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Bu Nasıl İhanet
How A Betrayed Is Thıs

Laiklik ve Seküliyerlik -I-
Laicism and Secularism -I-  

Gezi Parkı Eylemlerine Dair
On The Actions Of Rally Park

Bunda Da Vardır Bir Hayır
There Is Also A Goodness In This

Çevreci Bir Eylem Mi?
Uluslararası Bir Komplo Mu?
An Environmentalist Protest 
Or An International Plot?

Türkçe Olimpiyatları ile TÜRKÇE 
Hak Ettiği Konuma Kavuşuyor… 
“Orhan Gencebay (Jüri Başkanı) - Bu vatanın çatısı, anam kadar kutsaldır. 
Yaradanım yaratmış, dünya anavatandır. Dil, din, cins, ırk ayırmam şu dünya 
gurbetinde; bana Orhan diyorlar asıl adım insandır”.

TURKISH gaining the position 
it deserves through the Turkish 
Olympiads … 
Orhan Gencebay (Head of the Jury) – The roof of homeland is sacred as my mother. 
The creator has created, the world is the homeland. I do not discriminate between 
language, religion, sex and race in this world; they call me Orhan but my real name 
is human”.

“Türk 
Bayrağı 
Nerede 
İse Ben 
Ordayım…”

Investigative-Author 
Abdullah paid a visit to 
our Journal. 
Abdullah Satoğlu,  made evaluations on 
the agenda with  Zeynep Köşker Cultural 
Ambassador to the Turkish World, Gülşen 
Behdud Editor of Atilla Magazin,  İbad 
Hüseynov Symbol of Heroism in Karabakh 
in Azerbaijan and Dr.Mustafa Kurt the 
editor in chief of our Journal. 

Araştırmacı -Yazar 
Abdullah Satoğlu’ndan 

Gazetemize ziyaret.
Abdullah Satoğlu, Türk Dünyası Kültür 

Elçisi Zeynep Köşker, Atilla Dergisi Editörü 
Gülşen Behdud, Azerbaycan Karabağ 

Kahramanlık Sembolü İbad Hüseynov ile 
birlikte gazetemizin baş yazarı Dr.Mustafa 

Kurt ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde 
bulundular.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu: 

Suriye krizinin başta Lübnan olmak üzere çevre ülkelere 
yayılması, hem de bir insanlık suçu niteliği taşıyan kimyasal silah 
kullanımının ortaya çıkması çok daha kararlı bir tutumu gerekli 
kılıyor.

Suriye konusunda daha kararlı 
olmamız gerekiyor…

Necati Şaşmaz 
meets Prime 
Minister Erdoğan:

“Wherever 
the Turkish 
flag is, I am 
there …”

Ahmet Davutoglu Minister of Foreign Affairs: 

It necessitates a much more stable attitude spread of the crisis in 
Syria to neighboring countries including Lebanon, the emergence 
of particularly the use of chemical weapons which serve as a crime 
against humanity.

We need to be more 
committed about Syria...
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milyon liraya cami yaptıran” vatandaş-
larımız, aynı zamanda, Kayseri’nin her 

köşesine, hamiyet duygularıyla, 
maddî imkanlarını birleştirerek, 
muhteşem birer âbide halinde, 
ilim ve irfan müesseseleri kurmuş-
tur. “Üçbuçuk milyon liraya cami 
yaptıran” Kayserililer, ilim ve irfan 
sevgisinin verdiği haz ve heyecan-
la, o yıllarda 15 milyon liraya mal 
olacak ve şimdiki Erciyes Üniver-
sitesinin nüvesini teşkil edecek 
“Yüksek İslâm Enstitüsü”nü ikmal 
etmişlerdir.

O yazarın, aklısıra hakir görmek 
ve gericilikle itham  etmek istediği 
Kayseri halkı, yine o tarihte, bir 
edep ve hayat okulu olarak telakki 
ettikleri “Şehir Tiyatrosu” binası 
için, 750 bin lira teberruda bulun-
muştur…

O zaman sahibi ve yazı işleri mü-
dürü olduğum, “Ülker” gazetesi-

nin, 15 Şubat 1965 tarihli sayısında, 
kendisine  gereken cevabı verdiğimiz 
“Kemalizm” dergisindeki o yazının bay 
yazarı ile, “Sivil İnisiyatif” gazetesinde-
ki yazının bayan yazarına, Kayserliler, 
şöyle bir sual sorsaydı, acep ne cevap 
verirlerdi?

-    Peki de, senin hangi okula, hangi 
ilim ve irfan yuvasına, kaç paran  kıs-
met oldu?

Aslında, bu tür polemiklere pek alışkın 
değilim… Ve elli yıl önce karşılaştığımız 
gariplik ve tezatla dolu iftiralara, bugün 
de mâruz kalan asil hemşehrilerimi, 
müfterilere karşı savunmanın, abesle 
iştigal olduğunu da biliyorum… Ama 
yine de, millî benliğimizi ve kimliğimi-
zi  zaafa uğratacak davranışlar karşısın-
da, sessiz kalmayı kendime yediremiyo-
rum!..

ahlakın, hayır ve hasenatın, zekât ve 
sadakanın, faziletini ve ne olduğunu 
çok iyi bilen Kayserililerin, alın teriyle 
elde ettiği imkânlar, yaptıkları yatırım 
ve kurdukları dev tesisler, yarattıkları 
istihdam alanı ve çoğu ihraç edilen çe-
şitli ürünlerle, ülke ekonomisine büyük 
katkı sağlıyor olmalarıdır.

Yine bilinen şeylerden bazıları; 
Kayseri’de olduğu gibi, İstanbul, Anka-
ra, İzmir ve Adana gibi büyük illerde, 
varlıklı hemşehrilerimizin  şahsen ve 
kurdukları dernekler aracılığı ile, yüz-
lerce ve binlerce öğrenciye, barınacakla-
rı modern yurt binaları inşa ettirmeleri 
ve tatmin edici miktarda karşılıksız öğ-
renim bursu veriyor olmalarıdır.

Vaktiyle,  “Kemalizm” adındaki bir 
derginin, Ocak 1965 tarihli sayısın-
da da; “Anadolu Destanı – Kayseri” 
başlıklı, gariplik ve tezatlarla dolu bir 
yazı yayınlanmıştı .. İhtilal sonrası 
yıllarda, Kayseri’ye ne maksatla gel-

diği ve kimlerle temasa geçtiği bilin-
meyen ve “Kayseri’de ticarî hayatın 
Hacıemmi’lerin elinde bulunduğu ve 
dinî yaşayışın bir kepazelik olduğu”nu 
söylemekten çekinmeyen  yazı sahibi o 
müfteri adam, tezvirlerine şöyle devam 
ediyordu;.

 “…Din ile alâkası olmayan bir kısım 
yobaz zümresi, okul yapımına beş 
kuruş vermekten imtina ederken, üç 
buçuk milyon liraya mal olan cami yap-
tırıyor..”

Evet, kim bilir, bel ki deo zat,dergisine 
ilân verilmedi ya da abone olunmadı 
diye, ticarî ve ilmî alanda liderlik vas-
fını kazanmış bir belde sâkinlerini, 
bu türlü çirkin bir iftira yağmuruna 
tutmakta kendini haklı(!) görmüş ola-
bilir…

 Ancak, o zat bilmeliydi ki, “Üç buçuk 

bu kadar kin ve nefret duygularına ka-
pıldığını anlamamız mümkün değildir.

Hele, zengin - fakir ayırımı yaparak, yer 
yüzündeki her insanın en önde gelen 
arzusu ve en tabii hakkı olan binasını, 
yıkıp başına geçirmek için, gençleri bir 
nevi  tahrik ve teşvik edici zihniyetten 
ne beklenebilir ki?

Kayserililerin, fakirler için kalplerinin 
olmadığını, Erciyes Üniversitesi öğren-
cileriyle birlikte tespit ettiklerini” söy-
leyen hanım kişi, bilmez mi ki, o Erci-
yes Üniversitesi’nin arsası dahil, bütün 
kampüsleri, tesisat, âlet ve edevatı, tek-
nik ve tıbbî cihazları tamamen Kayserili 
iş adamı ve hayır sahipleri tarafından 
yapılmış ve bağışlanmıştır.

Bundan ayrı olarak, iki devlet üniversi-
tesinin dışında, Melikşah ve Nuh Naci 
Yazgan Vakıf Üniversiteleri de, yine 
ekonomi ve ticaretin yanında, ilim ve 
irfana da son derece önem veren asil 
Kayserililer tarafından kurularak, tedri-

sata açılmıştır.

Kayseri’nin hangi mahalle ve semtine 
giderseniz, mutlaka hamiyetsever Kay-
serililer tarafından yaptırılan ve o kişi 
veya kuruluşun ismini taşıyan okul, 
hastane ve çeşme gibi, eğitim ve hayır 
kurumlarıyla karşılaşırsınız. Bu eser ve 
âbideleri görmemek veya görmezlikten 
gelmek, nankörlüğün daniskasıdır…

Öte taraftan, toprağına, milliyet ve 
mukaddesatına bağlı, ilim ve teknik 
alanında, Türkiye’nin ve dünyanın, 
dört tarafına dal budak salan, devlet 
idaresinin ve ilim müesseselerinin her 
kademesinde,üstün seciyeli evlâtlarıyla, 
hizmet yarışına çıkmış olan Kayserili-
lere karşı, bu çamur ve bühtanlar hangi 
sebeple atılmak istenmiştir, bilinmez…

Ama bilinen şeylerden bazıları; Ticarî 

Ankara’da yayınlanan “Uluslara-
rası – Sivil İnisiyatif” gazete-
sinin, Mart 2013 tarihli 12.sa-

yısında, “Kayserililere Sitem Dolu 
Sözler” başlığı ile, son derece mantık-
sız,  mesnetsiz ve münasebetsiz bir yazı 
gördüm…

 “Kayseri Dershane Eğitim Rehabilitas-
yon Sanat Kültür ve Yardımlaşma Der-
neği (KAY DERS) Genel Başkanı Zeliha 
Köksal, adındaki bir hanım tarafından 
kaleme alınan yazıyı, gazete yöneticile-
ri, kendi ifadeleriyle, “sansürsüz bir şe-
kilde” yayınlamışlar…Demek ki, yazıda 
“sansür” edilmesi gereken hususların 
bulunduğunu onlar da sezmişler…

 “30 yıl Avrupa’da yaşayan ve Türkiye’ye 
ailesiyle birlikte kesin dönüş” yaptığını 
söyleyen bu hanım, güya; “Kayseri’de, 
okumak isteyen, fakat maddî imkansız-
lıklardan dolayı, bunu başaramayaca-
ğını düşünüp, hayata küsen, hayalleri 
gerçekleşemeyeceği için, çaresizlikten 
psikolojisi bozulmaya mahkûm ka-
lan, ortaöğrenimdeki yoksul ailelerin 
çocuklarının, problemlerine kayıtsız 
kalamayacağı için”, (KAY DERS)i kur-
muş…  

 Sonra da, “devlet kurumları ve ha-
yırsever Kayserili vatandaşlardan, bu 
çocukları ortada bırakmamaları için” 
yardım istemişler…Fakat, 45 gün sü-
ren bu süreçte, kimse para vermemiş 
ve bu milletin çocuklarına kapısını 
açmamış…

Bundan dolayı da, o hanım, açmış 
ağzını, yummuş gözünü…Ve bakınız 
ne hezeyan etmiş?

“…Eğer yüksek binalar yapılmaya de-
vam edilirse, fakirleri umursamama-
ya devam edilirse, emin olun bu şe-
hirleri bir gün bu acı çeken halk yıkar. 
O güzel evlerinizi başınıza geçirirler. 
Bundan hiç şüpheniz olmasın.

Bütün Kayseri’nin fakirler için kalple-
rinin olmadığını, Erciyes Üniversitesi 
öğrencileri ile hep birlikte tespit ettik. 
Düşünceme göre ameliyat olup bir kalp 
taktırmaları gerek…

 …Kayseri Erciyes Üniversitesi öğrenci-
lerini sokakta bırakan bir şehir için iki 
şık vardır;

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

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

 Yoksul öğrencilerin perişan halini, ken-
disine dert edinerek, bir dernek kura-
cak kadar, rakik ve hassas bir kalbe, hoş 
görü ve şefkat dolu bir ruha sahip ol-
ması gereken bir hanım kişinin, neden 

“KAYSERİLİLERE SİTEM DOLU SÖZLER”E  
SİTEM VE ZARURİ BİR CEVAP!

Araştırmacı -Yazar Abdullah 
Satoğlu’ndan Gazetemize 

ziyaret.

Abdullah Satoğlu, Türk 
Dünyası Kültür Elçisi Zeynep 
Köşker, Atilla Dergisi Editörü 

Gülşen Behdud, Azerbaycan 
Karabağ Kahramanlık 

Sembolü İbad Hüseynov ile 
birlikte gazetemizin baş yazarı 

Dr.Mustafa Kurt ile gündeme 
ilişkin değerlendirmelerde 

bulundular.

 Ziyaretinde Abdullah Satoğlu 
ulusal ve uluslararası hizmet 

ve yayınlarımızdan dolayı 
takdir ve tebrik ettiğini; 

ancak gazetemiz de çıkan 
bir yazıdan dolayı sitemi 

olduğunu söyleyerek  duygu ve 
düşüncelerini  kaleme aldı…..
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outrageous slander to town’s habitants 
having commercial and scientific 
leadership features...

However, the person should have 
known that citizens “who constructed 
a mosque with three and a half 
million liras” founded education 
and training institutions as glorious 
monuments in every corner of 
Kayseri by combining their financial 
possibilities with the feelings of 
patriotism at the same time. 

People of Kayseri “Who constructed 
a mosque by  three and a half million 
liras” formed “High Islamic Institute”,  
the core of Erciyes University, which  
would cost 15 million liras with  the 
pleasure and excitement of the love of 
knowledge and wisdom in those years

The people of Kayseri that the author 
accused of obscurantism allocated 750 
thousand liras for the building of “City 
Theater” regarded as a school of life and 
manner at that time. 

 We gave the answer to the author 
of the manuscript in “Kemalism” 
magazine via “Ülker” newspaper I’m 
the owner and editor-in-chief with the 
issue of February 15, 1965. 

How that author of the magazine 
and the female writer of the “Civil 
Initiative” newspaper would respond if 
the people of Kayseri ask the question 
below?

So, how much money did you donate? 
To which school or institution of 
knowledge and wisdom?

In fact, I’m not accustomed to this 
kind of polemics... I know that it is 
a waste of time to defense my noble 
fellows exposed today to the awkward 
slanders full of contrasts that were 
encountered fifty years ago. But 
still I can’t manage to remain silent 
against behaviors that harms national 
personality and identity

nation and values  working at every 
levels of governmental and educational 
institutions all around Turkey and 
the world on the areas of science and 
technology. 

But some of the things known; 
Kayseri people who know very well 
the commercial morality, charity, 
good deeds and virtue make a great 
contribution to the country’s economy 
through huge investment they 
established, a variety of employment 
they created, opportunities they 
obtained and the products they 
exported

In addition to some of the things 
known, as it is in Kayseri, wealthy 
townsman personally or through 
associations they established in big 
cities such as Istanbul, Ankara, Izmir 
and Adana,  gives a satisfactory 
amount of scholarships to hundreds of 
thousands of students and construct 
modern dormitory buildings and 
shelters for them. 

In the past, an article full of contrasts 
entitled “Anatolian Epic - Kayseri” 
was published in a magazine issued 
on January 1965 in the name of 
“Kemalism”. In the years after the 
revolution, this slanderer man, the 
writer of the article, came to Kayseri. 
The reason of his visit and his 
contacts were never clarified. Without 
hesitation, he reported that commercial 
and religious life was in the hands 
of Hacıemmi in Kayseri and it was a 
shame. He continued his words as: 

“...Some bigot coterie nothing to do 
with religion refrain from giving a dime 
for the construction of the school while 
they donate three and a half million 
Liras to a mosque...”

Yeah, who knows, the person could 
feel justified because his magazine 
didn’t receive any advertisement 
or subscription while he kept an 

1.	 Their heart is dead otherwise 
they count on children of this 
nation. 

2.	 They have hearts but they don’t 
know their functions.”

It is not possible to understand why 
this lady is so much frustrated and 
hatred as she is assumed to have 
affectionate soul, toleration and 
sensitive heart since she founded an 
association for poor and miserable 
students. 

Above all, having discrimination as rich 
and poor and thoughts of demolishing 
houses of people with rights and 
wishes in mind, she has a provocative 
and incentive mentality and uses this 
against young people. 

By saying that they identify with 
students of Erciyes University that 
all people in Kayseri do not have any 
hearts for poor people this lady must 
ignore that fact that the land of Erciyes 
University and the whole campus with 
installations, equipment and tools, 
technical, and medical devices were 
donated by charitable businessman and 
benefectors of Kayseri.

Apart from this, except for two state 
universities, Melikşah and Nuh Naci 
Yazgan Foundation Universities also 
were open to service by noble Kayseri 
people considering not only economy 
and business but also education and 
learning. 

You come across a charity or education 
institution such as school, hospital 
or fountain carrying the names of 
their benefectors all around Kayseri. 
Ignorance of these monuments and 
memorials is the finest reference for 
ungratefullness.  

On the other hand, it can’t be known 
the reason why they lay on and slander 
against Kayseri people who serve with 
their oustanding kids loyal to soil, 

I saw an irrational and awkward 
article entitled with “Statements 
full of complaints for people 

from Kayseri” in the 12th edition 
of “International Civil Initiative” 
Newspaper published in Ankara on 
March 2013 

“The article written by a lady called 
Zeliha Köksal, The President of 
Association for Kayseri Classroom 
Education, Rehabilitation, Art, 
Culture and Solidarity (KAY DERS), 
was published uncensored with her 
own words by newspaper managers.  
Therefore,   they anticipate that there 
are issues needs to be censored at the 
article. 

This lady stating that she lived 30 
years  in Europe and turned back 
to Turkey with her family founded 
KAY DERS with a concern that the 
embittered and desperate  kids having 
financial impossibilities accessing 
education in Kayseri 

After that, they want help from 
government officials and citizens to 
support these children. However, 
within this period of 45 days no one 
allocate money or take part of. 

 Because of this, the lady flew into a 
rage and look what she raves: 

“… If they keep constructing those high 
buildings and ignore poor people be 
sure that the public in pain will destroy 
those cities. They demolish your 
beautiful houses over you. Do not have 
any doubt about this. 

We identify with students of Erciyes 
University that all people in Kayseri do 
not have any hearts for poor people. 
In my opinion, they should have an 
operation and heart transplant.  

 … there are two options for the city left 
students of Kayseri Erciyes University  
in the lurch. 

AN ADMONISHMENT AND AN ESSENTIAL ANSWER TO “THE 
STATEMENTS FULL OF COMPLAINTS FOR THE PEOPLE OF KAYSERİ”

Investigative-Author Abdullah paid a visit 
to our Journal. 

Abdullah Satoğlu,  made evaluations on 
the agenda with  Zeynep Köşker Cultural 
Ambassador to the Turkish World, Gülşen 
Behdud Editor of Atilla Magazin,  İbad 
Hüseynov Symbol of Heroism in Karabakh 
in Azerbaijan and Dr.Mustafa Kurt the 
editor in chief of our Journal.  

 During his visit, Abdullah Satoğlu 
underlined his appreciation and 
congratulations for our national and 
international services and publications; 
however, he expostulated about an article 
published in the Journal and wrote about 
his feelings and thoughts…  
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görüntüler, krizin bölgesel bir nitelik 
kazanmasına, uluslar arası gerilim 
alanı oluşturmasına sebebiyet verdi” 
diye konuştu.

ABD’nin açıklamalarıyla birlikte 
Suriye’de kimyasal silah kullanıldığının 
kesinlik kazandığını vurgulayan Bakan 
Davutoğlu, şunları söyledi:

«Suriye krizinin başta Lübnan olmak 
üzere çevre ülkelere yayılması, hem 
de bir insanlık suçu niteliği taşıyan 
kimyasal silah kullanımının ortaya 

Ankara (Sivil İnisiyatif) – 
Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan ile bir araya gelen sanatçı 

Necati Şaşmaz  “Gezi Parkı” ile ilgili 
sağduyu çağrısı yaptı.

Necati Şaşmaz, Türkiye’ye nazar değ-
diğini belirtirken Gezi Parkı’na git-
meme nedenini şöyle açıkladı: “Orada 
bir örgüt bayrağı altında durmak 
istemedim… Her taraf Atatürk fo-
toğraflarıyla, Türk Bayraklarıyla dolu 
olsaydı, gidebilirdim”.

Şaşmaz “Türkiye, bunu hak etmi-
yor”…

Sanatçı Necati Şaşmaz, Başba-
kan ile görüşmesi sonrası yaptığı 

konusundaki diplomatik çalışmalara 
hız vereceğiz. Alanda yaşanan 
gelişmelere karşı alınacak güvenlik 
tedbirlerini de daha detaylı olarak 
konuşmaya devam edeceğiz.»

Ankara (Sivil İnisiyatif) 
– Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, Suriye’de son 

bir ayda yaşanan gelişmelerin tüm 
dünyayı Suriye konusunda daha 
kararlı olunma noktasına getirdiğini 
söyledi.

Roma, İstanbul ve Amman’ın 
ardından Doha’da yapılan 
toplantılarda 11 ülkenin bir 
araya geldiğini belirten Bakan 
Davutoğlu “Kusayr’da insanlık dışı 

çıkması çok daha kararlı bir tutumu 
gerekli kılıyor. Suriye muhalefetine 
desteğimiz açıktır. Bundan sonra bu 
destek güçlenerek devam edecektir. 
Önümüzdeki dönemde Suriye 

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu: 

Suriye krizinin başta Lübnan olmak üzere çevre ülkelere 
yayılması, hem de bir insanlık suçu niteliği taşıyan 
kimyasal silah kullanımının ortaya çıkması çok daha 
kararlı bir tutumu gerekli kılıyor.

Suriye konusunda daha 
kararlı olmamız gerekiyor…

değerlendirmede“Türkiye bunu hak 
etmiyor… Sanırım bize nazar değdi” 
dedi. 

Teknoloji çağında, birbirimizi dinle-
menin, aynı dili kullanmanın önemi-
ne değinen Şaşmaz, “Bilgi kirliliğini 
önlemeliyiz… İletişimdeki kopuk-
luğumuzu, birbirimize tahammül 
ederek aşabiliriz, diye düşünüyorum. 
Yaşanan durumu hak ettiğimiz ka-
naatinde değilim. Bütün dünyanın 
gözü önünde böylesine kötü görüntü 
vermemiz, uzun süredir oluşturmaya 
çalıştığımız imajımızı da olumsuz 
yönde etkiliyor. Biz, özgürlük söylem-
lerimizi, demokrasinin çatısı altında, 
şiddetin dışında kalarak ifade ede-
bilecek bir toplumuz… Güzel şeyler 
olmasını yürekten istiyorum” diye 
konuştu.

Taksim Gezi Parkı ile ilgili kendilerine 
gösterilen animasyonların oldukça 
güzel olduğunu vurgulayan Şaşmaz, 
şunları söyledi:

“Elbette, demokrasi hakkımız… An-
cak, bu şekilde bir görüntü ile ortaya 
çıkmak oldukça kötü… Bizlere; iyi ve 
doğruyu en objektif şekilde anlatacak 
bilim adamlarına, düşünce adamla-
rına ihtiyacımız var. Sosyologlarımız 
konuyu incelemeli ve tarafsız bir yak-

Ankara (Sivil İnisiyatif) – Dün-
ya Müslüman Âlimler Birliği, 
Suriye’deki Esed rejimine karşı 

tüm İslam ülkelerinin din adamlarının, 
düşünürlerinin, siyasetçilerinin ve partile-
rinin bir araya gelmesinin artık bir zorun-
luluk olduğunu söyledi.

Özellikle Suriye’de, Humus’un Kusayr il-
çesinde yaşananları büyük bir endişe ile 
takip ettiklerini bildiren Dünya Müslü-
man Âlimler Birliği, “Suriye Ordusu’nun 
uyguladığı soykırıma tanık olduk… Suriye 
halkına yönelik saldırıları kınama konu-
sunda her türlü yolu kullanmalıyız” diye 
konuştu.

Dünya Müslüman Âlimler Birliği’nce yapı-
lan açıklamada nihai olarak şu görüşe yer 
verildi:

“Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve 
Birleşmiş Milletler, Suriye halkını koru-
mak amacıyla bir an önce acil müdaha-
lede bulunmalıdır”.

laşımla bizleri aydınlatmalı. Çünkü 
buna çok ihtiyacımız var. Taksim Gezi 
Parkı illegal örgütlerden uzak tutulur-
sa, hepimiz çok mutlu oluruz. Taksim 
Gezi Parkı, herkesin gitmek isteyebi-
leceği bir mekân… Oranın illegal ey-
lemcilerden soyutlanması gerekiyor. 
Yeni kuşak ile bu mekânı paylaşmak 
isterim”.

Türk Bayrağı nerde ise ben orda-
yım…

“Gezi Parkı’ndaki insanlar bizden 
farklı değil, bir ayrıştırma asla yapıl-
mamalı” diyen sanatçı Necati Şaşmaz 
son söz olarak şunu söyledi:: “Türk 
Bayrağı nerde ise ben ordayım…
”Ben Gezi Parkı’na ‘bir yerde ben 
Atatürk’ün askeriyim, diğer yerde bir 
başkasının askeriyim diyen birilerinin 
olduğu yere gitmem. Çünkü o sözü 
söyleyen Atatürk’e de saygısızlık ya-
pıyor” Benim kardeşim, bu camianın 
içinde oyuncu yönetmen senarist 
ve her gün orada bulunmakta. O 
insanlar bizden farklı değil, bir ayrış-
tırma asla yapılmamalı. Orda ki bir 
örgüt bayrağının altında bulunmak 
istemeyeceğim şeylerdir. Safiyane 
arkadaşların olduğu yerde her tarafta 
Türk bayrağının olduğu yerde ben 
de bulunmaktan mutluluk duyarım “ 
dedi…

Necati Şaşmaz, Başbakan Erdoğan ile Bir araya Geldi:

“Türk Bayrağı Nerede İse Ben Ordayım…”
“Elbette, demokrasi hakkımız… 
Ancak, bu şekilde bir görüntü 
ile ortaya çıkmak oldukça 
kötü… Bizlere; iyi ve doğruyu 
en objektif şekilde anlatacak 
bilim adamlarına, düşünce 
adamlarına ihtiyacımız var. 
Sosyologlarımız konuyu 
incelemeli ve tarafsız 
bir yaklaşımla bizleri 
aydınlatmalı. Çünkü buna çok 
ihtiyacımız var. Taksim Gezi 
Parkı illegal örgütlerden uzak 
tutulursa, hepimiz çok mutlu 
oluruz. Taksim Gezi Parkı, 
herkesin gitmek isteyebileceği 
bir mekân… Oranın illegal 
eylemcilerden soyutlanması 
gerekiyor. Yeni kuşak ile bu 
mekânı paylaşmak isterim”.

Dünya Müslüman Âlimler 
Birliği’nden SURİYE Çağrısı…

Esed Rejimine Karşı 
Tüm İslam Ülkeleri 
Bir Araya Gelmeli…
“Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı 
ve Birleşmiş Milletler, Suriye halkını 
korumak amacıyla bir an önce acil 
müdahalede bulunmalıdır”.
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to be regional and to be   international 
tension area”

Minister Davutoglu who stressed that 
it gains certainty with descriptions of 
the United States chemical weapons are 
used in Syria said these:

“It necessitates a much more stable 
attitude spread of the crisis in Syria 
to neighboring countries including 
Lebanon, the emergence of particularly 

Ankara (Non Governmental 
Initiative) – The famous film 
star Necati Şaşmaz called on 

for common sense for Gezi Park after 
his meeting with Prime Minister Re-
cep Tayyip Erdoğan.

Saying that there had been evil eyes 
on Turkey, Necati Şaşmaz explained 
why he did not go to Gezi Park: “I did 
not want to stand under any organi-
zation flag there. If the place was full 
of Atatürk posters and Turkish flags, 
I could have gone”.

Şaşmaz: “Turkey does not deserve 
this”…

Movie star Necati Şaşmaz, after his 
meeting with the Prime Minister 

we will accelerate diplomatic efforts on 

Syria. We will continue to talk more 

detail security measures to be taken 

against the developments in the area. “

Ankara (Civil Initiative)– 
Ahmet Davutoglu Minister 
Foreign Affairs said that  the 

developments in Syria last month bring 
the entire world to the point that one 
should be more stable about Syria.

Minister Davutoglu indicating that 
11 countries come together in the 
meetings held in Rome, Istanbul, 
Amman and then Doha said that 
inhuman images in Kusayr led crisis 

the use of chemical weapons which 
serve as a crime against humanity. 
Our support is obvious for the Syrian 
opposition. After that, it will continue 
to be stronger. In the coming period 

Ahmet Davutoglu Minister of Foreign Affairs: 

It necessitates a much more stable attitude spread of the 
crisis in Syria to neighboring countries including Lebanon, 
the emergence of particularly the use of chemical weapons 
which serve as a crime against humanity.

We need to be more 
committed about Syria...

said: “Turkey does not deserve this. I 
think there is an evil eye on us”. 

Mentioning the importance of lis-
tening each other and using the 
same language in the age of technol-
ogy, Şaşmaz said: “We must avoid 
information pollution. I believe we 
can overcome the communication 
problem by enduring to each other. I 
believe we did not deserve what had 
happened. Giving such a bad view to 
the whole world will negatively influ-
ence our image, which we are trying 
to give to them for a long time. We 
are a nation that could express the 
discourse of freedom under the um-
brella of democracy and distancing 
ourselves from violence. I sincerely 
want good things to happen”.

Stating that the animations shown to 
them about the future of Taksim Gezi 
Park were really nice, Şaşmaz added:

“Definitely democracy is our right… 
However it is very bad to come forth 
with such a scene… we need scien-
tists and intellectuals to tell us the 
good and the right in the most objec-
tive way. The sociologists should as-
sess the issue and enlighten us with 

Ankara (Civil İnitiative) – World 
Association of Muslim Scholars 
said that clergy, philosophers, 

politicians and parties of all Muslim 
countries coming together is no longer 
a necessity against the Assad regime in 
Syria.

World Association of Muslim Scholars 
who is stating  that they are following the 
events with great concern particularly 
Kusayr district of Homs in Syria, said “we 
have witnessed the genocide implemented 
by the Syrian Army... We must use every 
possible way to condemn the attacks on 
the Syrian people “.

This final following statement made by the 
World Association of Muslim Scholars:

“Arab League, the Organization of 
Islamic Cooperation and the United 
Nations should be on emergency 
response as soon as possible in order to 
protect the Syrian people.”

an impartial approach, since we are 
in need of this. If Taksim Gezi Park is 
kept away from illegal organizations 
we will all be very happy. Taksim Gezi 
Park is a place to which everyone 
would like to go. The place must be 
abandoned from illegal organiza-
tions. I would lie to share this place 
with the new generations”.

Wherever the Turkish flag is, I am 
there …

“The people in Gezi Park are not dif-
ferent from us, we should not dis-
criminate them. Wherever the Turk-
ish flag is, I am there. I will not go 
to Gezi Park where people say “I am 
Atatürk’s soldier” on one side, and 
“somebody else’s soldier” on another 
side. Those saying these words are 
not respecting Atatürk. My brother 
is an actor, director and scriptwriter 
and he is there everyday. These peo-
ple are not different from us; there 
should be no discrimination. I do not 
want to stand under any organization 
flag there. I will be happy to stand 
anywhere with sincere friends where 
the Turkish flag exists”.

Necati Şaşmaz meets Prime Minister Erdoğan:

“Wherever the Turkish flag is, I am there …”
“Definitely democracy is our 
right… However it is very 
bad to come forth with such 
a scene… we need scientists 
and intellectuals to tell us 
the good and the right in 
the most objective way. The 
sociologists should assess the 
issue and enlighten us with an 
impartial approach, since we 
are in need of this. If Taksim 
Gezi Park is kept away from 
illegal organizations we will 
all be very happy. Taksim 
Gezi Park is a place to which 
everyone would like to go. The 
place must be abandoned from 
illegal organizations. I would 
lie to share this place with the 
new generations”.

Call for SYRIA from World Asso-
ciation of Muslim Scholars...

All Islamic countries 
should come 
together against the 
Assad Regime...
“Arab League, the Organization of 
Islamic Cooperation and the United 
Nations should be on emergency 
response as soon as possible in order to 
protect the Syrian people.”
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Türkiye’de son yıllarda 
önemli bir dönüşüm süreci-
nin yaşandığını hep birlikte 

izliyoruz. Uzun yıllar devam eden 
koalisyon yönetimlerinin sonunda 
göreve gelen tek parti hükümeti 
birçok konuda önemli reformlara 
imza attı. İktidara geldiği ilk genel 
seçimlerde %34,6 oy alan Akpar-
ti, sonrasındaki seçimlerde ise 
2007’de %46,6, 2011’de de %49,5 
oy alarak iktidardaki yerini sağ-
lamlaştırdı. 

Bu süreçte çok sayıda kritik ka-
rar alan, yasal düzenleme yapan 
iktidar, kökleşmiş birtakım so-
runları çözerken, toplumun bazı 
kesimlerinin de tepkisini çekmeye 
başladı. Son dönemlerde özellikle 
çözüm sürecine ilişkin adımlar, al-
kol tüketimi ile ilgili yasal düzen-
lemeler, üçüncü boğaz köprüsüne 
verilen “Yavuz Sultan Selim” ismi, 
başkanlık sistemi gibi birtakım 
girişimler, ülkede farklı kesim-
lerde tansiyonun yükselmesine 
neden oldu. Bu tepkiler aslında bir 
gerilim yüklenmesinin sinyallerini 
vermekteydi. 

Hükümetin icraatları içerisinde 
İstanbul’da dünyanın en yüksek 
kapasiteli havaalanı ihalesinin 
yapılması, yerli otomobil ve 
uçak üretme çabaları, yine yerli 
savunma sanayi yatırımları gibi 
atılımlar ile Uluslararası Para 
Fonu (IMF)’na borcun sıfırlan-
ması, uluslararası derecelendirme 
kuruluşlarının gönülsüz de olsa 
Türkiye’nin kredi notunu yükselt-
meleri, özellikle dış kaynaklı bazı 
odakların rahatsız olmasına yol 
açtı. 

Böyle bir manzarada ülke içinden 
ya da dışından farklı beklentilere 
sahip birçok kitle gerilimini bo-
şaltacak bir fırsat kollamaktaydı. 
Gezi Parkı’nda kesilen ağaçlar as-
lında sadece patlamaya hazır olan 
bombanın fitilinin ateşlenmesiy-
di. Bu fitil, Gezi Parkı olmasaydı 
mutlaka başka bir gerekçe ile za-
ten ateşlenecekti. 

Özellikle eylemlerin ilk iki haf-
tasında şiddet içeren çok sayıda 
görüntüye şahit olduk. Ancak bu 
görüntüler TV’ler yerine sosyal 
medyada yer alıyordu. Olayların 
ilk başladığı günlerde, televizyon 
kanalları haber vermek yerine 
belgesel programlar yayınlamış, 
bu da halk tarafından tepkiyle 
karşılanmıştı. Bundan dolayıdır ki 
insanlar ya sosyal medyayı ya da 
yabancı kanalları haber kaynağı 
olarak kullanmaya başlamışlardı. 
Bu durumun doğal sonucu olarak 
da, medyamız genel itibariyle 
sınıfta kalmış oluyordu. Sosyal 
medyanın haber kaynağı olarak 
kullanılmasının önemli bir deza-
vantajı var. O da haber kaynağının 
çoğu zaman doğrulanamaması 

veya güvenilir olmaması. Gezi 
Parkı eylemleri esnasında da fark-
lı ülkelerde gerçekleşen birçok 
şiddet içerikli olayın Türkiye’de 
gerçekleşmiş gibi gösterilmesine 
tanık olduk. Ancak aynı zamanda 
çok sayıda polis şiddetine de tanık 
olduk. Artık ne dünya eski dünya, 
ne de Türkiye eski Türkiye. Günü-
müzde sosyal medyanın gelişimiy-
le birlikte herkes gazeteci, herkes 
televizyoncu. Dolayısıyla yapılan 
yanlışlar kolay kolay geçmişte ol-
duğu gibi üzerine sünger çekilerek 
örtbas edilemiyor.  

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-
sının 34. Maddesinde “Herkes, 
önceden izin almadan, silahsız ve 
saldırısız toplantı ve gösteri yürü-
yüşü düzenleme hakkına sahiptir. 
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hak-
kı ancak, millî güvenlik, kamu dü-
zeni, suç işlenmesinin önlenmesi, 
genel sağlığın ve genel ahlâkın 
veya başkalarının hak ve özgür-
lüklerinin korunması amacıyla ve 
kanunla sınırlanabilir.” denmek-
tedir. Yani silah ve saldırı yoksa 
gösteri yürüyüşü için izin almaya 
gerek yoktur ve bu durum anaya-
sal bir hak olarak tanımlanmıştır. 
İleri demokrasiye sahip her ülkede 
olduğu gibi bizde de konuya iliş-
kin en yüksek düzeyde hukuksal 
düzenleme yapılmıştır. Bu hakkın 
kullanımının da son derece bilinçli 
bir şekilde yapılması gerekiyor. 
Özgürlük alanlarının muhafazası 
veya genişletilmesi için gösteri 
düzenlemek son derece çağdaş 
bir yaklaşım. Hatta geniş kitlelere 
sempatik gelebilecek bir davranış 
biçimi. Ama işin içine taşlama, 
molotof atma, yakma yıkma gi-
rince anayasal hak yerini anayasal 
suça bırakıyor. Çünkü kimsenin 
karşısındaki bireyin canına ya da 
malına kastetmesinin bir açıkla-
ması olamaz. Göstericiler, yapılan 
provokasyonlar nedeniyle kamu-
oyu önündeki haklı birçok gerek-
çelerini kaybettiler. Şiddet içerikli 
eylemler olmasaydı, ulusal veya 
uluslararası platformda seslerini 
daha iyi duyurabilir ve mesajlarını 
daha açık bir biçimde verebilirler-
di. Son günlerde moda olan “Du-
ran Adam” ve çiçekli protestolar 
çağdaş insanların tepkilerini gös-
termesi açısından oldukça önemli. 
Umuyorum bundan sonraki dö-
nemlerde bu tür protestolar hak 
arama yolu olarak şiddetin önüne 
geçer ve demokrasimizin güçlen-
mesine katkıda bulunur. 

Eylemlerden akıllarda kalan, sade-
ce bazı provokatörlerin saldırgan 
ve yıkıcı tutumları değildi. Bazı 
polis memurlarının da devlet 
görevlisi sorumluluğu ile hare-
ket etmediklerini gözledik. Bu 
gözlemler polis memurlarımızın 
eğitim ihtiyacını da gözler önüne 
sermiş oldu. Devlet görevlileri ne 

kadar yüksek baskı altında çalı-
şıyor olsa da soğukkanlılıklarını 
kaybetmemeli, sinirlerine hâkim 
olmalıdırlar. Nasıl ki göstericilerin 
polise saldırması, taş atması, mo-
lotof atması makul görülmüyorsa; 
polisin de göstericilere düşman 
muamelesi yapması kabul edi-
lemez. Bu yaklaşımlar devlet ve 
milletin birbirinden uzaklaşması 
anlamına gelir ki; sonuçlarına da 
kimse katlanamaz.

Şiddet eylemleri uluslararası ba-
sında önemli bir yer buldu ve dün-
ya genelinde olumsuz izler bıraktı. 
Takip ettiğim hemen hemen her 
uluslararası medya kuruluşunda 
flaş haber olarak verildi ve sanki 
ülkede bir iç savaş varmış havası 
yaratıldı. Almanya, İtalya gibi 
bazı ülkeler Türkiye’ye gitmeyin 
çağrısında bulundu, bazı ülkeler 
de dikkatli olunması gerektiğini 
vurguladı. Gerçekten ülkenin ima-
jı bu olaylardan çok zarar gördü. 
Brezilya’da başlayan eylemler son-
rasında Brezilya Dışişleri Bakanı 
“Bizi Türkiye’yle karıştırmayın, 
bizde eylemler barışçı idi” dedi ve 
kendi yönetimini kurtarma adına 
Türkiye’ye zarar verici açıklama-
larda bulundu. Sanki ülkesinin 
meydanlarında bir milyon kişi 
protesto gösterisi yapmamıştı, bu 
gösterilerde ölümler ve yaralan-
malar yaşanmamıştı. Ancak tüm 
dünya ajanslardan o açıklamaları 
dinledi ve Brezilya böyleyse kim 
bilir Türkiye nasıldır diye düşün-
meye başladı. Bu düşüncelerin 
silinmesi hiç de kolay olmayacak 
bizim için.  

Ülke olarak imajımızı düzeltmek 
ve güçlendirmek için önemli mik-
tarlarda paralar harcıyoruz, birçok 
faaliyet gerçekleştiriyoruz. Bun-
ların da gerek ekonomik, gerekse 
sosyo-kültürel birçok geri dönüşü 
oluyor. Son yıllarda turizm sek-
törünün gelişmesiyle birlikte bu 
alanda önemli mesafeler katettik. 
Türkiye’ye gelen milyonlarca tu-
rist insanımızı ve kültürümüzü 
tanıdı, geçmişten gelen önyargıla-
rı ülkemize yaptıkları seyahatler 
sayesinde yıkıldı. Fakat Gezi Parkı 
eylemlerindeki şiddet görüntüleri 
bu kazanımlarımıza ciddi darbe 
vurdu.

Olayların olumsuz etkilerini net 
bir biçimde için telaffuz etmek 
oldukça güç. Şu ana kadar veri-
len bazı demeçler var. Bunlar-
dan bir tanesi Turistik Otelciler 
Birliği (TUROB) Başkanı Timur 
Bayındır’dan. Sayın Bayındır 
olaylar nedeniyle 215 bin 862 
iptalin yaşandığını ve yaklaşık 55 
milyon avro maddi kaybın oluş-
tuğunu belirtti. Dünyanın önde 
gelen kongre merkezlerinden 
olan İstanbul’un rezervasyonlu 
kongrelerinde de çok sayıda iptal 

yaşandığını belirtti. Türkiye Esnaf 
ve Sanatkarlar Konfederasyonu 
(TESK)’na göre de bölge esnafı 40 
milyon TL zarar gördü. Ankara Ti-
caret Odası Başkanı Salih Bezci ise 
başkentin eylemlerden gördüğü 
zararın 20 milyar TL’yi bulduğunu 
ifade etti. 

Bu zararlar, şiddet, kin, hakaret 
dolu konuşmalar bizlere hiç yakış-
mıyor. Özellikle sosyal medyada 
sıkça görülen ağza alınmayacak 
küfür ve hakaretler, bu plat-
formları kullananları üzüyor. Biz 
bu değiliz, olmamalıyız. Bizler 
Mevlana’nın, Yunus Emre’nin, 
Hacı Bektaş-ı Veli’nin torunları-
yız. Birbirimize karşı daha hoş-
görülü, daha yakın, daha yapıcı 
olmalıyız.

Gezi Parkı eylemlerinde gösterile-
re katılan, ancak marjinal gruplar 
içerisinde yer almayan kimseleri 
ötekileştirmenin son derece yanlış 
bir tutum olacağı kanaatinde-
yim. Çoğunluğunu yeni nesilden, 
eğitimli, teknolojiyi iyi kullanan 
gençlerin oluşturduğu grupların 
taleplerinin anlaşılması ve müm-
kün olduğunca bu taleplere cevap 
verilmesi ülke için önemli bir ka-
zanç olacaktır.

Eylemler döneminde başlayan 
bizim yüzde elli tartışmasından 
da bir an önce vazgeçilmelidir. Bu 
söylem, tüm taraflarda kutuplaş-
mayı tetiklemektedir. Özellikle 
siyasilerin kullanması gereken ifa-
de bizim yüzde yüz olmalıdır. Bu 
ülke Çanakkale’de, Gaziantep’te, 
Sakarya’da, Dumlupınar’da, 
İzmir’de işte bu yüzde yüzün kah-
ramanca mücadelesiyle kuruldu. 
Dünya döndükçe bu yüzde yüzün 
varolma ve uygarlık seviyesinin 
üzerine çıkma ortak mücadelesi 
devam edecektir. 

Elbette demokrasilerde her bire-
yin, seçilmişlerin her uygulama-
sından memnun olması beklene-
mez. Memnuniyetsizliğin karşılığı 
sandık ortaya geldiğinde verilme-
lidir. Çağdaş demokrasilerin, me-
deni yaşamın gereği budur. Gerek-
tiğinde gösteriler de yapılmalıdır 
ancak şiddet içeren gösterilerin, 
ne ulusal ne de dünya kamuoyun-
da hiçbir olumlu karşılığı yoktur. 
Bu yüzden şiddete hayır, gösteriye 
evet; molotofa hayır çiçeğe evet; 
polise saldıran adama hayır, duran 
adama evet; yüzde elliye hayır, 
yüzde yüze evet; medenice hak 
arayan göstericiye atılan biber ga-
zına ve basınçlı suya hayır, onların 
güvenliğinin sağlanmasına evet.

Saygılarımla…

Doç. Dr.
Muharrem TUNA

GEZİ PARKI EYLEMLERİNE DAİR
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We are watching together 
that Turkey has an 
important process 

of transformation in recent 
years. At the end of the coalition 
governments for many years, one-
party government who took office 
undertook important reforms 
in many aspects. AK party rated 
34.6% in the first general election 
came to power was superseded 
the ruling by taking   46.6% in 
2007and 49.5% of the vote in 
2011election.

Power in this process taking a 
large number of critical decision, 
making regulatory, solving 
some ingrained problems began 
to draw the reaction of some 
sections of the society. in recent 
years especially The steps for the 
solution process, some initiatives 
such as  the legal regulations 
related to alcohol consumption, 
given the name “ Sultan Selim 
the stern” to the third bridge, the 
presidential system has caused 
an increase in blood pressure in 
different parts of the country. 
These reactions gave essentially a 
voltage overload signals.

Breakthroughs such as the 
government’s actions to 
tender for the world’s highest 
capacity airport in Istanbul,  
the domestic automobile and 
aircraft manufacturing efforts, 
however, investments in the 
domestic defense industry and 
the International Monetary 
Fund (IMF) debt reset, the 
international credit rating 
agencies upgrades Turkey 
rating reluctantly has led to 
disturbing especially in some foci 
outsourced.

In such a landscape, inside or 
outside the country have different 
expectations of a wait for an 
opportunity to discharge the 
voltage of the many mass.

In such a landscape, many mass 
that have different expectations 
inside or outside the country 
were waiting for an opportunity 
to discharge the voltage. In fact 
trees cut in Rally Park were only 
the ignition of the wick of a bomb 
which is ready to explode. This 
wick would have been already 
ignited with another reason if 
there is no Rally Park.

Especially the first two weeks 
of the acts we have witnessed a 
large number of violent images. 
However, these displays taking 
place in social media rather 
than TVs. The first days of 
events, televisions broadcast 
documentaries instead of 
news programs; it met with 
negative reactions by the public. 
Therefore the people started to 
use social media or foreign news 
channels as a source. As a natural 
consequence of this situation, it 
was our media in general have 

failed. There is a major drawback 
of the use of social media as a 
source of news. It is also often the 
source of the news is not verified, 
or reliable. During Rally park acts 
we have witnessed showing of 
many violent incident took place 
in different countries as to take 
place in Turkey. But at the same 
time, we have seen a large number 
of police violence. Neither the 
world is not the old world nor 
Turkey the old Turkey anymore. 
Nowadays, with the development 
of social media, everyone is a 
journalist, broadcaster. Therefore, 
as in the past the mistakes cannot 
easily be whitewashed by drawing 
a line under.

Article 34 of the Constitution 
of the Republic of Turkey says 
that “Everyone, without prior 
permission, has the right to hold 
unarmed and peaceful meetings 
and demonstrations. The right 
of assembly and demonstration, 
however, can be restricted by law 
for the prevention of national 
security, public order, crime and 
the protection of public health, 
public morals or the rights and 
freedoms of others”. So if there 
is no weapons and attack no 
need to get permission for a 
demonstration and this situation 
is defined as a constitutional 
right. As in every country that 
has advanced democracy we have 
the legal arrangement made on 
the issue at the highest level. The 
usage of this right should be done 
extremely conscious. Arranging 
Demonstration for preservation 
and expansion of freedom areas is 
a highly contemporary approach. 
Even it may be sympathetic 
behavior for the large audience. 
But, throwing stones and 
Molotov, burn, destroy indulge in 
the constitutional right leaving 
its place to the constitutional 
crime. Because there cannot be 
an explanation of one attempt 
on the others property and life. 
Demonstrators lost many rightful 
justifications in front of the 
public due to the provocations. 
Without violent actions, they 
may announce their voices more 
clearly national or international 
level and give better messages. 
In recent days, the fashion of 
“Fixed Man” and flowering 
protests are very important in 
terms of contemporary people 
showing their reactions. I hope 
in the future, such protests for 
seeking remedy passes in front 
of violence and contribute to the 
strengthening of our democracy.

The remaining in mind from 
the events was not just some 
of the instigators aggressive 
and destructive attitude. We 
also observed that some of 
the police officers did not act 
with the responsibility of being 
a government official. These 
observations had revealed the 

need for training of police officers. 
Although state officials working 
under how high pressure they 
should not lose their calm, and 
hold their temper. How it that the 
demonstrators attacked, throwing 
stone and Molotov are to the 
police is not appear reasonable, 
the police treat to demonstrators 
as the enemy is unacceptable. This 
approach means that the state 
and the nation move away from 
each other, one cannot bear the 
consequences.

Acts of violence found an 
important place in the 
international media and has left 
its negative mark in the world. 
Almost all international media 
organization I have followed was 
given the flash news and it has 
been created an impression that 
there is a civil war in the country. 
Some countries such as Germany, 
Italy call for not go to Turkey; 
some others also stressed the 
need to be careful. The country’s 
image is really damaged from 
these events. After the actions 
starting in Brazil, Brazilian 
Foreign Minister said that “do not 
confuse us with Turkey, we have 
peaceful actions,” and on behalf 
of recovery of his administration 
made   statements damaging to 
Turkey. As if a million people in 
the squares of his country had not 
protest, deaths and injuries that 
not happened in demonstrations. 
But all over the world people 
listened those explanations from 
the agencies and began to think 
about if Brazil is like who knows 
how Turkey would be. Deletion of 
these ideas will not be easy at all 
for us.

Strengthening and fixing our 
image as a country we spend 
significant amounts of money 
and do many activities. These 
have many returns both economic 
and socio-cultural. In recent 
years, with the development 
of the tourism sector we have 
taken important steps in this 
area. Millions of tourists who 
came to Turkey have recognized 
our people and our culture, 
the prejudices of the past were 
destroyed through their travels 
to our country. However violent 
images in Rally Park actions 
give a serious blow to these 
achievements.

It is very difficult to pronounce 
the negative effects of the events 
clearly. There are some statements 
given so far. One of them is 
from Timur Bayındır President 
of Tourist Hotels Association 
(TUROB). Mr. Bayındır said 
that because of the events 215 
thousand 862 cancellation took 
place and about 55 million Euros 
financial loss has occurred. He 
also said that a large number 
of the reservation canceled 
in Istanbul congress centers 

which are among the world’s 
leading congress. according to 
Confederation of Tradesmen 
and Artisans of Turkey (TESK) 
shopkeepers were damaged £ 40 
million in the area. Salih Bezci 
President of Ankara Chamber 
of Commerce has said that the 
capital the loss due to the actions 
is almost 20 billion TL.

These losses, violence, hatred, 
insulting speeches do not suit us. 
Unspeakable profanity and insults 
which particularly common in 
social media upsetting the users 
of these platforms. We’re not 
this, we should not be. We are the 
grandsons of Rumi, Yunus Emre, 
Haci Bektas-i Veli. We have to be 
more tolerant, more recent and 
more constructive towards each 
other.

I believe that it will be extremely 
wrong attitude marginalization 
of the ones participating in 
demonstrations in Rally Park acts 
but not included in marginalized 
groups. Understanding of the 
demands of groups formed by 
young people the majority of the 
new generation, educated, good 
use of technology and responding 
to these demands as possible 
will be a significant gain for the 
country.

The discussion of our fifty 
percent started during the 
actions must be abandoned as 
soon as possible. This discourse 
triggers polarization on all sides. 
Especially our politicians should 
use the expression of our hundred 
percent. This country has been 
established with the heroic 
struggle of this hundred percent 
in Çanakkale, Gaziantep, Sakarya, 
Dumlupinar and  Izmir. As the 
world turns the common struggle 
for existence and to exceed 
the level of civilization of this 
hundred percent will continue.

Of course, in democracies every 
individual is not expected to be 
satisfied with every application of 
elected officials. Dissatisfaction 
should be shown in the polls. 
This is requirement of modern 
democracies and civil life. If 
necessary, there should also 
be demonstrations but there 
is no positive provision for the 
violent demonstrations neither 
national nor international public 
opinion. Therefore, no violence, 
yes demonstration; no Molotov 
yes flower  no the man attacked 
on the police yes to the man 
standing, no to fifty per cent yes 
hundred percent; no to the pepper 
gas thrown to the demonstrators 
and pressurized water yes to 
ensure their safety.

Sincerely...

Doç. Dr.
Muharrem TUNA

ON THE ACTIONS OF RALLY PARK
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rak bu programlardan faydalana-
biliyorlar. Saatlik, günlük ve aylık 
programlarla bilim ve sanata bir 
adım daha yaklaşmaları için on-
lara fırsat tanımaya çalışıyoruz. 
Özellikle dezavantajlı grupların 
bu okullardan yararlanmalarını 
istiyoruz” dedi.

A.Ü. Çocuk Üniversitesinin, Av-
rupalı Çocuk Üniversitesi Ağı›nın 
kurucu üyelerinden olduğunu 
vurgulayan Aral, bu kapsamda 
aralarında İngiltere, Hollanda ve 
Avusturya›nın da bulunduğu bir-
çok ülkedeki çocuk üniversitele-
riyle işbirliği yaptıklarını söyledi.

Türkiye›de ve dünyada çocuk 
üniversitelerinin sayısının her 
geçen gün arttığını dile getiren 
Aral, «Birçok üniversite bu ko-

Ankara (Sivil İnisiyatif) 
- Türkiye’de ilk olarak 
Ankara Üniversitesi 

bünyesinde açılan Çocuk Üniver-
sitesi, Mısır’da kurulacak “Ulusal 
Çocuk Üniversitesi”ne örnek 
olacak.

Mısır’daki Modern Bilim ve Sa-
nat Üniversitesinden 6 kişilik 
heyet, Ankara Üniversitesi (AÜ) 
Çocuk Bilim Merkezi Koordina-
törlüğündeki Çocuk Üniversite-
siyle ilgili incelemelerde bulun-
mak üzere Türkiye’ye geldi.

A.Ü. Çocuk Bilim Merkezi Koor-
dinatörü Prof. Dr. Neriman Aral, 
Türkiye›nin ilk çocuk üniversitesi 
olma özelliğini taşıyan koordina-
törlüğün, çocukların erken yaşta 
bilim ve sanatla tanışmaları, 
bilimsel düşünme, sorgulama ve 
eleştirel yaklaşım becerileri ka-
zanmaları amacıyla kurulduğunu 
ifade etti.

Türkiye›de uygulama merkez-
leri de dahil olmak üzere 15 
çocuk üniversitesi bulunduğu-
nu bildiren Aral, A.Ü. Çocuk 
Üniversitesi’nde “Aranızda 
Matematiği Sevmeyen Var Mı?, 
Çocuklar Çağdaş Sanatı Keşfe-
diyor, Gökbilim, Toprak Bilim, 
Su, Yaratıcı Fikirler, Tasarruf 
Dedektifleri, Mimarlık, Felse-
fe, Yaşam Bilimleri ve Böcek 
Şenlik Okulu ile Küçük Bah-
çıvanlar” olmak üzere birçok 
programın yer aldığını anlattı.

Aral, “Bu programlarda çocuklara 
yaşayarak öğrenme fırsatı suna-
rak bilim ve sanat sevgisini aşı-
lamaya çalışıyoruz. Yaşları 5 ila 
14 arasında değişen çocuklarımız 
ister okullarıyla ister bireysel ola-

Türkiye’den Mısır’a,
“Çocuk Üniversitesi” desteği…

Türkiye’de uygulama 
merkezleri de dahil 
olmak üzere 15 çocuk 
üniversitesi var… A.Ü. 
Çocuk Üniversitesi’nde 
“Aranızda Matematiği 
Sevmeyen Var Mı?, 
Çocuklar Çağdaş Sanatı 
Keşfediyor, Gökbilim, 
Toprak Bilim, Su, 
Yaratıcı Fikirler, Tasarruf 
Dedektifleri, Mimarlık, 
Felsefe, Yaşam Bilimleri 
ve Böcek Şenlik Okulu ile 
Küçük Bahçıvanlar” olmak 
üzere birçok program yer 
alıyor.

Ankara (Sivil İnisiyatif) – Bütün Sivil İnisiyatif 
Oluşumu Yönetim Kurulu ve 81 il Başkanı, oy 
birliği ile, Başkent Platformu Genel Başkanı Dr. 

Mustafa Kurt’u, Bütün Sivil İnisiyatif Oluşumu Onursal 
Başkanlığına seçti.

Bütün Sivil İnisiyatif Oluşumu’nun Topkapı Amade 
Nikâh, Düğün ve Balo Salonu’nda gerçekleştirilen 2. 
Toplantısında, kuruluşundan bugüne yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi aktarımında bulunulduktan sonra, Bütün 
Sivil İnisiyatif Oluşumu Genel Başkanı İdris Ortakaya, 
katılımcılara seslenerek, şunları söyledi:

“Bütün Sivil İnisiyatif Oluşumu ailesi olarak kuruluş 
felsefemiz tüzüğümüzde bellidir. Bizler, Başkent Plat-
formunun bir nevi bünyesinden doğmuş bir sivil toplum 
örgütüyüz… Bugün, Başkent Platformu Genel Başkanı 
Dr. Mustafa Kurt’u, Onursal Başkan olarak öneriyor ol-
mamız, onun bu sahadaki tecrübesinden bizlerin de fay-
dalanabilmesinin önünü açmak içindir… Sayın Kurt, bu 
sahada kendini kanıtlamış, birçok başarıya imza atmış, 
insan odaklı çalışmaları ile toplumun kanaat önderle-
rinden birisidir. İnsanı Yaşat Ki, Devlet Yaşasın, felsefesi 
üzerinde bina ettiği çalışmaları takdire şayandır”.

Dr. Mustafa Kurt, Oybirliği ile Onursal Başkan…

Yapılan oylama sonucu, Başkent Platformu Genel Baş-
kanı Dr. Mustafa Kurt, oy birliği ile, Onursal Başkanlığa 
seçildi. 

Dr. Mustafa Kurt “Yaşadığımız günler, birlik ve bera-
berliğimizin muhafazasını gerekli kılmaktadır”.

Oylama sonrası söz alan Başkent Platformu Genel Baş-
kanı Dr. Mustafa Kurt, Başkent Platformu’nun misyonu 
olan “İnsanı Yaşat Ki, Devlet Yaşasın” düsturunun her ça-
lışmanın nüvesi olduğunu belirterek “her şeyi devletten, 
siyasetçiden beklemek yanlış olur. Bizler, sivil inisiyatifin 
önemine inananların bir araya geldiği bir topluluğuz… 
Projelerimiz, ulusal ve uluslar arası camianın barış ve 
kardeşliği üzerine inşa edilmektedir… Özellikle şu yaşa-
dığımız günler, birlik ve beraberliğimizin muhafazasını 
gerekli kılmaktadır. Yurtta Sulh, Cihanda Sulh anlayışına 
bugün daha çok ihtiyaç vardır. Bizler bu anlayışa değer 
veriyor ve hizmet üretmeye çalışıyoruz. Marifet iltifata 
tabidir sözünden hareketle bu ödülü anlamlı buluyorum. 
Bu değerli ödülü şahsımdan ziyade Başkent Platformu 
adına alıyorum. Çünkü bu ödül yol arkadaşlarımla yaptı-
ğımız hizmetin karşılığıdır. Bütün Sivil İnisiyatif Oluşu-
mu genel başkanına ve yönetim kuruluna şükranlarımı 
arz ediyorum” diye konuştu.

Başkent Platformu Genel Başkanı Dr. Mustafa Kurt, Bütün 
Sivil İnisiyatif Oluşumu Onursal Başkanlığına Seçildi…

Dr. Mustafa KURT:
Yurtta Sulh, Cihanda Sulh 
anlayışına bugün daha çok 
ihtiyaç var…

nudaki çalışmalarını sürdürüyor. 
Bu üniversitelere desteklerimiz 
oluyor. Bununla birlikte Avrupalı 
Çocuk Üniversitesi ağının vasıta-
sıyla yurt dışında da ihtiyaç olan 
üniversitelere bu konuda destek 
oluyoruz. Mısır›da da kurulacak 
Ulusal Çocuk Üniversitesi için 
de bizden destek alınıyor. Bu-
nun için gelen 6 kişilik heyetle 
burada çalışıyoruz. Onlarla tec-
rübelerimizi paylaşıyoruz. Daha 
sonra Mısır›a giderek, onların 
çalışmalarını inceleyecek ve on-
lara yardımcı olacağız. Amacımız 
Türkiye›deki ve dünyadaki çocuk-
ların bilimi ve sanatı sevmesine 
katkı sağlamak « diye konuştu.

Türkiye’de somut örnekleri 
gördük…

Modern Bilim ve Sanat Üniver-
sitesi October Mühendislik Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Dr. Deena 
Abdel Hamid Salem de Türkiye 
ile Mısır’ın birçok ortak yönü 
bulunduğunu, bunlardan en 
önemlisinin kültürel benzerlikler 
ve eğitimde yaşanan zorluklar 
olduğunu belirtti.

Mısır’da bazı üniversitelerin 
çocuk üniversitesi kurmayı plan-
ladığını ancak ulusal bir yapılan-
manın olmadığını aktaran Salem, 
şunları kaydetti:

“Ulusal Çocuk Üniversitesi ile ilk 
defa bunları bir araya getireceğiz. 
Daha sonra bir ulusal strateji pla-
nı hazırlayarak bu üniversiteleri 
ülke geneline yaymaya çalışaca-
ğız. Biz bu tür faaliyetlere çok 
yeni başladık. Türkiye’de somut 
örnekleri görme imkânı bulduk.

Modern Bilim ve Sanat Üniversi-
tesinin çocuk üniversitesi kurma 
girişimi 2011’de başlamıştı. Yani 
devrimden önce ancak devrim 
bizim eğitim kurumlarına daha 
fazla eğilmemizi sağladı.”dedi.
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focus on disadvantaged groups 
to make them benefit from these 
schools”.

Aral stated that Children’s 
University of the Ankara 
University was a founder 
member of the European 
Children University Network 
and that they had cooperation 
programs with children 
universities from many countries 
including England, Netherlands 
and Austria.

Mentioning that number of 
such universities is increasing 
each day in Turkey and rest 
of the world, Aral said; “Many 
universities are continuing 
to work on this issue. We are 
providing support to such 
universities. In addition we 
provide assistance to universities 
abroad through the European 

Support from Turkey to Egypt 
for “Children’s University” …

There are 15 children 
universities in Turkey 
including implementation 
centers. In the Children’s 
University at the Ankara 
University there are 
many programs including 
“Does Anyone of You 
Dislike Maths?, Children 
Exploring Modern Arts, 
Astronomy, Soil Science, 
Water, Creative Ideas, 
Savings Detectives, 
Architecture, Philosophy, 
Life Sciences and Insect 
Festival School, and Little 
Gardeners”. Ankara (Non Governmental Initiative) – 

Board of the All Non Governmental Initiatives 
Establishment and the Chairmen of 81 provinces 

have unanimously elected Chairman of the Capital City 
Platform Dr. Mustafa Kurt as the Honorary Chairman of 
the All Non Governmental Initiatives Establishment.

In the second meeting of the Establishment held in 
Topkapı Amade Wedding and Ball Hall, Chairman of the 
Establishment İdris Ortakaya addressed the participants 
as follows:

“As the family of All Non Governmental Initiatives 
Establishment, our philosophy is stated in our bylaw. 
We are an NGO, which born from inside the Capital City 
Platform. Today proposing the election of Dr. Mustafa 
Kurt, Chairman of the Capital City Platform, as the 
Honorary Chairman is to open the way for us to benefit 
from his experience on the field … Dr. Kurt is an opinion 
leader of the society with his human centered activities 
and has proved himself on the field and achieved many 
successes. His activities built on the notion of “let the 
people live so the state lives” is worth appraisal”.

Dr. Mustafa Kurt unanimously elected as the 
Honorary Chairman …

As a result of the voting process, Chairman of the Capital 
City Platform Dr. Mustafa Kurt was unanimously elected 
as the Honorary Chairman. 

Dr. Mustafa Kurt “The days we live currently require 
the preservation of our unity and togetherness”

After the voting Dr. Mustafa Kurt addressed the 
participants saying “the concept of “let the people live 
so the state lives”, which is the mission of the Capital 
City Platform, is the essence of every work” and added 
“it is not realistic to expect everything from the state 
and politics. We are a group formed of people aware of 
the importance of the civilian initiatives. Our projects 
are built on peace and brotherhood of the national 
and international societies. Especially the current days 
require the preservation of our unity and togetherness. 
Today we are in need of the concept “peace at home, 
peace in the world” more than we did before. We 
attribute value to this concept and produce our services 
in this scope. I find this position very meaningful from 
the point of “talent is subject to compliments”. I receive 
this reward on behalf of the Capital City Platform, rather 
than myself. This reward is for the services we have 
conducted with my fellows”. 

Chairman of the Capital City Platform Dr. Mustafa 
Kurt Elected to the Honorary Chairmanship of All Non 
Governmental Initiatives Establishment …

Dr. Mustafa KURT: 
Today we are in need of the 
concept of “Peace at home, 
Peace in the World” more 
than before …

Children Universities Network. 
Currently we are working to 
support the establishment of 
a National Children University 
in Egypt. We are working 
together with a delegation of 6 
experts and we are sharing our 
experiences with them. Later 
we will visit Egypt and see what 
they have done closely. Our aim 
is to contribute to make children 
in Turkey and the world to love 
science and arts”.

We have seen concrete 
examples in Turkey …

Dr. Deena Abdel Hamid Salem 
from the October Engineering 
Faculty of Modern Sciences and 
Arts University of Egypt said 
that there were many common 
aspects between Turkey and 
Egypt and one of them was 
the difficulties observed in 
education.

Salem mentioned some 
universities in Egypt were 
planning to establish children 
universities however a national 
planning did not exist and 
added:

“We will bring all these together 
with the National Children 
University. Later we will develop 
a national strategy plan and 
disseminate this system to the 
whole country. We have just 
started such activities and we 
had chance to see concrete 
examples n Turkey.

The attempts of the Modern 
Science and Arts University to 
establish a children university 
had started in 2011 just before 
the revolution. However the 
revolution made us focus more 
on our educational institutions”.

Ankara (Non 
Governmental 
Initiative) – The 

Children’s University, which 
was first opened under Ankara 
University in Turkey, will 
be model for the “National 
Children’s University” to be 
opened in Egypt.

A delegation of 6 experts from 
the Modern Sciences and Arts 
University in Egypt paid a visit 
to Turkey to closely see the 
Children’s University under 
coordination of the Children 
Science Center of the Ankara 
University.

Professor Neriman Aral, 
Coordinator of the Center said 
that the Center, which is the first 
children university in Turkey, 
was established aiming to 
introduce university to children 
at early ages and make them to 
know science and arts and gain 
characteristics like scientific 
thinking, questioning and 
criticizing approach. 

Aral mentioned there are 15 
children universities in Turkey 
including implementation 
centers. In the Children’s 
University at the Ankara 
University there are many 
programs including “Does 
Anyone of You Dislike Maths?, 
Children Exploring Modern 
Arts, Astronomy, Soil Science, 
Water, Creative Ideas, Savings 
Detectives, Architecture, 
Philosophy, Life Sciences and 
Insect Festival School, and Little 
Gardeners”.

Aral said; “We aim to make 
children love science and arts by 
presenting the opportunity of 
learning by living. Children from 
ages varying between 5 and 14 
are able to participate to these 
programs either individually 
or together with their schools. 
We are trying to give them the 
opportunity to make them 
familiar with science and arts 
through hourly, daily and 
monthly programs. Especially we 
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Bu başlığı atarken çok tefek-
kür ettim  fakat Ülkeye ver-
dikleri zararın tam karşılğı 

olmadığına kanaat getirdim.Kim 
bunlar diye sorcaksınız ? İşte şu 
taksim e çıkanlar derim. Ama bu 
protesto edenler yeşil için orada-
lar masum bunlar demeyin sakın. 
Çünkü gaflette ihanettir.

Sadece vatanın sırlarını düşmana 
satmak  ülkesine zarar vermek 
ihanet değil , bilmeden ülkeyi 
yıkmaya çalışmanın adı da iha-
nettir. On küsur gündür birkaç 
ağacı bahane ederek ülkeyi yakıp 
yıkanlar bu ülkenin evladı olamaz. 
Cam kırıp parke taşlarını söküp 
polisine düşmanca atan sivil res-
mi önüne çıkan araçlari yakan bu 
güruh benim kardeşim olamaz ve 
ben bunlarla kardeşçe yaşayamam 
çünkü bunlar dış mihraklar ve güç 
merkezleri tarafından düğmeleri-
ne basılan hainler.

Başbakan a ve Hükümete besledik-
leri kin ve nefret o kadar yürekle-
rini yakmış ki, gözleri hiçbir şeyi 
görmüyor. Biz aynı zihniyeti ve 
aynı filmi kısa geçmişimizde bir-
kaç defa gördük ve seyrettik.

Asıl maç şu: Tayyip Erdoğan gitsin 
tek, ülke yıkılırsa yıkılsın. Ülke 
yıkılırsa birdaha kolayca yapılama-
yacağını gözlerini İslam düşmanlı-
ğı bürümüş bu gafiiller anlamıyor 
veya göremiyor.

Olaylar başlayalı dünya medyası 
iş i gücü bıraktı Türkiyede ki pro-
testoları gündemlerinin birinci 
maddesi yaptılar. Borsa düştü yatı-
rımcılar tedirgin çoğu yatırımcı ve 
turist firmalari randevularını ve 

Rezertvasyonlarını iptal ettiler. 
Kimi de Türk baharı saçmalığını 
haykırıp ihanet dozunu artırıyor.

Hükümet ve polisin hata ve kusur-
ları yoktur diyemem elbette var-
dır. Ama küçük sebepleri bahane 
ederek ülkemizi yıkmaya çalışan 

I was very contemplation when 
disposing of this title but I be-
lieved that there is no full mea-

sure of damage they gave to the 
country. You will ask who they are. 
Those who go to Taksim. Don’t tell 
me that these protesters are inno-
cent since they are there for green. 
Unawareness is also a betrayal.

Not only to sell the secrets of the 
country and to harm the moth-
erland to the enemy is betrayed, 
but also without knowing try to 
destroy the country is betrayal...
the ones who harm the country 
under the pretext of a few tree for 
more than ten days cannot be the 
children of this country. This mob 
removing the paving stones shat-
tering glass and fling them to the 
police hostile fired civilian and of-
ficial vehicles cannot be my brother 
and I cannot live with them broth-
erly since they are traitors pushed 
their buttons by outside focal 
points and power centers.

The hatred they fed against the 
Prime Minister and the Govern-
ment burned their hearts that their 
eyes see nothing. We have seen 
and watched the same film and the 
same mind several times in our 
short history.

The main goal is the following: 
Only let Tayyip Erdogan go, the 
country destroyed or must be torn 
down. These unawares who imbued 
with hatred of Islam does not un-
derstand or cannot see if the coun-
try is destroyed cannot easily be 
restored.

Since the beginning of the events 
the world media has left their own 
work. They did the protests in Tur-
key the first item of their agenda. 
Stock market fell investors are 
nervous many investors and tour-
ist companies have canceled their 
appointments and reservations. 
Some by screaming the absurdity 
of Turkish spring increases dose of 
betrayal.

I cannot say that there is no error 

bu maşalar bilmeli ki artık Türkiye 
eski Türkiye değil,Başbakan  da 
eski başbakanlardan değil.Millet 
hükümeti ve başbakanını seviyor 
ve yanında yer alıyor. 

İhanet çeteleri iyi biliyorki bu Mil-
let Başbakanını bu hainlere yedirt-
mez. Amerikanın muhalif anglo 
saksonları,başta İngiltere olmak 
üzere tüm AB ,İsrail ve Rusya bu 
işin arkasında ve içindeler. İş i bi-
len aklı selim ne demek istediğimi 
ve bu güçlerin hangi dez enfor-
masyon tekniklerini uyguladıkları-
nı iyi bilir.

Birazcık nefes almaya başladı 
ülke, PKK belası azıcık ötelenip 
ertelendi,büyük yatırımların te-
meli atılıp açıklandı diye kıyamet 
kopardılar. Neden? Çünkü Türkiye 
güçlenirse bulundukları zeminin  
ayaklarının altından kayıp gide-
ceğini iyi biliyorlar. Yeşili koruma 
bahanesi yok alkol yasağı bunlar 
işin garnitürü.

Üzüldüğüm şeylerden biride , 
bilmeden yürüyüp tencere tava 
çalanlar ile Kılıçdaroğlu nun çok 
derin tespit ve konuşmaları, işte 
bunlar beni kahrediyor . Bilmeden 
halisane bir şekildee ihanete çanak 
tutup Ülkeyi kurtaracam derken 
yıktığının farkına varamama gafle-
ti bence en büyük ihanettir.

Ey batı ve yedi düvel: Türkiye 
süper olup geliyor ve büyüyor. 
Bunu hangi oyunla engellemeye 
kalkarsanız kalkın artık bu millet 
sizi ve oyunlarınızı iyi tanıyor. 
Allahın izniyle bu  asır Müslüman 
Türk asrı olacak ve sizlerde engel 
olamayacaksınız.

Millet bir bütün olarak Başbakanı-
nın ve Ülkesinin yanındadır bunu 
bilesiniz. Düşmanlarımız kahr ol-
sun Ülkemiz var olsun.  

of the government and the police 
of course they have. Those tools 
who try to destroy our country 
should know that Turkey is not 
old Turkey anymore and the Prime 
Minister İs not like the previous 
ones. People like their government 
and the Prime Minister and is lo-
cated next to him.

Betrayed gangs well know that this 
nation doesn’t let to harm their 
Prime Minister to these villains. 
American dissident Anglo-Saxons, 
mainly England including all EU 
Israel and Russia are behind and in 
these events. The common sense 
knows the events understand well 
what I mean and knows how these 
forces are implementing what kind 
of disinformation techniques.

The country started to breathe 
little bit. PKK scourge is put aside; 
they put on a scene that huge in-
vestments are announced. Why? 
Because they well know that if Tur-
key strengthens they will lost the 
ground under their feet. Pretense 
of protecting the green the prohibi-
tion of alcohol is the garnish of the 
job.

One of the things I regret identifi-
cations and a very deep conversa-
tions of Kılıçdaroğlu and the people 
who hit pots and pans walk away 
without knowing, these are killing 
me. Heedlessness of holding dish 
to the betrayal and without know-
ing demolishing the country while 
saying that to save is the biggest 
betrayed in my opinion.

O west and great powers: turkey is 
becoming a super power and grow-
ing. As well as with which play you 
try to prevent it this nation knows 
you and your games well. God will-
ing, this century will be a century 
of the Muslim Turks and you can-
not stop this.

You should know that this nation 
as a whole located next to its Prime 
Minister and country. Down with 
enemies get to have our country.

BU NASIL İHANET  HOW A BETRAYED IS 
THIS Sadece vatanın sırlarını düşmana satmak  ülkesine 

zarar vermek ihanet değil , bilmeden ülkeyi yıkmaya 
çalışmanın adı da ihanettir…

 Not only to sell the secrets of the country and to 
harm the motherland to the enemy is betrayed, but 
also without knowing try to destroy the country is 
betrayal...
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Ramazan
TOPRAK

siyah ile beyaz arasında sonsuz renk 
varken,
iki uçtakine takılıp kalmak, olsa olsa
bi›uçtan ötekine savrulmak olur..
aradaki sonsuz renkleri görmemek 
olur..
kendini beyaz karşıdakini siyah 
sanmak olur..
sonsuz renk zenginliğinden ürkme 
korkusu olur..
ortalardaki dengeyi tutturamama 
korkusu olur..
uçlarda gezinmeyi marifetmiş 
zannetme olur..
düşünce zenginliğinden mahrum 
kalma olur..
riskleri sevme, blöfle kumar oynama 
olur..
uzun yol yürüyememenin öteki adı 
olur..
ârıza çıkarıp kargaşayı kullanma 
olur..
beyazda afişe olma korkusu olur..
siyahta kaybolma korkusu olur..
yer bulamama korkusu olur..
sorunun hakemiyken tarafı haline 
düşmek olur..
bir ağaca takıp ormanını görememek 
olur..
eklenti bir parçayla
bütünü tanımlamaya kalkışmak olur..
evrensel mesaj iddiasıyla ortaya çıkıp
farklı düşünceye tahammül 
edememek olur..
evrensel mesaj iddiasıyla ortaya çıkıp
bireysel mesajı ıskalamak olur..
bu sebeplerden dolayıdırki
bir yönüyle değil her yönüyle
bakmalı, görmeli olayları, sorunları..
bir yönüyle görülür diğer yönleri 
ıskalanır da
böylesine sonuçlar ortaya 
çıkıverdiğinde
yapıcılarla yıkıcılar ayırdedilemiyorsa
yapıcıların yıkıcıların safına itileceği 
görülemiyor mu..?

suskunluklar,
aynı fikirde olunduğunu gösterdiği 
kadar
temkinli bekleyişin işareti de olabilir,
bi›pundunu kollamanın işareti de 
olabilir..
iradeleri çantada keklik görmek
büyük hayal kırıklıkları yaşatabilir..
hele hava bi›değişmeyegörsün,
değişiverir ortamcılar(!), hep olduğu 
gibi..
elbette büyük yangınlar,
küçük kıvılcımlarla meydana gelir 
ancak
yangının büyümesi, kıvılcımdan 
ziyade
ortam ve şartlardaki uygunluğun 
eseri değil mi..?
iç bünyedeki bir rahatsızlığı, bir 
sorunu,
bir yumuşak karnı görmeyegörsün,
pusuda bekleşen dostların(!)
renkleri de çıkıveriyor ortaya, 
zevkler! de..

kendi doğrumuza hak gördüğümüzü,
başkasının doğrusuna hak 
görmediğimizde,
kendi yanlışlarımızla
başkalarının yanlışlarının
çatışabileceği gözardı edilebilir mi..?
her soruna

When there are endless colors be-
tween black and white 
Staying stuck the two extremes, at 
most
To be driven away from one end to 
the other...
Not to see the endless colors in be-
tween...
Thinking himself white and across 
black...
 It would be the fear of startled by 
the eternal richness of color...
Fear of not to fix the balance in the 
middle...
It is the ingenuity to navigate at the 
ends...
will remain deprived of the richness 
of thought ..
It likes risks, bluff gambling...
is the other name of not to walk the 
long way ..
It is to behave improperly and use 
the confusion…
At white there is the fear of being 
revealing..
is the fear of being lost in black ..
is the fear of not to find place ..
While the referee of the problem fall 
into the side...
stuck in a tree, not to see the forest..
With an additional piece
will an attempt to define a whole ..
come forward with claiming univer-
sal message
not to be able to endure any differ-
ent idea..
come forward claiming universal 
message
will be missing individual message..
due to these reasons
he must look, see the events, issues 
..
not one aspect but with every aspect 
one aspect are seen other aspects 
overshoot
Such results came up suddenly
Not to be distinguished the con-
structors and destroyers
cannot be seen that the constructors 
ejected to the ranks of destructor..?
silences,
showed up to tell us that it agrees
may be a sign of cautious anticipa-
tion,
can be the sign of finding a suitable 
opportunity…
seeing wills for the taking
can cause the biggest disappoint-
ments ..
if the weather is changing
denizens change (!), as always..
of course, major fires,
occur with small sparks but
fire growth, rather than spark 
compliance with conditions and en-
vironment isn’t it..?
if your friends that lurked in am-
bush 
See the disease of internal structure, 
an issue 
a soft belly(!) 
their colors, tastes comes up! well..
When we think our line deserves,
But others not 
Could it be neglected that 
our mistakes conflict with the 
others’ mistakes..?
is it not obvious that 
if every problem seen 
not lenses of power but
the lens of entitlement 
much easier to be understood, 
much easier to be solved..?
could it not be seen that for the sake 
of appearance

güç sahibi gözlüğüyle değil
hak sahipliği gözlüğüyle bakıldığında
çok daha kolay anlaşılabileceği,
çok daha kolay çözülebileceği açık 
değil mi..?
zevâhiri kurtarmaya çalışmanın
çözümden de uzaklaştıracağı 
görülemiyor mu..?
kafaları kanatan yaraların değil
vicdanları kanatan yaraların
çok daha kalıcılığı, yıkıcılığı 
görülemiyor mu..?
karşıdakine kulak vermek, tâviz 
vermek değil
insanî bir görev, bir erdem..

sorunu belirsiz adreslere havale,
sorundan kaçmanın kolay yolu..
sorunun kaynağı, o meşhur
meçhul veya malum adresler, kabul..
peki, bizim adreslerde hiç mi suç 
yok..?
nerede kaldı muhasebe, nerede kaldı 
özeleştiri,
nerede kaldı empati, nerede kaldı 
sempati..
bunu görebilmek için kabuğu kırıp 
dışarı çıkmak,
bir kez olsun dışarıdan bakmak 
gerekmez mi..?
sorun doğru tanımlanamazsa,
birileri çıkıp kendi çıkarlarıyla 
tanımlayacak,
adı da öylece kalacaktır, öyle olmasa 
bile..
ihtilafların, çatışmaların çözümü 
aşamasında
mâsum talepler ile fırsatçılar 
ayırılırken..
yalnızca toplumsal sorunları değil
her zaman ve zeminde ve her şekilde,
güç ve menfaat adına herşeyi 
kullanan fırsatçılar,
çoğu kez karşı saflarda dursalar da
bazen asıl fırsatçılar,
kulak ardından fısıldıyorlar(!),
bi›başkası hesabına yazdırıyorlar(!),
çok da uzaklarda gezi›nmiyorlar(!)..

siyah ile beyaz karıştırıldığında
ortaya çıkan renk, gri..
toplumsal anlamıyla belirsizlik..
bi›uçtan ötekine
farklı düşüncelere mensup
farklı farklı kesimler arasında
sonsuz sayıda düşünce zenginliği 
varken,
gri/belirsiz alanda bekleyip
duruma göre bazen bir kesime
bazen diğer kesimlere alkış tutarak
gri alanlardan beslenen dahilî-haricî 
tüccarların(!)
basit bir matematik hesabını
sosyal bir olguymuşçasına sunmaları,
an›aneleşmiş! kirli işin esası, özü, 
mantığı..
sorunun düğümlendiği nokta burası..
çözümü de aynı noktada..
sorun ve çözümü görülemediği 
takdirde
sonuç kaçınılmaz olacaktır:
gri alan tüccarları(!) için gelsin güç, 
gelsin çıkar..
olan hep topluma oluyor, maddi-
manevi bedelleriyle..
bu denli basitçe oynanan oyunu 
bozarak
karşı bedel ödetme zamanı gelmedi mi,
gri alanlarda gezi›nen tüccarlara..!

does not repelling the solution..?
Cannot be seen that wounds bleed 
the heads 
are much more persistence, destruc-
tiveness 
Listen to the other, not to make con-
cessions 
is a human task, a virtue...

transfer of the problem to unknown 
addresses,
easy way to escape the problem ..
source of the problem is that famous 
unknown or known address it is ac-
cepted ..
So, no felony at all of our locations 
..?
Where the accountancy is, self-
criticism, 
Where’s the empathy, sympathy,..
to see it is it needed to break the 
shell, go out 
look outside once in a while ..?
if the problem isn’t identified cor-
rectly,
someone come to define it for their 
own interests,
name will be just, even if it is not ..
at the stage of disputes, conflict 
resolution  
While innocent demands and oppor-
tunists leaving..
Not only the social problems
and at all times on every ground and 
in every way, 
opportunists use everything in the 
name of power and interest,
often stays on opposite sides
sometimes the real opportunists
whispering in the ear (!)
printing on account of someone else 
(!)
roaming not  too far away (!) ..
black and white mixed 
the resulting color is gray ..
in the social sense is uncertainty..
when there is an infinite number of 
richness of thought 
from one end to the other 
belonging to different ideas 
of the different cuts,
the internal-external traders waiting 
in gray / indefinite area 
depending on the situation,  
while clapping sometimes a seg-
ment, sometimes the other part 
fed of gray areas (!) 
submit a simple mathematical ac-
count 
like a social phenomenon,
traditionalized ! is the basis of the 
dirty work, the essence, the logic ..
This is the knots points of the prob-
lem .. 
solution is at the same point ..
If the problem and the solution can-
not be seen,  
the result will be inevitable:
For gray area merchants (!)power 
come, interest come ..
Everything is for society with its 
physicall and spirituall prices...
Is not it time to charge the cost 
against 
By destroying such a simple game 
played,  
to the merchants hovers in gray ar-
eas..!

Gri.. Gray..
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Ali YÜKSEL

Peki ne yapacaktı polis? Onlar 
yakıp-yıkacak, polise her türlü 
şiddeti uygulayacak, polis de 
eli-kolu bağlı duracak dı? Öyle-
mi?  Anadoluda bir tabir vardır: 
Nerde bu yoğurdun bolluğu?

Tabii, ma’lum basın yalan üstü-
ne yalan haberlerle destekler ve 
hâricî işbirlikçi basın da bütün 
imkanlarıyla onların arkasında 
olursa, hele bir de bazı, Milleti 
Millet yapan değerlerden ha-
bersiz, halkın değer ve kutsal-
larına saygısız, sanatçı ve siya-
set  taifesi, utanmadan onlara 
destek çıkarsa.  Asayişi teminden 
mesul Devletin Valisine hakarete 
kadar cüret ederse. Demekki bazı 
insanlarda idrak ve iz’an o kadar 
kalmamış ki, bu kadar ileri gidip 
memleket mallarına bunca zarar 
verilmesi onları ilgilendirmiyor.

Bu kalkışma ile MİLLETİN OY-
LARIYLA SEÇİP başına geçirdiği, 
meşru hükümeti devirebiliriz 
HAM HAYALİ ile, bu kadar ya-
dırganacak hallere düşebiliyorlar. 
Bütün bunlar Milletin gözü önün-
de oluyor. Ve böyle yapmaları 
onları daha da batırıyor, öfkeleri 
ve belirledikleri hedefe kilitlen-
meleri (Meşru hükümeti alaşağı 
etme hevesleri) onlara hakikati 
göstermiyor, bilakis hakikat ile 
aralarına perde oluyor.

Ama çok görmemek lazım, Ata-
larımız boşuna mı, ALIŞMIŞ KU-
DURMUŞTAN BETERDİR buyur-
muşlar. Adamlar 0nlarca yıllardan 
beri, her on yılda bir, darbe yapıp, 
bankaları yağmalıyorlar, Milletin 
bütün imkanlarını belli bir züm-
reye peş-keş çekiyorlar, arkasın-
dan da bu darbecilere hesap soru-

 Allah verdiği nimete 

şükredilmedi mi, o nimetleri elle-

rimizden alır. Şükredildikçe ziya-

deleştirir.

Ben diyorum ki: Bu gezi parkı 

bahanesiyle, hükümeti düşürme 

hadisesi bir İKAZDIR. Bunda bir 

hayır vardır. Allahu teâla ‘’ hoşu-

nuza gitmeyen şeyde sizin için 

hayır, hoşunuza giden şeyde de, 

sizin için şer olabilir. Allah bilir, 

siz bilmezsiniz’’ ( Bakara Suresi, 

216. Âyet)

Bence bu, GEZİ PARKI olayların-

da bazı hayırlar var. Ama ibret 

alıp, iyi değerlendirebilirsek.

Kalın sağlıcakla aziz okuyucula-

rım.

1 hazirandan bu ta-
rafa, bir  GEZİ 
PARKI  PATIRTISIDIR 

koparıldı ki, deme gitsin .Güya 
parktaki ağaçları kestirmemek 
için orayı işgal ettiler. Gerçekten 
böyle masum bir maksat için mi 
böyle bir gösteri başladı?

Eğer öyle olsaydı, bu gösteriler 
sadece Gezi Parkında başlar ve 
orada devam ederdi. Halbuki 
aynı anda bütün ülkede bir ayağa 
kalkışma başlatıldı. Birkaç yıldır 
hazırlıkları yapılan, uygun bir 
bahane bulup, uygun zamanı kol-
lanan, planlanmış bir ayaklanma 
olduğu ortada. Bazıları bu milleti 
avanak, cahil yerine koyup, masu-
miyetten, iyi niyetten filan bahse-
dip acındırmaya çalışıyorlar.

Efendim gençlerin sesini dinle-
mek lazımmış!.. (Hani hiç genç 
görmese, neredeyse bu millet 
inanacak) Neydi o koca koca 
adamlar, bellerinde silah, elle-
rinde özel düzeneklerle maytap 
atan SDP yöneticisi, sicilli, sabı-
kalı insanlar. Polise bilye atan, 
maytap- havâî fişek atan mas-
keli, kelli-felli adam sûretindeki 
acâip kılıklı yaratıklar. Ortalığı 
harp meydanına çeviren sürüler. 
YAVUZ HIRSIZ ev sahibini evden 
kovarmış. Bunlar da hem polise 
saldırıyor, hemi de ‘’bize gaz bom-
bası atıyorlar … copla vuruyorlar 
… deyip yaygara yapıyorlar. On-
ları destekleyen, tertibin içinde 
olan MA’LUM BASIN, MA’LUM 
SANATCILAR ve MA’LUM 
SİYASİ’ler hazır kıta, hep birlikte 
haykırışıyorlar: ‘’polis orantısız 
güç kullandı’’ diye. Yalan haber, 
resim ve iftiraların haddi hesabı 
yok.

lamayacağını kanunla garantiye 
alıyorlardı. Oooh, ne güzel, gel 
keyfim gel. Ne âlâ memleket.

Bunlar o kadar basiretten mah-
rumlar ki, kafayı 10 yıl da bir 
darbe nöbetine takmışlar, on yıl 
içerisindeki değişimi görememiş-
ler, idrak edememişler. Bu takın-
tıları, bu hakikate  perde olmuş 
göremiyorlar. Sayın Başbakan 
sık sık ifade ediyor: ‘’bunların 
gözleri var ama görmüyorlar, ku-
lakları var işitmiyorlar, kalbleri 
var hissetmiyorlar’’ diyor ya, ben 
de şunu ilave edeyim, akılları var 
ama akletmiyor, idrak edemiyor, 
anlayamıyorlar.  Ehh, ne diye-
lim, Allah akıl-fikir ihsan etsin. 
Âmin…

Şimdi gelelim bizimkilere: On 
yıldır iktidar nimeti bazılarını 
şımarttı, bazılarını da gevşetip 
gaflete düşürdü. Her şey tamam 
artık, deyip, arabalar, villalar, 
araziler, eskiden hakk için deyip 
çalışıp koşuşturanlar,  tavla ve 
okey masalarından kalkmaz 
olmuşlar. Ben pek oraları 
bilmem ama bilip-görenler öyle 
söylüyorlar. Bu ne hal? Yakışır mı 
böyle hallere düşmek?

Yine, Atalarımızın, böyleleri için 
de güzel bir sözü var: ‘’OTUR-
MA YATARSIN, YATMA UYUR-
SUN’’ Gaflete düşmeye gelmez. 
‘’Su uyur, düşman uyumaz’’ 
diye boşuna dememişler. Sahip 
olduğunuz imkanlarda fakirin-
fukaranın, muhtacın hakkı 
olduğunu unutmayın. Aslında 
düşman bize zarar veremez, ama 
biz mükellefiyetlerimizi yerine 
getirmez bencil davranırsak, işte 
bu bizi mahveder.

BUNDA DA VARDIR BİR HAYIR
Bu kalkışma ile MİLLETİN 

OYLARIYLA SEÇİP başına 

geçirdiği, meşru hükümeti 

devirebiliriz HAM HAYALİ 

ile, bu kadar yadırganacak 

hallere düşebiliyorlar. 

Bütün bunlar Milletin 

gözü önünde oluyor. Ve 

böyle yapmaları onları 

daha da batırıyor, öfkeleri 

ve belirledikleri hedefe 

kilitlenmeleri (Meşru 

hükümeti alaşağı etme 

hevesleri) onlara hakikati 

göstermiyor, bilakis 

hakikat ile aralarına perde 

oluyor.
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Ali YÜKSEL

Of course, known media 
supports with the lie news and 
If an external collaborator press 
stand behind them with all the 
amenities, especially if some, 
artists and politicians who are 
unaware of the values   and folks 
of the Nation, disrespectful to the 
value and the saints of the public 
shamelessly support them. If so 
dare to insult the Governor of the 
State responsible for ensuring 
public order. It means that some 
people don’t have any perception 
that so much damage to the 
property of the country does not 
interest them.

They fall in strange states with 
this attempt, with a raw vision 
of overthrowing the legitimate 
government SELECT WITH 
THE NATION VOTE, All this 
is happening under the eyes of 
the nation. Their this kind of 
behaviors sinking them, anger 
and deadlocks determined 
targets(aspirations to overthrow 
the Legitimate government) 
do not show them the truth on 
the  contrary, putting a curtain 
between them and the truth.

But it should not be conceived; 
as our ancestors pleased once 
a whore, always a whore. For 
decades, , every ten years, men 
are staging a coup and looting 
banks. They are making benefits 
available of all the opportunities 
of the nation to a specific class 
and then ensuring with the law 
that the coup not to be asked 
accountability. Oooh, what a 
lovely, come on, come good mood. 
What a good country is.

They are deprived of so much 

much we are grateful the blessings 
are that much ascended.

I am saying that, under the 
pretext of this Rally Park, bring 
down the government is a 
warning. There is goodness inside. 
Allahu ta’ala “Fighting has been 
enjoined upon you while it is 
hateful to you. But perhaps you 
hate a thing and it is good for 
you; and perhaps you love a thing 
and it is bad for you. And Allah 
Knows, while you know not”. 
(Surat-al Baqarah, Ayat 216)

To me in this RALLY PARK event 
has some goodness inside. If we 
can draw a lesson and make a 
good review of it.

Best regards my dear readers.

RALLY PARK HURLY BURLY has 
been broken out from June 1, 
forget about. They were supposed 
to occupy there not to harm the 
trees in the park. Is this show 
really started for such an innocent 
purpose?

If it is so, the demonstrations 
would start and continue in Rally 
Park. However, at the same time 
all over the country launched a 
stand up. It can be seen that it 
is a scheduled uprising which 
preparations has been made for 
a few years, to find a convenient 
excuse, nurtured the appropriate 
time. Some are trying to pity 
this nation ninny and ignorant, 
talking about the innocence, good 
intentions.

We are supposed to listen to the 
voice of young people!... (If not 
see any young, they are masked, 
oldster strange creatures. Herds 
turn the area into warfare. Smart 
thief expelled the host away. 
They are both attacking the 
police and making such a fuss 
by saying that they throwing 
us gas bombs... They hit with a 
truncheon... KNOWN PRESS, 
KNOWN ARTISTS AND KNOWN 
POLITICIANS who are in the 
conspiracy supporting them are 
shouting in union; “Police used 
disproportionate force’’. False 
news, pictures and slanders do 
not incalculable.

What the police will do? They 
would burn-destroy, implement 
all forms of violence to the police, 
the police stand outside the 
hand-tied? Is that so? There is a 
phrase in Anatolia: Where is this 
abundance of yogurt?

of understanding that they are 
obsessed with a coup for every 
10 years, they couldn’t have seen 
the progress in 10 years, they 
couldn’t have understood. These 
obsessions become a curtain for 
the reality. Mr. Prime Minister is 
often says: “They have eyes but 
they don’t see, they have ears but 
not hear, they have hearths but 
not feel” I want to add this they 
have minds but not think, not 
understand. What should we say, 
Let Allah bestows wisdom-insight. 
Amen...

Now let’s turn to ours: some 
have spoiled due to the blessing 
of the ruling for ten years, some 
have loosened and lowered 
of heedlessness. They said 
everything is okay now and they 
owned cars, homes and lands, 
the one who work for the justice 
before, now they don’t leave from 
okay and backgammon desks. I 
don’t know that places but the 
one who sees says this. What is 
this? Is it worthy to fall into such 
states?

Again our ancestors have a good 
word for these kind of people: 
“DON’T SIT YOU WILL LIE 
DOWN, DON’T LIE DOWN YOU 
WILL SLEEP” Does not fall into 
heedlessness. “water sleeps, but 
enemy never rests”. Keep in mind 
that in the facility you have there 
is the right of poor-poor man and 
needy. In fact, the enemy cannot 
harm us, but if we do not fulfill 
our obligations and act selfish, 
that would destroy us.

If we are not Grateful for the 
blessings of Allah, he has taken 
the blessings of our hands. How 

THERE IS ALSO A GOODNESS IN THIS 
They fall in strange states 

with this attempt, with a 

raw vision of overthrowing 

the legitimate government 

SELECT WITH THE 

NATION VOTE, All this 

is happening under the 

eyes of the nation. Their 

this kind of behaviors 

sinking them, anger and 

deadlocks determined 

targets(aspirations to 

overthrow the Legitimate 

government) do not show 

them the truth on the  

contrary, putting a curtain 

between them and the 

truth.
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Sevgili okurlarım,  bildiğiniz üzere, 
yoksul çocuklar ve onların prob-
lemleri ile iç içe olan Kayseri’de Kay 

Ders Derneği Genel Başkanıyım ve  Ulus-
lararası Sivil İnisiyatif Gazetesinin Kayse-
ri İl Temsilcisi olarak da yoksulların prob-
lemlerini gerekli makamlara gazetedeki 
yazılarım ile duyurmaya çalışıyorum.

Bizi henüz tanımamış saygıdeğer okurla-
rıma kısa bilgi vermek isterim. Kay Ders 
Derneği demek  “Halkın Halka Yardım 
Çalışması”  demektir. Gönüllü olarak Er-
ciyes Üniversitesi öğrencileri  Kayseri’de 
ortaöğretimdeki yoksul çocuklara iki 
yıldır ücretsiz dershane hizmeti vermek-
tedir. Böyle bir çalışma çocuklarımıza  ne 
kazandırmış,  hep birlikte görelim diye 
çocuklarımızın velileri ile bir söyleşi yap-
tım ve onlara şu soruları sordum.

Kay Ders Derneğinin verdiği  hizmet hak-
kında ne düşüyorsunuz? Çocuğunuzda ne 
gibi gelişme izliyorsunuz? Çocuğunu-
za  faydası oluyor mu? Çocuklar ne hisse-
diyorlar? Notların da bir gelişme var mı? 

Bunun üzere aldığım cevaplar;

Çok güzel şeyler düşünüyorum; Kay 
Ders Derneği hakkında… Sadece oğlum 
değil, Kay Ders Derneği sayesinde anne 
baba olarak bizler de değiştik. Önce-

likle   paylaşmayı öğrendik. Allah  kor-
kusunu öğrendik. Dini bilgimiz olsa da 
ahlaken bir Müslüman nasıl davran-
malı onu öğrendik. Üniversiteli öğren-
ciler nasıldır, neler yapar bilmiyorduk,  
onların çocuklarımıza ücretsiz emek 
ve sevgi vermeleri, bizlerin de onlara 
arada bir ev böreklerinden, ev yemek-
lerinden göndererek, paylaşmanın  ne 
kadar güzel şeyleri ortaya çıkardığını 
öğrendik. Çocuğum sorumluluk taşı-
mayı öğrendi. Yaptığınız etkinlikler 
sayesinde özgüveni gelişti. Ders notları 
çok çalışmamasına rağmen % 50 oran-
da değişti. Sizlerle tanıştığım için çok 
memnunum...

Kay Ders Derneğinden çok memnunum. 
Allah binlerce kez razı olsun sizlerden. 
Çok faydası oldu iki kızıma da. Kısacası 
eğer Kay Ders Derneği olmasaydı ben 
kızlarımı maddi olanaksızlıklardan dolayı 
okutamayacaktım. Çocuklarım hem huy 
olarak değiştiler, hem de okul derslerine 
faydası oldu. Evde kardeşlerine karşı de-
ğiştiler. Sorumluluk sahibi oldular, daha 
merhametli oldular. Büyük kızımın ders 
notları % 100 oranda değişti. Keşke bü-
yük kızım gibi küçük kızımda geçen yıl 
belediyenin kursuna değil de sizin der-
neğe gelseymiş. Kay Dersteki ağabeyleri 
ve ablaları okulda anlamadığı çözemediği 

dersleri rahatça anlayabilmesini sağlı-
yorlar. SBS sınavı için stresi çok fazlaydı 
sizin konuşmalarınızdan sonra rahatladı-
ğını anlattı ve bende rahatladım, stressiz 
sınava girdi. İlk SBS sınav kağıdını veren 
de  kızım olmuş...

Çok zorda olan bir ailenin ergenlikteki 
oğluna yaptığı hizmetten dolayı çok 
memnunuz ve dua ediyoruz tüm Kay 
Ders Derneği çalışanlarına…

Madde ve alkol bağımlısı bir babanın, 
çok kötü bir mahallede, ahlaki değerleri 
bozuk olan çocukların arasında kalmış 
ve çocuğunu bir yerlere getirebilmek için 
çırpınan bir annenin elinden tuttu Kay 
Ders Derneği. Allah sizi korusun. Oğlum 
çok agresif  bir çocuktu, derslerine ilgi 
göstermezdi ve sürekli kardeşiyle ben-
cilliğinden dolayı kavga ederdi. Sadece 
sizin oraya hafta sonu gelmesine rağmen 
inanılmaz yol kat etti. Derslere ilgisi arttı, 
oğlumun notları pozitif olarak değişti. 
Sadece okul notları değişmedi hayatta 
insanlara nasıl davranacağını da öğrendi. 
Sizi çok seviyor, anlattıklarınızı çocuğum 
öyle iyi anlamış ve kabul etmiş ki artık 
kardeşi ile kavga yapmıyor ona ağabeylik 
yapıyor. Annesi olarak beni dinlemezken 
şimdi bana yardımcı oluyor. Artık isyan 
etmiyor, sorunlarıma karşı sorumluluk 
sahibi oldu bana yardımcı olabilmek için 
şöyle yaparsak tasarruf etmiş oluruz 
ve şöyle paramızı buraya harcayabiliriz 
diye fikir üretiyor. Bu ergen çocukların 
yardıma ihtiyaçları  var lütfen seneye de 
derneğinizde devam etsin. SBS bitti, liseli 
oldular diye onları ortada koymayın...

Kay Ders Derneğinden memnunuz. 
Hocalarını çok seviyor. Derslerine daha 
çok çalışıyor. Okumaya daha heveslen-
di. Bu sene takdir ve üstün başarı bel-
gesi getirdi. Hedef belirledi, okumaya 
daha bir sahip çıktı. Davranışlarında 

asi idi. Şiirin Hocası ve diğer hocaları-
nın sayesinde evdeki ahlaki davranış-
larını düzeltti. Artık hiçbir şeyi benden 
saklamıyor paylaşıyor, benimle dert-
leşiyor. Notlarını düzeltti derneğe eği-
tim almak içinde severek gelip gidiyor 
ve hocalarını çok seviyor...

Buradaki yazılanlar geleceğimiz olan ço-
cuklarımıza kucak açmanın, emek verme-
nin sevgi tohumlarıyla filizlendirmenin 
sadece bir kaç örneğidir. Sizlerde takdir 
edersiniz ki maalesef yüzlerce pozitif 
gelişmelerin tümünü buraya sığdırmam 
mümkün değildir. 

Sevdiğimiz her şey bizden emek isti-
yor…

Emeğimizi sevgimizi bu vatanın evlat-
larına göstermezsek,  yapacağımız yar-
dımlara kayıtsız kalırsak veya sırtımızı 
dönersek, bir gün ötelediğimiz her yok-
sul çocuk boynu bükük büyürken Allah 
Subhana ‘nın  her çocuğa verdiği hakkı, 
bir kul olarak onlardan mahrum bırakır-
sak, bizimle birlikte olamayacaklarının 
emarelerini görmeye başlarız. Ülkemizi 
sevmeyenler tarafından çeşitli yollar ile 
bize düşman edilebilirler. Bunun böyle 
olmaması için bu yoksul çaresiz kalmış 
ailelerin çocuklarına hepimiz el uzatmalı-
yız. Sevgi ile besleyip onları aydın kişiler 
olarak ailesine, topluma, milletine ve 
vatanına faydalı birer birey olarak yetiş-
tirmeliyiz. 

Devletini seven tüm insanları bu ve 
bu gibi çalışmalarda tereddütsüz yer 
almaları için Halkın Halka Yardım 
Çalışması’na davet ediyorum?

Gerçekten bu vatanı seviyor isek  ge-
leceğimiz olan bu çocuklara emek ve 
sevgi vermeliyiz. 

Çünkü sevdiğimiz her şey emek is-
ter… 

Zeliha Köksal

Sevdiğimiz her şey, emek ister…
Devletini seven tüm insanları bu ve bu gibi çalışmalarda 
tereddütsüz yer almaları için Halkın Halka Yardım 
Çalışması’na davet ediyorum? Gerçekten bu vatanı 
seviyor isek  geleceğimiz olan bu çocuklara emek ve sevgi 
vermeliyiz. Çünkü sevdiğimiz her şey emek ister… 

Ankara (Sivil İnisiyatif) - 1950- 
1980 arası Türk Edebiyatı’nda 
önemli bir yere sahip olan Hİ-

SAR dergisi, Milli Kütüphane Konferans 
Salonu’nda yapılan bir anma toplantısı 
ile sevenlerini bir araya getirdi.

Zeynep Köşker’in sunuculuğunu yaptığı 
anma toplantısına Eski Kültür Bakanı 
Namık Kemal Zeybek, Milli Kütüp-
hane Başkanı Zekeriya Batmazoğlu, 
TÜRKSAV Başkanı Yahya Akengin, Doç. 
Dr. Gıyasettin Aytaş, Abdullah Satoğlu, 

Saadettin Elibol ve Ahmet Kurt konuş-
macı olarak katıldı.

Ahmet Kurt :

Anma toplantısında bir konuşma ya-
pan Ahmet Kurt, daha önce Çınaraltı 
Dergisi’nde yazan şairlerin bir araya 
gelmesi ile 1950 yılında çıkmaya başla-
yan Hisar Dergisi’nde önemli isimlerin 
yer aldığını söyledi. 

Mehmet Çınarlı, İlhan Geçer, Mustafa 
Necati Karaer, Nüzhet Erman, Yavuz 
Bülent Bâkiler, Sevinç Çokum, Oyhan 
Hasan Bıldırki, Gültekin Samanoğlu, M. 
Necati Özsu, Ayla Oral, Şevket Bulut, 
M. Fahri Oğuz, Arif Nihat Asya, Tarık 

Buğra, Mehmet Kap-
lan, Cemil Meriç, 
Faik Baysal, Metin 
And, Hilmi Ziya Ül-
ken, Talat Sait Hal-
man, Rüştü Şardağ’ın 
HİSAR’la birlikte 
ilk akla gelen şairler 
olduğunu belirten 
Kurt, şöyle dedi:

“Sanatçı bağımsız ol-
malıdır… Sanatçının 
dili yaşayan dildir. 
Her alanda Batı taklitçiliğine karşı çıkıl-
malı, gelenekler tümüyle reddedilmeli, 
sanat siyasetin aleti olmamalı, dildeki 
kargaşa giderilmelidir.” 

Mehmet Çınarlı’nın anıları ve Hisar 
Şairlerinin şiirleri sonrası, Hisar’ın 
yeniden çıkarılması gündeme getiril-
di. Hisar’ın; Hisar şairlerinden Yahya 

Akengin tarafından çıkarılması öne-
rildi, öneri sevinçle karşılandı. Toplantı 
Zeynep Köşker hanımefendinin okumuş 
olduğu şiirlerle son buldu…

Hisar Dergisi ocak 1957 tarihli 75. 
sayısından sonra yayına ara verdi. 
Ocak 1964’te yeniden çıkarıldı. Aralık 
1980’de, 277. sayısından sonra yeniden 
kapandı.

Hisar Dergisi ocak 1957 tarihli 75. 
sayısından sonra yayına ara verdi. 
Ocak 1964’te yeniden çıkarıldı. Aralık 
1980’de, 277. sayısından sonra yeniden 
kapandı.

HİSAR’I Sevenler, Ankara’da Bir araya Geldi…

HİSAR Dergisi, Hisar Şairlerinden, Yahya 
Akengin’le Yeniden Hayat Buluyor…
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Dear readers, as you know, I am the 
General President of the Association of 
KAY DERS which is intertwined with 
the poor children and their problems 
and as the Provincial representative 
of the International Civil Initiative 
newspaper in Kayseri I am trying to 
announce the problems of the poor 
with my articles in the newspaper to 
the necessary authorities 

I want to give a brief description to 
my venerable readers yet recognized 
us. Kay Ders Association means “The 
People’s Public Aid Work”. We with the 
students of Erciyes University have 
been serving free for two years to the 
poor children in secondary education 
as a volunteer to contribute to their 
education in Kayseri. Seeing such a 
study earned what to our children, I 
made an interview with their parents 
and I asked them these questions.

What do you think about the service 
offered by the Kay Ders Association? 
What improvements do you see on 
your child? Does your child benefit? 
Guys, what do they feel? Is there an 
improvement in the marks?

Answers I received to 
these questions; 

I think many beautiful 
things about Kay Ders 
Association… Not 
just my son, we as 
parents have changed 
thanks to Kay Ders 
Association. First, we 
learned to share. We 
learned the fear of God. 
Even though we have 
religious knowledge we 
learned how a Muslim 
acts morally. we did not 
know what university 
students do, we learned 
how share reveal the 
beautiful things since 
they provide free labor 

and love for our children, once in a 
while we send them home-cooked 
pies and meal. My child has learned 
to carry responsibility. Through 
your activities their self-confidence 
developed. Although he didn’t work 
hard his marks has changed by 50%. I 
am glad to have met you...

I am very pleased with Kay Ders 
Association. God bless you thousand 
times. It was very helpful for my 
two daughters. In short, if Kay Ders 
Association had not I would not 
be educate my daughters because 
of financial impossibility. Habit of 
my children changed as well as the 
school classes had benefited. They 
changed against brothers and sisters 
at home. They are responsible and 
more compassionate. Marks of my 
granddaughter have changed 100%. 
I wish my little girl come to your 
association as my older daughter 
instead of going to the course in the 
municipality. Brothers and sisters 
in Kay Ders provide them easily 
comprehend the school lessons which 
they did not understand and solve 
in the class. She had too much stress 

for the SBS exam she told me she has 
relieved after your speeches and I 
relieved, took the exam without any 
stress. My daughter was the first that 
gave SBS exam paper...

We are very happy with the service 
to the adolescent son of a family in 
trouble and pray for all the employees 
of the Kay Ders Association...

Kay Ders Association grabs the hands 
of a mother struggling to bring up her 
child to somewhere with a drug and 
alcohol-addicted father, a very bad 
neighborhood, corrupt morals of the 
children. God bless you. My son was a 
very aggressive boy, not shows interest 
in lessons and constantly fought with 
his brothers for his egoism. Despite 
the fact that he only come there for 
weekends he has an incredible way. 
His interest increased in classes, my 
son’s marks positively changed. Not 
just his school grades changed but 
also have learned how to treat people 
in life. He loves you very much, He 
understand and acknowledge the things 
you have told so well that my child is 
no longer fighting with his brother, 
he is doing his older brother. As a 
mother not listening to me he now 
helps me. He is not rebelling anymore, 
he has responsibility for my problems 
he produces ideas to help me to save 
money, and he said if we can spend our 
money here. These adolescent children 
need help please let him go ahead, in 
your association next year. Do not leave 
them since SBS is over and they are 
high school students...

We are satisfied with Kay Ders 
Association. He loves his teachers. 
He is studying harder. He is more 
enthused for reading. This year he 
brought a certificate of appreciation 
and outstanding achievement. He set 
his target, appeared to have more 
of a read. He had unruly behavior. 
He corrected his ethical behavior at 

home owing to his poem teacher and 
other teachers. He is hiding nothing 
from me now share with me, talking 
to me. He increased his marks. He 
is fondly coming to the association 
to get education and he loves his 
teachers...

The events mentioned here are a few 
examples to embrace our children who 
are our future, to germinate the seeds 
of love, to make effort. You’ll appreciate 
that it is not possible to mention 
hundreds of all positive here.

The things we love need a great 
effort…

If we didn’t show our loveand effort 
for the children of this country, if we 
are indifferent to aid to do or turning 
our backs, one day each poor kid we 
away growing up neck bent, if we 
deprive the right Subhana Allah gives 
every child to we begin to see the signs 
that they will not be with us . They 
can be hostile to us in various ways 
by those who do not like our country. 
To avoid this we lengthen our hand 
to these poor children of the helpless 
families. We should grow them up as an 
enlightened people, helpful individuals 
to their family, society, nation and the 
homeland by nourishing them with 
love.  

I would like to invite all the 
people who love their country 
unhesitatingly to take part in the 
People’s Public Aid Work. 

We must give love and time to these 
children who are our future if I we 
really love this country. 

Because everything we love need a 
great effort...

The things we love need a great effort…
I would like to invite all the people who love their country unhesitatingly to take part in the People’s Public Aid Work. 
We must give love and time to these children who are our future if I we really love this country. Because everything we 
love need a great effort...

The Journal Hisar has suspended its 
publication after the number 75 dated 
January 1957. In January 1964 it was 
published again. In December 1980, 
after the number 277 it is re-closed.

Ankara (Civil Initiative) 
- HISAR magazine which 
has an important place in 

Turkish literature between 1950 - 
1980, brought the fans together in a 
memorial meeting in the Conference 
Hall of the National Library.

Memorial meeting hosted by Zeynep 
Köşker, Namik Kemal Zeybek 
Former Minister of Culture, Zekeriya 
Batmazoğlu Chairman of the National 
Library, Yahya Akengin President 

of TÜRKSAV, Assoc. Dr. Gıyasettin 
Aytas, Abdullah Satoğlu, Saadettin 
Elibol, Ahmet Kurt are participated as 
speaker.

Ahmet Kurt :

Ahmet Kurt who makes an opening 
speech at the memorial meeting said 
that the important names took place 
in  the Journal of Hisar began to be 
published in 1950 with the coming 
together of poets who wrote  earlier in 
the Journal of Çınaraltı.

Kurt indicating that Mehmet Çınarlı, 
İlhan Geçer, Mustafa Necati Karaer, 
Nüzhet Erman, Yavuz Bülent Bâkiler, 
Sevinç Çokum, Oyhan Hasan Bıldırki, 
Gültekin Samanoğlu, M. Necati Özsu, 

Ayla Oral, Şevket 
Bulut, M. Fahri 
Oğuz, Arif Nihat 
Asya, Tarık Buğra, 
Mehmet Kaplan, 
Cemil Meriç, Faik 
Baysal, Metin And, 
Hilmi Ziya Ülken, 
Talat Sait Halman, 
Rüştü Şardağ are 
the poets come to 
mind first with HİSAR, he said:

“Artist should be independent... Artist 
language is living language. Every area 
we should oppose to West imitation, 
traditions shouldn’t be completely 
rejected and art should not be the tool 
of politics, commotion in the language 
should be removed.”

Memories of Mehmet Çınarlı and after 
poetry of Hisar Poets re-publishment 
of Hisar was on the agenda again. 

Hisar recommended to be published 
by Hisar poet Yahya Akengin, proposal 
was welcomed. Meeting ended 
with the poems read by ms. Zeynep 
Köşker...

The Journal Hisar has suspended its 
publication after the number 75 dated 
January 1957. In January 1964 it was 
published again. In December 1980, 
after the number 277 it is re-closed.

HISAR People met in Ankara...

HISAR Journal reviving with Yahya 
Akengin from Hisar poets...

Zeliha Köksal
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Gezi Parkı olayları henüz 
patlak vermemişken geçen 
sayı için kaleme aldığım 

yazıda ülkemizde yaşanan değişim 
ve dönüşüm hareketleri ile en son 
yaşadığımız barış sürecine karşı 
gösterilen direncin aslında sona 
ermekte olan birinci cumhuriyetin 
çırpınışları olduğunu yazmıştım.

Aslında mutlak bir şekilde ciddi bir 
direnç gösterileceğini hemen herkes 
tahmin edebiliyordu ama kimsenin 
beklemediği bir zamanda ve yine 
kimsenin beklemediği bir gerekçe 
başlaması aslında herkes için sürp-
riz oldu.

Taksim’deki Gezi Parkında yapılma-
sı planlanan düzenlemelere tepki 
olarak başlayan eylemler yaklaşık 
3 hafta boyunca hem ülke hem de 
dünya gündeminin ilk sırasına otur-
du.

Dünya gündeminde “Türk baharı 
mı” sorusunun sorulmasına neden 
olan olayların çıkış sebebi her ne 
kadar bir çevre düzenlemesinin 
protesto edilmesi olsa da, sonrasın-
da yaşananların kesinlikle çevreci 
bir eylemle ilgisi olmadığını önce-
likle belirtmekte fayda var.

Olay daha ikinci gününden itibaren 
asıl mecranın yani çevreci bir eylem 
olmanın dışına çıkmış ve seçim yo-
luyla alaşağı edilemeyeceği görülen 
bir iktidarın sokak hareketleri ile 
devrilmesinin önü açılmak yani kı-
saca Gezi’den bir Tahrir çıkarılmak 
istenmiştir.

Yukarıda da belirttiği gibi eylemler 
daha ikinci günden itibaren yerli ve 
uluslararası çeşitli çevrelerin de ka-
tılımı ve desteğiyle bir “Türk Baha-
rı” şekline sokulmak istenmiştir.

Hatta eylemlerin ilk günlerinde bir 
sanatçının “mesele gezi parkı değil” 
mesajı da asıl amacın çevreci ve 
demokratik bir eylem olmadığını 
kanıtlar niteliktedir.

Burada sosyal medya müthiş bir 
manipülasyon aracı olarak kullanıl-
mış ve adeta bir yalan makinesine 
dönüştürülmüştür.

Panzerlerin ezdiği hayali insan 
resimleri, farklı ülkelerdeki olaylar-
dan kopyalanan resimlerin burada 
olmuş gibi servis edilmesi, insanları 
galeyana getirecek yalan ve pro-
vokatif mesajların üstelik toplu-
mun tanınan isimleri eliyle servis 
edilmesi gibi pek çok yalan haber 
ve mesajla kitle tahrik ve provoke 
edilmiştir.

Şunu vurgulamak gerekir ki 
bu eylemleri Arap Baharına 
benzetmek veya özdeşleştirmek, 
eylemcilerin ve destekçilerinin 
hem kendi ülkelerinden hem de 
Arap Baharının sosyolojik arka 
planından bihaber olduklarını 
göstermektedir.

Arap Baharında on yıllardır ülke-
lerini demir yumrukla yönetmiş 
ve hepsi de askeri darbe yoluyla 
işbaşına gelmiş yönetimlere karşı, 
özgürlüğe ve ekmeğe muhtaç Arap 
sokaklarının isyanı vardır.

Oysa ülkemizde eksiklerine rağmen 
işleyen bir demokratik sistem mev-
cut olup, özellikle 2002’den bu yana 
hem ekonomik hem de siyasal ola-
rak büyük atılımlar sağlanmıştır.

Bugün otokratik olmakla suçlanan 
iktidar 2002’de seçimle işbaşına 
gelmiş ve o günden bu yana girdiği 
her seçimde artan bir halk desteği 
ile karşılaşmıştır.

Ülke son on yılda müthiş bir 
demokratikleşme sürecinden 
geçmiş, on yıl önce telaffuz 
bile edilemeyecek gelişmeler 
yaşanmıştır.

Ülkenin kanayan yarası Kürt 
sorununu kalıcı bir şekilde çözmek 
üzere bir çözüm süreci başlatılmış 
ve devlet mekanizmalarındaki 
bürokratik oligarşik hâkimiyet ciddi 
anlamda geriletilmiştir.

Ekonomik alanda da büyük atı-
lımlar yaşanmış, dünyanın sayılı 
ekonomileri arasına girilmiş ve on 
yıllardır ülkenin ayağına pranga 
gibi bağlanan dış borç yükü hafifle-
tilmiştir.

Ortada bu gerçekler varken 
Türkiye’deki yönetimi baskıcı Arap 
diktatörlüklerle benzeştirmek en 
hafif tabiriyle aymazlıktır.

Yani sonuç olarak ortada Arap Ba-
harı ile benzeşen bir durum söz 
konusu bile değildir.

Yukarıda saydığım gerçeklere top-
lumun büyük bir bölümü de katıl-
makta, aynı düşünceleri paylaşmak-
tadır.

Bu sebeptendir ki bu eylemlere 
toplumun büyük bir kısmı mesafeli 
durdu; kemikleşmiş ve hatta mili-
tanlaşmış Erdoğan ve AK Parti düş-
manları dışında itibar eden olmadı.

Eylemler müzmin muhalifler ile 
marjinal grupların, ulusalcı, Erge-
nekoncu, Kemalist grupların şov 

meydanına dönüştü.   

Bu süreçle ilgili dikkat çekici bir 
tespit de eylemlere katılanların ezi-
ci bir bölümünün çözüm sürecine 
karşı çıkıyor olmalarıydı.

Çözüm süreci boyunca süreç 
hakkında en ağır eleştirileri 
yapanların, akil insanlar 
heyetlerine yönelik protesto ve 
provokasyonlarda rol alanların bu 
dönemde yine ön saflarda yer almış 
olmaları bir tesadüf değildir.

Gösterilerin gerekçeleri arasında 
gösterilen “hayat tarzına müdaha-
le” tezi de aslında doğru değildir.

Hakan Albayrak’ın dediği gibi 
kimsenin yaşam tarzına müdahale 
edilmemiş, tam tersine, yıllardır 
yaşam tarzlarına müdahale edilen 
kitlelerin özgürleşiyor olması, bu 
müdahaleyi yapanları paniğe sevk 
etmiş, özgürlükleri genişledikçe 
kendi özgürlük alanlarının daraldığı 
düşüncesine kapılmışlardır.

İsrailli politikacıların “başarılı 
olmaları için dua ettikleri”, yine 
Yahudi gazetecilerin “Türkiye’den 
iyi haberler var” başlıkları ve sevinç 
gösterileriyle dünyaya duyurdukları 
eylemler için “bunlar barışçı 
demokratik gösterilerdir” demek 
mümkün değildir.

Olayların ilk günlerinde Başbakan 
Yardımcısı Arınç ile görüşen Taksim 
Platformu üyelerinin taleplerini 
hatırlayın, hiç biri demokratikleşme 
süreci hızlandırılsın, çözüm süreci 
kesintiye uğramasın veya seçime 
gidilsin gibi taleplerde bulunmadı.

O görüşmede yeni havaalanı inşa-
atı, yeni köprü, Kanal İstanbul gibi 
devasa projelerin durdurulması 
istenerek asıl gayenin aslında ne 
olduğu ve ne olmadığı bir kez daha 
ispatlandı.

Olaylara yönelik uluslararası deste-
ğin de göz ardı edilmemesi gerekir.

Suriye olaylarında binlerce insan 
ölürken doğru dürüst yayın bile 
yapmayan uluslar arası haber kanal-
larının İstanbul’dan saatlerce canlı 
yayın yaparak dünya kamuoyuna 
Türkiye’nin kaos ortamı içinde ol-
duğu algısının yerleştirilmek isten-
diği açıkça görülmüştür.

Avrupa’da benzer eylemlerde gü-
venlik güçlerinin aşırı güç kullanı-
mına dair tek bir eleştiri getirme-
yen, üstelik bu görüntüleri yayına 
bile koymayan bu medyanın günler-
ce Türkiye’deki polis şiddeti üzerine 

yayın yapması manidardır.

Taksim günlerce, Türkiye’deki 
müzmin ve marjinal muhalifler ile 
küresel güçlerin ittifakına sahne 
olmuştur.

An itibariyle bu badire atlatılmış 
görünmektedir; hükümet bu sü-
reçten hasarsız çıkmıştır demek 
mümkün olmasa bile beklenen etki 
meydana getirilememiş, hedeflenen 
amaçlara ulaşılamamıştır.

Artık ortaya çıkmıştır ki hedefler-
den birisi de ülkenin ana gündem 
maddelerini unutturmak, bunları 
mümkünse devre dışı bırakmaktır.

Hatırlayın bu olaylar başlamadan 
önce bizler Kürt sorunun çözülmesi 
sürecinden, yeni anayasadan, de-
vasa projelerden ve 2023 ve 2071 
hedeflerinden bahsediyorduk.

Artık vakit geçirmeden yeniden ana 
gündemimize yani çözüm süreci, 
yeni anayasa yazımı ve ekonomik 
gündeme odaklanmamız gerekiyor.

Son bir ay boşa geçti; bunu telafi et-
memiz ve arayı kapatmamız lazım.

Önümüzde bir yerel seçim süreci 
var; bu seçim bir anlamda gizli bir 
referandum işlevi de görecek.

Her zaman yerelde ülke siyaseti 
yerine yerel hesaplar ve yerel aday-
lar ön plana çıksa da bu kez durum 
farklı olacak gibi görünüyor.

Muhalefet, sokak eylemlerinden 
beklediğini alabildi mi, bunu önü-
müzdeki aylarda göreceğiz.

Ancak almış olsa bile bunun 1-2 
puanlık artışlarla sınırlı olacağını 
öngörmek zor değil.

Türkiye önümüzdeki süreçte yine 
AK Parti iktidarı ile yürümeye de-
vam edecek gibi görünüyor.

Ancak benim burada vurgulamak 
istediğim bir nokta da şu; küresel 
ve yerel güçlerin Türkiye ve AK Par-
ti aleyhine ittifak ettiği bir süreçte 
Erdoğan’ın, sadece kendisi için bile 
olsa, partideki üç dönem kuralını 
gözden geçirmesine ve bunu en az 
bir dönem daha ertelemesine ihti-
yaç var.

Ülkenin geleceği için bazı ilkelerden 
taviz vermek gerekir; bu ilkesel 
duruştan bir şey kaybettirmez, 
aksine bu, her dönem hayırla 
anılacak bir fedakârlık olacaktır. 

Muhammed 
İkbal SAYLIK

Çevreci Bir Eylem Mi?
Uluslararası Bir Komplo Mu?
Bu süreçle ilgili dikkat çekici bir tespit de eylemlere katılanların ezici bir bölümünün çözüm sürecine karşı 
çıkıyor olmalarıydı. Çözüm süreci boyunca süreç hakkında en ağır eleştirileri yapanların, akil insanlar 
heyetlerine yönelik protesto ve provokasyonlarda rol alanların bu dönemde yine ön saflarda yer almış olmaları 
bir tesadüf değildir.
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In my previous article, which 
I had written before the Gezi 
Park events started, I had men-

tioned that the resistance we see 
against the reforms and the peace 
process is actually the final breaths 
of the first republic.

In fact everyone was aware that 
some serious resistance would take 
place, however the resistance came 
in an unexpected time for an unex-
pected event.

The events, which started as a pro-
test to some landscaping projects 
at Taksim Gezi Park, occupied the 
domestic and international agenda 
for about 3 weeks.

It is worth mentioning that al-
though the events, which brought 
the question of “is it a Turkish 
spring?” to the agenda of the world, 
started for an environmentalist 
motive at the very beginning, what 
had happened later definitely has 
nothing to do with environmental-
ism.

Starting from the second day of the 
events, it turned from an environ-
mentalist protest into a mass dem-
onstration aimed at bringing down 
a government, which is seen that it 
would not be possible to eliminate 
through legal elections, by means 
of street events; shortly, bringing a 
Tahrir out of Gezi Park.

As I stated above, from the second 
day on, the events were aimed at 
creating a “Turkish Spring” by the 
support of domestic and interna-
tional powers.

The famous message by an actor 
saying “the issue is not the park, 
haven’t you understood yet” at the 
first day proves that the aim was 
not protecting trees or making 
some democratic demonstrations.

Here the social media was used 
largely as a horrifying manipulation 
tool and turned into a lie machine.

Fake photographs of people crashed 
by police vehicles, pictures copied 
from other incidents in other coun-
tries, giving wrong and provoca-
tive messages through the media 
to provoke the masses were seen 
largely during the events.

At this point we have to emphasize 
that likening these events with 
the Arab Spring is a clear fact that 
proves the demonstrators and their 
supporters are not aware at all 
about their own countries and also 

the sociological background of the 
Arab Spring.

In the Arab Spring, we see the rebel 
of the Arab streets thirsty to free-
dom and bread against administra-
tion, which came to power through 
military strikes and ruling the 
country with iron fist.

On the other hand, despite defi-
ciencies, Turkey has got a working 
democracy and great developments 
have been observed during the last 
decade in terms of democracy and 
economy.

The government, which is being 
accused for being authoritarian 
nowadays, have been elected to this 
post in the elections of 2002, and 
have won all elections since then.

The country, under this govern-
ment, has undergone a great 
democratization process during 
the last decade, and develop-
ments, which could not even be 
pronounced 10 years ago, have oc-
curred during this period.

A solution process has been initi-
ated to solve the chronic Kurdish 
problem after the bureaucratic oli-
garchy in the state mechanism has 
seen a great defeat against the civil-
ian administration.

Major developments have taken 
place in economy; the country has 
become one of the greatest econo-
mies in the world, and the foreign 
debts have been eliminated largely.

Therefore it is being inattentive, 
simply to say, to liken these events 
to the Arab Spring under these cir-
cumstances.

These facts I have mentioned above 
are shared by majority of the soci-
ety.

That is why the majority of the 
people stayed distanced to these 
events; apart from chronic and 
militant Erdoğan and AK Aprty op-
posers, no one attended the dem-
onstrations.

The demonstrations turned into a 
stage for marginal groups, national-
ists, pro Ergenekon camp and radi-
cal Kemalist groups.   

One point I would like to draw at-
tention to is that majority of the 
protesters are the same people who 
are also opposing the peace process.

Those who made the harshest crit-
ics to the peace process and were 

seen on the front lines protesting 
the delegations of wise men and 
provoking the people against them 
are also seen on the front rows of 
the Gezi park events, which is defi-
nitely not a coincidence.

The claim that “interference to the 
lifestyle”, which is among the main 
motives of the events is also not 
true.

As written by columnist Hakan Al-
bayrak; no interference has taken 
place against anyone’s lifestyle; 
however the freedoms of those 
who really so interference to their 
lifestyles since the establishment of 
the republic, have increased during 
the last decade.

This has created a panic among the 
real interferers and started to be-
lieve the government is interfering 
into their lifestyles.

It is not possible to consider these 
events, for which Israeli politicians 
say “they pray for the success”, and 
Israeli journalists write “good news 
from Turkey”, as peaceful demo-
cratic protests.

Just remember what demands of 
the Taksim Platform were when 
they met Vice Prime Minister Arınç 
on the first days of the events; none 
of them talked about democratiza-
tion process, peace process or asked 
for an early election.

Instead they asked for cancellation 
of huge projects like new airport, 
new bridge or Kanal İstanbul; this 
will give you an idea about the real 
purpose of these people I believe.

The international support to the 
events should also not be neglect-
ed.

The international media, which 
did not make extensive coverage 
when thousands of people are be-
ing killed in Syria, broadcasted the 
events in İstanbul live for hours to 
give the impression that a chaos is 
present in Turkey.

The media, which does not question 
or even broadcast similar attitude 
of the security forces towards the 
protests in Europe, broadcasted the 
polis intervention to the demon-
strations for days to show the “bru-
tality” of the Turkish police.

Taksim was staged to the alliance 
of the chronic and marginal op-
position groups in Turkey and the 
global powers for days.

  Currently the storm seems to have 
passed; and even though it is not 
possible to say the government has 
survived out of the events without 
any damage, the expected outcome 
has not been created with the 
events.

It has become clear that one of the 
objectives of the event is to elimi-
nate the real agenda items of the 
country.

Remember what we were discussing 
before the events started: the solu-
tion process, the new constitution, 
devastating projects and the objec-
tives of 2023 and 2071.

Now we have to return to our real 
agenda without losing anymore 
time.

We have already lost a month; we 
have to make up for this lost time.

There is a local election process be-
fore us; this election will also serve 
the function of a referendum.

We will see whether the opposi-
tion achieved what it had planned 
through the street events.

It is not difficult to say that the 
increase in opposition votes will be 
more than 1-2 points, if any.

Turkey will continue to walk with 
the AK Party government in the 
next elections.

What I would like to bring to your 
attention here is that; as it has be-
come clear that there is an alliance 
between the domestic and interna-
tional powers against Turkey and 
AK Party, I believe it is necessary 
for Erdoğan to review the party rule 
of limiting the term in the party 
for three elections and postpone it 
at least for one more term, even if 
only for himself.

The country currently requires the 
continuation of his leadership.

Sometimes you have to sacrifice 
from your principles for the future 
of the country; this does not mean 
you are not a man of principles.

On the contrary, it will be sacri-
fice for the benefit of the country, 
which will always be praised.

Muhammed 
İkbal SAYLIK

An Environmentalist Protest 
Or An International Plot?
One point I would like to draw attention to is that majority of the protesters are the same people who are also 
opposing the peace process. Those who made the harshest critics to the peace process and were seen on the front 
lines protesting the delegations of wise men and provoking the people against them are also seen on the front rows 
of the Gezi park events, which is definitely not a coincidence.
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senaryolarının daha önceki tatbikatlar-
la benzerlik göstereceğini kaydetti.

Tatbikatla ilgili uluslararası kuruluş-
ların görüşlerinin alınacağını anlatan 
Acarer, «Son tatbikata 61 kuruluş katıl-
dı. Bu yetmez. On binlerce kuruluşun 
olduğu Türkiye›de bu tatbikata 61 kuru-
luşun katılması yetmez. Tatbikatlar, ku-
ruluşların açıklarını başka kuruluşlarla 
paylaşmak amacıyla değil, kuruluşları, 
zafiyetleriyle ilgili bilgilendirmek ama-
cıyla ücretsiz olarak yapılıyor. Şirketler 
dışarıda kendi sistemlerini test ettiri-
yorlar. Bizim ticari kaygımız yok. So-
nuç neyse onu gönderiyoruz. Denetim 
raporlarının, bizim rapor kadar sağlıklı 
olacağını düşünmüyorum. Çünkü bizim 
ticari kaygımız yok. Yaklaşık 2 hafta 
süren tatbikatın hazırlık aşaması 5 ay 
sürüyor. Şirketler görüşlerini ve istekle-
rini bu hazırlık çalışmalarında söylüyor 
ve isteklerine göre siber saldırı gerçekle-
şiyor” diye konuştu.

Dünyada, 2000 yılı öncesinde yıllık 50 
bin büyük siber saldırının gerçekleştiği-
ni anlatan Acarer, 2012›de bu rakamın 
100 milyona çıktığını da sözlerine ek-
ledi.

nın güvenlikleri açısından bu tatbikata 
katılmaya çağırıyorum. Çünkü gerçek 
saldırıların olması durumunda verilecek 
zararlar, verilerin kaybolması, sistemin 
bir gün durması çok büyük handikap-
lara yol açar. Bu nedenle, bu konunun 
önemi konusunda farkındalığın oluş-
masını istiyoruz» diye konuştu.

İşbirliği yapılan ülkelerdeki regülasyon 
kurumları aracılığıyla yaklaşık 30 ülke-
ye siber güvenlik tatbikatına katılmaları 
için davet gönderileceğini belirten Aca-
rer, yapılacak siber güvenlik tatbikatı 
için oluşturulacak uzman ekiplerin, 
tatbikata katılacak ülkelerden gelecek 
uzmanların da katılımıyla oluşturulaca-
ğını kaydetti.

Saldırılar Türkiye’den Yapılacak…

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı koordinasyonuyla dev bir 
uzman ekibin çalışacağı tatbikatta, ka-
tılımcı ülkelerin kurumlarına siber sal-
dırıların Türkiye’den yapılacağını ifade 
eden Acarer, organizasyonun ve saldırı 

Siber Müdafaa, Zor ve Pahalı…

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım’ın, “Siber saldı-
rılar çok kolay ve ucuz, buna karşılık 
siber müdafaa zor ve pahalı» sözlerini 
anımsatan Tayfun Acarer, «Hakikaten 
öyle, nereden geleceği belli değil. Çok 
ucuz bir yazılımla koskoca bir şirketin 
alt yapısı darmadağın edilebiliyor. Bü-
yük projelere ciddi zararlar verilebiliyor. 
Ülkeler, şirketler ve kuruluşlar bazında 
ciddi saldırılar var. Olayın kişisel tarafı 
da var. Müsamaha gösterilmemesi la-
zım. Kişisel saldırılarla insanlar maddi 
ve manevi ciddi zarara uğrayabiliyor» 
dedi. 

Bireylerin bu konularda hassas davran-
ması gerektiğine dikkati çeken Acarer, 
siber güvenlik konusunun bir kurulu-
şun tek başına mücadelesiyle önlene-
meyeceğini söyledi.

Tatbikata 30 ülke davet edilecek…

2014 yılında yapılacak siber güvenlik 
tatbikatının uluslararası 
düzeyde gerçekleştirilece-
ğini, 30 civarında ülkeye 
tatbikata katılmaları için 
teklif yazısı gönderileceği 
belirten Başkan Acarer, 
tatbikat için yapılan du-
yuruların ardından, kuru-
luşların Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu’na 
başvurmaları gerektiğini 
söyledi.

Siber Güvenlik Tatbika-
tında esas amacın farkın-
dalık oluşturmak olduğu-
na dikkat çeken Başkan 
Acarer, “kurumların 
yöneticilerini, kurumları-

Ankara (Sivil İnisiyatif) – Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kuru-
mu (BTK) Başkanı Tayfun Aca-

rer, 2014 yılında uluslar arası düzeyde 
yapılacak siber güvenlik tatbikatının 
Türkiye’yi önemli bir üst konumuna 
getireceğini söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım’ın başkanlığında 
“Siber Güvenlik Kurulu” oluşturulduğu-
nu belirten Başkan Acarer “siber güven-
lik konusunda Türkiye son yıllarda ciddi 
adımlar atmıştır. Tatbikat için yaklaşık 
30 ülkeye teklif yazısı göndermiş bulu-
nuyoruz” diye konuştu.

Siber Güvenlik Kurulu’nun son yapılan 
toplantısında “eylem planını kabul et-
tiğini” ve bu çerçevede USOM (Ulusal 
Siber Olaylara Müdahale Merkezi)’un 
faaliyete geçtiğine dikkat çeken Başkan 
Acarer, SOME’lerin (Siber Olaylara Mü-
dahale Ekipleri) teşkil edilmesiyle bu 
konuda önemli bir mesafe alınacağını 
kaydetti.

Zararlı yazılımların tespit edilerek ilgili-
lerin uyarılmasının hedeflendiği Balkü-
pü Projesi ile ilgili bilgi aktarımında da 
bulunan Başkan Acarer, şunları söyledi: 

“Çok ilginç, bir hafta içinde 744 zararlı 
yazılım tespit edildi. Bu çok önemli bir 
rakam. SPOT denilen Siber Tehditleri 
Önleme Merkezinin bir parçası bu; bun-
lar tam olarak faaliyete geçtiğinde siber 
saldırılarla ilgili çok daha olumlu somut 
gelişmeler temin edilecek. Kuruluşların 
büyüklüklerine, faaliyet alanlarına, iş 
hacimlerine, taşıdıkları kritik işlevlere 
göre siber güvenlik birimleri en kısa 
sürede kurulacak. Farkındalık oluşmuş-
tur, bu konuda Türkiye ciddi adımlar 
atmaktadır”.

“2014 yılında yapacağımız SİBER GÜVENLİK 
TATBİKATI, Türkiye’yi önemli bir ÜST 
haline getirecektir”.

Türkiye’den Uluslararası 30 ülkeye SİBER TEKLİF…
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, Tayfun Acarer:

“Siber saldırılar çok kolay 
ve ucuz, buna karşılık siber 
müdafaa zor ve pahalı… Çok 
ucuz bir yazılımla koskoca bir 
şirketin alt yapısı darmadağın 
edilebiliyor. Büyük projelere 
ciddi zararlar verilebiliyor. 
Ülkeler, şirketler ve kuruluşlar 
bazında ciddi saldırılar var. 
Olayın kişisel tarafı da var. 
Müsamaha gösterilmemesi 
lazım. Kişisel saldırılarla 
insanlar maddi ve manevi 
ciddi zarara uğrayabiliyor”.
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want the creation of awareness about 
the importance of this issue.

Acarer stating that approximately 30 
countries will be invited to participate 
in cyber security exercise through regu-
latory institutions of the co-operation 
countries said that experts teams for 
cyber security exercise to be created 
with the participation of experts from 
the participated countries.

Attacks will be done from Turkey...

Acarer stated that a huge team of ex-
perts will work in the exercise with 
the co-ordination of the Transport, 
Maritime Affairs and Communications 
Ministry, cyber attacks will be done to 
the institutions of the participating 
countries from Turkey and noted that 
organization and attack scenarios will 
be similar to the previous exercises.

Acarer who explains that the views of 
the relevant international organiza-
tions will be taken about the Exercise, 
said that “61 organizations participated 
in the last exercise. This is not enough. 

Ankara (Civil Initiative) – 
Tayfun Acarer President of 
Information and Communica-

tion Technologies Authority(ICT) said 
that cyber security exercise to be held 
at international level in 2014 will make 
Turkey an important base.

President Acarer stating that “Cyber   
Security Council” was created under the 
chairmanship of Binali Yıldırım Trans-
port, Maritime Affairs and Communica-
tions Minister said that “In recent years 
Turkey has taken major steps in the 
field of cyber security. We have sent a 
letter of offer for drill approximately to 
30 countries”

President Acarer pointed out that in   
recent meeting of the Cyber Security 
Council “plan of action” agreed and 
in this context USOM (National Cy-
ber   Response Centre to the events) 
has launched noted with the creation 
of SOME’s (Cyber   Events Response 
Teams) a distance will be taken in this 
regard.

President Acarer who gave informa-
tion about Balkupu project targeted the 
identification of malware software and 
stimulation of concerned said these:

“Very interesting, 744malicious soft-
ware was detected in a week. This is an 
important figure. It’s a part of the Cen-
ter for the Prevention of Cyber   Threats 
called SPOT; when these are fully 
operational, much more positive and 
concrete progress to be provided about 
cyber attacks. Cyber security units will 
be established as soon as possible ac-
cording to the size, activity areas, busi-
ness volumes, according to the critical 
functions they carry of the organiza-
tions. Awareness was formed; Turkey is 
taking serious steps in this regard. “

“CYBER SECURITY EXERCISE in 2014 will 
make Turkey an important base.” 

CYBER OFFER from Turkey to international 30 countries ...
Tayfun Acarer President of Information and Communication 
Technologies Institution (ICT):

“Cyber   attacks are very 
easy and cheap in return 
cyber defend is difficult and 
expensive... infrastructure 
of a huge company can be 
blown away by very cheap 
software. Severe damages to 
large projects can be given. 
There are serious attacks on 
the countries, companies and 
organizations. There is also 
personal side of the event. It 
is not to be tolerated. People 
incur material and spiritual 
serious damages with 
personal attacks. “

61 organizations participate in this 
exercise is not enough in Turkey where 
tens of thousands organizations are. 
The exercises are held free of cost not 
meant to share vulnerabilities of the 
organizations with other organizations 
they are to inform institutions about 
their weakness. Companies have tested 
their systems out. We do not have com-
mercial concern. What the conclusion is 
we send it anyway. I don’t think Audit 
reports would be healthy enough as 
much as our report. We don’t have any 
commercial concern. The preparation 
phase of the exercise, which lasted 2 
weeks, takes about five months. The 
companies say the views and wishes in 
this preparation phase and of cyber-at-
tack is taking place in accordance with 
their wishes.

Acarer who explains 50 thousand large 
cyber attacks happened before 2000 
around the world, this figure has grown 
to $ 100 million in 2012, he added.

Cyber defend is difficult and expen-
sive …

Tayfun Acarer who remind the words 
of Binali Yıldırım Transport, Maritime 
Affairs and Communications Minis-
ter “Cyber   attacks are very easy and 
cheap in return cyber defend is difficult 
and expensive” said that “indeed, it is, 
Where it comes is not clear. Infrastruc-
ture of a huge company can be blown 
away by very cheap software. Severe 
damages to large projects can be given. 
There are serious attacks on the coun-
tries, companies and organizations. 
There is also personal side of the event. 
It is not to be tolerated. People incur 
material and spiritual serious damages 
with personal attacks. “

Acarer who noted that individuals 
should behave precisely on these issues 
said that the issue of cyber security 
cannot be fenced by a struggle of an 
organization alone.

30 countries will be invited to exer-
cise...

President Acarer who is stating cyber   
security exercise to be held in 2014 to 
perform at the international level, offer 
letter will be sent to around 30 coun-
tries to participate in the exercise after 
the announcements for the exercise, 
organizations should apply to the Infor-
mation and Communication Technolo-
gies Authority, he said.

President Acarer pointing out that the 
main objective in the Cyber   Security 
Exercise is to create awareness said that 
“I urge the executives to participate in 
this exercise in terms of the safety of 
their institutions. because in the event 
of real attacks the losses, loss of data, 
the system stops working of one day 
lead to a huge handicaps. Therefore, we 
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Önce seküliyerlik kavramı-

nı ele almak istiyorum.

Her şeyden önce telaf-

fuzla ilgili şu açıklamayı yapmam 

gerekiyor. Niçin sekülerlik yerine 

ısrarla seküliyerlik diyorum? 

Fransızca’da seküler (séculaire) 

“asırlık, yüzyılda bir olan” demek 

iken seküliyer (séculière) (tam 

okunuşu ile sekülier) “dinden ba-

ğımsız, dünyevi” demektir. Bu 

yüzden Türkçe’de kullanıldığı 

şekliyle sekülerleşme telaffuzu 

hatalıdır. Bunun yerine eğer telaf-

fuzda Fransızca tercih edilecekse 

ya seküliyerleşme ya da sekularlaş-

ma (sécularisation) eğer İngilizce 

tercih edilecekse sekyılırlaşma 

(secularism) denmelidir yahut da 

doğrudan doğruya dünyevileşme 

kelimesi tercih edilebilir.

Şimdi seküliyerlik kavramını kö-

kenine inerek bu kelimeyi tahlile 

başlayabiliriz.

Bu kavramın kökünde bu çağ, asır 

anlamına gelen Latince saeculum 

bulunur. Daha sonra saeculum 

Hristiyanlıkta dünya anlamında 

kullanılmaya başlanmıştır. Çünki 

bu kavram zaman ile ilintili olarak 

şimdi ve hazır oluşu gösterirken 

mekân ile irtibatlı olarak da bu 

dünya ve dünyevi oluşu işaret 

eder. Yine mezhep savaşları olan 

Otuz Yıl Savaşlarını (1618-1648) 

sona erdiren Westphalia Barış 

Antlaşması’nda bu kavram “kilise 

mallarının kamulaştırılması” anla-

mında bir hukuk terimi olarak is-

timal edilmiştir. Daha sonraki an-

lamıyla ve Fransızca’daki kullanışı 

ile yukarıda söz ettiğim séculier 

kavramı bu kökten türer ve ruha-

ni otoriteden ayrı olarak dünyevi 

otoriteyi işaret eder olur. Yine 

yukarıda zikrettiğim séculaire kav-

ramının kökü de budur ve asri an-

lamı taşır. Kısaca iki kavram aynı 

kökten gelirler. Bir ara Türkçe’de 

modernleşme/yenileşme (moder-

nisation) yerine kullanılan kelime 

de hatırlayacak olursak asri idi. Kı-

saca modernleşme seküliyerleşme ile 

eş anlamlı kullanılıyordu. Çünki 

modernleşme -özellikle 19. yy.da- 

dinin etkisinin gitgide azaldığı bir 

dünya oluşturmaya yönelik süreci 

ifade etmektedir. Bugünse asrileş-

me yerine çağdaşlaşma kavramını 

kullanır olduk.

Seküliyer kavramı ile ilintili ke-

limelerin sözlüklere girmesi ise 

ilkin Britanyalı sözlükçü Samuel 

Johnson’ın (1709-1784) 1755’te 

yayımlanmış A Dictionary of the 

English Language’ıyla olur. Bu 

sözlükte secularity, secularize ve 

secularization kelimeleri geçer. Bu 

kelimelerin hepsi dinin dünyadan 

uzaklaştırılması anlamına gelen 

türev kelimelerdir. Secularism 

kelimesi ise ilk kez büyük İngiliz 

secularist George Jacob Holyoake 

(1817-1906) tarafından 1851’de 

kullanılır.

Kısaca seküliyerlik en genel anlamı 

itibariyle toplumsal müesseseler 

içinde veya etrafında görünür 

olan faaliyetlerin kutsiyetten arın-

dırılması (désacralisation), dünye-

vileşmesi ve bireylerin dinden ve 

dini yorumlardan faydalanmaksı-

zın dünyayı ve kendi yaşamlarını 

yönlendirmeleri ve anlamlandır-

maları manalarına gelir.

Seküliyerliğin Hristiyanlık ilahi-

yatında taşıdığı özel anlam ise 

şöyledir:

Katoliklikte insanlar dinen ikiye 

ayrılırlar: 

Birinci kısma klerikos/clericatus 

denir. Bunlar din adamlarıdırlar 

ve ruhban sınıfını oluştururlar. 

Bu sınıf kendi içinde bir kez daha 

clerus regularis ve clerus saecula-

ris olarak ikiye ayrılır. Regularis 

ruhban, manastırlarda kurallara 

sıkı sıkıya bağlı, münzevi ve asrın 

gereklerinden uzak hayat süren 

zahitlerdir. Saecularis (séculier) 

ruhban ise papaz, piskopos gibi 

halk ile birlikte asrın gereklerine 

yakın yaşayan ayin yürütücülerdir.

İkinci kısma laic/laos/laikos denir. 

Yani zahit veya papaz olmayan 

sade Hristiyanlar kısaca “halk 

veya avam”. Kiliseye mensup ol-

madığı için herhangi dini bir ayin 

yürütmeye yetkili olmayan kişile-

re İngilizce’de lay-man denir (lay-

man aynı zamanda meslek erbabı 

olmayan demektir). Musevilik ve 

İslam’da olmayan bir tiptir bu. 

Çünkü her Musevi veya Müslü-

man herhangi bir dinî ayini yürüt-

mek (msl: imamlık etmek, nikâh 

kıymak vs.) için bir yere bağlı 

olmak veya bir yerden izin almak 

zorunda değildir. Batı’da laik ke-

limesinin anlamı daha sonra ge-

nişletilerek dini/ruhani bir yetki 

ve mahiyet taşımayan kişilerden 

ileriye götürülerek fikir, kurum, 

ilke, hukuk ve hatta binalara da 

teşmil edilmiştir. “Laik fikir, laik 

bina” gibi. Laik hukuk denince de 

dinî olmayan, esaslarını dinden 

almayan hukuk anlaşılır olmuştur 

(Bu mümkün müdür? Çok şüpheli. 

Çünki yazılı olmayan örf, adet, 

gelenek ve teamül hukuk kaynak-

larından olduğu için bu kanallarla 

“laik” hukuka dahi dini değer ve 

kuralların sızması, nüfuz etmesi 

her zaman ve zeminde kaçınılmaz 

olmaktadır).

Tasnifimize dönecek olursak 

dünyalıların işleri ile meşgul olan 

ruhban anlamına gelen saecularis 

kelimesinin Hristiyanların yoğun-

luklu yaşadığı ülkelerde mana ba-

kımından daha sonra değişmeye 

uğradığını ve uhrevilikle ilgilisini 

tamamen koparıp sadece dünyevi 

her şey anlamı taşımaya başladığı-

nı müşahade ediyoruz. Bu dünyevi 

her şey arasında yemek, içmek, 

yıkanmak, tuvalete girmek, ev 

temizlemek, cinsel ilişkide bu-

lunmak da vardır. Cetveli uzatıp 

dinle “ilgisiz” işler kümesini ge-

nişletmek mümkündür. Bu ve 

benzerleri Hristiyanlıkta dünyevi 

(séculière) faaliyetler olarak kabul 

edilir. Bunların dışında mesela 

tapınağa veya mezarlığa gitmek, 

vaftiz ve nikâh muameleleri gibi 

işler ise Hristiyanlığa göre uhrevi 

eylemlerdir. 

Musevilikte ve İslam’da fiil ve ha-

reketler için acaba böyle bir ayrım 

yapmak mümkün müdür? Farz-ı 

muhal mümkün olduğunu söy-

lesek bile Hristiyanlıkta dünyevi 

fiil ve hareketlere taalluk eden 

İslamdaki ve Musevilikteki şu 

emirleri ne yapacağız? (İslamda) 

Yemeği sağ elle ye ! (Musevilikte) 

Etli ile sütlüyü karıştırmadan ye ! 

(İslamda) Tuvalete sol ayakla gir, 

sol elle taharet yap, sağ ayakla çık 

! Evini şartlayarak temizle ! (Mu-

sevilikte) Cinsel ilişkiden önce, 

(İslamda) sonra gusül abdesti al ! 

(Musevilikte) Cinsel ilişki esnasın-

da bedenler çıplak olarak birbirine 

temas ederek nefis haddinden faz-

la zevk almasın diye araya kalınca 

bir örtü koy ! (İslamda) Cinsel 

ilişki esnasında üstüne örtü al ! 

Bu cetvel de uzatılabilir. Ancak 

gerek olduğunu sanmıyorum. Kı-

saca Hristiyanlıkta dünyevi kabul 

edilen daha binlerce hareket ve 

fiil Musevilik ve İslam’da dünyevi/

uhrevi ayrımına tabi tutulama-

dan yerine getirilirler. Hulasa bir 

Musevi veya bir Müslüman’ın 

dünyadaki her anı, her fiili ve her 

hareketi din tarafından kurallara 

bağlanarak uhrevi kılınmıştır. 

Bunun yanında Musevilikte ve 

İslamda fiile dökülmeseler bile 

kin, haset gibi bazı his ve eğilimler 

de aynı şekilde günah sınıfında 

addedilirler.

Laiklik de işte tam bu ayrımdan 

yani anların, fiil ve hareketlerin 

Hristiyanlıkta dünyevi ve uhrevi 

olarak ikiye ayrılabilmelerinden 

kaynaklanır. Gün içinde yapılmak-

ta olan dünyevi fiil ve hareketlerin 

türevi olan tüm işler siyasi otorite 

tarafından, uhrevi fiil ve hareket-

lerin türevi olan diğer işler ise kili-

se tarafından yönetilir. Bu yüzden 

de otorite Hristiyanlıkta siyasi ve 

ruhani olarak ikiye ayrılabilmiştir, 

ayrılmaktadır.

İsterseniz bu yazıya burada ara ve-

rerek gelecek sayıda laiklik bahsini 

ayrıntıları ile ele almaya çalışalım

Herkese kavramların zenginlikle-

rini keşfedecekleri günler dilerim.

Dr. Teyfur
ERDOĞDU

Laiklik ve Seküliyerlik -I-
Bu sayıda ele almak 
istediğim iki kavram var: 
Laiklik ve seküliyerlik. 
Konunun anlaşılmasını 
ve vazedilmesini 
kolaylaştıracağını 
düşündüğüm için içiçe 
geçmiş bu iki kavramı 
birlikte ele alıp incelemeyi 
tercih ettim.
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First, I want to discuss the 
concept of secularism.

First of all I need to do 
the following statement on 
pronunciation. Why do I say 
séculière persistently instead of 
séculaire?

In French while secular (séculaire) 
means “century, that happens 
in a century”, séculière means 
“regardless of religion, worldly”. 
Therefore, as used in Turkish 
pronunciation of sekülerleşme 
is incorrect. Instead, if French 
is preferred it should be called 
sécularisation if English is to be 
preferred secularism or directly 
the word “secularize” may be 
preferred.

Now we can start the analysis 
of the concept of secularism by 
looking into where it stemmed 
from.

At the root of this concept there 
is the word saeculum which 
means this era, a century in 
Latin language. Then the world 
saeculum have been used in the 
meaning of world in Christianity. 
Because this concept is showing 
being prepared and now in relation 
to the time, in connection 
with the place it refers to this 
world or to be earthly. Again 
this concept has been used as 
the law term in the sense of 
“the expropriation of church 
property” in Treaty of Westphalia 
which ended the Thirty Years 
Sectarian Wars (1618-1648). 
The concept of séculier I have 
mentioned above, with later 
meaning and usage in French 
derives from this root and refers 
to the earthly authority separate 
from the spiritual authority. 
That is the root of the concept 

of séculaire which I mentioned 
above and has the meaning of 
contemporary. In short, the two 
concepts come from the same 
root. If we remember at one 
point the word was used instead 
of modernization / renovation 
in Turkish meant contemporary. 
Modernization was used 
synonymous with secularization 
briefly. Because modernization 
- especially in the 19th century- 
refers to the process for creating 
a world-religion effect gradually 
decreased. Today, instead of 
modernization we have started to 
use the concept of contemporary.

Words associated with the 
concept of secularization into 
dictionaries for the first time 
with the British lexicographer 
Samuel Johnson’s (1709-1784) 
A Dictionary of the English 
Language published in 1755. The 
words secularity, secularization 
secularize took place in this 
dictionary. All of these words are 
derivative words which mean 
the removal of religion from the 
world. The word secularism is 
used for the first time by great 
British secularist George Jacob 
Holyoake (1817-1906) in 1851.

In short, generally secularization 
means désacralisation of 
appear activities in or around 
social institutions, secularising 
and the individual’s redirects 
and meanings of their own 
lives without benefiting from 
the religion and religious 
interpretations.

Special meaning of secularism in 
Christian theology is as follows:

People are divided into two 
religiously in Catholicism: 

The first part called klerikos / 
clericatus. They are ecclesiastics  
and form clergies. This class is 
divided into two in itself one 
more time as clerus regularis 
and clerus saecularis. Regularis 
the clergy are ascetics strict to 
the rules in monasteries, has 
life reclusive and away from the 
requirements of the century. 
Saecularis (séculier) are the clergy, 
the executive of the ritual who are 
living with the people according 
to the requirements of the 

century as bishop and priest.

Second part is called laic/laos/
laikos. So simple Christians, non 
ascetic or pastor simply called 
“the public or the hoi polloi.” 
Persons who are not authorized 
to conduct a religious ritual since 
he doesn’t belong to any church 
called lay-man in English (layman 
means also non-employed). These 
are the people who are not in 
Judaism and Islam. Because every 
Jewish or Muslim don’t have to be 
tied to a place and get permission 
to carry out any religious ritual 
(e.g. imamate, to perform a 
marriage ceremony etc.) Later 
on extending the meaning of 
the word laicism forward than 
the people who has not spiritual 
authority in the West is given to 
the  idea,  institutions, policy, 
law even to  the buildings such as 
“the secular idea, secular building 
“. It has been understood from 
the secular non-religious law a 
law which is not religious and 
not taken its principles from 
religion. (Is this possible? It is 
very doubtful. The penetration 
of “religious values and rules to 
the customary law through these 
channels in all the time and all 
ground are inevitable because the 
unwritten customs, tradition are 
from the rules of law).

If we come to our classification 
we are observing the meaning of 
the word saecularis which means 
clergy engaged in earthlings work 
has changed in nations where 
Christians lived in density and 
has started to carry the meaning 
of everything earthly by plucking 
the ethereal completely. Among 
all of this earthly there are also 
eating, drinking, bathing, taking 
the shower, cleaning the house 
and sexual intercourse. It is 
possible to extend the rule and 
expand the set of “irrelevant” 
jobs. This and the like activities 
are considered to be worldly 
(séculière) in Christianity. Apart 
from these, for example, going to 
the temple or cemetery, baptism 
and marriage proceedings are 
ethereal actions according to the 
Christianity 

I wonder if it is possible to make 
such a distinction in Judaism and 

Islam for the acts and actions. For 

example if we say it is possible 

what do we do with these orders 

in Islam, and Judaism concerned 

to earthly acts in Christianity? (In 

Islam) dine with the right-hand! 

(Judaism) Don’t mix milk with 

meat! (Islam) Enter the bathroom 

left foot, wash with the left hand 

and exit right foot! Clean your 

home twice! (Judaism) before 

sexual intercourse, (in Islam) 

after take ablution! (Judaism) 

put a thick blanket between 

the naked bodies touch each 

other during sexual intercourse 

that the exquisite should not 

take too much pleasure! (Islam) 

take a cover on during sexual 

intercourse! These can be 

extended. However, I do not think 

that there is a need. In short, 

thousands more movements 

accepted as earthly in Christianity 

normally implemented in 

Judaism and Islam without doing 

any discrimination of earthly / 

ethereal. Every moment, every 

act and every move of a Jew or 

a Muslim accepted as ethereal 

binding to the rules by religion. In 

addition, In Islam and Judaism, 

some of the feelings such as 

hatred and envy are considered to 

be sin even not to be spoken.

It is precisely of secularism are 

caused from this distinction 

that is the moments, action and 

movements divided into two as 

worldly and ethereal in Christian 

faith. All the work derivative 

of earthly actions being done 

during the day is managed by 

the political authority and other 

jobs which are derivative of the 

ethereal acts by the church. 

Therefore, the political and 

spiritual authority in Christianity 

could be eluted into two, is 

divided.

If you like pausing this article 

here let’s try to deal with the 

details of laicism in the next issue.

I wish everyone the days to 

discover the richness of the 

concepts. 

Dr. Teyfur
ERDOĞDU

Laicism and Secularism -I-
There are two concepts 
that I want to address 
in this issue: Laicism 
and Secularism. I have 
chosen these two concepts 
to search together that 
I think it will make 
the subject to easier to 
understand and provide. 
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ANKARA (Sivil İnisiyatif) Baş-

kent Platformu genel başkanı  

muatafa kurt ve yönetim kuru-

lu ile bir araya gelen Konyalılar derneği 

Genel başkanı Mehmet ERKOÇ ve der-

nek temsilcileri 

Sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları 

nasıl olmalı, sistemden kaynaklı sorun-

larının neler olduğu ve işlevselliklerinin 

nasıl artırılacağı hususunda mini bir 

konferansta bir araya geldiler. ERKOÇ 

toplantı sonunda Başkent platformu-

nun yola çıktıklarından bugüne kadar 

çok hızlı yol aldıklarını ve kendilerine 

karşıda büyük bir teveccüh olduğunu 

söyledi. Kendilerinden  örnek bir sivil-

toplum kuruluşu olarak faydalanmak 

istediklerini belirtirtti. Kardeş bir kuru-

luş olarak hizmet üretmekten duyacak-

ları memnuniyedi dile getirdi.

NİÇİN “KONYALILAR DAYANIŞMA 
DERNEĞİ”

ERKOÇ;  Dernek,  “İnsanın  doğduğu 

yer değil doyduğu yer önemlidir”  

sözüne saygı gösteren aynı zamanda 

doğduğu yere de gücü yettiği kadar 

hizmet etmesi gerektiğine inanan, bu 

yüzden “ Her Konya’lının Konya İçin 
Söyleceği Bir Sözü Ve Yapabileceği 
Bir Şey Olmalı” sözünü  slogan olarak 

benimsemiş, birlik ve beraberlik içinde  

memleketimiz ve hemşerilerimiz için 

ne yapabiliriz ?  diyerek yola çıkmış 

memleketini seven bir grup Konya sev-

dalısıdır.

Sivil Toplum Kuruluşları olarak  pek  

iyi olmayan imajımızı düzeltme 

konusunda fazla hayalci olmadan 

yaptıklarımızla bir etki bırakarak, sırf 

bir  şeyler yapılmış olsun diye faaliyetler 

yapmaktansa; Hemşerilerimizin 

Derneğimize sahip çıkacakları 

programlar yaparak yeniden güven ve 

itibar kazanmayı hedeflemektedir.

Bunu yaparken Mevlana’nın “ düne ait 

ne kadar söz varsa dünle beraber gitti 

“cancağızım”. Şimdi yeni şeyler söy-

lemek lazım ” sözünden yola çıkarak 

geçmişe takılı kalmadan ama geçmişte 

yapılanlara saygı duyarak onların bilgi 

birikim ve tecrübelerinden faydalana-

rak onların yaptıklarından daha fazlası-

nı, yapılmak istenip de yapılamayanları 

başarmayı hedeflemektedir.

Bir kişinin sahiplenmesiyle her 
şeyin yapılabileceğine inanıyoruz. Ne 

yaparsak yapalım karşılık bulacak bir 

iş yapmayı, Konya’mız için  ahenk 
sağlama ve toparlanma sürecine 
katkı sağlayarak birlik ve beraber-
lik içinde bir güç olarak ortaya çıkmak 

istiyoruz.

Erkoç; Memleketimizi ve insanları sevi-

yoruz. Onlar için birşeyler yapmazsak 

hiç bir gelişmeyi sıradanlıktan kurtara-

mayacağımızı biliyor ve onlar için hep 

iyi şeylerin yapılmasını istiyoruz dedi. 

Biz  önceliklerimizi belirlemezsek kay-

naklarımızı iyi kullanamayacağımızın 

bilincinde olarak hep istişare ederek 

ortak akıl toplantıları yaparak azami 

katılımla en doğru kararları almak isti-

yoruz ve herkesten buna destek olması-

nı bekliyoruz.

Öncelikle Derneğimize ait bir web 

sitesinin kurulumu sağlanarak ve mail 

grupları oluşturarak 

iletişimin en iyi şekilde 

kullanılması sağlanacak, 

birlik ve beraberlik 

içinde sizlerden gelen 

önerilerle şekillendirilen 

her zaman merak 

edilip kontrol edilen 

bir site oluşturmayı 

amaçlamaktayız. (Ta-

mamlanma aşamasında)

 Konya’ya hizmet et-

miş kişilerin tespitinin 

yapılarak, hayatta olan 

ve ulaşılabilen kişiler-

le irtibata geçilecek,  

Konya’nın isim yapmış 

ünlü siyasetçi, sanatçı 

ve toplumda öne  çıkmış 

kişilerinin katılımıyla 

geniş katılımlı bir “ Konya Gecesi ” orga-

nize edilerek Dernek faaliyetlerine katkı 

sağlayacak  bir organize ile Konya’nın 

tanıtımına yardımcı olunacak.

Herkese eşit mesafede durularak Yine 

Mevlana’nın dediği gibi “ Her ne olur-

san ol yine gel” diyerek herkese ku-

cak açarak, hemşerilerimizin gönüllü 

katılımları ile eğitim, sağlık, kültür 

gibi  komisyonlar kurularak  daha geniş 

katılımlı takibinin yapılarak  daha iyi 

sonuç alıcı işler yapılmaya çalışılacaktır.

Mahalle veya İlçe Temsilcilikleri gibi 

daha küçük bölgelerde örgütlenerek 

daha geniş bir kitleye  ulaşmak ve her 

türlü faaliyetleri takip edebilmek. 

Şehirlerde birçok etkinliklerin yapılma-

sını yönelik çalışmalarımız var . (11-17 

Haziran 2013 tarihleri arası Ankara 

Atatürk Kültür Merkezi’nde organi-

ze için onay alındı.Valilik,Belediye 

ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile 

irtibatlı bir şekilde Çalışmalar de-

vam ediyor. En Kısa sürede Tertip 

Komitesi belirliyoruz. Parlamenter 

ve üst düzey bürokratlarımızla sık sık  

bir araya gelerek, güncel ve ülkemizi 

ilgilendiren konularda fikir alışverişinde 

bulunabileceğimiz panel sempozyum 

ve çalıştay  gibi çözüme yönelik geniş 

katılımlı organizasyonlar tertip etmek 

diyerek sözlerini tamamladı…

“ Her Konya’lının Konya 
İçin Söyleyeceği Bir Sözü Ve 
Yapabileceği Bir Şey Olmalı” 

Konyalılar dayanışma derneği başkanı Mehmet Erkoç, Başkent 
Platformunu tanışma ziyareti yaptı ve yapmış oldukları 
çalışmaları anlattı ; 
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ANKARA (Non-Governmental 
Initiative The Chairman of 

The Association for People 

from Konya Mehmet ERKOÇ and the 

representatives of the Association came 

together with the Chairman of The 

Capital City Platform Mustafa KURT 

and the Board Members of the Platform 

at a mini conference about how should 

the non-governmental organizations 

works are, and how could their func-

tionalities be improved. ERKOÇ stated 

that the Capital Platform has proceeded 

very fast and there is a great courtesy 

towards them. They would like to ob-

tain benefit out of their experiences 

as being a master non-governmental 

organization. He pointed out that they 

would be pleased to serve as a brother 

organization. 

WHY “THE ASSOCIATION FOR 
PEOPLE FROM KONYA”? 
ERKOÇ;our Association is an organiza-

tion that respects the statement of “the 

most important place for a person is 

not where he was born but he earns a 

living” but at the same time we believe 

that one should serve for the place 

he was born  to the extend he is able 

to and so we accept the statement of 

“Each Persona from Konya Should 
Have a Word About and Something 
to do for Konya” as a slogan and we 

are a group of patriots and Konya lov-

ers who work together for the sake of 

our city and our people. 

As a Non-Governmental Organizations 

we are aimed to make an improvement 

in our image which has not been very 

good by not merely doing something 

but with conducting solid impacts that 

would affect our citizens to stake out a 

claim for our Association and to regain 

their confidence and respect. While 

doing this we started our path with a 

quote from Mevlana “Everything about 

yesterday has gone with yesterday my 

dear, now it is time to say something 

new”. So we didn’t dwell on the past 

but respect what has been done so far 

by making use of their knowledge and 

experience for taking those experiences 

further. 

We believe that everything can be 
done by embracement of a person. 
Whatever we do we want to do 
something that will have a corre-
spondence, and we wish to emerge 
by providing harmony and by con-
tributing the recovery process of 

Konya to be a city of power in unity 
and solidarity.

Erkoç; we love our city and our people. 

We are very well aware that if we don’t 

do something for them we cannot re-

lieve any improvement from ordinari-

ness and we know that they deserve the 

best of everything. We know that if we 

don’t determine our priorities we can-

not use our sources well so by conduct-

ing counseling meetings with the high-

est number of participation we wish to 

have right decisions and we wait for the 

support of everybody.   

First of all, with the in-

stallation of a web site 

and e-mail communica-

tion groups belonging 

to our association we 

will ensure the best use 

of communication. We 

aim to create a web-site 

formed in unity which 

is always wondered and 

controlled. (Under con-

struction)

We are going to iden-

tify the people who 

have served for Konya, 

among those who are 

alive and accessible. 

By the participation of 

politicians, artists those 

who became famous from Konya we are 

going to organize a “Konya Night”, to 

contribute the activities of the associa-

tion and to help in the promotion of 

Konya.

However, by staying at an equal dis-

tance to all as in  Mevlana emphasized 

in one of his quotations “Come, come 

whoever you are” we open our arms to 

everyone, with the participation of vol-

unteer citizens in the field of education, 

health, culture and with the establish-

ment of commissions result oriented 

works will be done. We also aimed to 

reach a wider public and to be able to 

follow all kinds of activities by organiz-

ing neighborhood or town agents in 

smaller areas. 

He finalizes his speech by saying “We 

have had many works related to carry 

out different kinds of activities in the 

cities. (We have got the permission 
to hold an organization in Ankara 
Atatürk Cultural Center between 
11-17 June 2013. We are still in 
contact with Governorship, Munici-
pality and Provincial Directorate of 
Culture and Tourism. We often come 

together with our Parliamentarians and 

senior bureaucrats to exchange ideas on 

issues that concern our country and we 

organize panels symposiums and work-

shops”..

“Each Persona From Konya 
Should Have A Word To Tell 
About And Something To Do 
For Konya”

The Chairman of the Association of Solidarity for People from 
Konya made a meeting visit to the Capital City Platform and 
stated about the works they have done; 
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Ankara Büyükşehir Belediye-
si EGO Genel Müdürlüğü, 
Türkiye’de ilk kez yapılan 

“EGO Cepte” uygulamasıyla ulaşımda 
Ankaralılar’a büyük bir kolaylık sağladı. 
Gazetemize konuşan EGO Genel Müdü-
rü Necmettin Tahiroğlu, “Ankaralılar’ın 
hizmetine açtığımız ‘EGO Cepte’ uy-
gulamasıyla durakta otobüs bekleme 
derdine son verdik. Uygulamayla evden, 
işten, cep telefonundan veya tablet 
bilgisayarlardan beklediğiniz otobüsün 
kaç dakika sonra durakta olacağını öğ-
renip, gideceğiniz yere hangi otobüsleri 
kullanarak ulaşabileceğinizi de görmek 
mümkün” dedi. 

“EGO Cep’te” ile bütün duraklar 
akıllı!

Tüm otobüslerde araç takip sistemi 
bulunduğunu belirten EGO Genel Mü-
dürü Necmettin Tahiroğlu, “Ankara’da 
bulunan 7 bin durağa numara verilerek 
bütün duraklar “akıllı” hale getirilmiş-
tir. Vatandaşlarımız durak numaralarını 
“EGO Cep’te” uygulamasına girerek 
kolayca o duraktan geçecek otobüslere 
ulaşılabilmektedir. EGO Cep’te uygu-
lamaları akıllı telefonlarda (iPhone, 
Android, Windows 8 Phone), tablet 

bilgisayarlarda ve masaüstü bilgisayar-
larda kullanılabilmektedir. Mobil Web, 
Android, Apple ve Windows 8 Phone 
uygulamaları şu ana kadar yaklaşık 228 
bin kişiye ulaşmış olup bu sayı her ge-
çen gün artmaktadır” dedi. 

Uygulamanın Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi EGO Genel Müdürlüğü kay-
nakları kullanılarak Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığı tarafından hazırlandığını 
belirten Necmettin Tahiroğlu, “Kulla-
nıcıların geri dönüşleri bizim için çok 
önemlidir. Bu yüzden kullanıcıların 
ilettiği görüş, öneri, sorun ve yorumları 
an be an takip ediyoruz ve en kısa 
zamanda kendileriyle irtibata geçip 
gerekli bilgileri alarak konu hakkında 
yapılması gerekli olan işleri zaman 
kaybetmeden yapmaktayız. “EGO 
Cep’te” uygulamalarında bir çok farklı 
modül bulunmaktadır. Her bir modül 
vatandaşın kullanımına uygun şekilde 
dizayn edilmiş olup gelen yorumlar 
ışığında gerekli değişiklikler yapılmak-
tadır. Sürekli geliştirilmekte olan “EGO 
Cep’te” uygulamasında ‘Favorilerim, 
Otobüs Nerede?, Hat Ara, Adres Ara, 
Nasıl Giderim?, Neredeyim?, Önemli 
Yerler, Duyurular, Sorun Bildir’ modül-
leri bulunmaktadır. Uygulamalara www.

Uluslararası Sivil İnisiyatif gaze-
tesi Kahraman Maraş il temsil-
cisi ve Başkent Platformu  da-

nışma kurulu üyesi Şahin Karpuzoğlu 
mutlu ve özel bir günde dostları ile bir 
arada idi.

Şahin  Karpuzoğlu; oğlu Mustafa’nın 
söz merasimi için dostları ile birlikte 
Şahin ailesini ziyaret etti.

Mustafa Karpuzoğlu ve Nihan 
Şahin’in  bu mutlu günlerinde dostları 
da oradaydı.

 Şahin Karpuzoğlu ve Erdal Şahin aile-
lerinin yakın dostları, akrabaları mera-
sime katılırken  ayrıca davetliler arasın 

da  Başkent Platformu Genel Başkanı 
Dr. Mustafa Kurt, Uluslar arası Sivil 
İnisiyatif Gazetesi Genel Müdürü Tülay 
Erim Çömez, İşadamı Durdu Yıldırım, 
Murat Değirmenci, Tevfik Akgün, Fatih 
Kazancı  gibi birçok davetli katıldı.

Merasim de konuşan Mustafa Kurt; 
“Bu yuvayı kurmaya karar vermiş olan 
gençlerin bu ilk adımların da  bulunarak 
mutluluğunu paylaşıyoruz, unutmayın 
ki paylaşıldıkça çoğalan tek şey sevgidir. 
Bu akitle kutsallaştırdığınız sevginiz 
hep çoğalsın” dedi. 
Biz de Sivil İnisiyatif gazetesi olarak 
genç çiftte mutluluklar diliyoruz.

ego.gov.tr internet adresinden veya 

Android Market, Apple Store, Windows 

8 Phone Store’dan “EGO Otobüs Hat-

ları” adıyla ulaşabilirsiniz. Ayrıca EGO 

Cep’te Facebook(www.facebook.com/

egocepte) ve Twitter(www.twitter.

com/egocepte) adresinden uygulama 

ile alakalı görüş, öneri veya sorunları 

bildirebilirsiniz.”dedi. 

Durakta Otobüs Bekleme Devrine Son

EGO Genel Müdürlüğü 
“EGO Cepte” 
uygulamasıyla 
Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştirdi ve 
durakta otobüs 
bekleme devrine son 
verdi.

ULUSLARARASI SİVİL İNİSİYATİF 
GAZETESİ KAHRAMAN MARAŞ 
İL TEMSİLCİSİ VE BAŞKENT 
PLATFORMU  DANIŞMA KURULU 
ÜYESİ ŞAHİN KARPUZOĞLU’NUN 
MUTLU GÜNÜ 
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Kahraman Maraş Regional 
representative of International 
Non- Governmental Initiative 

Journal and Advisory Board Member 
of Capital City Platform Şahin 
Karpuzoğlu met with his friends on a 
happy and special day in his life. Şahin  
Karpuzoğlu; visited Şahin family for 
the engagement ceremony of his son 
Mustafa with his friends. 

Their friends were there to share the 
happy occasion of Mustafa Karpuzoğlu 
and Nihan Şahin. 

 Şahin Karpuzoğlu and Erdal Şahin’s 
close family friends and relatives as 
well as many other invitees like Capital 

City Platform Chairman Dr. Mustafa 
Kurt, International Non- Governmental 
Initiative Journal Director General 
Tülay Erim Çömez, Businessmen Durdu 
Yıldırım, Murat Değirmenci, Tevfik 
Akgün and Fatih Kazancı attended the 
ceramony.

Mustafa Kurt stated at the ceremony 
that; “We are here to share the 
happiness of the couple decided to start 
a family, remember that love is the 
only that thing that grows by sharing. 
May your love that you have glorified 
with this act deepen forever”. As of 
International Non- Governmental 
Initiative Journal, we wish happiness to 
the young couple.. 

Ankara Metropolitan 
Municipality General 
Directorate of EGO, with the 

application of “EGO Mobile Phone App” 
for the first time in Turkey provided a 
great convenience in transportation to 
the residents of Ankara. EGO General 
Manager - Necmettin Tahiroğlu 
speaking to our newsletter, “‘EGO 
Mobile Phone App’ that we opened to 
the service of the residents in Ankara 
we gave an end waiting for bus at the 
bus stop. With the application we 
can learn from home, work, mobile 
phone, or tablet computers that the 
bus we expect will be at the stop after 
how much time and it is possible to 
see which buses are available at your 
destination “he said.  

“With the application of ‘EGO 
Mobile Phone App’all the stops are 
smart!  

Necmettin Tahiroğlu, General Director 
of EGO who stated that all the busses 
have vehicle tracking system, All the 
stops has been made “smart” by giving 
number to 7 thousand stops in Ankara. 
Our citizens can reach to the bus which 
will pass through that stop easily 
entering the stop number to the ‘EGO 

Mobile Phone App’. ‘EGO Mobile 
Phone App’ could be used on smart 
phones (iPhone, Android, Windows 
8Phone), tablet computers and desktop 
computers. Mobile Web, Android, Apple 
and Windows 8 Phone apps has reached 
about 228 thousand people so far and 
this number is increasing every day, “he 
said.

Necmettin Tahiroğlu who stated that 
the application is prepared by the 
Department of Information Technology 
using the resources of EGO General 
Directorate of Ankara Metropolitan 
Municipality” said our customer 
feedback is very important for us. 
Therefore, we follow-up users ideas, 
suggestions, problems and reviews 
moment to moment and taking the 
necessary information as soon as 
possible by contacting them about the 
issue to carry out the necessary works 
without delay. ‘EGO Mobile Phone 
App’ has a lot of different modules. 
Each module has been designed to 
be suitable for the use of citizens the 
necessary changes are being made in 
the light of the comments. ‘EGO Mobile 
Phone App’ constantly being developed 
has ‘Where my Bus is? Search for line, 
Address Lookup, How to go? Where 

am I? Important places, news, report 

problem modules.  Applications can 

be accessed from the internet site of 

www.ego.gov.tr    or the Android Market, 

Apple Store, Windows 8 Phone Store by 

name of “EGO Bus Lines”. Also he said 

“you can report your comments and 

suggestions related with the application 

‘EGO Mobile Phone App’ on Facebook 

(www.facebook.com / egocepte) and 

Twitter (www.twitter.com / egocepte) “.

Stop Waiting For Bus At The Bus Stop 

General 
Directorate of EGO 
realized a first with 
the application of 
“EGO Mobile Phone 
App” in Turkey 
and gave an end 
waiting for bus at 
the bus stop
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GOVERNMENTAL INITIATIVE 
JOURNAL AND ADVISORY 
BOARD MEMBER OF CAPITAL 
CITY PLATFORM ŞAHİN 
KARPUZOĞLU’S HAPPY DAY



Temmuz 2013
SİVİL İNİSİYATİF26

edilmiştir ve yasama ile yürütme arasında 
karşılıklı olarak birbirini denetleyen ve bir-
birlerine müdahale edebilen bir ilişki söz 
konusudur.  

Her ülke kendi siyasi, tarihi, kültürel, hu-
kuki ve idari yapısına en uygun olacağını 
düşündüğü hükümet modellerinden bir ta-
nesini seçmek ya da kendi modelini üretmek 
durumundadır. Bu hükümet modellerinden 
herhangi birisini tercih etmenin doğal ve 
zorunlu olarak herhangi bir devlet sistemini 
tercih etmeye icbar ettiğini söylemek de son 
derece yanlıştır. Yani parlamenter sistemi 
tercih eden bir ülke, Almanya örneğinde 
olduğu gibi federal bir devlet sistemini de, 
Türkiye örneğinde olduğu gibi üniter bir 
devlet sistemini de seçebilir. Aynı şekilde 
saltanat/monarşi türü bir devlet sistemini 
seçebileceği gibi (İngiltere örneği), cumhu-
riyet türü bir devlet sistemini de (Türkiye 
örneği gibi) seçebilir. Dolayısıyla başkanlık 
sistemini önermenin beraberinde federal 
bir devlet yapısını da zorunlu kıldığını iddia 
edenlere, ‘bizimle aynı hükümet sistemini 
tercih eden Almanya’da federal bir devlet ya-
pısı olduğuna göre, Türkiye’de aynı mantıkla 
neden federal bir sistem yok?’ diye sormak 
gerekir. Yine bu kişilere ‘parlamenter bir 
hükümet modeline sahip olan İngiltere’de 
krallık söz konusu iken, nasıl oluyor da 
Türkiye’de parlamenter sistem olmasına 
rağmen krallık yok?’ sorusunu da yöneltmek 
gerekir. 

Nihai olarak, nasıl bir bakış açısı, 21. 
Yüzyıl Türkiye’sini bulunduğu yerden 
farklı bir konuma kavuşturabilir? Kamu-
oyunda genel anlamda bir uzlaşı kültürü-
nün hakim olmaya başladığını söyleyebi-
lir misiz? Buyurun, Sayın Bakanım, son 
söz sizin:

Uzun yıllara dayanan hükümet sistemi tar-
tışmalarının en yoğun biçimde yaşandığı 
bir döneme tanıklık ediyoruz. Siyasal ve 
ekonomik istikrarsızlığın en üst düzeyde 
yaşandığı 1990’lı yılların ardından 21. yüz-
yılın ilk çeyreğinde tek parti iktidarı altında 
yakalanan istikrar dönemi, bu tartışmaların 
yoğunlaşmasındaki öncelikli unsuru oluş-
turuyor. Ancak söz konusu tartışmaların 
yoğunlaşmasındaki asıl belirleyici etken, 
mevcut hükümet sisteminin içerdiği kako-
fonik yapıdır. Bu yapı, ülkedeki her sorunu 
derinden etkileyen ve dahası bu sorunlara 
kaynaklık eden olumsuz bir içeriğe sahiptir. 
Türkiye’nin hükümet sisteminin yol açtığı 
bu sorunlu yapıdan kurtulması için öncelikli 
olarak önyargılara dayalı olmayan ve rasyo-
nel bir temelde gerekçelendirilmiş sağlıklı 
bir tartışma ortamının oluşturulması gerek-
mektedir. Unutulmaması gerekir ki, Türkiye 
için en uygun hükümet sisteminin ne oldu-
ğu konusunda görüş ayrılıkları söz konusu 
olabilir, ancak mevcut hükümet modelinin 
ürettiği sorunlar konusunda kamuoyunda, 
aydınlar ve siyasi partiler arasında ciddi bir 
uzlaşmanın olduğu da aşikârdır. 

Teşekkür ederiz Sayın Bakanım, bizleri 
bilinmeyenler konusunda bilgilendirdiği-
niz için…

dırlar.  Bu yargı da, baştan sona sorunludur. 
Gerek parlamenter sistem, gerekse başkan-
lık ve yarı başkanlık sisteminin temel refe-
ransı ve kaygısı demokratik devlet ilkesine 
en uygun formu oluşturmaktır. Başkanlık 
sistemine karşı çıkanların, cumhuriyet ve 
demokrasi kavramlarını “halkın kendi ken-
disini yönetmesi” biçiminde tanımlayan 
ilkokul bilgisi düzeyindeki yaklaşımları ve 
bu yaklaşım uyarınca demokrasi ile parla-
menter cumhuriyeti özdeşleştirmeleri ve 
başkanlık sistemi tartışmalarını ‘demokrasi 
elden gidiyor’ şeklinde sunmaları çok ciddi 
bir manipülasyondur. Şu hususun altını çiz-
mek gerekir ki; başkanlık-yarı başkanlık ya 
da parlamenter sistem adı verilen hükümet 
sistemlerinin tamamı bu anlamda cumhuri-
yettir, halkın kendisini yönettiği rejimlerdir. 
Dolayısıyla hükümet sistemi tartışmala-
rını böyle bir zeminde yürütmek oldukça 
sağlıksızdır. Kaldı ki, başkanlık sistemi 
modelinin en iddialı olduğu konulardan 
biri,  parlamenter sistemin aksine, hem ya-
samanın hem de yürütmenin doğrudan halk 
tarafından seçildiği gerekçesiyle demokratik 
ilkelerle daha çok uyumlu olduğu yönündeki 
varsayımıdır. Tartışmayı bu formatta yürü-
ten ve benzer argümanları dile getirenlerin 
açıkça bir hükümet sistemi fetişizmi içinde 
bulundukları ve bu nedenle de manipülasyo-
na açık tezleri dillendikleri barizdir. 

Hükümet sistemi tercihi noktasında bir fe-
tişizm içine girerek parlamenter rejimi ya da 
başka bir modeli ‘olmazsa olmaz’ formunda 
sunmanın gereği yoktur. Her ülke kendi 
siyasal, kültürel, ekonomik, tarihsel ve 
toplumsal alt yapısına uygun modeli tercih 
etmekte özgürdür. Hükümet sistemi tercihi-
nin başlı başına sorun üreten bir mekaniz-
ma olması durumunda değiştirilebileceği ve 
farklı bir sistemin oluşturulabileceği açıktır. 
Türkiye şu anda tam da böyle bir sorun ile 
karşı karşıyadır. Anayasal anlamda hükü-
met modeli tercihimiz ülke sorunlarının 
çözümüne değil, sorunların yoğunlaşmasına 
ve kalıcı hale gelmesine neden olmaktadır. 
Bu nedenle de, yeni anayasa sürecinde çö-
züm bekleyen en kritik sorun alanlarından 
birisi hükümet sistemi tercihidir. Ancak 
salt hükümet sistemi tercihimiz değil, aynı 
zamanda tercih ettiğimiz sistemin evrensel 
tanımlamalarla uyumlu bir forma kavuş-
ması da bu tartışmanın ana unsurlarından 
birisi olmalıdır.

Hükümet Sistemi Fetişizmi Yaratmak-
tan Kaçınılmalı

İlginçtir, parlamenter sisteme karşılık baş-
kanlık sistemini tartışmak bir nevi “cum-
huriyetin kazanımlarını” kaybetmek olarak 
gösteriliyor. Bir anlamda, parlamenter sis-
temin Türkiye için ‘olmazsa olmaz’ mesabe-
sinde olduğu iddia edilerek bir fetişizm yara-
tılıyor. Bu fetişizm çabası, hükümet sistemi 
tartışmalarını sağlıksız hale getiren önemli 
unsurlardan biridir. Parlamenter sistem ya 
da diğer sistemlerin hiçbiri mutlak ve ev-
rensel nitelikte olmayıp, her toplumda aynı 
sonuçları veren hükümet sistemleri değildir. 
Her ülke kendi pozisyonuna göre hükümet 
sistemi tercihinde bulunabilir. Bu tercihin 
diğer anayasal kurumlardan hiçbir farkı yok-
tur. Revize edilmesi ya da değiştirilmesi, bir 
ülkeyi batırmaz ve bölmez. Böyle fobilerle 
hareket ederek tartışma yürütülemez.  

Parlamenter sistem ya da diğer sistemler bir 
ülkede hükümetin nasıl organize edileceğini 
gösteren örneklerdir. Her birinin artıların-
dan ve eksilerinden bahsetmek mümkün-
dür. Bu üç ayrı hükümet modelini birbirin-
den ayıran temel unsurlar iki başlık halinde 
değerlendirilebilir: Yasama ve yürütme 
arasındaki ilişkilerin nasıl organize edildiği 
ve yürütme gücünün kimin/kimlerin elinde 
bulunduğu. Genel olarak başkanlık sistem-
lerinde yürütme tek başlıdır ve yasama ile 
yürütme arasında sınırları keskin çizgilerle 
belirlenmiş bir kuvvetler ayrılığı söz konu-
sudur. Diğer hükümet modellerinde ise ge-
nel olarak yürütme iki başlı (Cumhurbaşka-
nı/Kral-Bakanlar Kurulu) bir biçimde dizayn 

ideolojik bir kutuplaşma ekseninde konuya 
yaklaşmaktadırlar. Oysa tüm bu tartışmala-
rın demokratik hukuk devleti idealini esas 
alan bir zeminde gerçekleşmesi gerekir. 

Peki, sayın bakanım? Başkanlık sistemi-
nin öngördüğü federal yapı ülkemiz için 
önemli bir handikap mı? Bu konudaki 
muhalefetin siyasi rekabet üzerine monte 
edilmesini doğru buluyor musunuz?

Başkanlık sistemine ilişkin tartışma süreci-
ne bakıldığında, öne çıkan çeşitli unsurların 
varlığı dikkat çekmektedir. Bu unsurların 
birincisi, başkanlık sisteminin öngördüğü 
federal yapının Türkiye’yi böleceği endi-
şesidir. Ancak burada hükümet sistemi ile 
devlet sistemi kavramlarını karıştırmaktan 
kaynaklı bir yanıl(t)ma söz konusudur. 
Deneyimli siyasetçilerin “başkanlık sistemi 
Türkiye’yi böler, çünkü başkanlık sistemin-
de federal yapı vardır” önermesine sığınarak 
başkanlık sistemini reddetmeleri, yalnızca 
trajikomik ifadesi ile tanımlanabilir. Zira 
başkanlık sistemi bir hükümet sistemidir ve 
ülkeler anayasalarında bu konuda bir tercih-
te bulunurlar. Bu tercih onları devlet sistemi 
konusunda hiçbir şeye zorlamaz. İkisi bir-
birinden tamamen farklı tercih alanlarıdır. 
Bu önermeyi dillendirenler, küçük çaplı 
bir araştırmayla dahi, kendisini üniter bir 
yapıda tanımlamış olmasına rağmen, hükü-
met sistemini başkanlık olarak kurgulayan 
devletlerin mevcut olduğunu görebilirler. Ya 
da tıpkı bizdeki gibi, parlamenter bir cum-
huriyet ile yönetilmekte olan birçok ülkenin 
de federal bir devlet yapısına sahip oldukları 
bilgisine kolayca ulaşabilirler. Galat-ı kebir 
türünden böyle bir hatayı siyasetçilerin ya-
pıyor olması tartışmanın yürüdüğü sağlıksız 
zemini gösteren en ciddi örnektir.

Türkiye’de hükümet sistemi tartışmalarının 
ilginç bir boyutu da, yeni bir hükümet siste-
mine karşı çıkanların, muhalefetlerini siyasi 
rekabet üzerine bina etmeleridir. Geçmişte 
Turgut Özal ve Süleyman Demirel’in, günü-
müzde ise Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi 
rakipleri, yeni hükümet modeli önerisini, 
Türkiye’nin sorunlarının çözümü açısından 
değerlendirmek yerine, kendi siyasi gelecek-
lerini nasıl etkileyeceği üzerinden ele almayı 
tercih etmişlerdir ve etmektedirler. Hal böy-
le olunca, tartışmada kullanılan argümanlar 
da bir manipülasyon sürecinin unsurları 
niteliğine bürünmüş, yeni hükümet modeli 
önerisi ayrıntılı ve sağlıklı bir biçimde tar-
tışılmaktan uzak bir duruma getirilmiştir. 
Başkanlık sistemi tartışmalarının ilk kez 
Recep Tayyip Erdoğan’ın talebiyle gündeme 
geldiği ve onun kişisel isteğine göre şekil-
lendiği yönündeki siyasal karşı çıkışlar, söz 
konusu manipülasyon çabalarının en çok 
kullanılan argümanlarından biridir.  Oysa 
bu argüman hiçbir şekilde doğruyu yansıt-
mamaktadır. Türkiye’de hükümet sistemi 
tartışmaları, yukarıda da ayrıntılı bir biçim-
de belirtildiği üzere, parlamenter rejimin 
kurumsallaştırılmaya çalışıldığı 1850’li 
yılların sonundan itibaren tartışma konusu 
olmuştur. 

Başkanlık sistemini cumhuriyet ve de-
mokrasi kavramı ile nasıl bağdaştırıyor-
sunuz? Hükümet sistemi tercihi nokta-
sında konuya bakış açısı nasıl olmalıdır, 
sizce? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşır 
mısınız?

Başkanlık sistemine ilişkin tartışmalarda 
kafa karıştırıcı olan bir diğer husus ise, cum-
huriyet kavramı ile demokrasi kavramının 
özdeşleştirilmesidir. Kategorik olarak baş-
kanlık sistemine karşı olanlar, parlamenter 
cumhuriyeti demokrasi ile özdeş bir biçimde 
sunmakta ve sanki hükümet sistemi terci-
hinin başkanlık sistemi yönünde değişmesi 
durumunda demokrasiden uzaklaşılacağı 
yönünde bir algı oluşturmaya çalışmakta-

Hâlihazırda yürürlükte olan anaya-
sada hükümet sistemi tercihinin 
yanlışlığı kadar, tercih edilen parla-

menter cumhuriyet modelinin genel kabul 
görmüş değerlendirme ve tanımlamalarla 
uyumsuzluğu da ciddi bir sorundur. Anaya-
sal yapımızda 1961 Anayasası ile başlayıp, 
1982 Anayasası ile daha da karmaşık hale 
gelen bir hükümet sistemi tanımı söz konu-
sudur. Özellikle bugün kullanmakta olduğu-
muz anayasada yer alan düzenlemeler hü-
kümet sistemini tanımlamamızı neredeyse 
imkânsız hale getirmektedir. 

1982 Anayasası’nın öngördüğü hükümet 
sisteminde eleştiri konusu edilebilecek ilk 
husus, kurgulanan hükümet modeli konu-
sundaki tutarsızlıktır. Adeta nevi şahsına 
münhasır bir model olan bu yapı, ne parla-
menter sistemle, ne yarı başkanlık sistemiy-
le, ne de başkanlık sistemiyle uyumludur. 

Eleştiriyi hak eden ikinci husus ise, hukuk 
devleti ilkesiyle açıkça çelişen bir biçim-
de yasama, yürütme ve yargı alanlarında 
sistemi tıkayacak denli yüksek yetkilerle 
donatılmış bir makamın, yani cumhurbaş-
kanlığının ihdas edilmesi ve bu makamda 
oturan kişinin anayasada ‘sorumsuz’ olarak 
tanımlanmış olmasıdır. Bu durum, milli 
iradeyi yansıtması bakımından asıl yetkili ve 
sorumlu olan ve millete hesap veren siyasal 
iktidar karşısında, onun tasarrufları üzerin-
de söz sahibi olan ve fakat hesap vermeyen 
‘sorumsuz’ bir cumhurbaşkanı profilinin 
oluşmasına yol açmıştır. Bu da, hem hukuk 
devletinin ilkeleriyle hem de demokratik 
devletin temel koşullarıyla çelişen bir yapı 
üretmiştir. 

Mevcut anayasal yapıya yönelik üçüncü 
ve en önemli eleştiri konularından biri de, 
1980 Askeri Darbesini gerçekleştirenlerin 
gözetiminde hazırlanan 1982 Anayasası’nın, 
söz konusu darbecilerin kişisel arzu ve men-
faatleri doğrultusunda şekillendirilmesidir. 
Darbe öncesindeki siyasal ortamın da etki-
sinde kalınarak hazırlanan 82 Anayasası, bu 
yönüyle kişiye has bir nitelik arz etmektedir. 
Özellikle Danışma Meclisi ve Milli Güvenlik 
Konseyi tutanakları dikkatlice okunduğun-
da, bu hassasiyet kendisini açıkça hisset-
tirir. Bu tutanakların cumhurbaşkanının 
konumuyla ilgili kısımları incelendiğinde, 
anayasa yapıcıların temel kaygısının, hükü-
met sistemi tartışmalarından çok, darbeci-
lerin yasama, yürütme ve yargı başta olmak 
üzere, her alandaki ana belirleyiciliğini 
sürdürecek bir yapıya hayatiyet kazandır-
mak olduğu rahatlıkla görülebilir. Daha açık 
ifadeyle, darbeciler kendi içlerinden birini 
cumhurbaşkanı yapacaklarının garantisiyle 
sistemin odağına cumhurbaşkanını yerleş-
tirmişlerdir. Ve aşırı yetkili olarak tanımla-
dıkları cumhurbaşkanını ‘sorumsuz’ kabul 
etmekte hiçbir beis görmemişlerdir. Bugün 
tartışmakta olduğumuz hükümet sistemi 
böyle bir dönemin ürünüdür.

Sağlıksız Bir Tartışma Süreci ve Manipülas-
yonlar

Ancak vesayetçi bir anlayışın tezahürü ola-
rak oluşturulan mevcut hükümet sistemine 
ilişkin bu tartışmalar, biraz önce değindiğim 
eleştiriler bağlamında değil, çoğunlukla 
siyasal tavır alışlara ve ideolojik konumlan-
malara göre yapılmaktadır. Bu da, hükümet 
sistemine yönelik tartışmaların sağlıklı bir 
şekilde yapılmasını engellemektedir. Bölün-
me korkusu, federalizm kaygısı, tek adam 
yönetimi, otoriter rejim ve benzeri itham-
lara dayalı olarak yürütülen manipülatif bir 
tartışma süreci söz konusudur. Bahse konu 
ithamları dillendirenler, Türkiye için baş-
kanlık sistemini savunanların üniter dev-
letin devamlılığı yönündeki samimi gayret-
lerini, demokrasi ve hukuk devleti idealine 
olan bağlılıklarını göz ardı etmekte ve salt 
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ernment models the execution is generally 
organized as two-headed (President/King – 
Government) and there is a controlled and 
interfering relation between the legislation 
and execution.  

Each country is required to select any of 
the governmental models appropriate to 
its political, historical, cultural, legal and 
administrative structure, or produce a 
model of its own. It is extremely wrong to 
think that selecting any of these models 
will naturally and compulsorily force you 
to select any of the state systems. In other 
words a country selecting the parliamen-
tary system, can select a federal state sys-
tem like Germany or a unitary state system 
like Turkey. Similarly it is possible to select 
monarchy system (Britain) or republic 
model (Turkey). Thus; for those who claim 
that modeling the presidential system will 
bring along federation system, we can ask 
the question “since there is the federation 
system in Germany, which models the 
same state system with us, we do not have 
federation system here in Turkey”? In addi-
tion, it is also possible to ask these people 
“how come there is a monarchy in England, 
which has the parliamentary system, while 
there is no monarchy in Turkey, which also 
has a parliamentary system”.

Finally which point of view can carry Tur-
key to a further point than now in the 21st 
century? Can we say there is generally a 
reconciliation culture becoming dominant 
among the public?

We are witnessing an era in which the de-
bates on government system that goes back 
to very long history, has become denser 
than ever. The period of stability we have 
caught under the single party leadership in 
the first quarter of the 21st century, after 
long years of political and economic insta-
bility of the 1990s, has been the main ele-
ment for increasing the discussions on this 
issue. However the real factor in increasing 
these debates is the cacophonous structure 
of the current government structure. This 
structure has a negative content, which 
deeply impacts the problems in the country 
and even has become the resource of these 
problems. In order to get rid of this prob-
lematic structure caused by the govern-
ment system of Turkey, it is necessary to 
establish a healthy discussion environment 
justified on reasonable basis and avoiding 
prejudices. We should keep in mind that 
there might be different views regard-
ing the most suitable system for Turkey, 
however it is clear that there is a critical 
reconciliation among the public, intellectu-
als and political parties regarding the prob-
lems produced by the current system. 

Thank you Mr. Minister.. for informing us 
about the unknowns… 

a totally problematic judgment. The basic 
reference and concern of both the parlia-
mentary system and the semi presidential 
and presidential system is to establish 
the most suitable form for the democratic 
state principle. As for the group opposing 
the presidential system, their elementary 
school level definition of republic and de-
mocracy of “self-ruling of the public” and 
their identification of democracy with 
parliamentary republic according to this 
definition, and presenting he discussions 
on presidential system by claiming “the 
democracy is abandoned” is a real manipu-
lation effort. One issue to underline is 
that whether you call it presidential, semi 
presidential or parliamentary system; they 
are all under the system of republic in this 
aspect and are regimes on which the people 
rule themselves. Therefore it is really un-
healthy to conduct these debates on such 
a ground. On the other hand, one of the 
most prominent aspects of the presidential 
system is that, unlike the parliamentary 
system, both the legislation and execution 
are selected directly by the public, which is 
believed to be more consistent with demo-
cratic principles. It is obvious that those 
who conduct the discussion on this format 
and voice similar arguments are clearly in 
government fetishism and thus they voice 
theories open to manipulation. 

There is no need to be involved in govern-
ment system fetishism and introduce 
parliamentary system or any other model 
as sine qua non. Each country is free to 
select the model suitable for its political, 
cultural, economic, historical and social 
backgrounds. It is clear that if government 
system turns into a problem production 
structure, then a different system can be 
formed. Turkey is currently facing exactly 
such a problem. Our government model 
option leads to increasing the problems 
and becoming permanent rather than solv-
ing the problems. Therefore the most criti-
cal issue in the new constitution process is 
the option of government system. However 
the main focus point should be not only 
selecting a system but the consistent of the 
selected system with global definitions.

We Should Avoid Forming Government 
System Fetishism

It is really interesting to see claims that 
discussing presidential system will eventu-
ally lead to losing the “gaining of the re-
public”. In a way they are creating fetishism 
by claiming that parliamentary system is 
“sine qua non” for Turkey. This fetishism 
attempt is the main element making the 
debates unhealthy. Neither the parliamen-
tary system nor the others are not absolute 
and have universal features and do not 
give the same outcomes for every society. 
Every state can select government systems 
according to their positions. This option 
does not differ from other constitutional 
institutions. Revising or changing will not 
destroy or divide a country. Discussions 
cannot be based on such phobias.  

Parliamentary system or other systems are 
samples showing how governments can 
be organized in a country. It is possible to 
mention advantages and disadvantages of 
each system. The basic elements separating 
the three government models can be classi-
fied under two headings: how the relations 
between legislation and execution powers 
are organized and who holds the power of 
execution. Generally, the execution in the 
presidential system is single headed and 
there is a separation of powers through 
clear cut boundaries between the powers 
of legislation and execution. In other gov-

towards the continuation of the unitary 
state and their dedication to the democracy 
and state of law, and approach the matter 
solely on an ideological basis. In fact such 
debates must take place on a ground based 
on the democratic law state. 

Your Excellency, is the federal system fore-
seen by the presidential system is a handi-
cap for our country? Do you think it is 
right to place the opposition on this issue 
on political competition?

Looking at the debates on the presidential 
system, we see various elements in the 
front line. The first one is the concern that 
the federal system will divide Turkey. How-
ever there is a misleading here based on 
confusing the government system with the 
state system. It is really tragicomic to see 
experienced politicians refuse the presiden-
tial system by claiming that “presidential 
system will be dividing Turkey”. Hence the 
presidential system is a government sys-
tem and countries prefer an option on this 
issue in their constitutions. This option 
never forces them to anything regarding 
the state system. These are totally to two 
different options. Those who voice this pro-
posal, even with a very minor research, will 
see that there are many countries, which 
have defined themselves a unitary struc-
ture but have selected the presidential sys-
tem as the government model. Or they will 
also see existence of countries many coun-
tries governed with parliamentary system 
but have a federal state system. The fact 
that such a mistake that we may consider 
as “mumpsimus” is made by politicians 
shows the unhealthy grounds on which the 
debates are made.

An interesting dimension of the govern-
ment system debates in Turkey is that 
those opposing the new government sys-
tem are building their objections on politi-
cal competition. Polticial opposes of Turgut 
Özal and Süleyman Demirel in the past, 
and of Recep Tayyip Erdoğan nowadays 
have preferred to address the proposal of 
new government system on the basis of 
their political future rather than future of 
the country. In such a case the arguments 
used in the debate have turned into ele-
ments of a manipulation process and has 
made it difficult to discuss the models in a 
more detailed and healthy manner. Politi-
cal objections claiming that presidential 
system proposals have first been raised by 
Recep Tayyip Erdoğan and are being shaped 
according to his wills are the most used 
arguments of this manipulation process. In 
fact this argument is totally wrong, since 
the governmental system debates in Tur-
key have started starting from the end of 
1850s during when the parliamentary sys-
tem was aimed to be institutionalized. 

How do you relate presidential system with 
the concepts of republic and democracy? 
How do you think should be the point of 
view to the selection of government sys-
tem?

Another confusing issue regarding the 
presidential system discussions is that it 
is identified with the concepts of republic 
and democracy. Those who categorically 
object the presidential system present par-
liamentary system as identified with the 
republic concept and try to give the per-
ception that abandoning this system will 
lead to distancing from democracy. This is 

In the current Constitution, in addition 
to the incorrectness of the governmen-
tal system option, the disharmony of 

the parliamentary republic model with 
generally accepted evaluations and defini-
tions is a critical problem. In our consti-
tutional structure, there is a definition of 
governmental system, which started with 
1961 Constitution and became more com-
plex with 1982 Constitution. Especially 
the regulations in the current constitution 
have almost made it impossible to define 
the government system. 

The first issue to criticize about the govern-
ment system foreseen by the 1982 Consti-
tution is the contradiction in the construct-
ed government system. This model, which 
is the only sample of its kind, is noncompli-
ant both with the semi presidential system 
and the presidential system. 

The second issue to criticize is the forma-
tion of a post of president, who is assigned 
with extremely high authority even to 
block the system in the fields of legislation, 
execution and jurisdiction, and the fact 
that the person occupying this post is de-
fined as being “irresponsible” in the consti-
tution. This situation has led to formation 
of a presidential profile that does not ac-
count to any authority and has power over 
the practices of the political government 
that is authorized and accounts to the pub-
lic. This has led to formation of a structure, 
which contradicts with the principles of the 
state of law and the democratic state. 

The third and one of the most important 
critics towards the current constitutional 
structure is that the 1982 Constitution 
has been written to reflect the personal 
wills and interest of the perpetrators of 
the 1980 military coup. In this aspect, 
1982 constitution has a feature peculiar 
to a person. If the minutes of the Advisory 
Board and National Security Council are 
read carefully, this feature becomes more 
evident. Examining the parts of these min-
utes regarding the position of the presi-
dent, it becomes clearly visible that the 
basic concern of the constitution writers is 
to make coup perpetrators main actors in 
every field including legislation, execution 
and jurisdiction, rather than focusing on 
government system models. More frankly, 
the coup perpetrators have positioned the 
president to the center of the system to 
guarantee election of one of them as the 
president. In addition they have not found 
it weird to make this president equipped 
with very powerful authorities as “irre-
sponsible”. The government system, which 
we argue nowadays, is the result of such a 
period.

An Unhealthy Argument Process and Ma-
nipulations

These debates regarding the current gov-
ernment system, which was formed as 
a reflection of a tutelary approach, are 
made on political stances and ideological 
positioning rather than the critics I men-
tioned above. This leads to an unhealthy 
discussion environment regarding the gov-
ernment system. There is a manipulating 
discussion process based on accusations 
and fears like separation, federalism, single 
man authority, authoritarian regime and 
similar concerns. Those who voice such ac-
cusations neglect the sincere efforts of the 
group demanding the presidential system 
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Bu sebepten ötürü Türkiye zayıf dü-
şürülmek istenmektedir.

Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel 
Sekreteri Enver Hüseyin, eylemlerin 
çevreci amaçlardan uzaklaşarak Başba-
kan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alma-
sından rahatsızlık duyduklarını ifade 
etti. 

Son dönemde Taksim Gezi Parkı’ndaki 
olaylar bahane edilerek,Türkiye’nin 
farklı kentlerinde ortaya konulan mar-
jinal eylemleri kaygıyla izlediklerini 
belirten

Hüseyin, Makedonya’da yaşayan 
Türklerin, olayları protesto etmek ve 
Erdoğan’ın yanında olduğunu tüm dün-
yaya göstermek için Gostivar kentinde 
miting düzenlediklerini bildirdi.

Macaristan’da Erdoğan’a destek mi-
tingi

Budapeşte’de Başbakan Erdoğan’a 
destek mitingi düzenlendi

Dünyanın çeşitli yerlerinde Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’a destek mi-
tingleri devam ediyor. Macaristan’ın 
başkenti Budapeşte’de, ikinci kez 
Erdoğan’a destek mitingi düzenlendi. 
Macaristan´ın farklı yerlerinde yaşa-
yan Türkler, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan´a destek için Budapeşte´deki 
Kahramanlar Meydanın da bir araya 
geldi. 
Grup, Gezi parkı eylemlerinin 
Türkiye´nin itibarına zarar verdiğine 
dikkat çekerek, 27 maddelik bir basın 
açıklaması yaptı. 
Türk-Macar İşadamları Derneği Başkanı 
Osman Şahbaz, Gezi parkı eylemleri-
nin, hükümet karşıtı ideolojik bir boyu-
ta taşındığını ifade etti. Şahbaz, ayrıca 
üst üste üç seçimi kazanmış ve halkın 
yüzde ellisinin oyunu almış bir hükü-
metin ´´otoriter´´ diye eleştirilmesinin 
haksızlık ve bir çarpıtma olduğunu 
belirtti. Mitinge katılanlar, uluslararası 
bazı yayın kuruluşlarının olayları çarpı-
tarak dünya gündemine sunmasını da 
eleştirdi.Grup, daha sonra alkışlar ile 
dağıldı.

CNN’in New York’ta bulunan binasının 
önüne siyah çelenk bıraktı. Vatandaşlar, 
uzun süre “Yalancı CNN”, “Türkiye’yi 
yanlış tanıtma” şeklinde slogan attı. 
Birkaç dakika boyunca binanın önünde 
slogan atan Türk vatandaşları, siyah 
çelenk ve ellerindeki dövizleri kapının 
önüne bırakarak ayrıldı.

 
BALKAN TÜRKLERİNDEN DE 
ERDOĞAN’A DESTEK MİTİNGİ

Balkan  Türkleri  Makedonya’nın Gos-
tivar kentinde Başbakan Erdoğan’a 
destek mitinginde buluştu.

Makedonya’daki bazı Türk sivil toplum 
örgütleri ve siyasi partiler tarafından, 
Kosova, Bulgaristan ve Arnavutluk’tan 
gelen Türklerin de katılımı ile Gosti-
var kentinde Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’a destek mitingi düzenlendi.

Başkent Platformu Kosova ve Balkanlar 
sözcüsü Uğurhan KURT, Taksim Gezi 
Parkı hadiseleri; önceleri çevre bilinci 
çerçevesinde geliştiği izlenimi verse de, 
hadiselerin bugün ulaştığı nokta üzücü 
ve düşündürücüdür!.

Türkiye İMF ye borcunu ödemiş borç 
verme noktasına gelmiş bir ülkedir.

Türkiye Terörle mücadelede son nok-
taya gelmiş bu güne kadar terörle 
mücadele için harcadığı 500 milyar do-
ları artık harcamayacak.

Osmanlı imparatorluğunun mirasçı-
sı olarak genç Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti bir çok ülke ile vizelerin kal-
dırılması anlaşmasına imza atarak 
yeni bir dış politika anlayışını üstlen-
miştir.

Türk cumhuriyetlerinde, balkanlar-
da, başta ve birçok İslam ülkesinde 
kardeşlik hukukunu daha ileri taşı-
mıştır.

Özetle neticesinde;

Türkiye’nin Son 10 yıl içinde önce 
bölgesel güç; sonrasında  küresel  güç 
olma yolunda attığı adımlar bir ta-
kım ülkeleri rahatsız etmiştir.

ile ‘‘Her şey vatan için, her şey Tür-
kiye için’’ şeklinde yazılı dövizlerle ve 
sloganlarla tempo tuttu. 

CNN’e “Kışkırtma” Çağrısı… “Tak-
sim olaylarındaki taraflı ve kışkır-
tıcı yayınlarına son vermesi çağrı-
sında bulunuldu”

Mitingde kısa konuşma yapanlar, CNN 
başta olmak üzere bazı yabancı basın 
organlarına kızgınlıklarını ifade eder-
ken, Türkiye üzerinde son haftalarda 
kirli oyunların oynandığını iddia etti. 
Gösteri alanına gelen kalabalığa ses-
lenen Her şey Türkiye İçin Platformu 
Koordinatörü Halil İbrahim Danışmaz, 
CNN’in Gezi Parkı olaylarına ilişkin ya-
yınını eleştirerek,»Özellikle CNN ka-
nalına, Taksim olaylarındaki taraflı 
ve kışkırtıcı yayınlarına son verme-
si çağrısında bulunuyoruz.» dedi.
 
Danışmaz, Gezi Parkı’nda çevre duyarlı-
lığı adına başlayan masum gösterilerin, 
gün geçtikçe amacından uzaklaştığını 
ifade etti. Taksim’deki gösterileri pro-
voke eden dış güçler olduğunu savunan 
Danışmaz,”Gösterileri amacından 
saptırarak, kaos oluşturma çaba-
sına soyunanlar, Türkiye’nin eko-
nomik büyümesinden rahatsız olan 
uluslararası bir komplonun uzantı-
sı oldukları izlenimini veriyor” diye 
konuştu.

CNN Binası Önüne Siyah Çelenk…

Miting sonrası bir grup Türk vatandaşı, 

New York (Sivil İnisiyatif) -  
ABD’nin New York şehrinde, 
Taksim Gezi Parkı olayları ve 

hükümete destek amacıyla gösteri dü-
zenlendi. Gösteride “Bu vatan bölün-
mez, Tayyip’i yedirmez” sloganları 
atıldı.

New York’ta “ABD halkının gözünde 
oluşturulmak istenen yanlış Türki-
ye algısını düzeltmek” ve Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’a destek amacıyla 
Foley Meydanı’nda “Her şey Türkiye 
için” mitingi yapıldı. New York’taki 
hukuk meydanı olarak bilinen Foley›de 
toplanan vatandaşlar ‘‘Bu vatan bö-
lünmez, Tayyip’i yedirmez’’ slogan-
ları ile mesaj verdi.

Civar eyaletlerden katılım yoğundu…

New York’un Manhattan adasındaki 
Foley Meydanı’nda toplanan kalaba-
lık Türkiye’nin yakaladığı istikrarın de-
vamını ve bölünmez bütünlüğünü ifade 
eden sloganlar attı. New York polis De-
partmanı (NYPD) meydanda tahtalarla 
tutturulmuş dövizlere güvenlik gerek-
çesi ile izin vermedi. ‘Her şey Türkiye 
İçin Platformu’ tarafından organize 
edilen gösteriye civar eyaletlerden çok 
sayıda katılım oldu.

Her şey vatan için, her şey Türkiye 
için…

Çeşitli eyaletlerden gelen Türkler, alana 
daha önce gösteriyi organize edenler 
tarafından getirilen Türk bayrakları 

Başta Balkanlar, Macarıstan, New York ve Dünyanın Bir Çok 
Ülkesinden Recep Tayyip Erdoğan’a Destek…

“Her Şey Vatan İçin, Her Şey Türkiye İçin”
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The steps taken by Turkey during the 
last decade first to become a regional 
and then a global power has made 
some countries uncomfortable. 

Therefore Turkey is trying to be 
weakened.

Secretary General of the Turkish 
Democratic Party (TDP) Enver 
Hüseyin said they were annoyed 
with demonstrators distancing from 
environmentalist concerns and 
targeting PM Erdoğan directly. 

Enver Hüseyin said they followed the 
marginal actions staged at different 
cities of Turkey recently with a big 
concern and added they organized this 
demonstration in Gostivar to protest 
the events and show the support 
of Turks living in Macedonia to PM 
Erdoğan.

Demonstration of support to Erdoğan 
in Hungary

A demonstration to show support 
to PM Erdoğan was organized in 
Budapest.

Demonstrations are being held in 
different parts of the world to show 
support to Prime Minister Recep 
Tayyip Erdoğan. Budapest hosted one 
of these demonstrations for the second 
time. Turks living in different cities 
of Hungary met in Budapest’s Heroes 
Square to show their support to PM 
Erdoğan.

The group, mentioning that the Gezi 
Park events have damaged Turkey’s 
vision, made a press release of 27 
articles.

Osman Şahbaz, Chairman of the 
Turkish-Hungarian Businessmen 
Association stated that the Gezi 
Park events have now moved to an 
ideological dimension. Şahbaz said 
that criticizing a government, which 
has won three elections in a row and 
received fifty percent of the votes as 
being “authoritarian” was unjust and a 
distortion”. 

The demonstrators also criticized 
attitudes of some international 
media groups towards the events. The 
demonstration ended peacefully.

aim to create a chaotic atmosphere 
by changing the objective of the 
demonstrations give us the impression 
that they are extensions of an 
international plot organized by those 
who are unease at the economic growth 
of Turkey”.

Black Wreath before the CNN 
Building …

Following the demonstration, a group 
of Turkish citizens left a black wreath 
before the CNN building in New York to 
protest the channel. The groups cheered 
“liar CNN”, “do not falsely introduce 
Turkey” for a while and then left the 
black wreath and the banners before 
the gate and left. 

DEMONSTRATION OF SUPPORT 
TO ERDOĞAN FROM THE BALKAN 
TURKS

Turks of Balkans met at the 
demonstration in the city of 
Gostivar in Macedonia to show 
their support to PM Erdoğan.

A demonstration to show support 
to Prime Minister Recep Tayyip 
Erdoğan was held at Gostivar with the 
participation of some Turkish NGOs 
and political parties in Macedonia 
together with Turks from Kosovo, 
Bulgaria and Albania.

Spokesperson of the Capital City 
Platform for Kosovo and Balkans 
Uğurhan Kurt said although the Gezi 
Park events seem to have occurred 
due to environmentalist concerns, the 
current point of the demonstrations is 
sorrowful and thought provoking.

Turkey has finished its debt to IMF 
and now is on the position of lending 
loan to the IMF.

Turkey is about to finalize its fight 
with terror and will no more spend 
any resources to fight terror as it 
spent 500 billion USD so far.

As the inheritor of the Ottoman 
Empire, the Republic of Turkey has 
lifted visas with many countries and 
is following a new foreign policy.

Friendship and brotherhood ties have 
been carried further with Turkic 
Republics, Balkans and the Islamic 
countries.

Shortly, as a result;

to the demonstration organized by 
“Everything for Turkey Platform”.

Everything for the homeland, 
everything for Turkey …

Turks from various states cheered 
carrying Turkish flags and carrying 
posters and chanting “everything for 
the homeland, everything for Turkey”. 

Call to CNN to end provocative and 
partial broadcasts

The speakers expressed their fury to 
international media and especially 
CNN, and claimed that new plots 
were set against Turkey. Halil 
İbrahim Danışmaz, coordinator of 
the Everything for Turkey Platform, 
criticized CNN’s policy towards Gezi 
Park events and said “we make a call 
especially to CNN to end its partial and 
provocative broadcast about the Taksim 
events”. 

Danışmaz mentioned that the 
demonstrations that started for 
environmental concerns is now far 
from its original objective of the first 
day. Claiming that the foreign powers 
are provoking the demonstrations in 
Gezi Park, Danışmaz said; “Those who 

New York (Non Governmental 
Initiative) - A demonstration 
to show support to the 

government for the Taksim Gezi Park 
events was organized at New York, 
USA. The demonstrated cheered “the 
homeland cannot be divided and we 
will not let you bring Tayyip Erdoğan 
down”. 

A demonstration was organized at the 
Foley Square in New York to “correct 
the false Turkey image created among 
Americans” and show support to 
Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan. 
The citizens gathered at Foley Square 
known as the law square of New York 
and cheered “the homeland cannot be 
divided and we will not let you bring 
Tayyip Erdoğan down”.

Big participation from surrounding 
states …

The crowd gathered at Foley 
Square in Manhattan and cheered 
slogans towards the continuation 
of the stability of Turkey and the 
undividable unity. New York Police 
Department did not allow carrying 
of banners with wooden sticks due 
to security measures. Participation 
was huge from surrounding states 

Support To Recep Tayyip Erdoğan From Many 
Parts Of The World Including The Balkans, 
Hungary, New York And Other Places

“Everything for the 
homeland, everything 
for Turkey”
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köşeleriyle Türkiye arasında Türçke üze-
rinden köprüler kurmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz.

Hepsinin birbirinden güzel, başarılı. Bize 
bu iftiharı, gruru yaşattığınız gönüller ara-
sında Türkçe köprüsünü inşaat ettiğiniz 
için size teşekkür ediyorum.

Biz hepimiz aynı gönül davasının aynı ba-
rış mücadelesinin sarsılmaz neferleriyiz. 
Hepimiz Türkiye ailesiyiz. Hepimiz geniş 
ailenin fertleri. Lisanlarımız farklı olabilir. 
Lisanlarımız Türkçe, Kürtçe, Arapça, Ur-
duca, İngilizce, Almanca olabilir. Ama he-
pimiz Adem ile Havva›nın çocukları olarak 
gönül diliyle konuşabilir, anlaşabiliriz.

Hepimiz daha yaşanabilir bir dünya isti-
yoruz. Hepimiz çocukların katledilmediği, 
annelerin ağlamadığı, babaların ölmediği, 
insanların ezilmediği dünyanın özlemini 
hasretini yüreklerimizde taşıyoruz.

Hacı Bektaş Veli ne güzel söylemiş.

Aslanlarla ceylanların kucağımızda dostça 
yaşadığı bir dünyanın hayalindeyiz. Aslın-
da hepimiz istisnasız böyle bir dünya için 
mücadele ediyoruz. Müslüman Hristiyan, 
Yahudi, Alevi, Protestan demeden ayrılık-
lara değil ortaklıklara vurgu yapılan bir 
dünya istiyoruz. Farklılıkların bizi birbiri-
mize yaklaştırdığı dünyayı hep özlüyoruz.

Barış mücadelesi insanlık onuru mü-
cadelesi zordur. Engellidir, engebeli-
dir. Nifat tuzakları, fitne tuzakları, 
dünyevi cazibeli şeytan tuzakları var. 
Dünyayı öne çıkaran nice tuzak var-
dır. Biz bu tuzaklara karşı hep uyanık 
olacağız. Aldatan da aldanan da olma-
yacağız.

Selamete çıkaracak ipe sım sıkı 
sarılanlardan olacağız. Bizim millet 
olarak en değerli hazinemiz emin olun 
kardeşliğimizdir. Bugüne kadar ne 
kazandıysak kardeşlikle kazandık. Biz 
kardeşliğimize halel getirmeyecek gölge 
düşürmeyecek.

Türkçe›nin sahipleri olarak kem sözü, 
gıybeti dedikoduyu yanımıza iliştirmeye-
ceğiz. Hepimiz hep birlikte uzun ince yol-
dayız gidiyoruz gündüz gece.

Allah’ın izniyle bir beraber iri diri 
olarak kardeş olarak gideceğiz gün-
düz gece. Bir kez daha tertip eden 
Türkçeder’i öğretmenleri okulları 
tebrik ediyorum.

Bize en zor zamanlarımızda farklı bir gün-
demi yaşatan ve bu yolu açan büyükleri-
mize bize umut olan yüreklerimize su ser-
pen Türkiye›de güzel şeyler oluyor diyen 
kardeşliklerine emin olduğumuz Türkçe 
sevdalılarına teşekkür ediyorum.

Güzel bir gece geceniz mübarek olsun.
Geleceğimiz aydınlık olsun. Allah yar ve 
yardımcımız olsun.

Ankara (Sivil İnisiyatif) - 11. 
Türkçe Olimpiyatları Şarkı Fina-
li büyük coşkuya sahne oldu. Bir-

birinden ünlü isimler geceye renk kattı. 

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda 
renkli görüntülere sahne olan final 
gecesinde Bulgaristan’dan Martın 
Yordanov şarkı kategorisinde altın 
madalyanın sahibi oldu. Şampiyonun 
ödülünü Ajda Pekkan verdi. Şarkı katego-
risinde Azerbaycan’dan Ayhan Bunyad-
zade ikinci ve Filipinler’den Guıneve-
re Camacho üçüncü oldu.

Ödül töreninden sonra duygularını dile 
getiren şarkı finali şampiyonu Yordanov, 
bu şampiyonluğun kendisi için büyük 
bir sürpriz olduğunu ve çok mutlu 
olduğunu söyledi. Kendisine gösterilen 
ilgiden çok memnun kaldığını da dile ge-
tiren Yordanov, bu ödülün ülkesine ve 
ailesine hediye ettiğini kaydetti.

Türkçe Olimpiyatları Şarkı Finali’ne, 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş da katıldı. Final gecesini spor, 
siyaset ve sanat dünyasından da seçkin 
bir davetli kitlesi izledi. Ünlü ses sanatçısı 
Orhan Gencebay başkanlığındaki şarkı fi-
nalinin jüri üyeleri arasında Ajda Pekkan, 
Muazzez Ersoy , yapımcı Birol Güven, 
Hamdi Alkan , Sinan Akçıl, Fatih Kısapar-
mak , Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Kaçalin gibi isimler yer aldı.

Türkçeyi telaffuz eden birbirinden tatlı 
çocuklarla beraberiz…

Geceye ilişkin olarak katılım sağlayanların 
ortak kanısı “Türkçe’nin hak ettiği konumu 
kavuşmuş” olmasıydı… 

Bakın, katılım sağlayanlar “Türkçe Olimpi-
yatları” ile ilgili neler söylüyor: 

Orhan Gencebay (Jüri Başkanı) - Bu va-
tanın çatısı, anam kadar kutsaldır. Yara-
danım yaratmış, dünya anavatandır. Dil, 
din, cins, ırk ayırmam şu dünya gurbetin-
de; bana Orhan diyorlar asıl adım insan-
dır.» sözleriyle büyük alkış aldı. Gencebay 
sözlerini meşhur sözü «Berhudar olun» 
ile noktaladı.

Müzisyen Sinan Akçıl :  «Daha önce Eu-
rovision şarkı yarışmasına gittiğimde bu-
gün hissettiğim heyecanın yüzde onunu 
bile hissetmedim” dedi.

Sanatçı Fatih Kısaparmak : “Bu büyük 
organizasyon için olimpiyat terimi ye-
tersiz kalıyor. Türkçe öğrenen çocuklar 
sayesinde Türkçemiz dünyanın hak ettiği 
yerde dalgalanıyor. Tarihsel dönemin yeni 
şafağının ilk ışıklarının müjdecisi gibi…” 
diye konuştu.

Sanatçı Muazzez Ersoy : “Dünyanın çe-
şitli ülkelerinden gelip bizim gibi Türkçe 
konuşan hem de bizim kadar Türkçeyi 
telaffuz eden birbirinden tatlı çocuk-
larla beraberiz. Türkçe olarak da çok gü-
zel şarkılar seslendiriyorlar…” dedi.

Tiyatro oyuncusu Hamdi Alkan 
: “10 yıl önce yabancı öğrenciler 
Türkiye’ye gelip Türkçe Şarkılar 
söyleyecekler denilse inanmayaca-
ğını söyleyen Alkan;bu akşam burada 
çok zor bir kategori yarışması yapılacak. 
Ben üçüncü kez görev alıyorum. Güzel 
hizmete yardımcı olan herkese teşekkür 
ediyorum “ dedi.

Mahar Zain (Jüri Üyesi) :  “Bu güzel at-
mosfer benim için çok önemli. Bir sanatçı 
olarak hepinize teşekkür ederim. Harika 
bir şov… Ben Türkçe öğrenmeye çabalıyo-
rum. İnşallah seneye sizinle aynı dili 
konuşacağım” diye konuştu.

Finalde Hangi Öğrenci, Hangi Ülke 
Adına Yarıştı:  
 
1. Grup: Irak (Gaılan Taher Anwar), 
Moldova (Evelına Malanca), Tacikistan 
(Khurshed Nabıev). 
2. Grup: Azerbaycan (Ayxan Bunyadza-
de), Ukrayna Kırım O.C(Reyana Kadıro-
va), Kazakıstan (Zhamılya Karım). 
3. Grup: Bulgaristan (Martın Yordanov), 
Romanya (Ionıta Dıana Gabrıela). 
4.Grup: Tanzanya (Mohammed Salım 
Alhınaı), Senegal (Aıssely Wane). 
5.Grup: Fas (Fatıma Zahraa Chouıte), 
Filipinler (Guınevere Camacho). 
6.Grup: Brezilya (Gyancarla P. Ceravolo),  
ABD Teksas (Sonıa Tapscott). 

ERDOĞAN’IN KONUŞMASI ŞÖYLE:

“Değerli kardeşlerim yakın ve uzak diyar-
lardan gelmiş sevgili Türkçe sevdalıları 
sevgili öğretmenler, hanfendiler, beyfen-
diler...

11. Türkçe Olimpiyatları’nın bu kapanış 
töreninde sizleri en kalbi muabbetle-
rimle selamlıyorum. Uluslararası Türçe 
Derneği’ne bu yıl 11. kez bize bu coşkuyu 
bu sevinci bu muhteşem duyguları yaşattı-
ğı için yürekten şükranlarımı sunuyorum. 
Türkçe’nin güzelliğini barış dili Türkçe›nin 
süt gibi arı temizliğini bizlere hatırlatan 
ayna tutan, bizi anlatan dost ve kardeş 
ülkelerin sevgili çocuklarını kutluyor. Eli-
nize dilinize gönlünüze sağlıkdiliyorum.

Kendilerini Türkçe’ye ada-
mış, Türkiye’nin barış mücadelesini 
Türkçe olarak adamış dönmek için değil 
kutlu bir ideal uğruğuna yaşatmak için öl-
mek için yollara çıkmış sevgili öğretmenle-
rimizi tekrar tekrar tebrik ediyor teşekkür 
ediyorum.

Güzel gören güzel düşünür, güzel dü-
şünen hayatından lezzet alır. Sizler 
haftalardır bize güzeli gösterdiniz. 
Sizler bütün çirkinliklerin arasından 
güzeli gösterdiniz. Bozkırın çölün 
ortasındaki vaha gibi bize güzeli ha-
tırlattınız.

Bu olimpiyatlar 11 yıldır yapılıyor ola-
bilir ama bu hareket bu dava bu barış 
mücadelesi 11 değil binlerce yıldır devam 
eden dünyayı kucaklayan kökü derinde 
kökü sağlam kötü ta Selçuklu’da kökü Os-
manlı sakarya Dumlupınar›da kurtuluş 
savaşında olan büyük bir dava büyük bir 
harekettir.

Dışarda anlık zevkleri için sokakları ateşe 
verenler değil binlerce yıllık kadim mede-
niyeti Türkçe›yi omuz-
larında taşıyanların 
gerçek Türkçe mesajı-
dır bu.

İstiklal marşının şairi 
Türçe›nin o güzel mü-
eellifi M.Akif 100 yıl 
öncesinden bugünü 
anlatıyor.

Bizim meselemiz Tuna 
ile Nili, Amazon ile 
Volgayı, Fırat ile 
Dicle›yi buluşturmak. 
Dünyanın en ücra 

Türkçe Olimpiyatları ile TÜRKÇE 

Hak Ettiği Konuma Kavuşuyor… 
“Orhan Gencebay (Jüri Başkanı) - Bu vatanın çatısı, anam kadar kutsaldır. Yaradanım 

yaratmış, dünya anavatandır. Dil, din, cins, ırk ayırmam şu dünya gurbetinde; bana Orhan 

diyorlar asıl adım insandır”.

Türkçe 
Olimpiyatları 
finali Başbakan 
Erdoğan’ın 
Katılımı ile 
Taçlandırıldı…
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bridges between far corners of the world 
and Turkey through Turkish.

They are all nice and successful. I would like 
to thank you for making us experience such 
a pride and constructed a bridge of Turkish 
between the hearts.

We are all consistent members of the 
same heart cause. We are all the family of 
Turkey; members of a large family. Our 
languages might be different; we may 
be speaking Turkish, Kurdish, Arabic, 
Urdu, English, German and etc. But as 
the children of Adam and Eve we can all 
communicate with the language of heart.

We all want a better world to live. We are 
all longing for a world where no children 
are killed, no mothers cry, no fathers die 
and no human oppressed.

As Hacı Bektaş Veli said; we all imagine 
a world where lion and deer live friendly. 
In fact we all struggle for such a world. 
We want a world in which no emphasize 
is given to differences like being Muslim, 
Christian, Jew, Alevite, Protestant but 
rather focusing on common aspects. We all 
miss a world in which differences make us 
closer to each other.

The struggle for peace and human 
honor is difficult and with obstacles. 
There are humanitarian and evil traps. 
There are traps which bring forth the 
desires and passions of the world. We 
shall be awake against such traps. We 
will neither cheat nor be cheated.

We will hold tightly to the rope which will 
take us to salvation. Our biggest wealth as 
a nation is our brotherhood. Whatever we 
gained until this day we gained through 
brotherhood. We will never let anything 
destroy this brotherhood.

We will not approach bad words and 
gossips as the owners of Turkish. We are all 
on a long and thin road, and we travel day 
and night.

With the help of Allah, we will walk on this 
road together and big. Once more I would 
like to congratulate the organizers the 
Turkish Association and our teachers.

I thank the lovers of Turkish, who made 
us experience a different day on our hard 
days and make us relieve by opening a new 
path and make us say that good things are 
happening in this country.

I hope this beautiful night is blessed and 
hope our future is bright. May Allah be our 
lover and helper.

Ankara (Non Governmental 
Initiative) – The final event of the 
Turkish Olympiads Song Contest 

was stage to a great joy. Many celebrities 
participated to the event. 

During the final night of the song contest 
held at İstanbul Sinan Erdem Sports 
Gym, the gold medalist contester for the 
song category was Martin Yordanov from 
Bulgaria. The champion received his reward 
from Ajda Pekkan. Ayhan Bunyadzade 
from Azerbaijan got the second rank and 
Guinevere Camacho from Philippines the 
third rank.

The champion Yordanov said the reward 
was a big surprise for him and he was very 
happy. He added that he was very pleased 
from the courtesy and interest shown to 
him and he dedicated his reward to his 
country and family.

Minister of Finance Mr. Mehmet Şimşek 
and Mayor of İstanbul Mr. Kadir Topbaş 
participated to the Song Contest Final of 
the Turkish Olympiads. Many celebrities 
from the world of art, politics and sports 
were present at the ceremony. Among 
the jury members together with Orhan 
Gencebay as the head of the jury were Ajda 
Pekkan, Muazzez Ersoy, film producer Birol 
Güven, Hamdi Alkan, Sinan Akçıl, Fatih 
Kısaparmak, and President of the Turkish 
Language Institution Prof. Dr. Mustafa 
Kaçalin.

We are together with such pretty 
children pronouncing Turkish …

The common comments of the participants 
were that “Turkish has achieved the position it 
has deserved”… 

Look what the participants have said about 
the Turkish Olympiads: 

Orhan Gencebay (Head of the Jury) 
– “The roof of homeland is sacred as my 
mother. The creator has created, the world 
is the homeland. I do not discriminate 
between language, religion, sex and race in 
this world; they call me Orhan but my real 
name is human”.

Musician Sinan Akçıl: “When I went to 
the Eurovision Son Contest, I was not 
excited even 10 percent of the excitement I 
have experienced today”.

Singer Fatih Kısaparmak: “The term 
Olympiad is insufficient for such a great 
organization. Turkish arrived at the point 
it deserved in the world thanks to these 
children learning Turkish. It is like the first 
lights of the new dawn in the history”.

Singer Muazzez Ersoy: “We are 
together with such pretty children from 
different parts of the world speaking and 
pronouncing Turkish like we do. They 
practice songs very well in Turkish”.

 Theatre actor Hamdi Alkan : “10 years 
ago if someone told me students from 
abroad would come to Turkey and sing 
in Turkish, I would not believe. Tonight 
the contest will be very difficult for us. I 
am here for the third time. I would like to 
thank to all those who contribute to this 
nice service”.

Maher Zain (Member of the Jury):  
“This beautiful atmosphere is very 
important for me. I would like to thank you 
all as a singer. The show is wonderful. I am 
trying to learn Turkish. Inshallah I will speak 
the same language with you next year.

The Contesters in the Final and their 
Countries:  
 
1st Group: Iraq (Gailan Taher Anwar), 
Moldova (Evelina Malanca), Tajikistan 
(Khurshed Nabiev). 
2nd Group: Azerbaijan (Ayxan 
Bunyadzade), Ukraine Crimea Autonomous 
Republic (Reyana Kadirova), Kazakhstan 
(Zhamilya Karim). 
3rd Group: Bulgaria (Martin Yordanov), 
Romania (Ionita Diana Gabriela). 
4th Group: Tanzania (Mohammed Salim 
Alhinai), Senegal (Aissely Wane). 
5th Group: Morocco (Fatima Zahraa 
Chouite), Philippines (Guinevere 
Camacho). 
6th Group: Brazil (Gyancarla P. Ceravolo), 
USA Texas (Sonia Tapscott).

ERDOĞAN’S SPEECH IS AS FOLLOWS:

“My dear brothers and sisters, dear 
teachers of Turkish who have come from 
far and close lands, ladies and gentlemen...

I am saluting with my sincerest feelings 
in the closing ceremony of the 11th 
Turkish Olympiads. I am thanking the 
International Turkish Association for 
making us experience this wonderful 
joy for the eleventh time this year. I 
congratulate the dearest children of the 
friendly and brethren countries, who 
remind us about the purity of the Turkish, 
the peace language. I wish you all health 
and prosperity.

I congratulate and thank the dear teachers 
who have dedicated themselves to Turkish 
and set a journey to actualize a sacred ideal 
to tell about the peace struggle of Turkey in 
Turkish and not to return.

If you see well you think well; you 
think well you have a taste from the 
life. You have shown us the good for 
weeks. You have shown as the good 
among all means. You have reminded 
us the good like an oasis at the middle 
of a desert.

The Olympiads might have been taking 
place for 11 years but this cause, this 
peace struggle is been taking place since 
centuries; it is a movement and a cause, the 
roots of which go back to the Seljuks and 
Ottomans to the Independence War.

This is the real message of Turkey given 
by those who carry the thousands of years 
old civilization on their shoulders but not 
by those who burn and destroy for their 
instant pleasures.

The writer of our 
National Anthem, 
the writer with a pure 
Turkish, Mehmet Akif 
depicts the present 
about a century ago.

Our cause is o 
meet Danube with 
Nile, Amazon and 
Volga, and Tigris 
with Euphrates. We 
are experiencing a 
pleasure to establish 

TURKISH gaining the position it deserves 

through the Turkish Olympiads … 

Orhan Gencebay (Head of the Jury) – The roof of homeland is sacred as my mother. The 

creator has created, the world is the homeland. I do not discriminate between language, 

religion, sex and race in this world; they call me Orhan but my real name is human”.

Turkish 
Olympiads Final 
crowned with 
participation of 
Prime Minister 
Erdoğan…
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