created in terms of manpower not just filled 
during 1st World War but to the end of the 
national struggle.

On a narrow piece of land such as Gallipoli 
Peninsula, the scene of the Battle of 
Çanakkale, Turkish Nation lost thousands 
of intellectuals, educated. The negative 
effects of the loss of adult human power and 
qualified personnel especially during Battle 
of Gallipoli and World War 1 on all fronts will 
be felt long after the end of these wars.

In this one-year period which has not been 
casting and not yet been adequately explored 
in our recent history, over one hundred 
thousand teachers, civil servants, medical 
student and the people trained in Turkish 
hearths died. The most important negative 
consequence of this is the delay of the 
establishment of the Republic of Turkey and 
subsequent the reforms adaptation by the 
public and their institutionalization.

Battle of Gallipoli is highly undermined the 
Turkish Army. It has led significantly reduced 
the number of limited resources of the 
Ottoman Empire. This has a negative impact 
on the general course of the war. Ottoman 
Empire was forced to transfer a large part of 
limited military and economic resources to 
Front in Canakkale. This has led to the loss of 
the war on the other far-fronts.

Battle of Gallipoli, a nation whose economy 
based on agriculture were seen significant 
reductions in its post-war economy due to 
the lost of young and dynamic people. For 
many years, fertile land had not been driven 
and planted.

Of course, deeper examination and research 
can be made on each of these properties of 
the Battle of Çanakkale that could only be 
summarized here. In fact, the number of 
studies are a lot such as the book, article, 
review especially published in foreign 
languages on the subject area of the Battle of 
Çanakkale, these work continues up today. 
It shows us the importance of the Gallipoli 
battles despite a period of eighty years passed 
over the issue still attract the interest.

Today in the 21st century, if we evaluate 
the events that took place in our country, 
Turkish, Kurdish, Alevi, Sunni, Circassians, 
Laz, Abaza, Tatars, Georgians, Armenians, 
Jews, Christians, etc. discrimination is 
crumbling on our country like a dark cloud 
day by day, games that are played on our 
country scripted with a  different scenario 

The Gallipoli Campaign was one of the 
most critical battles which determine 
the fate of the First World War. The 

people of these holy lands; has faced the 
extinction of the existence of the Turkish 
nation especially in Çanakkale with the 
inclusion of the Ottoman Empire in the 
First World War in late 1914 on the side 
of Germany. The breakage of other fronts, 
especially far-flung corners of the state was 
inevitable from the territory of the empire. 
But in Canakkale there was the defense of 
the mainland. So a defeat here would mean 
fall of the straits and capital even the defeat 
of the country in short all country is out of 
the possession. Turkish nation defended 
his country with morale and strength under 
this psychology under the command of 
Mustafa Kemal Atatürk in spite of thousands 
of martyrs in Çanakkale and this one was 
successful.

Turks had realized the importance of the 
full meaning of the World War in Galicia 
and Gallipoli. The battles in Caucasus, Iraq 
and Syria have not the features of universal 
war. But in Canakkale Turks collided with 
the world’s strongest and largest armies 
and tried to resist technique and tactics 
which is not previously used in wars. We 
can find the real psychology of Turkish 
people against war in Çanakkale. Pre-war, 
in time of war post-war psychology of both 
sides fought in Çanakkale is not the same. 
The fact that shaped the psychology of the 
Turkish nation is the consciousness of the 
homeland. Since all of the Battle of Gallipoli 
was on Turkish territory, all the negativity 
brought by the war has lived by the Turkish 
nation. Awakening of national consciousness 
developed after the War of Independence 
has occurred in the Battle of Çanakkale. 
Turkish nation had not enough tools to 
withstand when the Allied Powers force to 
pass the Dardanelles in the Battle. Canakkale 
fortifications were defended with old artillery 
and legacy tools. The fortresses were not even 
concrete. This is well known that the forts 
could not resist a strong navy. At the same 
time the weapons for defense which will 
prevent the enemy emit soldier to the land 
was not enough. We alone filled channel by 
torpedo, the enemy collected them through 
torpedo boats. Navy seemed to consist of 
Goben and Breslav. So we are at a relatively 
weak location in compared with the enemy.

Defence vehicles were far from the scientific 
developments and war techniques of that 
day. But in spite of all these shortcomings 
the success was of the Turkish Army. Moral 
superiority of the Turkish Army was effective 
in this success. The Turkish army had 
assembled all conditions of a high need for 
spirituality. First of all, the army consisted 
of human beings filled with religious and 
national feelings. They were defending the 
land of our forefathers bequeathed with 
these feelings. People who see the future of 
the Turkish nation in danger do not hesitate 
making all kinds of sacrifice.  Common 
blood and language association for many 
years unites the whole army, all these 
factors agreed on the sole purpose. There is 
not individual, people was on topic. Thus, 

Dr.Hüseyin AVCI
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re) yarattık

Sonra da onu çevirip, aşağıla-
rın aşağısına ittik. ’’

Yani onda yüceler (a’lay-ı ılliyin) 
e çıkabilme istidadı da var, aşağı-
lara (esfel-i safiline) inme, yuvar-
lanıverme istidadı da var. 

Allah c.c. ademi yaratınca me-
leklere, ona secde etmelerini 
emretmişti. İblis hariç bütün 
melekler ona secde etmişti. Bu 
hal, insanın meleklerden bile 
yüce olabileceğine işaret de-
ğil midir? Eğer insan yüce 
Rabbinin emrine tabi’ olur,  
O’na kullukta samimi olursa, 
bu yüceliğe erişebilir. Nefsine 
ve şeytana (iblise, ki o, ade-
me secde etmedi) uyarsa, o 
zaman esfel-i safiline yuvar-
lanır.

İnsanın türlü-türlü halleri olur. 
Bazen aşka düşer  bir hoş olur 
YUNUS gibi:

Gah eserim yeller gibi, gah 
tozarim yollar gibi.  
Gah akarim seller gibi, gel 
gör beni aşk neyledi?

Bazen de kendinden geçer, gök-
yüzüne çıkar NESÎMÎ gibi:

Kah cikarim gök yüzüne, 
seyrederim Alemi. 
Kah inerim yer yüzüne, sey-
reder Alem beni.

Mevlânâ olur, Mesneviler-
Divanlar  yazar, uzun-uzun anla-
tır  nice duygularını.

Yunus olur, bukadar uzun 
söze ne gerek var, ‘’ete kemiğe 
büründüm, Yunus diye görün-
düm’’ der.

Yaradan ahsen-i takvim üzere ya-
rattığı insanı yeryüzünde halife 
kılmış.Şöyle buyuruyor:

 “(Hani) o zaman Rabbin me-
leklere: “Ben muhakkak ki 
yeryüzünde bir halife yara-
tacağım.” demişti. (Melekler 
de): “Orada fesat çıkaracak ve 
kan dökecek birisini mi yarata-
caksın? Oysa biz Seni hamdinle 
tesbih ve takdis ediyoruz.” de-
mişlerdi. (Rabbin de) “Ben si-
zin bilmediklerinizi bilirim.” 
buyurdu.” (Bakara, 2/30)

lık olduğu gerçeğini değiştir-
mez, bu da böyledir. Dinsizlik 
bir hastalık halidir, sağlıklı 
insanlara ve tüm insanlara 
teşmil edilemez.

İnsani değerler elbette çoktur, bu 

yazımız sınırını zorlamamak için 

en başta gelenlerini anlatmaya 

çalışacağız.

İnsani değerlerin Dindarlık-

tan sonra en önemlisi SEVGİ-
AŞK’tır. Aşk kuvvetli sevgi, bel-
ki sevgiden de öte bir şeydir.

Bunun hakikisi vardır, meca-
zisi vardır.

Mecazi olanı, yaratılmış-
lara olan aşktır ki, fanidir, 
bir aldanıştır. Hakikisi ise 
YARADAN’a olan aşktır ki, 
gerçek aşk budur.

Fuzûlî ne güzel demiş:

Aşk imiş her ne var âlemde. 
İlm bir kıyl ü kâl imiş ancak.

(Dünyada her ne var ise kay-
nağı aşktır; ilim ise koca bir 
dedikodu.)

İnsani hasletlerden olan Şefkat, 

merhamet, yardımseverlik v.s. 

gibi değerler, aslında yüce İslam 

Dininin ÖĞRETİLERİ içerisinde 

zaten vardır.

Biz bu yazdıklarımızla 
yepyeni, kimsenin yazıp-
söylemediği şeyler yazdığı-
mızı iddia etmiyoruz. Aslında 
sizin bildiklerinizi belki fark-
lı bir dille tekrarlamış oluyo-
ruz.

Sizlerle bu konudaki yazılı 
sohbetimizi nihayete erdirir-
ken, Yice Rabbimizin bir aye-
ti ile hoşça kalın diyelim.

O, Allah’tır. O’ndan başka hiçbir 

ilâh yoktur. Dünyada da ahirette 

de hamd O’na mahsustur. Hü-

küm yalnızca O’nundur. Kesin-

likle O’na döndürüleceksiniz.

Hepinize insanca bir hayat, 
iki cihanda saadet ve afiyet 
dileklerimle …

İnsanın yaratılışı ile ilgili 
daha önceki yazımızda 
aktardığımız bilgiler 

doğrultusunda denilebilecek söz 
şudur: İnsanı yaratan yüce Allah 
bize onunla ilgili ne söylemişse 
en doğrusu odur. Bugünkü ilim 
bunun aksine bir şey söylüyor-
sa,  yanlış ve eksik olan ilmin 
söylediğidir.

Çünkü ilim dediğimiz; 
araştırmaları devam etmekte 
ve bulguları yeni bulgularla 
değişmektedir.

Dün bilimsel denilen bir şey, 
bugün ‘’hayır öyle değilmiş, 
yeni deneylerimizle bu konu 
şöyledir, denilmekte, ilmî 
çalışma ve neticelerin nihaî 
neticeler olmadığı ifade edil-
mektedir.

Ancak bu demek değildir ki, ilmi 
çalışma yapmayalım. Tam ter-
sine ilmi çalışmaları Kur’an’ın 
ışığında aralıksız devam ettire-
lim. Ama Allah u teâlayı yalancı 
çıkarmak maksadıyla bunları 
yapmayalım.

Evet insanın yaratılışı ve yaratılış 
evrelerini bugünkü modern tıp 
da tasdik ediyor, Kur’an’ın 15 
asır önce bildirdiği gerçekleri, 
ilmi çalışmalar yeni-yeni keşfe-
debil- mektedir.

Batılı bir ilim adamı  Dale Car-
negie (Deyl Karneci) İnsan bu, 
MEÇHUL derken, insanın bi-
yolojik yapısındaki karmaşık 
mükemmellikle beraber, ruh 
yapısı, akıl-zeka ve diğer manevi 
cevherleri açısından da henüz 
tam olarak çözülemediğini dile 
getirir.

Yazımızın bu serisinde, başlık 
olarak aldığımız Şeyh Galib’in iki 
mısrası bu mükemmelliği ne gü-
zel terennüm ediyor. 

‘’Sen kendi şahsına,  şöyle bir 
güzel bak bakayım,

Sen, kainatın gözbebeği olan 
âdemsin.’’

Bu mükemmel varlığın, manevi 
açıdan tahlilinde dikkat çekici 
zıtlıklar görünür.

‘’Şüphesiz biz insanı en güzel 
kıvamda (ahsen-i takvim üze-

Halife: yeryüzünde Allah’ın 
emirlerini O’nun adına yü-
rütecek kişi manasına geldiği 
gibi, Hz. Adem’den sonra bir-
birini taküp edecek nesiller 
anlamına da gelir.

İşte Allah c.c. bu halifesine 
yarattığı şeyleri musahhar 
kıldığını (emrine verme, 
hizmetine âmâde kılma) haber 
veriyor.

“O (Allah) ki; yeryüzündeki 
şeylerin hepsini sizin için 
yarattı, sonra (kudret ve 
iradesiyle) göğe yönelip, on-
ları da yedi (kat) gök olarak 
düzenledi. O, (her şeyi bilen) 
Alim’dir.” (Bakara, 2/29)

“O’dur ki, O yüce Allah’tır ki 
bütün göklerde ve bütün arz-
larda (hayat olan âlemlerde 
yarattığı) her şeyi katından 
sizlerin (insanların) emrine 
musahhar kıldı. Muhakkak ki 
bunda düşünen bir kavim için 
âyetler vardır.» (Casiye, 45/13)

İnsanlar düşünerek birçok 
hakikatleri daha iyi anlayabilirler 
ve anlayabildikleri nisbette de 
değerleri artar. Yüce peygamberi-
miz ‘’bir saat tefekkür kırk yıl 
(nafile) ibadetten hayırlıdır’’ 
buyurmuş. 

Asrımızın Müslümanları tefek-
kürü terk ettikleri için, bugün ar-
tık büyük mütefekkir (düşünür)
ler  yetişmiyor.

DİN-İMAN İNSANLAR İÇİN GE-
REKLİ Mİ?

Evet insani değerlerin ba-
şında iman ve din geliyor. 
İnsan DİNDAR bir yaratıktır. 
Fıtratında vardır bu. Yüce 
yaratıcıya İnanmaya,  O’na 
güvenip dayanmaya muhtaçtır. 
Bu arada bazıları diyecektir ki, 
inanmayanlar, dinsizler de 
vardır. Doğru, ben hiçbir 
dine inanmıyorum diyenler 
vardır, olacaktır. Ama bu in-
sanın DİNDAR bir varlık ol-
duğu gerçeğini değiştirmez. 
Çünki, bunlar istisna kabilinden 
az bir zümredir. Nasıl ki insan-
lar arasında deliler ve akıldan 
yoksun hastalar vardır ve bu 
durum insanın akıllı bir var-

İNSAN VE İNSÂNÎ DEĞERLER (II)
Hoşça bak zatına kim, zübde-i âlemsin sen,
Merdüm-i dide-i ekvân olan âdemsin sen.
Şeyh Gâlib
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asset appears remarkable con-
trasts.

Verily, we created man of the 
best stature (mould),

 Then we reduced him to the 
lowest of the low,

So he has the supreme talents to 
come on, stroke down, and also 
talents of rolling.

When God, the Almighty cre-
ated Adam, he had commanded 
angels prostrate to him. All the 
angels except Satan had pros-
trated to him. Is this state not a 
sign of man may be more exalted 
even than the angels? If human 
subject to the order of the su-
preme Lord, worshiping sincere 
to Him, can reach to this great-
ness. If he complies his soul, and 
the devil (demon, that he did not 
prostrate with Adam) then he is 
reduced the lowest of the low.

Man is all-kinds states. Some-
times he fall in love and will be 
pleasing as Yunus:

now and then like the winds I 
blow 
now and then like the roads I go 
now and then like the floods I 
flow 
come, see what love has done to 
me

Sometimes he entranced and 
goes up to the sky such as Na-
simi: 

Sometimes I go up to the sky, I 
watch the world. 
Sometimes I come down to 
earth, the world watch me.

Sometimes he becomes Rumi, 
write Masnavis-Divans and tells 
his feelings.

Sometimes Yunus says, no need 
to speak long, ‘Manifest in the 
flesh, I appeared as Yunus’

God created man in the best way 
as the caliph on earth. He says:

 “And (remember) when your 
Lord said to the Angels: “Verily, 
I am going to place (mankind) 
generations after generations on 
earth.” They said: “Will You place 

PIOUS creature. This is an excep-

tional group. There are patients 

among people who are crazy and 

deprived of mind and this situ-

ation does not change the fact 

that Human is an intelligent as-

set, this is the case. Atheism is 

a state of an illness; it cannot be 

extended to healthy people and 

all people.

Of course there are many human 

values; we will try to explain first 

and foremost not to force the 

limit of our article.

The most important of human 

values is Love   after religion. 

Love is stronger love, maybe 

something beyond love.

This is the real and metaphorical.

Metaphorical one is the love to 

the creatures, is perishable and 

a terrible mistake. The real one 

is the love of God, which is true 

love.

Fuzûlî said how beautiful:

• Love is the source of every-

thing there in the world, knowl-

edge is a big rumor.)

The values of Human virtues 

such as compassion, helpfulness, 

etc.,    in fact, they are already in 

the great religious teachings of 

Islam.

We do not claim that we wrote 

brand new things no one write 

and said. In fact, we are repeat-

ing anything you know in a dif-

ferent language.

While we are concluding our 

written conversation on this 

issue, let’s say goodbye with a 

verse of our great Lord.

And invoke not any other (god) 

along with Allah, (none has the 

right to be worshipped but He). 

Everything will perish save His 

Face. His is the Decision, and to 

Him you (all) shall be returned. 

Wishes to all of you a decent life, 

happiness and welfare at two 

worlds...

This is the word that can 
be said based on the 
information about the 

creation of man which we have 
mentioned in our previous ar-
ticle: Allah Almighty who created 
him what he told us about him it 
is the truth. Today’s science says 
something to the contrary; It is 
wrong and incomplete.

Since scientific searches are 
ongoing and the findings are 
changing with the new evidence.

Yesterday something called sci-
entific, “today’’ called it is not 
like that, this issue is like that 
according to our new experi-
ment, it is expressed that scien-
tific work and outcomes are not 
the final results.

However, this does not mean 
that we must not do scien-
tific work. On the contrary, we 
should preserve scientific studies 
in the light of the Qur’an unin-
terruptedly. But we shouldn’t do 
them in order to belie Allah, the 
Almighty.

Yes, today’s modern medicine 
is also confirming the creation 
of man and the phases of the 
creation, the facts that are re-
ported by Quran 15 centuries 
ago, explored newly by scientific 
studies.

A Western scholar Dale Carnegie 
(Deyl Karneci) while he was say-
ing this is Human, UNKNOWN 
he expressed human is not yet 
been fully unraveled in terms of 
complex biological structure of 
perfection, although the struc-
ture of the soul, the mind-intel-
ligence, and the other spiritual 
ores.

Two verse of Sheikh Galip that 
we take as the title in this series 
of our article, what a beautiful 
sings gently this perfection.

“Take a look at yourself carefully, 
because you are the essence of 
the universe, 
you’re a human who is the 
dearest of assets.’’

Moral assay of this excellent 

therein those who will make 
mischief therein and shed blood, 
- while we glorify You with prais-
es and thanks and sanctify You.”  
He (Allah) said: “I know which 
you don’t know”. (Al Baqarah, 
2/30) 
Caliph: mean the one who carry 
out God’s commandments on 
earth in his name as it means, 
generations after generations on 
earth after Adam.

Thus Allah, the Almighty an-
nounces that this Caliph he cre-
ated put in order and the service 
of the other assets.

“He it is who created for 
you all that is on earth. 
Then He rose over (Istawa) 
towards the heaven and 
made them seven heavens 
and He is the All  Knower of 
everything.” (Al Baqarah, 2/29)

“And He has subjected to 
you, as from Him, all that 
is in the heavens and on 
earth: Behold, in that are 
Signs indeed for those who 
reflect.” (Al Jathiyah, 45/13)

People are better able to under-
stand the truths by thinking and 
the values   increases proportion-
ally with their understanding. 
Our Great Prophet commanded 
that one hour contemplation is 
better than forty years of ‘’ (fu-
tile) prayers ‘’.

Muslims of our century aban-
doned the contemplation, today 
great thinkers (philosopher)’s 
not grows.

IS RELIGION-FAITH RE-
QUIRED FOR THE PEOPLE?

Yes, at the beginning of human 
values   comes faith and religion. 
Man is a PIOUS creature. This is 
in his creation. He is in need of 
believing in the Almighty cre-
ator, trust and relies on Him. In 
the meantime, some of them will 
say, nonbelievers, atheists are 
also available. True, there will be 
those who say I do not believe 
in any religion. But it does not 
change the fact that the man is a 

HUMAN AND HUMANISTIC VALUES (II)
Take a look at yourself carefully, because you are the essence of the universe, 
you’re a human who is the dearest of assets

Sheikh Gâlip
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Ankara (Sivil İnisiyatif) 
- Göreve geldiği 2008 yı-
lından bu yana İsrail’e ilk 

ziyaretini gerçekleştiren ABD Baş-
kanı Barack Obama, İsrail Başbaka-
nı Binyamin Netanyahu ve Filistin 
Lideri Mahmud Abbas’la bir araya 
gelerek gündemde olan İsrail-Filistin 
barışı, İran’ın nükleer programı ve 
Suriye konusunda fikir alış verişin-
de bulundu.

Obama “Değişim hem umut, hem 
tehlike getiriyor”

İsrail’i, başkanlığının ikinci dö-
neminde gerçekleştirdiği ilk yurt 
dışı gezinin ilk durağı olarak seç-
mesinin tesadüf olmadığına dik-
kati çeken Obama, “Bu bölgede 
esen değişim rüzgârları hem umut 
hem tehlike getiriyor. O nedenle 
bu ziyareti, halklarımız arasın-
daki kopartılamaz bağı yinele-
mek, ABD’nin İsrail’in güvenliğine 
olan bağlılığını tekrar vurgulamak 
ve İsrail ile komşularının halkla-
rıyla doğrudan konuşmak için bir 
fırsat olarak görüyorum” dedi.

Kendisine zaman zaman ABD’nin 

neden İsrail’in yanında durduğu-
nun sorulduğunu belirten Obama, 
“Cevabı basit, yan yana duruyoruz 
çünkü ortak bir hikâyeyi paylaşı-
yoruz. Bu da kendi topraklarımız-
da özgür yaşamayı, lider olmayı, 
özgürlüğünü korumak için bedel 
ödeyen kahramanlar olmayı, farklı-
lıklar barındıran ve göçmenler sa-
yesinde sürekli yenilenen toplum-
larımızı ifade ediyor” diye konuştu.

Kutsal topraklara barış gelmeli…

ABD ile İsrail’in iki güçlü demokra-
si olduğunun altını çizen Obama, 
iki ülke arasında ticaret, sağlık 
ve teknoloji alanında yaşanan iş-
birliğine de işaret ederek, şöyle 
konuştu:

“Yan yana duruyoruz, çünkü kut-
sal topraklara barış gelmeli. Zor-
lukların farkında olsak da hiçbir 
zaman komşularıyla barış içinde 
yaşayan bir İsrail’e dair vizyonu-
muzu kaybetmeyeceğiz. Ziyaretime 
şunu açıkça ifade ederek başlamak 
istiyorum. ABD, İsrail devletinin 
yanında duruyor. Çünkü temel ulu-
sal güvenlik çıkarlarımız bundan 

yana… Bu iki ülkeyi de mutlu ve 
müreffeh kılıyor, dünyayı daha iyi 
bir yer haline getiriyor.”

Obama “Filistin Devleti’nin kurul-
masını destekliyorum”

ABD Başkanı Barack Obama Filistin 
devletinin kurulmasını destekledi-
ğini belirterek “işgalin son bulması 
ve Filistinlilerin özgürce ve kendile-
rini güvende hissederek hareket ve 
seyahat etmeleri en temel hakları… 
Haklarına saygı duyuyorum, yarının 
bugünden daha iyi olacağına inanı-
yorum” diye konuştu.

“Filistinliler, kendilerine ait bir 
devleti de hak ediyor” diyen Oba-

ma, Mahmud Abbas ile Başbakan Se-
lam Feyyad’ın Filistin’de kurumların 
inşa edilmesi sürecinde gösterdikleri 
çabaları övdü.

ABD’nin, Batı Şeria ve Gazze’deki Fi-
listinlilerin yaşam şartlarını iyileştir-
mek için destek veren en büyük do-
nör olduğunu da kaydeden Başkan 
Obama İsrail’in yanında Filistinlile-
rin evi olan bağımsız ve yaşanabilir 
bir Filistin devletini öngördüklerini 
söyledi.

“Bunu başarmanın tek yolu, tarafla-
rın kendi aralarında doğrudan gö-
rüşmeleri yürütmelerini sağlamak… 
Bu işin kısa bir yolu yok” diyen Oba-
ma, “Mesajım şu; vazgeçemeyiz, 
ne kadar zor olursa olsun barıştan 
vazgeçemeyiz” dedi.

Her iki tarafın da üzerinde uzlaşabi-
leceği adımları tespit etmek için ça-
lışmaya devam edeceklerini vurgu-
layan Obama, “Mevcut durum ne 
kadar zor da olsa, yönetimim çaba 
göstermeye devam edecek. Barış 
arayışından vazgeçemeyiz. Tehlikede 
olan çok şey var. Eğer başaracaksak, 
şimdiye kadar ilerleme getirmemiş 
bazı formül ve alışkanlıklardan kur-
tulmalıyız” şeklinde konuştu.

“Eski sorunlara barışçıl çözümler 
bulmak ve her iki taraf için yeni ola-
naklar yaratmak adına bu elimizdeki 
en iyi ve de tek şans” diyen Obama, 
her iki tarafın da girişimci ruha sa-
hip olduğunu ve bölge ekonomisinin 
kalkınmasına katkı sağlayabileceğini 
ifade etti.

Sürecin zor ancak mümkün olduğu-
nu yineleyen Obama, doğrudan mü-
zakerelerin yeniden başlatılmasının 
öneminin altını çizdi.

“İşgalin son bulması ve 
Filistinlilerin özgürce 

ve kendilerini güvende 
hissederek hareket ve 

seyahat etmeleri en temel 
hakları… Haklarına saygı 

duyuyorum, yarının 
bugünden daha iyi 

olacağına inanıyorum”

ABD Başkanı 
Obama:
“Filistin 
Devletinin 
Kurulmasını 
Destekliyorum”
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Ankara (Non Governmental 
Initiative) – In his first visit to 
Israel and Palestine since his first 
election in 2008, US President 
Barack Obama met with Israeli PM 
Binyamin Netanyahu and Palestine 
President Mahmud Abbas, and 
discussed many issue varying from 
Israeli-Palestinian conflict, Iran’s 
nuclear program and the situation 
Syria.

Obama “Change brings both hope 
and danger”

Stating that choosing Israel as the 
first destination to visit during 
his second term in post, Obama 
said: “The winds of change in this 
region bring both hope and danger 
together. Therefore the aim for my 
visit is to renew the strong links 
between our nations, reemphasize 
the dedication the US to the safety 
of Israel and I see it as a chance to 
speak directly with the nations of 
Israel and its neighbors”.

Obama said he was sometimes asked 
why US always stands by Israel and 
explained; “the answer is simple; we 

stand side by side because we share a 
joint story. And that is to live freely 
in our lands, being leaders, being 
heroes who pay for their liberty, 
hosting differences and having 
societies that keep renewing thanks 
to migrants”.

Peace should come to the holy 
lands…

Stating that both US and Israel 
are two strong democracies, 
Obama stressed the importance 
of cooperation between the two 
countries in commerce, health and 
technology and said:

“We are standing beside each other 
because peace should come to the 
holy lands. Even if we are aware of 
the difficulties, we will never lose 
our vision about an Israel living in 
peace with its neighbors. I would like 
to clearly emphasize that US stands 
beside the state of Israel because our 
basic national interests are on this 
side… This makes both countries 
prosperous and makes the world a 
better place”.

Obama “I support establishment 
of the state of Palestine”.

US President Barack Obama stated 
that he supports the establishment 
of the State of Palestine and added; 
“Ending the occupation and letting 
the Palestinians to live and travel 
freely by feeling free and safe is their 
basic right. I respect their rights and 
believe that tomorrow will be better 
than today”.

Saying that Palestinians deserve a 
state of their own, Obama praised 
the efforts of Mahmud Abbas and 
PM Salam Fayad in building the 
institutions in Palestine.

Underlining the fact that USA is 
the biggest donator supporting to 
improve the life standards of the 
people in Gaza and the West Bank, 
President Obama said that they 
foresee an independent and livable 
Palestine beside the state of Israel.

“The only way to achieve this is to 
make the sides to undertake direct 
talks between each other. Obama 
stated that there is no other short 
way to achieve this and added; “This 
is my message; we cannot step 
back. No matter how difficult it is, 
we cannot step back from peace”.

Stating that they will continue 
to work in order to identify the 
steps on which both sides can 
agree, Obama said: “No matter 
how difficult the current situation 
is, my administration is going to 
show efforts on this prospect. We 
cannot step back from the efforts to 
find peace. There are many things 
on danger. If we are to achieve, we 
must abandon some formulas and 
habits, which have not contributed 
to progress so far”.

“This is the best and only chance 
we have to find peaceful solutions 
to old problems and create new 
opportunities. Both sides have got 
entrepreneurship spirit and can 
contribute tı the development of the 
economy of the region”.

Obama reemphasized that the 
process is difficult but possible 
and underlined the importance of 
restarting the direct negotiations.

“Ending the occupation 
and letting the 

Palestinians to live and 
travel freely by feeling 

free and safe is their 
basic right. I respect their 

rights and believe that 
tomorrow will be better 

than today”.

US President 
Obama:
“I support the 
establishment 
of State of 
Palestine”
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Türkler; gerek tarihsel 
mirası, gerek coğrafik ko-
numu gerekse potansiyeli 

göz önünde bulundurulduğunda 
emperyalist güçler için daimi bir 
tehdit kaynağı olarak algılanmış-
tır. Tarihe bakıldığında dünyada 
gücü eline geçiren tüm devletler 
gözünü Türklerin Anayurduna 
yani Anadolu ve Trakya’ya dikmiş 
ve bölgede güçlü bir devlet olma-
ması için ellerinden gelen legal ya 
da illegal her türlü girişimlerde 
bulunmuş. Bu durum günümüz-
de de aynı şekilde devam etmek-
te. Türkiye’nin güçlenmesine 
engel olmak için bu güçlerin elle-
rindeki en büyük koz da Terör!

Ülkemizde ne zaman gözle 
görülür bir gelişme meydana 
gelse, bir de bakıyorsunuz ki bir 
yerde bomba patlamış, bir yer-
lere silahlı saldırı düzenlenmiş, 
sokaklarda yasadışı eylemler. 
Sonrasında medyada boy boy 
görüntüler, resimler. Sanırsınız 
ki ülkede kıyamet kopmuş. Bu 
durum medyanın abartma sana-
tındaki yetenekleriyle birleşince 
ortaya Türkiye düşmanlarının 
büyük bir keyifle izlediği tablo 
çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde 
Diyarbakır’lı bir genç “siz buraya 
gelirseniz turist oluyorsunuz, biz 
başka bölgelere gidince terörist 
oluyoruz”  diyordu bir medya 
mensubuna. Maalesef otuz yılı 
aşkın süredir devam eden terör 
illeti insanların bakış açısı üze-
rinde bu denli hasarlara yol açtı. 
Oysa “Gel, gel, ne olursan ol 
yine gel, ister kafir, ister me-
cusi, ister puta tapan ol yine 
gel, bizim dergahımız, ümitsiz-
lik dergahı değildir, yüz kere 
tövbeni bozmuş olsan da yine 
gel.” diyen Mevlana’nın torun-
larının birbirlerine karşı böyle 
bir tutum sergilemesi mümkün 
mü? Yaratılmaya çalışılan ortam 
işte tam olarak o Diyarbakırlı 
çocuğun sözleriyle hayat bulmuş 
gibi.  Ancak biz millet olarak hep 
zorluklar karşısında “Bir olmayı, 
iri olmayı, diri olmayı” bildik. 
Bu sorunu da elbirliğiyle, akılla, 
vicdanla, sevgiyle çözeceğimize 
dair hiçbir kuşkum yok.  

Bundan yıllar önce İlk güneydo-
ğu ziyaretimde yola çıkarken az 
da olsa tedirginlik yaşamıştım. 

Çünkü medyada çoğu zaman 
bölgede meydana gelen, saldırı, 
adam kaçırma, bombalama gibi 
eylemleri izliyordum. Ancak 
Anadolu insanının konuksever, 
insancıl, vicdan sahibi yapısını 
bildiğim için bir sorun yaşaya-
cağımı da pek düşünmemiş-
tim. Gerçekten de öyle oldu. 
Önce Şanlıurfa’ya gittim, sonra 
Diyarbakır’a, Mardin’e, Batman’a. 
Hiçbirinde en ufak bir rahatsızlık 
hissetmedim, aksine Anadolu 
insanının içtenliğini ziyadesiyle 
oralarda da gördüm. O topraklar 
diğer bölgelerde yaşayanlara yıl-
larca öyle bir gösterildi ki, insan-
lar ister istemez mesafe koymaya 
başladı. Bundan dolayıdır ki 
alınan seyahat kararlarında hep 
ötelendi bölge. 

Geçtiğimiz günlerde Ekonomi Ba-
kanı Sn. Zafer Çağlayan terörün 
ülkemize maliyetinin 300-400 

milyar dolar civarında olduğunu 
ifade etti. Bu zararın dolaylı ma-
liyetler de göz önüne alındığında 
en az iki misli olduğunu düşünü-
yorum. Eğer biz bu büyüklükteki 
bütçeyi eğitime, sanayiye, altya-
pıya harcamış olsaydık, şu anda 
ne işsizlik, ne eğitim, ne de terör 
sorunumuz olurdu. 

Terör kavramı, siyasal, dinsel 
veya ekonomik hedeflere ulaş-
mak amacıyla sivillere; resmî, ye-
rel ve genel yönetimlere yönelik 
baskı, yıldırma ve her türlü şid-
det içeren yolun kullanımı şeklin-
de ifade ediliyor. Türkiye olarak 
yıllardan beri yukarıda sayılan 
terör biçimlerinin her birini ayrı 
ayrı yaşıyoruz. 

Devletimizi terör konusunda en 
çok zorlayan husus, bazı bölgeler-
de teröre halkın destek vermesi. 
Bu durum, terörle mücadelede 
mesafe almamızın önündeki 
önemli engellerin başında geli-
yor. Bir diğer neden, bölgedeki 
hızlı nüfus artışı ve buna bağlı 
işsizlik sorunu. Bu hususlar göz 
önüne alındığında, bölgede tu-
rizmin geliştirilmesi stratejik 
bir önem kazanıyor. Turizmin 
geliştiği bölgelerde halk güvenliği 
öncelik haline getiriyor ve istik-
rarı bozacak her gelişmeye ve 
yaklaşıma karşı bir tutum sergi-
lemeye başlıyor. Çünkü insanlar 
biliyorlar ki istikrar olmadığında 
turist de olmayacak. Emek yoğun 
bir sektör olmasından dolayı 
turizm önemli oranda istihdam 
sağlıyor ve gençlerin boşta gezip 
terör örgütlerinin etki alanına 
girmesinin önüne geçiyor. Avru-
palıların dahi Birliklerini kurma 
yolunda başvurdukları en önemli 
araçların başında seyahat ve tu-
rizm geliyor. Bu sayede insanlar 
farklı kültürleri tanıyor, o ülke-
lerden dostlar ediniyorlar. Bu da 
kültürlerin kaynaşmasına katkı 
sağlıyor.

Bu düşünceden hareketle, turiz-
min geliştirilmesinin çözülme sü-
recine girmiş olan terör sorununa 
önemli katkılar sağlayabileceği 
söylenebilir. Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde yer alan Gaziantep ve 
Şanlıurfa hem iç hem de dış tu-
rizmde ciddi mesafe kaydederek, 
turistik potansiyellerini talebe 

dönüştürdüler ve önemli başarı-

lara imza attılar. Bu başarıda iki 

ilin vizyoner belediye başkanları 

Dr. Asım Güzelbey ile Dr. Ahmet 

Eşref Fakibaba’nın payları olduk-

ça büyük. Ancak bu iki ilde terör 

sorununun yaşanmaması da tu-

rizmin gelişmesinde rol oynadı. 

Her iki ilin halkı da yöneticileri 

de turizmin öneminin farkına 

varmış durumda.   

Bölgede yer alan diğer şehirlere 

baktığımızda da turizme yönelik 

önemli potansiyellerinin oldu-

ğunu görüyoruz. Adıyaman’da 
Nemrut Dağı ve Komma-
gene uygarlığı kalıntıları, 
Batman’da Malabadi Köp-
rüsü, Hasankeyf Ören Yeri,  
Diyarbakır’da muhteşem 
surlar, tarihi evler ve müze-
ler, Mardin’de eski yerleşim 
bölgesi, manastırlar, medre-
seler, Siirt’te Ulu Cami, çeşitli 

türbeler ve burada sayamadığım 

nice değerler. El sanatları ve böl-

genin mutfağı da turistleri cezp 
edecek diğer önemli unsurlar. 
Özellikle bölge genelinde 
inanç turizmine hitap edecek 
çok sayıda cami, türbe, kilise, 
sinagog gibi eserlerin olması 
da bir avantaj. Yani kısaca un, 
şeker, yağ var; helva yapılma-
sını bekliyor.

İnanıyorum ki terör sona erdi-

ğinde bölge genelinde turizme 

yönelik önemli ölçüde talep artışı 

yaşanacak. Bu bağlamda bölgede 

turizm alt ve üstyapısının geliş-

tirilmesine yönelik çalışmaların 

hızlandırılmasında yarar var. 

Bütçeden özellikle restorasyon, 

kazı, müzecilik, ulaşım gibi ka-

lemlere daha fazla pay ayrılması 

gerekiyor. Ayrıca halk üzerinde 

turizm bilincinin oluşturulma-

sına yönelik kapsamlı faaliyetler 

gerçekleştirilmeli ve turizm iş-

letmelerine yönelik eğitim prog-

ramları düzenlenmeli. Turizm 

yatırımı yapılmasının önündeki 

engeller kaldırılarak, bölge bir tu-

rizm cenneti haline getirilmelidir.

Bu sayede turizmin terör üzerin-

deki kültürel, sosyolojik ve eko-

nomik anlamda olumlu etkilerini 

hayata geçirmemiz mümkün 

olabilir. 

Doç. Dr.
Muharrem TUNA

Bundan yıllar önce İlk 
güneydoğu ziyaretimde 
yola çıkarken az 
da olsa tedirginlik 
yaşamıştım. Çünkü 
medyada çoğu zaman 
bölgede meydana gelen, 
saldırı, adam kaçırma, 
bombalama gibi 
eylemleri izliyordum. 
Ancak Anadolu 
insanının konuksever, 
insancıl, vicdan sahibi 
yapısını bildiğim için 
bir sorun yaşayacağımı 
da pek düşünmemiştim. 
Gerçekten de öyle oldu. 
Önce Şanlıurfa’ya 
gittim, sonra 
Diyarbakır’a, Mardin’e, 
Batman’a. Hiçbirinde 
en ufak bir rahatsızlık 
hissetmedim, aksine 
Anadolu insanının 
içtenliğini ziyadesiyle 
oralarda da gördüm. 
O topraklar diğer 
bölgelerde yaşayanlara 
yıllarca öyle bir 
gösterildi ki, insanlar 
ister istemez mesafe 
koymaya başladı. 
Bundan dolayıdır 
ki alınan seyahat 
kararlarında hep 
ötelendi bölge. 

Teröre Karşı, Turizm Açılımı…
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Turks have always been 

considered as a perma-

nent threat by imperialist 

powers in terms of their cultural 

heritage, geographical position 

and potentials. Looking at the 

history, all the dominant powers 

have always targeted the home-

land of Turks, Anatolia and Thrace 

and aimed to prevent Turks from 

becoming a powerful regional 

state whether legally or illegally. 

This is the case eve nowadays. The 

main ammunition they have in 

their hands is terror.

Whenever a major development 

occurs in this country, you see 

either a bomb exploding some-

where, an armed assault to a 

certain place or illegal demonstra-

tions on the streets. Then you see 

full coverage in the media as if the 

world has turned upside down. 

When this situation is combined 

with the exaggeration skills of 

the media a scene, which delights 

the enemies of Turkey occurs. A 

few days ago a young man from 

Diyarbakır was saying “when you 

go to visit a place you are con-

sidered as a tourist, but if we go 

somewhere we are considered as 

terrorists” to a media representa-

tive. Unfortunately the terror, 

which has been going on for more 

than 30 years, has created such 

damages on the thoughts of peo-

ple. Otherwise is it possible that 

descendants of Mawlana Jalal-al 

Din Rumi who is famous for his 

quote; “Come whoever you are; 
either you are an infidel, a Zo-
roastrian, or a pagan; our lodge 
is not a lodge of hopelessness. 
Come even if you have breached 
your repentance hundred times” 
to show such an attitude towards 

each other? The atmosphere, 

which they aim to create, seems 

to have been actualized as in the 

words of the young man from 

Diyarbakır.  However we have 

managed to remain “united, 
great and awake” against all 

hard circumstances. I have no 

doubt that we will overcome this 

problem with collaboration, mind, 

consciousness and love.  

Many years ago when I set for my 

first journey to the Southeastern 

Anatolia region, I experienced a 

rather slight concern. I kept fol-

lowing news on the media on 

assaults, kidnapping, bombing 

and other incidents in the region. 

However I was also feeling that I 

would not experience any prob-

lems since I knew the hospitable, 

humanistic and conscious charac-

ter of the Anatolian people. This 

was exactly what happened. First 

I visited Şanlıurfa, and then I 

moved to Diyarbakır, Mardin and 

Batman. I did not feel any unrest 

in any of my visits; on the con-

trary, I met with the sincerity of 

the Anatolian people there.  Peo-

ple living in this region have been 

introduced in such a way that 

other people inevitably distanced 

themselves with the region. 

Therefore plans to visit this region 

have always been postponed. 

A few days ago Minister of Econo-

my Mr. Zafer Çağlayan stated that 

the terror has cost 300-400 billion 

dollars to the country. I think this 

number is double if you take into 

account the indirect expenses. If 

we have spared such a resource 

to education, industry and infra-

structure we would not have been 

talking about unemployment, 

problems in education or terror. 

Terror is generally described as 

use of any method that includes 

pressure, intimidation and any 

sort of violence against civilians, 

official local and central admin-

istrations to reach political, reli-

gious or economic objectives. 

The main issue that makes it 

difficult for the state regarding 

terror is that in certain regions 

the people support terror. This is 

one of the main barriers before 

the struggle with terror. Another 

reason is the high increase in the 

population and the unemploy-

ment in the region. Looking t 

these factors, it is strategic to 

develop tourism in this region. In 

regions where tourism is rather 

developed, people make security 

a priority for themselves and act 

against any development threat-

ening stability; because they 

know that tourists will not visit a 

place if stability and safety is not 

maintained. Tourism provides 

considerable employment num-

bers and thus prevents the youth 

to be influenced by terror orga-

nizations. Even the Europeans 

consider travel and tourism is one 

of the main instruments in main-

taining their Union. In this way 

people get to know other cultures, 

acquire friends from different 

countries, which contribute to the 

coalescence between cultures.

Setting from this idea, it is pos-

sible to say that development of 

tourism can contribute to the 

elimination of terror, which is on 

the process of solution. The prov-

inces of Gaziantep and Şanlıurfa 

in the Southeastern Anatolia re-

gion have managed to transform 

their tourism potentials into 

actual demand by taking consid-

erable distance on this field. This 

was mainly achieved by the two 

visionary Mayors; Dr. Asım Güzel-

bey of Gaziantep and Dr. Ahmet 

Eşref Fakıbaba of Şanlıurfa.ıt is 

also important that these two 

provinces did not suffer from ter-

ror incidents. The administrators 

of both provinces are aware of the 

importance of tourism.   

Looking at other provinces of 

the region we see that they have 

important potentials for tour-

ism. Mount Nemrut (Nimrod) 

and remnants of the Komma-

gene civilization in Adıyaman, 

Malabadi Bridge and Hasan-

keyf antic city in Batman, 

magnificent walls, histori-

cal mansions and museums 

in Diyarbakır, the old town, 

monasteries, madrasas (old 

Islamic schools) in Mardin, 

and the Grand Mosques, vari-

ous tombs and other valuable 

remnants in Siirt and so many 

other areas. Handicrafts and 

the cuisine are other elements 

that can attract tourists to the 

area. It is a great advantage 

that there are many mosques, 

tombs, churches, synagogues 

to be considered under faith 

tourism. Shortly; all materials 

are ready and waiting for the 

cook.

I believe when terror ends there 

will be a high demand towards 

tourism in the region. In this 

aspect, it is essential to focus on 

improvement of tourism infra-

structure and superstructure in 

the region. More resources should 

be allocated from the budget for 

renovations, excavations, mu-

seums and transportation. In 

addition, awareness campaigns 

should be organized for people on 

tourism, and training programs 

should be organized for tourism 

enterprises. The bars before tour-

ism investments should be lifted 

and the region should be turned 

into a tourism paradise.

In this way it would be possible to 

realize the cultural, sociological 

and economic influences above 

terror. 

Doç. Dr.
Muharrem TUNA

Tourism Opening Against Terror …

Many years ago when I 
set for my first journey 
to the Southeastern 
Anatolia region, I 
experienced a rather 
slight concern. I kept 
following news on the 
media on assaults, 
kidnapping, bombing 
and other incidents in 
the region. However I 
was also feeling that I 
would not experience 
any problems since I 
knew the hospitable, 
humanistic and 
conscious character of 
the Anatolian people. 
This was exactly what 
happened. First I 
visited Şanlıurfa, 
and then I moved to 
Diyarbakır, Mardin and 
Batman. I did not feel 
any unrest in any of my 
visits; on the contrary, 
I met with the sincerity 
of the Anatolian people 
there.  People living in 
this region have been 
introduced in such a 
way that other people 
inevitably distanced 
themselves with the 
region. Therefore plans 
to visit this region have 
always been postponed. 
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yisi” olarak değerlendirilmektedir. Hi-
tap ettiği kitle dolayısıyla halkın gene-
lini kapsayan bu sektör, herkese ve her 
kesime eğitimi, birikimi ve konumuna 
göre ve özellikle kadınlar ve gençlere, is-
tihdam ve girişimci olma fırsatını veren 
gerçek bir halk sanayi durumundadır. 

Diğer taraftan, turizm sektörünün 
diğer sektörlere olan uyarıcı etkisi ile 
doğrudan ve dolaylı yoldan ekonomiye 
olan bu önemli katkısının yanında, tu-
rizm yatırımları normal koşullarda geri 
dönüşü uzun yıllar alan, sermaye/hasıla 
oranı yüksek, siyasal, sosyal, doğal ve 
ekonomik olaylara son derece duyarlı ve 
kırılgan, dolayısıyla da girişimciler için 
riskli yatırımlardır.

Yüksek tesis maliyeti ve yüksek talep 
elastikiyeti nedeniyle bütün dünyada 
turizm yatırımları desteklenmekte ve 
turizm sektörüne ilişkin teşvikler ısrar-
la sürdürülmektedir.

 Turizmin çok yönlü ve dinamik bir 
hizmetler sektörü olması nedeniyle ge-
liştirilecek plan ve politikalarda halen 
devletin önemli ölçüde ilgi ve desteğine 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu anlamda ülkemizde de turizm sektö-
rü 1980’li yılların ortasından günümü-
ze değin çeşitli teşvik enstrümanlarıyla 
devlet tarafından desteklenmiştir.  

Bilindiği üzere, rekabet içerisinde olu-
nan ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de 
turizm sektörü, çeşitli dönemlerde ve 
halihazırda devlet eliyle desteklenmek-
tedir.

Elbette ki, bu teşvik dönemlerinin so-
nunda ortaya çıkan turist sayısındaki 
ve döviz girdilerindeki artışların yegane 
nedeni teşvikler değildir.  

Turizm sektörünün desteklenmesi yal-
nızca doğrudan turizm yatırımlarına 
getirilen teşviklerle olmamakta, ülke 
tanıtımına,  alt ve üst yapı yatırımlarına 
da önemli kaynaklar aktarılmaktadır.

Turizm, günümüzde döviz girdisi-
ni artırıcı ve istihdamı sağlayıcı 
özellikleriyle ulusal ekonomiye 

katkıda bulunan, uluslararası kültürel 
ve toplumsal iletişimi sağlayıcı ve bü-
tünleştirici etkisi ile de dünya barışının 
korunmasında büyük payı olan bir sek-
tördür. 

Dünya ticaretinde giderek önemli bir 
yer işgal eden turizm sektörünün geliş-
mesinin temelinde; 

*Gelişmiş ülke insanının refah düzeyi-
nin yükselmesi, 

*Dünyada gelişen ulaşım olanaklarının 
artması, 

*Yeni ülkeleri ve kültürleri tanıma,

*Yüksek yoğunluklu kentsel alanlardan 
kaçma, 

*Doğayla bütünleşme ve iş hayatının 
yarattığı gerilimlerden kurtulma özlem-
lerinin güçlenmesi, gibi temel motifler 
yatmaktadır.

Dünyada hızlı gelişen sektörlerden biri 
olan turizm; döviz girdisi, emek yoğun 
sektör özelliği ile yaratılan istihdam 
olanakları ve diğer sektörleri de hareke-
te geçirici özelliği gibi nedenlerle, ülke 
ekonomilerinde oldukça önemli bir rol 
üstlenmektedir.

Turizm; Türkiye’nin dünya pazarında 
en kolay rekabet ettiği ve bu suretle 
sürdürülebilir başarılara imza attığı 
sektörel bir ifadedir.

54 sektörle doğrudan veya dolaylı bağ-
lantı içerisinde olan bu sektör ekono-
mik anlamda tüm sektörlerin bileşkesi 
konumundadır ve bu yapısı itibariyle de 

Türkiye Ekonomisi’nin lokomotif sek-
törüdür. 

Bütün sektörlere doğrudan girdi sağla-
yan, Türkiye için gelişme potansiyeli ve 
katma değer yaratan, geleceğe yönelik 
olarak istihdam imkanının en fazla 
olan, toplumsal refahı en kısa sürede 
yükselten, toplumsal hoşgörü ve sosyal 
barışı canlı tutan, günümüzde iletişim 
ve bilişimden sonra 21. yüzyıla damga-
sını vuran üç temel hizmet sektöründen 
biri olması nedeniyle bu sektör ülke 
ekonomisi açısından büyük önem arz 
etmektedir.

Dünya Turizm Örgütü’nün geleceğe yö-
nelik vizyonel öngörülerine göre, önü-
müzdeki 40 yıl içerisinde de en hızlı ve 
düzenli büyüyecek sektör olarak turizm 
sektörü gösterilmektedir. 

Dünya Turizm Örgütü’nün 2020 yılı 
projeksiyonuna göre; dünyadaki turizm 
pastasının ekonomik ifadesi 2 trilyon 
dolar olacak ve bu boyutuyla turizm 
sektörü, dünyanın en önemli ve lider 
sektörü konumuna yükselecektir. 

Hedefleri büyüterek, ülke potansiyelini 
harekete geçirerek ve geleceğin lider 
sektöründe lider ülkeler kategorisinde 
yer almak amacıyla bugünden geleceğe 
makro ölçekte planlama yapılması ve 
sürecin desteklenmesi kaçınılmaz bir 
hal almaktadır.

Avantajsız kesimler olarak adlandırılan 
gençlerin ve kadınların istihdam edil-
mesinde oynadığı etkin rolden dolayı, 
turizm sektörü gelecekteki en önemli 
zenginleşme kaynağı olmasının yanı 
sıra, en önemli istihdam kaynağı haline 
de gelecektir. 

Ülkemiz nüfusunun yarıdan biraz fazla-
sının kadınlardan oluştuğu ve genç bir 
nüfusa sahip olduğu gerçeği göz önüne 
alınacak olursa, turizm sektörünün ge-
lişmesinin, ülkemiz genelinde işsizliğin 
ortadan kaldırılmasına yönelik mücade-
leye önemli katkı sağlayacağı açıktır.

Dünya Turizm Örgütü’ne göre turizm 
sektörü, gerçek anlamda bir “halk sana-

Hiçbir başarı tesadüfi değildir. Özellikle 
turizm sektörüne bağlı trendlerde bir 
yükseliş, bir artış varsa bu, sektörel ak-
törlerin mutlak azmi, üstün bir çalışma 
performansı ve başarıya endekslenmiş 
iş gücü ile mümkündür. 

Merkezi idare tüm unsurlarıyla ülke-
mizin gelişimi için çok önemli projelere 
ve gelişmelere imza atmakta, turizm 
sektörümüz bu olumlu gelişmelerden 
doğrudan veya dolaylı pozitif yönde 
etkilenmektedir.

 Barışı ön planda tutan, komşu ülkelerle 
sağlam, tutarlı ilişkiler kurmayı düstur 
edinen ve ikili anlaşmalarla ülkemiz 
vatandaşlarına uygulanan vizeleri bir 
bir kaldıran başarılı bir dış politika; 
küresel ekonomik krizin etkilerini çok 
iyi analiz eden ve tedbirlerini başarıyla 
alan mali ve finansal kamusal otorite; 
gün be gün gelişen ve büyüyen karayol-
larımız, dünyanın sayılı havaalanları 
ile rekabet edecek performansa sahip 
havaalanlarımız, son yıllarda Avrupa’da 
ve hatta tüm dünyada gösterdiği başarı-
larla alanında en üst sıralara çıkan Türk 
Havayolları(THY) başta olmak üzere 
birçok başarılı atılım ve çarpıcı değişim; 
elbette turizm sektörünün gelişimine 
olumlu bir atmosfer oluşturmaktadır.

2002-2011 yılları arasında Türkiye’ye 
gelen turist sayısı; 13 milyondan 31,5 
milyona, turizm gelirleri ise 13 milyar 
dolardan 23 milyar dolara çıkmıştır. 

Evet, bugün 31,5  milyon turist ve 23 
milyar dolar gelir ülke turizmimiz adına 
çok sevindirici bir tablodur. Ama unut-
mayalım ki, özellikle bu sektörde elde 
edilen başarıları öncelikli olarak devam 
ettirmemiz, ilerleyen zamanda da üstü-
ne yeni başarıları koymamız gerekmek-
tedir. 

Bu bağlamda, “Sürdürülebilir Turizm”in 
ancak “Sürdürülebilir Başarılar” ile sağ-
lanabileceğini de asla unutmayalım.

Enver ÖNCÜ                                                                                              
Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Başkontrolör  

TÜRKİYE TURİZMİ ÜZERİNE 
Dünya Turizm Örgütü’ne göre turizm sektörü, gerçek anlamda bir “halk 
sanayisi” olarak değerlendirilmektedir. Hitap ettiği kitle dolayısıyla halkın 
genelini kapsayan bu sektör, herkese ve her kesime eğitimi, birikimi ve konumuna 
göre ve özellikle kadınlar ve gençlere, istihdam ve girişimci olma fırsatını veren 
gerçek bir halk sanayi durumundadır. 



25April 2013
GOVERNMENT INITIATIVE

public industry due to the target 
population including the general 
public provides the employment and 
entrepreneurship opportunity for 
everyone and every sector according to 
their experience, training and position 
especially for women and youth. 

On the other hand, the tourism sector 
with the stimulatory effect of other 
sectors and the direct and indirect 
contribution to the economy, returns of 
the investments in tourism field takes 
many years under normal conditions, 
the capital/output ratio is high, it is 
highly sensitive to the political, social, 
natural, and economic events and 
fragile, therefore risky investment for 
entrepreneurs

Tourism investments all over the 
world are supported and incentives 
for tourism sector keep persistently 
continue due to the high costs and high 
demand elasticity.  

State interest and support is still 
significantly needed for the plans and 
policies to be developed as tourism 
is a service sector, very versatile and 
dynamic 

In this sense, the state has supported 
the tourism sector by various incentive 
instruments for the mid-1980s to the 
present day in our country. 

As known, the tourism sector in 
Turkey is currently and at various 
time supported by the state like other 
countries in competition. 

Of course, the reason for the increase 
in the number of tourists and foreign 
currency inflow at the end of these 
incentives periods is not only because 
of the incentives. 

To support the tourism sector is not 
only related with the direct Incentives 
for tourism investments but also 
significant resources transferred to 
the promotion of the country and the 
investments in infrastructure and 
superstructure. 

Today, tourism is a sector 
which has the largest share in 
preserving world peace with 

the effect of integrating international, 
cultural and social communications 
through its features of ensuring foreign 
currency inflow and employment that 
contribute to the national economy. 

On the basis of the development 
of the tourism sector occupying an 
increasingly important place in world 
trade lies the basic motifs such as: 

* Increase the welfare of the people 
from developed countries,

*Opportunities for transportation 
improving in the world,

* Recognition of new countries and 
cultures 

* Escape from high-density urban areas 

*Strengthening the aspirations to get 
rid of the tensions created by business 
life and to integrate with nature 

Tourism, one of the fastest growing 
industries in the world, plays a 
significant role in the economies 
of countries due to the reasons of 
employment opportunities created by 
the labor-intensive sector and foreign 
currency inflow and the features of 
prompting other sectors

Tourism is a sector-specific expression 
that Turkey most easily compete in the 
world market and thus has taken of 
sustainable success.

This sector having direct or indirect 
connection to 54 other sectors is 
the combination of all the sectors in 
economic terms as the leading sector 
of the Turkish economy with this 
structure

This sector, one of the three main 
services after communication and 
informatics marking the 21 century 
today, is of great importance for the 
national economy through providing 
direct input to all sectors, creating 
development potential and value-
added for Turkey with the greatest 
opportunity for future employment, 
increasing social welfare in a short time 
and keeping the social tolerance and 
social peace alive.

According to the World Tourism 
Organization visionary forecasts for 
the future, within the next 40 years, 
the tourism industry is pointed as 
the fastest and the steadiest growing 
industry. 

As stated on the World Tourism 
Organization’s 2020 projection,  
economic expression of the tourism 
cake in the world will be $ 2 trillion and 
with its size of the tourism sector rise 
to the position of the most important 
and leading industry. 

Planning from present to the future 
in a macro-scale and supporting the 
process becomes inevitable in order to 
take a leading industry in the category 
of leader countries by expanding the 
goals and activating the potential of the 
country. 

Tourism sector due to an active role 
played on the employment of young 
people and women called disadvantaged 
groups will become the most important 
source of employment as well as the 
most important source of enrichment 
in the future. 

When taken into consideration the fact 
that more than half of our country’s 
population consists of women and it 
has a young population, it is obvious 
that the development of the tourism 
sector will provide a significant 
contribution to the struggle for the 
elimination of unemployment in our 
country. 

 According to the World Tourism 
Organization, tourism sector is 
considered to be a real “people’s 
industry”. This sector which is a real 

No success is accidental. If there is an 
increase especially in the trends of the 
tourism sector this can be possible 
with the absolute determination of the 
sectoral actors, the power of a superior 
operating performance and business 
indexed to success. 

The central government is entirely 
launching important projects and 
advancements for the development 
of our country and the tourism 
sector is influenced by these positive 
developments directly or indirectly. 

Successful foreign policy committed to 
keep peace in the foreground, establish 
robust and consistent relations with 
neighboring countries and remove the 
visas for the citizens of our country 
through bilateral agreements, fiscal and 
financial public authority that analyze 
the effects of the global economic crisis 
and take successful measures, day-
to-day developing and growing roads, 
airport performance to compete with 
the world’s leading airports, many 
successful breakthrough and  striking 
change in particularly Turkish Airlines 
(THY) placing the top position in 
Europe and  even all over the world 
in recent years and this, of course, 
creates a positive atmosphere for the 
development of the tourism sector.

The Number of tourists visiting Turkey 
between 2002 and 2011 was raised 
from13 million to 31.5 million and 
tourism revenues were increased from 
$ 13 billion to $ 23 billion.

Yes, today, the table of 31.5 million 
tourists and 23 billion dollars of 
revenue is very pleasing on behalf of 
the country’s tourism. But let’s not 
forget that we should ensure especially 
the achievements in this sector as a 
priority and also add later on the new 
achievements.

In this context, we should never forget 
that “Sustainable Tourism” can be 
achieved by “Sustainable Success” 

Enver ÖNCÜ
The Ministry of Culture and Tourism

Chief Controller

ON TOURISM OF TURKEY 
 According to the World Tourism Organization, tourism sector is considered to 
be a real “people’s industry”. This sector which is a real public industry due to 
the target population including the general public provides the employment and 
entrepreneurship opportunity for everyone and every sector according to their 
experience, training and position especially for women and youth.
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Seçimlerin üzerinden iki yıla 
yakın bir süre geçmesine 
rağmen yeni anayasayı hala 

hazırlayabilmiş değiliz.

Artık yamalı bohçaya dönmüş 
olan ve darbe döneminin eseri 
olan 1980 anayasası çoktan mia-
dını doldurdu.

Toplumun beklentilerine ve gü-
nümüzün şartlarına cevap ver-
mekten uzak olan bu anayasa ilk 
hazırlandığı döneme nazaran çok 
değişmiş olsa da tam anlamıyla 
demokratik ve özgürlükçü bir 
anayasaya duyulan ihtiyaç aynen 
devam ediyor.

Seçimlerden sonra geçen bu süre 
zarfında Sayın Başbakanın da 
ifade ettiği gibi, Mısır’da bir halk 
devrimi oldu, yönetim değişti, 
anayasa taslağı hazırlandı ve refe-
randumla kabul edildi.

Biz ise hala Meclise sunulacak tas-
lağı bile hazırlayamadık.

Bunda temel gerekçe olarak da 
başta Meclis Başkanı’nın “toplum-
sal mutabakat ısrarı” olduğunu 
düşünüyorum.

Esasen toplumsal mutabakat ta-
biri bizde gereğinden fazla büyü-
tülen bir kavramdır ve bence bir 
masaldan başka bir şey değildir.

Anayasa konusunda toplumsal 
mutabakata varılması mümkün 
değildir.

Eğer tek tip, her konuda aynı gö-
rüşleri taşıyan bir toplumdan söz 
ediyor olsaydık böyle bir mutaba-
kattan söz edilebilirdi.

Ancak ideolojik, etnik ve diğer pek 
çok temelde büyük farklılıklar var 
toplum içinde.

Dolayısıyla bu kadar farklı kesim-
lerin ortak bir metin üzerinde 
mutabık kalması da çok zor, hatta 
imkânsız.

Şöyle bir düşünün; MHP tabanı 
ile BDP tabanı ortak bir metinde 
uzlaşabilir mi?

Mesela MHP tabanının isteyeceği 
“Türk milliyetçiliği” bazlı bir met-
ni BDP tabanı kabul eder mi?

Ya da BDP’nin Türkçe dışındaki 
dillerde eğitim gibi taleplerini 
MHP tabanı benimseyebilir mi?

Benzer bir örneği AK Parti ve CHP 
için de verebiliriz.

CHP mutlak surette bu metinde 
Atatürkçülüğün yine güçlü bir şe-
kilde yer almasını talep edecektir.

AK Parti’nin bu tür ideolojik refe-
ransları elemesine CHP rıza göste-
recek midir?

Tüm bu soruların cevabı elbette 
“hayır” olacaktır.

Bu örnekleri daha da uzatabiliriz.

Yani sonuç olarak böyle geniş bir 
mutabakata varılamaz.

Aslında varılmasına da gerek yok-
tur.

“Toplumsal mutabakatla hazır-
layalım” yaklaşımı aslında “bu işi 
sürüncemede bırakalım hatta hiç 
anayasa yapmayalım” demenin 
diğer adıdır.

Elbette Meclis Başkanının böyle 
bir şeyi arzu ettiğini düşünmü-
yorum ama bu konudaki ısrarıyla 
ister istemez bu amaçtaki yakla-
şımlara yardımcı olduğunu söyle-
mek yanlış olmayacaktır. 

“Toplumsal mutabakatla hazırlan-
sın” diyenler aslında “bu Meclis 
anayasa yapamaz” diyenlere göre 
daha masum sayılabilir yinede. 

Çünkü ikinci görüşü savunanlar 
millet iradesinin anayasaya yansı-

masını istemeyenlerdir.

Onlara göre anayasaları “cahil” 
(!) halk ve onun temsilcileri değil, 
sadece askeri ve sivil bürokrasi ile 
elitler ve onların siyasetteki tem-
silcileri hazırlayabilir.

İtirazlarının temel gerekçesi sade-
ce ve sadece budur.

Bizde tüm anayasalar ya kuruluş 
döneminde (1921 ve 1924 anaya-
saları) hazırlandı ya da darbeler-
den sonra darbeciler tarafından 
dayatılan metinler kabul edildi 
(1961 ve 1980 anayasaları).

Bir başka ifadeyle anayasaları bü-
rokratik oligarşi hazırlamıştır.

Bugün yaşadığımız sorunların te-
melinde başta 1924 olmak üzere 
diğer anayasalar yatmaktadır.

Yeni anayasanın mevcut iktidar 
tarafından hazırlanmasına itiraz 
edenler eğer iktidarda AK Parti 
değil kendileri olsaydı herhangi 
bir itirazda bulunmadan ve şimdi 
yapılanın aksine hiç kimseye sor-
madan bir metin hazırlayacaklar-
dı.

Kendileri için normal gördükleri 
bir uygulamayı kendilerinden 
görmedikleri kesimler için bir 
kabahat ve hatta suç olarak lanse 
etmekten de çekinmiyorlar.

Aslında kimin hazırladığı veya 
sürece kimlerin katıldığı değil, 
ortaya çağdaş, demokratik ve 
özgürlükçü bir metin çıkmasıdır 
önemli olan.

Tüm kesimleri memnun edecek 
bir metin çıkarılamayabilir ama 
bu metnin en azından toplumun 
önemli bir kesimini tatmin etmesi 
nispeten daha makul bir sonuçtur.

Ve bunun için de aylarca bekleme-
nin de bir anlamı yoktur.

Aksini iddia etmek, “illa mutaba-
katla çıksın” demek, bilerek veya 
bilmeyerek işi sürüncemede bırak-
maktan başka bir şey değildir.

Şahsi görüşüm anayasanın değiş-
tirilemez denilen maddeleri de 
dahil tüm maddelerinin yeniden 
yazılması ve değiştirilmesi gerek-
tiğidir.

Özellikle Kürt sorunu gibi hayati 
önem taşıyan bir konunun çözüm 
süreci ile ilgili yeni bir sürecin baş-
ladığı bu günlerde, anayasanın da 
eşitlik temelinde özgürlükçü bir 

metin olması gerekir.

Çünkü resmi ideoloji ve mevcut 
anayasa, bu ülkede yaşayan herke-
si tek tip olarak sınıflandırmakta, 
farklılıklara izin vermemektedir.

Başbakan Erdoğan’ın çeşitli vesile-
lerle dile getirdiği Türkiyelilik veya 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı 
kimliği, sorunların aşılabilmesi 
adına önemli bir eşiğin geçilmesi-
ni sağlayacaktır.

Çeşitli çevrelerden gelebilecek 
tepkilere, “ülke elden gidiyor, 
bölünüyor” hezeyanlarına aldırış 
etmeden tüm unsurları ve tüm 
kesimleri kucaklayıcı bir metin, 
sorunların çözümünde kilit rol 
oynayacaktır.

Kaybedecek daha fazla zaman 
yok; AK Parti artık gereken adım-
ları atmalı ve yeni anayasa daha 
fazla geciktirilmemelidir.

Ancak AK Parti’nin mevcut mil-
letvekili sayısı tek başına anayasa 
hazırlamak için yeterli değil.

Bu durumda hayali bir toplumsal 
mutabakat yerine gerçekçi bir 
sınırlı mutabakat ile bu süreç hız-
landırılabilir.

Zaten Sayın Başbakan da geniş bir 
mutabakat sağlanmadığı takdirde 
tek tek muhalefet partileri ile gö-
rüşerek en azından referanduma 
götürecek sayıyı arayacaklarını 
ifade etti.

MHP daha en baştan uzlaşmaz bir 
şekilde kapılarını kapattı; CHP ise 
henüz net bir duruş sergileyebil-
miş değil.

BDP eğer bazı konularda sergile-
diği marjinal tutumunu ve talep-
lerini bir kenara koyup makul bir 
çizgide yer almayı tercih ederse, 
taslağın referanduma götürülme-
sinde kilit rol oynayabilir.

Referanduma götürüldüğünde de 
12 Eylül 2010 referandumunda 
olduğu gibi halk desteğiyle bu işe 
son nokta konulabilir.

2013 yılı Türkiye’si hala 1980 mo-
del bir anayasa ile idare edileme-
yecek kadar büyük bir ülkedir.

Her şeyden önce de bu ülkedeki 
tüm unsurlar özgürlükçü ve de-
mokratik bir anayasa ile yönetil-
meyi ve böyle bir anayasa ile yaşa-
mayı hak ediyorlar. 

Muhammed 
İkbal SAYLIK

Yeni anayasa için aslında toplumsal 
mutabakat şart değildir! 

Esasen toplumsal 
mutabakat tabiri bence 
bir masaldan başka bir 
şey değildir. Anayasa 
konusunda toplumsal 
mutabakata varılması 
mümkün değildir. Eğer 
tek tip, her konuda 
aynı görüşleri taşıyan 
bir toplumdan söz 
ediyor olsaydık böyle 
bir mutabakattan söz 
edilebilirdi. Ancak 
ideolojik, etnik ve diğer 
pek çok tabanda büyük 
farklılıklar var toplum 
içinde. Dolayısıyla bu 
kadar farklı kesimlerin 
ortak bir metin üzerinde 
mutabık kalması da çok 
zor, hatta imkânsız. Bu 
kesimleri tatmin edecek 
tek şey demokratik bir 
anayasa olacaktır.
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Almost 2 years have passed 
since the general elections 
but we still have not seen 

the new constitution before us.

The 1980 Constitution, which is 
a product of the military coup of 
1980, has become like a rag bag 
through numbers of changes has 
long ago completed its term.

Although this constitution, 
which is far from meeting the 
expectations of the society and 
the requirements of our period, 
has undergone many changes 
during the recent years, the 
necessity for a democratic and 
free constitution remains as it is.

During the period after the 
elections, as PM Erdoğan has 
also complained recently, a 
public revolution occurred in 
Egypt, the regime has changed, 
a new constitution was drafted, 
submitted to the public vote and 
approved by the public.

But here we are still waiting for 
the draft to be submitted to the 
Parliament.

One of the main reasons for this 
in my perspective is the insistence 
by the Speaker of the Parliament 
for “social consensus”.

In fact the term social consensus 
is nothing but a tale in my view. 

It is not possible to reach 
social consensus for the new 
constitution. 

If we were to talk about a uniform 
society sharing the same views 
in every issue then we could have 
mentioned social consensus. 

However we have a society formed 
of different ideological, ethnic and 
other classifications.

Therefore it is very difficult and 
even impossible to agree on a 
common text. 

Just think; is it possible that the 
MHP and BDP voters can agree on 
a common text?

For instance would BDP accept 
a text referring to “Turkish 
nationalism” as demanded by the 
MHP?

Or would MHP agree demands 
by BDP like formal education on 
languages other than Turkish?

We can give similar examples for 
AK Party and the CHP.

CHP would definitely demand 
existence of strong reference to 
Kemalizm ideology in the new 
constitution.

If AK Party is to eliminate such 
references, would CHP approve 
this?

The answer for all these questions 
is definitely “no”.

It is possible to extend these 
examples.

Briefly, it is not possible to arrive 
at such a consensus.

In fact it is not necessary to look 
for such consensus.

The approach “we should draft 
a constitution with social 
consensus” in fact is another way 
of saying “let us keep this process 
idle and even we should not write 
a new constitution”.

Here I am not saying that the 
Speaker of the Parliament has 
got such an aim, but his attitude 
inevitably leads to such a result. 

However those saying “we should 
draft a constitution with social 
consensus” are rather innocent 
when compared to those saying 
“this Parliament cannot write a 
new constitution”. 

The latter group in fact is formed 
of those who do not aim the 
public opinion to be reflected to 
the constitution.

This group believes that the 
constitutions should not reflect 
the views of the “ignorant” 
(!) public and their legal 
representatives but should be 
drafted by the military and 
civilian bureaucracy and their 
extensions in the politics.

This is the sole reason behind 
their objection.

In this country all constitutions 
were whether written after the 
war (1921 and 1924) or by the 
military following military coups 
(1961 and 1980).

In other words these texts have 
always been written by the 
military and civilian bureaucratic 
oligarchy.

The roots of our current problems 
stem from the approaches put 
forth in these constitutions 
starting from 1924.

I believe this people who 
object AK Party writing a new 
constitution would definitely 
draft a text without consulting 
any segment of the society if 
they were on power instead of AK 
Party.

They can easily reflect such a 
practice, which they see as a 
normal attitude for themselves, as 
a fault or crime for others.

In fact what is important is 
not who writes the text or who 
is involved in it but rather to 
come with a democratic and pro 
freedom text.

It might not be possible to bring 
forth a text that would satisfy 
all the segments of the society 
however it would be logical to 
draft a text, which would please 
an important part of the society.

And there is no reason to wait for 
months for such a result.

To insist for “social consensus” 
is to help delaying the process 
whether on purpose or not.

My personal view is that the 
constitution should be completely 
rewritten including the articles, 
which are mentioned as “articles 
which cannot be proposed to be 
altered”.

Especially nowadays when we 

are witnessing the new process 

for the solution of the Kurdish 

problem, the new constitution 

should be a text, which is drafted 

on the basis of equality and 

freedom.

The official ideology and the 

constitution classify all the 

segments of the society in a 

uniform manner and bans 

differences.

The identity of “citizenship of 

Republic of Turkey”, which PM 

Erdoğan has mentioned various 

times, can help pass a critical 

threshold in this process.

Focusing on a broad draft, which 

would include all segments of 

the society, and ignoring deliria 

like “the country will be divided” 

would help progress of the 

process.

There is not much time to lose; AK 

Party should take necessary steps 

and the new constitution should 

not be delayed anymore.

However AK Party’s number of 

seats is not enough to pass the 

constitution on its own.

In this case it would be realistic 

to focus on a limited consensus 

rather than a non realistic social 

consensus.

PM Erdoğan has already declared 

that they would discuss the issue 

with each of the parties to arrive 

at a number for referendum.

MHP has closed the doors from 

the very beginning; CHP still has 

not clarified its stance.

If BDP leaves aside its certain 

marginal and radical discourses 

and policies and stand on a rather 

reasonable basis, they can play a 

vital role in the process.

Once the draft is submitted to 

the public vote, the process can 

be finalized as in the referendum 

in September 2010 with a major 

support from the public.

Turkey in 2013 is a big country, 

which cannot be ruled with a 

constitution dated 1980.

At least all the segments of the 

society deserve a better and more 

democratic constitution.

In fact the term social 
consensus is nothing 
but a tale in my view. It 
is not possible to reach 
social consensus for the 
new constitution. If we 
were to talk about a 
uniform society sharing 
the same views in every 
issue then we could 
have mentioned social 
consensus. However we 
have a society formed 
of different ideological, 
ethnic and other 
classifications. Therefore 
it is very difficult and 
even impossible to agree 
on a common text. The 
only thing that would 
satisfy all these groups is 
a democratic constitution.

Muhammed 
İkbal SAYLIK

Social consensus is not necessary for the 
new constitution!
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TRT Radyolarında yaklaşık bir 
senedir süren sessiz ve derin-
den bir faaliyet var. Radyo 1, 3, 

Radyo Türkü, Radyo Nağme ve TRT 
FM her kesime hitap edecek yayın-
lar yapıyor. Radyo 1 kültür ağırlıklı 
programlar sunarken, Radyo 3 batı 
müziği sevenlerin kanalı. TRT FM 
popüler müzik kanalı olarak ihtiyaca 
cevap veriyor. Mücadele ise Radyo 
Türkü üzerinde… Haber lobisi, sahip-
siz addettikleri Radyo Türkü kanalına 
göz dikmişler. Zaten burada türküler 
çoktandır arada bir çalınıyor ve gü-
nün çoğunda Radyo Nağme ile ortak 
yayında Sanat musikisi yayınlanıyor. 
Yani TRT idarecileri aslında Radyo 
Türkü’yü arafta bekletiyorlar ki, ka-
patıldığı zaman kimsenin sesi çıkma-
sın. Yaklaşık bir senedir Radyo Türkü 
sırat köprüsündedir. Türkünün maa-
lesef kuvvetli bir lobisi yok. 

Ecel tuzağını açamaz mısın  
Açıp da içinden kaçamaz mısın  
Azat eyleseler uçamaz mısın  
Kırık mı kanadın kolların hani?

Gelelim Radyo Türkü kanalının ne-
den kapatılması gerektiğine: Türküler 
bilindiği üzere Türk’e ait, Türk usûlü 
demek. Yani Türk’ün müziği… İçinde 
Türk’ün en az bin yıllık geleneğini, 
hayat tarzını, yediğini, içtiğini, gez-
diğini, dolaştığını, sürdüğünü, tak-
tığını, sevdiğini, hasretini, varlığını, 
yokluğunu, evini, barkını, çoluğunu, 
çocuğunu, kokusunu, vatanını an-
lattığı kültür tarihi abidesidir. Eğer 
türküleri kaldırırsak Türk’e ait edebi 
eser olarak çok az şey kalır.

Türkü bizim Orta Asya’dan alıp ge-
tirdiğimiz, içinde inançlarımızı, iba-
detlerimizi, örf-adetlerimizi, sosyal 
hayatımızı anlatan en önemli kültür 
varlığımızdır. Türküyü kaldırırsanız 
ne tarla kalır, ne dağ, ne ova, ne dere, 
ne göl; ne çeşme başı kalır, ne sevgi 
ne hasret; ne gurbet kalır ne vuslat; 
ne düğün kalır ne dernek. Ne ana 
kalır ne baba, ne yar kalır ne ağyar, 
ne dost kalır ne hoyrat. Ne cefa kalır 
ne vefa.

Elâ gözlüm ben bu elden gidersem 
Zülf-i perişanım kal melül melül 
Kerem et aklından çıkarma beni 
Ağla gözyaşını sil melül melül

Türküler, bin yıldır Anadolu’da çile 
çeken halkın hayat tarzını en iyi ifade 
eden lirik eserlerdir. Siyasi tarihten 
bahseden tarih kitaplarında günlük 
hayata dair malzeme bulunmaz. 
Arkaik Türkçe, kapalı köy hayatında 
asırlardır değişmeden yaşatıldığın-
dan, herhangi bir kelimenin nasıl 
telaffuz edildiğini türkülerden, saz 
şairlerinden, uzun havalardan, ağıt-
lardan öğreniriz. Küreselleşme furya-
sı içinde Türkçe’yi yok etmenin en iyi 
yollarından biridir türküleri ortadan 
kaldırmak.

Eledim eledim höllük eledim
Aynalı beşikte canan bebek beledim
Besledim büyüttüm asker eyledim
Gitti de gelmedi canan buna ne çare?

türküsünü şerh edebilecek, köy ha-
yatını bilen kaç kişi kalacak birkaç 
sene sonra? Askere gidenin neden 
gelemediğini, hangi tarih bilgimizle 
izah edebileceğiz? Günümüzde asker 
uğurlamada aklımıza gelen sadece 
“En büyük asker bizim asker!”dir. 

Böyle giderse sosyal tarihimizi, halk 
kültürümüzü Harvard veya Princeton 
Üniversitelerindeki Türkoloji hocala-
rından öğrenecek, on binlerce dolar 
ödeyerek doktora yapmaya oralara 
talebe göndereceğiz. 

Hükümet şu sıralar toplumun bütün 
kesimlerini barıştırmak ve herkesi 
bir araya getirmek için insanüstü bir 
gayret gösterirken, Radyo Türkü’nün 
vazgeçilmez fonksiyonu neden kim-
senin aklına gelmez anlaşılır gibi 
değil. Bir yandan Alevi açılımı için 
arabulucular tayin ediliyor, diğer 
taraftan Alevi türkülerini, deyişleri, 
semahları susturmak için Radyo 
Türkü’yü kapatma planları yapılıyor. 
Bir yandan Kürt açılımı için Meclis, 
partiler, hükümet, bakanlıklar sefer-
ber ediliyor, diğer taraftan Kürt Tür-
külerini susturmak için Radyo Türkü 
kapatılıyor. Bir taraftan doğu ile batı, 
Ortadoğu ile Balkanlar barıştırılmak 
isteniyor, diğer taraftan Kerkük 
türküleri, Azeri türküler, Trakya tür-
küleri, bozlaklar susturuluyor. Bunu 
izah etmek için Anadolu’daki tabir 
açık: bu ne perhiz, bu ne lahana 
turşusu !. 

Bakın ey kardaşlar bu fena hallar 
Kaçamaz olduk da bağlandı kollar 
Bundan sonra dünyaya gelecek 
kullar 
Ölümün istiyor hem kalan sağlar

Büyük tarihçilerimizden Fuad 
Köprülü’nün en önemli eserlerinden 
biri Türk Saz Şairleri’dir. Sosyal tarih 
çalışmalarının ilk örneklerinden olan 
eser, bize saz şairlerinin eserlerini 
çok erken tarihlerde bir resm-i geçit 
halinde sunar. Aradan geçen uzun 
yıllar içinde Anadolu’da sayısız tür-
kü derlenmiş, hikâyeleri kayıtlara 
geçmiş, TRT stüdyolarında aslına en 
uygun şekilde icra edilmiş ve arşiv-
lerde muhafaza altına alınmıştır. De-
jenere taverna usulü yerine, orijinal 
haliyle bantlara, plaklara türkü oku-
yan radyo ve TRT sanatçıları muaz-
zam bir Türk kültür tarihi envanteri 
bırakmıştır. Bu büyüklükte bir eser 
koleksiyonu hiçbir özel medya kana-
lında yoktur. TRT milletin kendisine 
verdiği görevi, tarihi içinde başarıyla 
yerine getirmiştir. Pek çoğu ara-
mızda yaşamayan ve türkü okumuş 
ses sanatkârlarının kayıtları artık 
TRT’ye emanettir. Türkülerin aslını 
dinlemek için TRT’ye müracaat et-
mekten başka çare yoktur. İşte Radyo 
Türkü tam da bu maksada hizmet 
için kurulmuşken, hoyrat eller şimdi 
onu susturma çabasındadır. Sanki 
internet çağında istenilen her habere 
dakikasında ulaşılamıyor gibi, bunu 
bir de radyoda haber kanalı kurma 
kılıfına uydurmak gayretindeler. 

Ulu bir çınar olan kültür tarihimizin 
bir dalı daha kırılmak isteniyorsa 
Radyo Türkü derhal kapatılmalı ve 
yukarıda bahsettiğimiz tarihe uzanan 
köklerimiz kurutulmalıdır. Kim bilir, 
belki de Cumhuriyetin ilk yıllarında 
tatbik edilen ve Türk müziğini radyo-
larda yasaklayan zihniyetin hataları 
üzerimize bir kara bulut gibi tekrar 
çökecektir. Hafazanallah!

Sefil baykuş ne gezersin bu yerde  
Yok mudur vatanın illerin hani ? 
Küsmüş müsün selamımı almazsın  
Şeyda bülbül gibi dillerin hani

The TRT Radios have been 
conducting a silent and deep 
operation for about a year. 

Radio 1, 3, Radio Türkü, Radio 
Nağme (Melody) and TRT FM 
broadcast to address all segments. 
While Radio 1 introduces cultural 
programs more, Radio 3 is the 
channel of those who like the 
western music. TRT FM on the 
other hand is the channel for 
popular music. The struggle is 
about Radio Türkü. The news lobby 
has targeted the Radio Türkü, 
which they see abandoned. In fact 
this channel broadcasts ballads 
rarely for a while, and most of 
the time they broadcast classical 
Turkish music in joint broadcast 
with Radio Nağme. It is clear that 
the directors of TRT are keeping 
this channel idle that when it is 
closed permanently, no one would 
notice. For about a year Radio 
Türkü is on standby position. 
Unfortunately ballads do not have a 
strong lobby. 

Now let us talk about why Radio 
Türkü should be closed: as you 
now the Turkish word for ballad is 
“türkü”, which means “belonging to 
Turk” or “Turkish style”, in other 
words the music of Turks. It is a 
cultural monument, which reflects 
a thousand year old tradition of 
Turks, their lifestyle, food and 
drinks, ornaments and decorations, 
love, longing, existence, home and 
properties, children and family, and 
their homeland. If we ban these 
ballads, not much will remain from 
Turks in terms of literature.

Ballads are the most important 
cultural assets, which we have 
brought from Central Asia and 
accumulate our beliefs, worships, 
traditions and social lives. If you 
ban ballads there will be no fields, 
mountains, plains, streams, lakes; 
nor love and longings; and neither 
wedding ceremonies. There will 
be no remnants of father, lover or 
others; and neither friend. There 
will not be rigors nor fidelity.

Ballads are lyrics, which best 
express lifestyles of the people 
suffering in Anatolia for a thousand 
years. Books about political history 
do not contain marks about daily 
life. Since the archaic Turkish 
lives unchanged for centuries in 
the closed rural life, we learn the 
pronunciation of a certain word 
from ballads, masters of “saz” 
(classical string instrument), folk 
songs and laments. One of the best 
ways to destroy Turkish in this 
globalization rush is to ban the 
ballads.

If this happens there will not be 
much left to talk about the social 
life in rural areas a few years later. 
If the situation goes on this way, 
we will learn about our social 
history, and folk culture from 

Turcology instructors in Harvard 
and Princeton Universities and 
we will send doctorate students to 
these centers spending thousands 
of dollars.  . 

As the government is currently 
engaged in reconciling all segments 
of the society and bringing them 
all together, it is not possible to 
understand why anyone not thinks 
of indispensable function of Radio 
Turk. On one hand they assign 
mediators for the Alevite opening 
and on the other hand it is planned 
to close Radio Turk to silence 
Alevite ballads, songs and sayings. 
On one hand the Parliament, 
political parties, government, 
ministries are mobilized for the 
Kurdish opening, and on the other 
hand Radio Turk is planned to be 
closed to silence Kurdish songs. 
On one hand they aim to reconcile 
between the East and West, Middle 
East and the Balkans, and on the 
other hand the Kirkuk songs, 
Azeri songs and Thracian songs are 
being silenced. We just cannot stop 
thinking about this contrast. 

One of the most important works 
of the great historian Fuad Köprülü 
is “Türk Saz Şairleri’ (Turkish “Saz” 
Poets). Being one of the earliest 
works on social history, the book 
introduces works of the “saz” poets 
like a parade. After so many years, 
lots of ballds from Anatolia have 
been compiled, their stories have 
been recorded, and they have been 
performed appropriately in the 
TRT studios and conserved in the 
archives. Instead of degenerated 
tavern style, they have been 
performed in their original styles 
to cassettes and records by radio 
and TRT performers to leave 
a magnificent Turkish cultural 
history inventory. Such a huge 
collection does not exist in any of 
the private media channel. TRT has 
successfully conducted the mission 
assigned by the nation. The records 
of performers, most of who have 
passed away are now entrusted 
to TRT. The only way to be able to 
listen to original records of ballads 
is to refer to TRT. It is exactly for 
this purpose Radio Türkü was 
established; but now vulgar hands 
are aiming to silence this radio. 
As if it is not possible to access 
any information instantly in the 
age of internet, they are aiming to 
camouflage this attempt by saying 
they will establish a radio news 
channel. 

If the aim is to break one of the 
branches of our cultural history, 
which is like a great sycamore 
tree, then Radio Türkü must 
immediately be closed and the 
roots should be cut. Who knows, 
we may once more come against 
the mentality that banned Turkish 
music in the foundation period of 
the Republic. May God forbid!

TRT Radyo  Türkü 
Neden Kapatılmalıdır?

Why Should TRT Radio 
Türkü (Ballad) be closed?
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Ankara (Sivil İnisiyatif) – Baş-
kent Platformu Başkanı Mus-
tafa Kurt ve yönetim kurulu 

üyeleri beraberindeki Ömer Faruk Al-
tıkardeş, Ahmet Sevgili, Kenan Özgüz, 
Tülay Erim Çömez, TBMM’de, Anayasa 
Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan 
Kuzu’yu ziyaret ederek “yeni anayasa 
süreci ve başkanlık sistemi üzerine” gö-
rüş alış verişinde bulundular.

Kuzu “Başkanlık sisteminde dar böl-
ge seçim sistemi uygulanacak”

Ziyarette, yeni anayasa sürecini değer-
lendiren Burhan Kuzu, “yeni anayasayı 
oluştururken Türkiye’nin geleceği bakı-
mından en fazla randımanın nasıl alına-
cağına dikkat etmek gerekir” dedi.

Demokrasiye herkesin kendi perspekti-
finden bakmasının sakıncalarına deği-
nen Kuzu, çalışmaların iyi gitmediğini, 
görüşülen 116 maddeden sadece 30’u 
üzerinde anlaşma sağlandığını ve bu-
nun da oy birliği şartı aranmamasından 
kaynaklandığını söyledi. 

Yeni anayasa için bugünlerin son şans 
olduğuna işaret eden Kuzu, anlaşma 
sağlanamaması halinde Ak Parti olarak 
kendi metinlerini getirip, genel kurul-
dan geçirdikten sonra, referanduma 
sunacaklarını belirtti.

Parlamenter Sistem ile Başkanlık siste-
minin karşılaştırmasını yapan Anayasa 
Komisyonu Başkanı Kuzu, parlamenter 
modelde parlamentonun adının olduğu-
nu fakat kendisinin olmadığını vurguladı.

Kuzu, parlamenter sistemin sakıncaları 
konusunda ise şunları söyledi:

1) Hükümet parlamentonun bir 
parçası olduğundan bir denetim me-
kanizması yok. Milletvekilleri muha-
lefetten gelen salvoları püskürtmek-
ten başka bir işe yaramıyor.

2) Liste usulü seçim yapıldığından 
dolayı insanlar oy verdikleri mil-
letvekilini tanımıyorlar. Başkanlık 
sistemindeki dar bölge sistemi sa-
yesinde bunun önüne geçilecek. Ör-
neğin, İstanbul 85 parçaya bölüne-
cek ve böylece insanlar tanıdıkları 
kişilere oy verecekler.

3) Parlamenter sistem ülkeyi ko-
alisyon riskiyle karşı karşıya bı-
rakıyor. Geçmişe bakıldığında, ne 
zaman koalisyon olmuşsa Türkiye 
kaybetmiştir, ne zaman tek bir par-
ti iktidara gelmişse ülke şahlanmış-
tır.

Mustafa Kurt “Türkçe, evrensel dil 
olmalıdır”

Başkent Platformu Başkanı Musta-
fa Kurt ise platformun herkesi, her 
kesimi kapsadığını, “insanı yaşat ki, 
devlet yaşasın” düsturu çerçevesinde 
faaliyetlerini sürdürdüğünü belirte-
rek “ümidimiz odur ki, yeni anayasa 
çalışmaları bir an önce tamamlanır 
ve Türkiye sistemini belirler” dedi.

Kurt, platform olarak Türkçe’nin 
evrensel dil olması konusunda bir ça-
lışma başlattıklarını da ifade ederek 
“Türkçe’nin yabancı dillerden gelen 
kelimelerden ayrıştırılması, kendi 
öz’üne dönüş anlamı taşımaktadır… 
Biz Türkçe’nin evrensel bir dil ol-
masını ve anayasada da bu konunun 
teminat altına alınmasını talep edi-
yoruz” şeklinde konuştu.

1)	 As the Government is a part of 
the parliament it does not have a control 
mechanism. MP’s does nothing but to 
counter the attacks coming from the 
opposition.

2)	 As the selection is made by listing 
procedure the people do not know their 
deputies that they vote for. Thanks to the 
narrow region practice in Presidential 
system this will be over.  For example, 
Istanbul will be divided into 85 parts so 
that people can vote to people they know.

3) The parliamentary system exposes 
the country to the risk of coalition. 
In retrospect, when the coalition was 
created Turkey lost but when one 
party came to power, the country had a 
progress.

Mustafa Kurt “Turkish should be the 
universal language”

Mustafa Kurt, the chairman of 
Baskent platform stated that the 
platform embraces everyone and every 
segment and continues its activities 
under the motto stating “let the people 
live so the state is alive.” He also 
said that “we hope new constitution 
completed as soon as possible and 
Turkey determines its system”

 
Kurt also said: “As the platform we 
launched an initiative that the Turkish 
language becomes a universal language.”  
“Separation of words of foreign languages   
within Turkish means that this language 
will turn its origin” and “We ask for 
Turkish to be a universal language and 
this issue would be taken as a guarantee 
by Turkish constitution

Ankara (Civil Initiative) - 
Baskent Platform Chairman 
Mustafa Kurt and the Board 

of members, Ömer Faruk Altıkardeş, 
Ahmet Sevgili, Kenan Özgüz, Tülay 
Erim Çömez,  paid a visit to the Chair-
man of the Constitutional Commission, 
Burhan Kuzu and exchanged opinions 
about the  “new constitutional process 
and the presidential system”. 

“In presidential system, a narrow re-
gion election system will be applied.” 

During the visit,  Burhan Kuzu com-
mented on the process of the new consti-
tution and said that  “ it is important to 
pay attention to obtain the best benefit 
for Turkey’s future in terms of creating a 
new constitution.” 

Referring to the disadvantages of look-
ing democracy only from the person’s 
his or her perspective, Kuzu stated that 
the studies did not go well, only 30 items 
out of 160 were agreed on and  this was 
because the unanimity condition was not 
required. 

Kuzu pointed out that today is the last 
chance for the new constitution and he 
said on the absence of an agreement, 
they will bring their own texts as the AK 
Party and after the general meeting they 
will launch a referendum.  
Kuzu, the Chairman of the Constitu-
tional Commission, made a comparison 
of the presidential system and the parlia-
mentary system. He stressed that in the 
parliamentary model parliament has a 
name but he is not in it. 

About the drawbacks of the parliamen-
tary system, Kuzu said: 

Başkent Platformu Başkanı Mustafa Kurt ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu’yu ziyaret 
ederek, “Yeni Anayasa Süreci ve Başkanlık Sistemi” üzerine bir 
dizi görüşme gerçekleştirdiler…

Anayasa Komisyon Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu : Chairman of Constitutional Commission Prof. Burhan Kuzu:, 

Parlamenter Sistemde, 
Parlamentonun sadece adı var…

Parliament is just a name in 
Parliamentary system...

“Parlamenter sistem ülkeyi 
koalisyon riskiyle karşı karşıya 

bırakıyor. Geçmişe bakıldığında, 
ne zaman koalisyon olmuşsa 

Türkiye kaybetmiştir, ne zaman 
tek bir parti iktidara gelmişse ülke 

şahlanmıştır”.

The Chairman of Baskent Platform, Mustafa Kurt and the Board of Members 
carried out a series of interviews on “New Constitutional Process and the Presi-
dential System” with  the Chairman of the Constitutional Commission, Burhan 
Kuzu through a visit. 

“The parliamentary 
system exposes 

the country to the 
risk of coalition. In 

retrospect, when the 
coalition was created 
Turkey lost but when 

one party came to 
power, the country 

had a progress”.
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Başkent Platformunu makamında ka-
bul eden Vali Erdal ATA Başkent Plat-
formu hakkında bilgi aldıktan sonra, 
Gaziantep’i tüm detaylarıyla platform 
üyelerine anlattı. 

Vali Ata, Sivil Toplum Kuruluşlarına çok 
önemli görevlerin düştüğünü belirte-
rek, Gaziantep’in ekonomide yaşadığı 
başarıyı, eğitimde de yaşanması için 
büyük bir gayret içerisinde olduklarını 
söyledi.

Göç alan yapısıyla Gaziantep’in gelişen 
bir şehir olduğuna dikkat çeken Vali Ata 
“Gaziantep kültürel zenginliği kadar 
doğal güzellikleri ile de önemli… Mutfa-
ğının zenginliği, alış veriş imkânları ile 
tam bir turizm cenneti” diye konuştu.

Vali Ata, sivil toplum kuruluşlarının bu 
denli önemli konularda bir platform 
oluşturmasının önemine de işaret ede-
rek “Başkent Platformunu yaptığı çalış-
malar dolayısıyla kutluyorum” dedi.

Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Ahmet 
Uzer “Herkes kapısının önünü süpür-
meli”

Ak Parti Gaziantep il Başkanlığını zi-
yaret eden Başkent Platformu Başkanı 
Mustafa Kurt ve yönetim kurulu üyele-
ri, Başkan Ahmet Uzer tarafından kar-
şılandı… Uzer, heyet üyelerine yaptığı 
açıklamada, millet yararına yapılan hiz-
metlerin hükümet ve siyasetçilerin işi 
olduğunu belirterek, “ancak toplumun 
nabzını tutan sivil toplum kuruluşla-
rına da büyük görevler düşmektedir. 
Bu çerçevede herkesin kapısının önü-
nü süpürmesi ile genel amaca hizmet 
mümkün olabilecektir” dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet 
Tahmazoğlu “şehre yeni bir elbise 
dikmeniz yeterli değil”

Başkent Platformu Başkanı Mustafa 
Kurt ve yönetim kurulu üyelerinden 
“Başkent Platformunun çalışmaları 
hakkında bilgi alan Şahinbey Belediyesi 
Başkanı Mehmet TAHMAZOĞLU da 
ziyaret esnasında toplumun bilinçlen-
mesine yönelik çalışmaları dolayısıyla 
Platforma teşekkür etti.

Gaziantep (Sivil İnisiyatif) 
– Başkent Platformu Başkanı 
Mustafa Kurt ve yönetim ku-

rulu üyeleri, Türkiye’nin gelecek plan-
larını, Gaziantep’te, sivil toplum kuru-
luşları, kanaat önderleri ve yetkililerle 
birlikte değerlendirdiler.

Ziyarette, Gaziantep Valisi ERDAL ATA 
başta olmak üzere, Ak Parti Gaziantep 
il Başkanı Ahmet UZER, Şahinbey Bele-
diye Başkanı Mehmet TAHMAZOĞLU, 
Şehitkamil Belediye Başkanı M.Rıdvan 
FADILOĞLU, Güneydoğu Birlik Genel 
Müdürü Ahmet ADALI ve  bir çok sivil 
toplum kuruluşu ile bir araya gelindi…

Mustafa Kurt “Ülkemizde gerçek ma-
nada barış ve kardeşlik istiyoruz”

Başkent Platformu Genel Başkanı Mus-
tafa Kurt yapılanmalarının barış ve 
kardeşlik temeli üzerine kurulduğunu 
belirterek “ülkemizde gerçek manada 
demokrasi ve kardeşlik istiyoruz” dedi.

Yaşanan bu yeni dönemin iyi değerlen-
dirilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan 
Kurt, “Herhangi bir ön şartımız söz ko-
nusu değildir…  Ülkemizin hemen yanı 
başında, Suriye’de yüzlerce insan katle-
dildi ve ölümler halen devam etmekte… 
Doğu Türkistan’da, Irak’ta, Gazze’de, 
Afganistan’da, Somali’de Arakan’da ve 
dünyanın bir çok yerinde kan ve göz 
yaşı var… Biz bu kan ve gözyaşlarının 
durmasını istiyoruz. Ülkemizin kıyme-
tini bilmek zorundayız” diye konuştu.

Başkent platformunun “insanı yaşat ki 
devlet yaşasın” anlayışına hizmet eden 
gönüllü bir kuruluş olduğunu belirten 
Başkan Kurt, barış sürecinin en iyi şe-
kilde sonuçlandırılması için Anadolu’yu 
karış karış gezdiklerine dikkat çekti…

Sivil toplum kuruluşları, kanaat önder-
leri ve yetkililerle bir dizi görüşme ger-
çekleştirmek üzere Gaziantep’de bulun-
duklarına işaret eden Başkan Mustafa 
Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“İnsanlara hizmet etmek düsturu çer-
çevesinde, gerçek manada barış ve kar-
deşliğin, ülkemizde ve dünyada tesis 
edilmesi için, 2007 yılında yola çıktık. 
Ulusal ve uluslararası düzeyde ‘Yurtta 
sulh, cihanda sulh’ ilkesi ile yolumuza 
devam ediyoruz. Ümit ediyoruz ki, ül-
kemizdeki ve tüm dünyadaki insanlar 
gerçek manada barış ve kardeşlik huku-
kunda buluşurlar.”

Başkent platformu ile birlikte 850’ye 
yakın sivil toplum kuruluşunun birlikte 
hareket ettiklerine de değinen Başkan 
Kurt, sözlerini şöyle tamamladı: 

“Bizler, proje bazlı çalışan sivil toplum 
kuruluşlarıyız. Devlet ile vatandaş 
arasında adeta bir mekik diplomasisi 
uyguluyoruz. Amacımız, sivil toplum 
kuruluşları üzerinden örgütlü ve bilinçli 
bir toplumun gelişmesini sağlamak”…

Gaziantep Valisi Erdal Ata “Sivil Top-
lum Kuruluşlarını Önemsiyorum”

Belediye çalışmalarının sadece alt yapı,  
üst yapı çalışmalarından ibaret olmadı-
ğını belirten Başkan Tahmazoğlu, “Bir 
şehre, sizin yeni bir elbise dikmeniz ye-
terli değil” dedi.

Şehrin dış görüntüsünün yanı sıra eği-
tim, kültür seviyesini yükseltmenin de 
önemli olduğuna değinen Başkan Tah-
mazoğlu  “evlilik öncesi eğitim kursları” 
açtık.  Birçok sosyal tesis alanları inşa 
ettik. Kentsel dönüşüm çerçevesinde 
550 bin metrekareye yakın yeni yaşam 
alanları oluşturduk” diye konuştu.

Kaynak ve güçlü bir ekip çalışması ile 
bunu başardıklarına dikkat çeken Baş-
kan Tahmazoğlu, şunları söyledi:  

“Biliyorsunuz Gaziantep’in her sokağı 
tarih kokar, restorasyon çalışmalarımız 
tüm hızıyla devam etmekte. Rantı dü-
şük alanlarda büyük parklar yapıyoruz. 
Müteahhitlerimizi bu yeni alanlara çe-
kerek şehrimizin çehresini değiştirmek 
istiyoruz. Bunu da başaracağız, inşal-
lah…”

Başkent Platformu amacına ulaştı…

Ziyaretler sonrası bir değerlendirme ya-
pan Başkent Platformu Başkanı Musta-
fa Kurt Gaziantep ile devam ettiğimiz, 
Anadolu’nun nabzını tutma çalışmaları-
nın her ay yeni bir ille sürdürüleceğine 
dikkat çekerek, sözlerini şöyle tamam-
ladı: 

 “Amacımız, sivil toplum kuruluşları, 
akil adamlar ve yetkililerle bir araya 
gelmekti. Onların düşüncelerini kamu-
oyuyla buluşturmak, birlikte ülke mese-
lelerine çözüm üretmekti… Bu ilk ziya-
retin bu çerçevede sonuçlanmış olması 
bizleri ziyadesiyle mutlu etti”.

Başkent Platformu Anadolu’nun nabzını tutuyor:
Başkan Mustafa Kurt “Ülkemizde gerçek 
manada barış ve kardeşlik istiyoruz”

Başkent Platformu, 
kuruluşunun temel 
felsefesi olan “İnsani 
Yaşat Ki, Devlet Yaşasın” 
düsturu çerçevesinde 
Anadolu’yu karış 
karış dolaşıyor… Sivil 
Toplum Kuruluşları, 
Kanaat Önderleri ve 
yetkililerin, yeni anayasa 
çalışmaları ve terörün 
sonlandırılmasına 
yönelik çalışmalara 
bakış açısı nasıl? 
Sizleri, bu sayımızda 
Gaziantep’lilerle bir 
araya getiriyoruz. Bakın 
biz ne söylemişiz? Onlar 
ne cevap vermişler?
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ATA: “I attribute importance to 
NGOs”

Governor Mr. Erdal Ata met the Capital 
City Platform members in his office. 
After listening to the introductory 
remarks about the Platform, Governor 
Ata talked about Gaziantep, including 
its history and present. Mr. Ata 
mentioned that NGOs served very 
important functions and said that as 
the province of Gaziantep, they aimed 
to succeed in education as they did in 
economy; and due to the high rate of 
migration from rural to urban areas, 
they aimed to achieve their goals 
through joint work and collaboration 
with the NGOs. Governor Ata added 
that in addition to the cultural wealth, 
Gaziantep is also rich with its natural 
beauties, geography, cuisine and 
shopping facilities. He finalized his 
words by congratulating the Platform 
for their successful activities until the 
current day.

AK Party’s Gaziantep Provincial 
Chairman Ahmet Uzer: Everyone 
should start by correcting 
themselves”

The Platform members were welcomed 
by the Chairman Mr. Ahmet Uzer 
and members of the Executive Board. 
Chairman of the Platform Mr. Kurt 
informed the hosts about their visit 
to Gaziantep and the activities of 
the Platform. Mr. Uzer stated that 
services for the benefit of the nations 
were conducted by the government 
and politicians while NGOs were 
responsible with various tasks since 
they represent the core of the society. 
He added that everyone should start by 
correcting themselves so that the whole 
society is correct. 

 Mayor of Şahinbey District Mr. 
Mehmet Tahmazoğlu “it is not 
sufficient to sew a new dress for the 
city”.

The Platform made an introductory 
speech regarding the Capital City 
Platform. Mayor Tahmazoğlu stated 
that the existence of NGOs was a big 
requirement for awareness raising 

Gaziantep (Non Governmental 
Initiative) – Chairman of 
the Capital City Platform Mr. 

Mustafa Kurt and members of the 
Board visited Gaziantep to meet NGOs, 
opinion leaders and officials to discuss 
the future plans of Turkey.

Platform members visited Governor 
of Gaziantep Mr. Erdal ATA, Chairman 
of the Provincial Administration of 
AK Party Mr. Ahmet UZER, Mayor 
of Şahinbey District Mr. Mehmet 
TAHMAZOĞLU, Mayor of Şehitkamil 
District Mr. M. Rıdvan FADILOĞLU 
nad Genreal Manager of Southeast 
Union Mr. Ahmet ADALI, and 
representatives of various NGOS.

Mustafa Kurt: “We want real peace 
and brotherhood in our country”.

Chairman of the Capital City Platform 
Mustafa Kurt stated that their 
organization was established on 
the basis of peace and brotherhood 
and added “we want real peace and 
brotherhood in our country”.

Chairman Kurt made the following 
remarks regarding their visit to 
Gaziantep province: “We are at the 
threshold of a new era and we must 
evaluate this period very well. We 
want the bloodshed to stop without 
any reservations. Many people have 
been and are being slaughtered in 
the neighboring Syria. There is blood 
and tear in many parts of the world 

especially in Eastern Turkistan, Iraq, 
Gaza, Afghanistan, Somalia, Arakan 
and many other locations.   We want 
this bloodshed to come to an end. We 
have to be aware about the value of our 
country”. 

“The Capital City Platform is a 
volunteer organization established 
to serve with the approach “let the 
people live so the state lives”. We are 
visiting Anatolia to meet with NGOs, 
opinion leaders, and other officials 
during this period known as the peace 
process. Now we are in Gaziantep for 
this purpose. We have set our journey 
in 2007 to serve the humanity and 
establish real peace and brotherhood in 
our country and the world. We continue 
our journey in the national and 
international level with the principal 
of “peace at home, peace in the world”. 
Thus we hope people in our country 
and the world would meet in the 
prospect of peace and brotherhood. We 
have representatives from more than 
850 NGOs in our organization. We are 
producing solutions for all NGOs in the 
prospect of human centered activities 
in the form of a school; we have 
actualized many projects in this aspect. 
In fact NGOs serve as bridge between 
the state and the citizens. Our aim is 
to extend the approach of organized 
and conscious individuals through the 
NGOs”.

Governor of Gaziantep Mr. Erdal 

among the society and mentioned that 
the Capital City Platform was filling a 
big gap in this area and thanked the 
Board of the Platform for their visit.

TAHMAZOĞLU: When talking about 
municipality services the first thing 
that comes to peoples’ minds is 
infrastructure and superstructure 
works. We think this is not sufficient 
to describe a municipality. It is not 
enough to design a new dress for a 
city. In addition to the appearance, you 
will have to raise the education and 
culture level. Considering the fact that 
family is the most important element 
of the society, we opened “pre-marriage 
training courses”, and built many social 
facilities. We are undertaking an urban 
transformation project and we provided 
the resources from our district. As you 
know every street in Gaziantep carries 
a trace from the history, therefore 
we have accelerated renovation 
projects. We are building large parks 
in disadvantaged areas. These parks 
neighbor suburb settlements and thus 
increase the financial value of the area. 
We aim to attract the attention of 
contractors to such areas to beautify 
the facades of the city.

The visit reached its objective…

Chairman of the Capital City Platform 
Mr. Mustafa Kurt in his evaluator 
speech for the visits mentioned that 
their visits to Anatolia shall resume 
each month with a different province 
and finalized his words by saying:

“Our aim was to bring together the 
NGOs, wise men and officials together. 
We aimed to voice their ideas to the 
public and look for solutions for the 
problems of the country. We are very 
pleased that this first visit reached its 
objective and was very successful”.

Capital City Platform on the roads of Anatolia:
Chairman Mustafa Kurt: “We want real 
peace and brotherhood in our country”

The Capital City Platform 
is visiting the every 
square meter of Anatolia 
in scope of its foundation 
philosophy of “let the 
people live so the state 
lives”. The first stop is 
Gaziantep. What is the 
view of NGOs, opinion 
leaders and various 
authorities about the 
new constitution and to 
efforts to stop terror? 
In this edition we are 
uniting with citizens of 
Gaziantep. See what we 
have asked and they have 
replied...
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