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2024 Olimpiyatlarını Neden Alamayacağız? 
Why can’t we host 2024 Olympics?

Kimlik
Identity

İş Dünyası ve Kültür
The World of Business and Culture

Türkiye Siyaset Tarihinde
Yeni Bir Dönemin Başlangıcı
The Beginning Of A New Era In The Democracy 
History Of Turkey

BERLİN, 
ABD İLE 

İLİŞKİLERİNİ 
ZORA 

SOKMAK 
İSTEMİYOR!

BERLIN, DOESN’T 
WANT TO MAKE 
HEAVY WEATHER 
OF ITS RELATION 
WITH THE 
UNITED STATES! 

Alman hükümeti, eski CIA 
çalışanı Edward Snowden’a 

sığınma hakkı verilmesi 
önerisini geri çevirdi.

The German government 
rejected the proposal to 
grant asylum for Edward 
Snowden, the former CIA 
operative.

ABDULLAH GÜL: 
“TÜRKİYE, BUGÜN 
İDDİALI HEDEFLER 
KOYAN VE BU 
HEDEFLERE ULAŞAN 
BİR ÜLKE HALİNE 
GELMİŞTİR’’

ABDULLAH GÜL:
“TURKEY TODAY BECAME 
A COUNTRY WHICH PUT 
AMBITIOUS GOALS AND 
GET THESE OBJECTIVES”

BAŞI AÇIK OLAN DA, 
BAŞI ÖRTÜLÜ OLAN DA, 
BU ÜLKENİN 
VATANDAŞIDIR

WHETHER WITH 
OR WITHOUT 
HEADSCRAF; THEY’RE 
ALL CITIZENS OF 
THIS COUNTRY

‘’ÇANKAYA’’  
ADALET VE 
KALKINMA 
PARTİSİ İLE 
2014 YEREL 
SEÇİMLERİ 
SONRASI 
DAHA DA 
AYDINLIK 
OLACAK.!..

“ÇANKAYA” WILL 
BE LIGHTER 
AFTER THE 

2014 LOCAL 
ELECTIONS 

WITH 
JUSTICE AND 

DEVELOPMENT 
PARTY!

AK PARTİ ÇANKAYA BELEDİYE 
BAŞKAN A.ADAYI  MÜNÜR BALLI:

AK PARTY CANDIDATE FOR MAYOR 
ÇANKAYA MÜNÜR BALLI:

DÜNYA MARKASI TAFFEX AVRUPADAN 
SONRA ŞİMDİ TÜRKİYEDE..

WORLD BRAND TAFFEX NOW IN 
TURKEY AFTER EUROPE...

Tika, Kırgızistan’da 
Köylerin İçme Suyu 
Sorununu Çözüyor
Tika is solving the drinking 
water problem in the villages 
of Kyrgyzstan

Taffex 1994 
yılında 400’e yakın 
işçiyle başlamış 
olan bir temizlik 
şirketidir.1994 
yılından beri aile 
şirketi olan taffex; 
Fatoş Akça fikriyle 
hijyen fabrikasını 
kurmuştur. 

TAFFEX is a 
cleaning company 
established in 1994 
with about 400 
employees. A family 
company since 
1994, TAFFEX 
has established the 
hygiene factory 
with the idea of 
Ms. Fatoş Akça.
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Taffex 1994 yılında 400’e yakın işçiy-
le başlamış olan bir temizlik şirke-
tidir.1994 yılından beri aile şirketi 

olan taffex; Fatoş Akça fikriyle hijyen fab-
rikasını kurmuştur. Hijyen fabrikasını kur-
mamızdaki sebep; tüketicinin yoğun talep 
ve ilgisi üzerine farklı alanlarda kendimizi 
ispat ederek temizlik malzemelerin de öncü 
olmak idi. Avrupa da ve Avrupa ülkelerin 
de her üç insandan biri temizliğe çok önem 
veriyor. Bizde bir Türk olarak kimya fabri-
kasını kurarak temizlik malzemeleri üret-
tik. Üretmiş olduğumuz ürünlerin her biri 
farklı içerikli ve her biri Sağlık Bakanlığı 
onaylıdır.  
Almanya da Türkler genel de restorant, 
kuaför, market gibi iş alanları ile ilgilenir-
ken biz kimya fabrikamızı kurduk. Bu bir 
Türk olarak aynı zamanda bir bayan olarak 
benim için gurur verici bir duygu oldu.

Akça kimya olarak önce bir fabrika devral-
dık. Daha sonra alman ham madde fabri-
kası aldık, hemen ardından ham maddeci 
aramaya koyulduk. Telefonla iletişime 
geçtiğim ham madde yetkilileri almanca 
konuştuğum için beni alman sanıp ilgi-
leniyorlardı. Ham madde listelerini mail 
atmak istediklerinde mail adresimdeki 
ismimi duyduklarında şaşırıp; bir Türkün 
ham madde aldığını duymak bizi şaşırttı 
diyorlardı ve tepki olarak bizimle iletişimle-
rini kopardılar. Ham madde alırken bizden 
reset görmeyince bize ham madde verme-
diler. Neden bu kadar şaşırıyorsunuz dedi-
ğim de, biz ilk defa bir Türk’ü bu sektör de 

görüyoruz ve bu durum bizi şaşırttı dediler. 
Hiç bir Türk’ün kimya fabrikası yönettiğini 
görmedik dediler. 
Bu zorlukları yaşamış olsak da üretmiş ol-
duğumuz ürünle tüketiciye layık olmaktan 
mutluyuz. 
Ve diyoruz ki bu sektörde idealı ve kalite de 
öncü bir firmayız….

 
-TAFFEX  NEDİR? NASIL PİYASALAR-
DAKİ YERİNİ ALMIŞTIR_? 
 
Taffex bir dünya markası olarak 5 yıl önce 
Almanya merkezli kurulan, temizlik mal-
zemesi  üreten bir markadır. Kuruluşun-
dan bugüne marka haline dönüştüğü için 
Avrupa’nın tamamın da distribütörlerimiz 
vasıtasıyla tüketicilerimize sunulmaktadır.  
Taffex temizlik sektöründe geniş yelpazesi 
ile iç ve dış pazarlara hizmet vermektedir.
Taffex kurulduğu ilk günden bugüne hiz-
met ve ürün kalitesini daima ilk sırada tut-

muş ve tüketiciye doğru ürünü zamanında 
ve en uygun fiyatla sunmak ilkesinden asla 
taviz vermemiştir.

   Tamamen müşteri  odaklı bir hizmet an-
layışını kendine ilke edinmiş olan Taffex, 
bu doğrultuda temizlik sektöründe ilkele-
rinden taviz vermeden 5 yıldır hizmet sun-
maktadır. Geniş bir showroom da sergile-
diği ürünlerin çeşit zenginliği ile tüketiciye 
seçimlerinde kolaylık sağlarken, bu çeşitle-
rini sık sık gözden geçirerek farklı ürünleri 
sektöre kazandırma gayretini bundan önce 
olduğu gibi gelecekte de sürdürmeye devam 
edecektir. 

- TAFFEX’İN HEDEF KİTLESİ AMACI 
NEDİR_? 
Taffex olarak amacımız; müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını dikkate alarak, bu ihtiyaçlarına 
yönelik rasyonel çözümler sunmak, hijyen 
sistemlerini oluşturarak hijyen uygulamala-
rında verimliliği arttırmaya katkıda bulun-
maktır. 

hedef kitlemiz; hastaneler, 
oteller,restorantlar,kamu kurum ve kuru-
luşlar ve beraberin de marketler mahare-
tiyle evlere kadar ürünlerimizin gireceğine 
ve insanlarımızın ,tüketicilerimizin mutlu 
olacağını düşünüyoruz.. 
Hedefimiz;  dünya markası olarak başta 
ülkem olan Türkiye ve beraberin de Türk 
Cumhuriyetleri ve ortadoğu coğrafyasın 
da ürünlerimizin hedef kitleye ulaşmasını 
sağlamaktır. Bizim için öncelikli olan insan 
ve insan sağlığıdır. Hijyeni çok önemsi-
yoruz. Taffex de temizlik markası olarak 
kalite açısından dünya standartların da 
iyi bir yerde olduğu için insanlarımızın bu 
markayı kullanarak daha kaliteli ve ekono-
mik  faydalana bilecekleri bir ürün olduğu 
düşünmekteyiz. 

Taffex olarak; Türkiye’de de hedeflerine 
müşteri memnuniyetinden taviz vermeden 
ulaşmak için çalışmalarına hızla devam 
edecektir.

Bir Türk Kadını Olarak 
Avrupa da Tek Kimya 
Fabrikasına Sahipsiniz,  
Böylesine Güçlü Bir Markayı 
Oluştururken Bu Günlere 
Nasıl Geldiniz..! 

DÜNYA MARKASI TAFFEX AVRUPADAN 
SONRA ŞİMDİ TÜRKİYEDE..
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TAFFEX is a cleaning company 
established in 1994 with 
about 400 employees. A family 

company since 1994, TAFFEX has 
established the hygiene factory with 
the idea of Ms. Fatoş Akça. The reason 
in establishing this factory was to prove 
ourselves in different areas upon the 
demands of the consumers. In Europe 
about one third of the people think 
cleaning is utmost importance. So we 
decided to establish this factory to 
produce cleaning materials. All our 
products have different contents and 
are approved by the Ministry of Health. 

Turks in Germany generally deal with 
businesses like restaurant, hairdressing, 
market and etc. while we decided to 
work in the area of chemicals. This has 
been a source of pride for me both as 
Turk and a woman.

As Akça Chemicals Company we first 
took over a company and then a raw 
materials company. Then we started 
searching for a raw material supplier. 
The suppliers whom I contacted 

on the phone first were interested 
with my offers thinking that I am a 
German. Later when they saw my 
contact information they said they 
were surprised to see Turkish person 
is interested in buying raw materials 
and decided not to work with me. So 
we have seen difficult situations at the 
beginning but now we are happy to 
produce good quality products as per 
the demands of consumers. We say 
that we are an assertive company and 
pioneer in quality...

- WHAT IS TAFFEX AND HOW 
DID IT TAKE ITS PLACE IN THE 
MARKET?

TAFFEX was established as a world 
brand 5 years ago in Germany to 
produce cleaning materials. Our 
products are submitted to consumers 
through our distributors in every part 
of Europe. 

TAFFEX serves the domestic and 
foreign markets with its wide scope of 
products in the cleaning sector. Since 
the day it was established, its priority 

has been good 
quality in service 
and products and 
has never stepped 
back from the 
principle of 
submitting the 
right product to 
consumers in the 
right time and 
with the most 
convenient price.

TAFFEX, which 

has totally adapted the customer based 
service approach, operates in the 
cleaning sector since 5 years according 
to its principles. It provides easy 
selection opportunity to its customers 
through choosing among wide range of 
products exhibited in its big showroom, 
and continues to bring new product 
ranges to sector through revising its 
product varieties regularly. 

- WHAT IS THE TARGET GROUP 
AND OBJECTIV OF TAFFEX?

Our aim as TAFFEX is to take the 
requirements of our customers 
into consideration, provide rational 
solutions for these requirements; and 
contribute to efficiency in hygiene 
applications by establishing hygiene 
systems.

Our target groups are hospitals, hotels, 
restaurants, public institutions and 
organizations together with markets 
and to houses.

Our objective is to make our products 
reach the target groups especially in my 
country Turkey, the Turkic Republics 
and the Middle East. Our priority is 
human and human health. We attribute 
great importance to hygiene. Since 
TAFFEX is a world quality brand, we 
believe the people would benefit in 
terms of quality and economy by using 
our products.  
 
As TAFFEX, we will continue working 
to achieve our objectives in Turkey 
without abstaining from the customer 
satisfaction.

As a Turkish woman, you own the only chemical factory in 
Europe. How did you manage this? 

WORLD BRAND TAFFEX NOW IN 
TURKEY AFTER EUROPE...
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The Bodies of all Civil Initiative 
(CIB) met for breakfast at 
the Kardelen hall of Balçova 

Thermal Hotel under the hostage of 
Şerafettin Sıvkın Provincial head in 
İzmir, branch head of Anatolian Press 
Union (ABYB). Media organizations, 
politicians, businessmen, bureaucrats, 
and representatives of many non-
governmental organizations were 
attended to the Meeting.

Idris Ortakaya President of the all 
bodies of civil initiative began his 
speech by greeting for his work the 
provincial CIB president of Izmir, 
Şerafettin Şıvkın. Ortakaya said:

“Dear Members of the Press, 
Distinguished Participants;

Despite the formation of all the civil 
initiative is new, it is the result of 
accumulation of 10 years of experience.

The capital platform which we have 
established 10 years ago with   Doctor 
Mr. Mustafa Kurt is a platform which 
contributes to international peace 
and brotherhood and world peace in 
almost 70 countries, the country’s 
most important and the most serious 
non-governmental organization at 
international level. There are close to 
800 non-governmental organizations 
within this organization. As the 
capital platform we’ve found that 
numbers of serious consistent non-
governmental organizations in our 
country are few. We observed that 
there is a large gap and to fill in this 
gap we ensure the formation of CIB. 
In our country, there are hundreds 
of thousands of foundations which 
their names are non-governmental 
organizations. A large part of these 
are casinos operated under the name 
of the association. The other portion 
is professional organizations which 
turn into associations from the 
rooms; they are parasites riding on 
the back of tradesmen who are barely 
sustaining themselves quantitatively 
by creating heads of room around 
hundred thousand. Another part are 
the organizations which are taking the 
advantage of the rear garden of the 
political parties, others are ideological 
organizations.

In our country if such questions 

like ‘What is citizenship?’ ‘What are 
the rights of citizen’ ‘what are the 
responsibilities of citizen’ are raised 
to our citizens, 90 % will not be able 
to reply. In such a society who doesn’t 
know what citizenship is, impossible 
to know what the hundreds of non-
governmental organization are and 
what they work for. In contemporary 
societies non-governmental 
organizations are the most important 
foundations. Every segment of society 
has confidence and believes in them, 
they are believed to be centre for 
the solution of the problems. Their 
States take the non-governmental 
organizations very seriously. They 
listen to their suggestions, try to fulfill 
the requirements.

In our country we constructed a 
hospital for the organizations that are 
civil but not belong to the society. The 
name of this hospital is the Foundation 
of Civil Initiative.  

CIB formation has been working 
effectively in all sections of society. The 
organization which has equal distance 
from the political parties, is acting in 
the spirit of all parties are our parties. 
Every political party management 
concerns us. We want the people to be 
elected to the management of political 
parties should be from the cadres have; 
quality, adequacy, competency, honest, 
honorable, who see the country, nation, 
flag, democracy, human rights and the 
rule of law, above all. People selected 
to the management of our Political 
parties from this property benefits to 
the party, so the country as well. In this 
sense, the individuals of CIB formation 
who has made the unity of faith with 
us must bring the required quality by 
working on cadres of their own political 
parties. “

The question of experienced journalist 
to the president who made his speech 
“do you think the same things for all 
associations?” replied by Ortakaya 
by saying “Of course not, there is a 
misunderstanding over there. Well-
intentioned organizations are also 
available. I talked by absolving these 
associations. We also appreciate the 
organizations which makes their job 
well.“

olarak yüz bine yakın oda başkanlıkları 
oluşturarak kendilerini zar zor geçindi-
ren esnafın sırtına binmiş parazitlerdir. 
Bir başka bölümü ise siyasi partilerin 
arka bahçesinden kısmetlenen örgütler-
dir, bir başkaları ideolojik örgütlerdir.

Ülkemizde vatandaşlarımıza, ‘Vatan-
daşlık ne demektir?’, ‘Vatandaşın hakla-
rı nelerdir?’, ‘Vatandaşın sorumlulukları 
nelerdir?’ diye sorular yöneltilirse, %90 
ı bu sorulara cevap veremeyecektir. 
Vatandaşlığın ne olduğunu bilemeyen 
bir toplumda kurulan yüz binlerce sivil 
toplum örgütünün ne olduğunu, ne 
yapacağını, ne işe yaradığını bilebilmek 
mümkün değildir. Çağdaş toplumlarda 
sivil toplum örgütleri çok önemli kuru-
luşlardır. Bu kuruluşlara toplumun her 
kesimi güven duyar, inanır, sorunları-
nın çözüm merkezi olduğuna inanırlar. 
Devletleri de sivil toplum örgütlerini 
çok ciddiye alırlar. Onların önerilerini 
dinler, isteklerini yerine getirmeye çalı-
şırlar. 

Ülkemizde sivil olan; ancak toplum ör-
gütü olmayan bu hasta yapılar için bir 
hastane oluşturduk. Bu hastanenin adı, 
sivil inisiyatif oluşumudur. 

BSİ oluşumu toplumumuzun her kesi-
minde etkin görev yapmaktadır. Siyasi 
partilere eşit mesafede olan örgütümüz, 
bütün partilerin bizim partimizdir an-
layışı içinde hareket etmektedir. Her 
siyasi partinin yönetimi bizi ilgilen-
dirmektedir. Biz siyasi partilerimizin 
yönetimlerine seçilecek insanların; 
kaliteli, yeterli, yetenekli, dürüst, na-
muslu; ülkesini, milletini, bayrağını, 
demokrasiyi, insan haklarını, hukukun 
üstünlüğünü her şeyin üstünde gören 
kadrolardan oluşmasını istemekteyiz. 
Siyasi partilerimizin yönetimlerine bu 
özellikte seçilen insanlar hem partiye 
yarar sağlar, dolayısıyla ülkemize de 
yarar sağlayacaklardır. Bu anlamda bi-
zimle kader birliği yapmış BSİ oluşumu-
nun  bireyleri kendi siyasi partilerinin 
kadroları üzerinde çalışma yaparak iste-
nilen kaliteyi getirmelidirler.”

Konuşmasını yapan başkana, tecrübeli 
gazetecilerin “Tüm dernekler için aynı 
şeyleri mi düşünüyorsunuz?” şeklindeki 
sorusuna, Ortakaya “Tabi ki değil, ora-
da bir yanlış anlaşılma var. iyi niyetli 
örgütler de mevcuttur. bu gibi dernek-
lerimizi tenzih ederek söyledim. Ayrıca 
işini doğru ve güzel bir şekilde yapan 
kuruluşları da takdir ederiz.” şeklinde 
cevap verdi..

İzmir İl Başkanı  ve Anadolu Basın 
Yayın Birliği (ABYB) şube başkanı 
Şerafettin Şıvkın ev sahipliğinde, 

Balçova Termal Oteli Kardelen Salonu› 
nda Bütün Sivil İnisiyatif Oluşumu 
(BSİ) Kahvaltıda buluştu. Toplantıya 
basın yayın kuruluşları, politikacılar, 
iş adamları, bürokratlar ve bir çok sivil 
toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. 

Bütün Sivil İnisiyatif Oluşumu Genel 
Başkanı İdris Ortakaya, İzmir BSİ İl 
Başkanı Şerafettin Şıvkın’ı çalışmaların-
dan ötürü tebrik ederek sözlerine başla-
dı. Ortakaya şunları söyledi:

“Sayın Basın Mensupları; Değerli 
Katılımcılar;Bütün Sivil İnisiyatif olu-
şumunun kuruluş tarihi yeni olmasına 
karşın esasında 10 yıllık bir deneyimin, 
birikimin sonucudur. 

10 yıl önce Sayın doktor Mustafa Kurt 
ile birlikte kurmuş olduğumuz başkent 
platformu uluslar arası düzeyde ülke-
mizin en önemli, en ciddi sivil toplum 
örgütü olma doğrultusunda 70 e yakın 
ülkede örgütlenen ve dünya barışına 
katkı sunan uluslararası barış ve kar-
deşlik platformudur. Bu örgütümüzün 
bünyesinde 800’ e yakın sivil toplum 
örgütü bulunmaktadır. Başkent platfor-
mu olarak ülkemizde ciddi tutarlı sivil 
toplum örgütlerinin çok az sayıda oldu-
ğunu tespit ettik. Büyük bir boşluğun 
oluştuğunu gözlemledik ve bu boşluğu 
doldurmak üzere BSİ oluşumunun ha-
yata geçmesini sağladık.  
Ülkemizde yüz binlerce adları sivil top-
lum örgütü olan kuruluşlar mevcuttur. 
Bunların Büyük bir bölümü dernek adı 
altında işletilen kumarhanelerdir.  Di-
ğer bir bölümü ise derneklerden odalara 
dönüşen meslek kuruluşları; sayısal 

BÜTÜN SİVİL İNİSİYATİF 
OLUŞUMU KAHVALTIDA 
BULUŞTU

ALL THE FORMATION OF 
CIVIL INITIATIVE MET AT 
THE BREAKFAST
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Azeri ve Türk akademisyen-
ler tarafından kaleme alınan, 
“Kafkasya’nın Yükselen Yıldı-

zı: İlham Aliyev Dönemin de Azerbay-
can» adlı kitap seçkin davetlilerin katılı-
mı ile  tanıtıldı.

Azerbaycan›ın Ankara Büyükelçiliği ta-
rafından, söz konusu kitabın tanıtımı 
için Sheraton Otel›de program düzen-
lendi.

Etkinliğe TBMM Türkiye-Azerbaycan 
Dostluk Grubu Başkanı ve AK Par-
ti Adana Milletvekili Necdet Ünü-
var, AK Parti Ordu Milletvekili İdris 
Naim Şahin, AK Parti Manisa Millet-
vekili Hüseyin Tanrıverdi ve AK Par-
ti Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu 
ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekrete-
ri Mustafa İsen, Başkent Platformu 
Genel Başkanı ve aynı zaman da Kır-
gızistan Fahri Konsolosu Dr. Mustafa 
Kurt, Azerbaycan Strateji Araştırmalar 
Merkezi Başkanı Dr. Ferhad  Mem-
medov, Dışişleri Bakanlığı Stratejik 
Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. 
Dr. Bülent Aras, Atatürk, Kültür, Dil 
ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. 
Dr. Derya Örs, Azerbaycan›ın Ankara 
Büyükelçisi Faik Bagırov, Eski Dışişle-
ri Bakanı Hikmet Çetin,TÜRKSAV Baş-
kanı Yahya Akengin,Uluslar arası Sivil 
İnisiyatif Gazetesi Genel Müdürü Tülay 
Erim Çömez,Azerbaycan Milli Kahra-
manı İbad Hüseyinov, Atilla Dergisi 
Editörü Gülşen Behbud,Türk Dünyası 
Kültür Elçisi Zeynep Köşker ve çok sayı-
da davetli katıldı.

Necdet Ünüvar, yaptığı konuşmada, 
ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştiril-
mesinde kültür, tarih, din, dil ve coğrafi 
özelliklerin yanı sıra devlet adamlığının 
da çok önemli olduğunu söyledi. Türki-
ye ile Azerbaycan›ın farklı coğrafyalarda 
olmalarına karşın «gönül coğrafyasın-
da» bir arada olduklarını ifade eden 
Ünüvar, «Siyasetçi gelecek seçimleri 
düşünür ama devlet adamı geleceği dü-
şünür. Türkiye ile Azerbaycan arasında-
ki ilişkiler böyle bir devlet adamlığının 
ürünüdür» dedi.

Azerbaycan›ın Ankara Büyükelçisi Faik 

Bagırov ise Türkiye ve Azerbaycan›ın 
ortak tarih, kültür, dil ve din bağların-
dan gelen sarsılmaz bir birlikteliği bu-
lunduğunu söyledi. İki ülke arasındaki 
birlikteliğin dünya genelinde ikinci bir 
örneği bulunmadığını ifade eden Ba-
gırov, «Maalesef iki ülke arasındaki bu 
birlikteliği bozmaya teşebbüs edenler 
olmuştur. Ancak devlet büyüklerimizin 
ortak öngörüsüyle bu provokasyon ber-
taraf edilmiştir» diye konuştu.

Kitabın editörlüğünü yapan Ankara 
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bö-
lümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı 
Erhan da Azeri ve Türk akademisyenler 
tarafından kaleme alınan eserde, son 
20 yılda büyük bir değişim ve dönüşüm 
geçiren Azerbaycan›ın iç ve dış politi-
kasının anlatıldığını söyledi. 1993 yı-
lında Azerbaycan›a gittiğinde çok fakir 
ve geri kalmış, 2000›li yıllarda  ise yeni 
ve modern bir ülke ile karşılaştığını 
aktaran Erhan, bu büyümede petrol ve 
doğalgazın yanında liderliğin de büyük 
önem taşıdığını ifade etti. 
 
Tanıtımın sonunda;uluslararası iliş-
kiler ve stratejik araştırmalar alanın-
daki başarıları ve SAM faaliyetlerine 
vermiş olduğu destekten dolayı Tür-
kiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 
Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM), 
Uluslararası Stratejik Araştırmalar 
Merkezi (USAK), Ortadoğu Stratejik 
Araştırmalar Merkezi (ORSAM), Av-
rasya Araştırmalar Merkezi (AVİM), 
Ankara Üniversitesi Avrupa Halkları 
Araştırma ve uygulama Merkezi Di-
rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Sabancı 
Üniversitesi Öğretim ve Dışişleri Baka-
nı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun Da-
nışmanı Prof. Dr. Bülent Aras, Giresun 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aygün 
Attar, Kadir Has Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Aydın, Türkiye Cum-
huriyeti eski Dışişleri Bakanı Hikmet 
Çetin, Turkish Policy Quarterly dergisi-
nin Genel Yayın Yönetmeni Diba Nigar 
Göksel, Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
Ekonomik Yönetim Bilimler Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Kamer Kasım, 
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üye-
si  Doç. Dr. Mitat Çelikpala, Balıkesir 
Üniversitesi Doç.Dr. Sebahattin Şimşir, 
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanı Yanında Stratejik Araştırmalar 
Merkezi «STRATEJİ VİZYON» ödülleri 
takdim edildi.. 

Kafkasya’nın 
Yükselen 
Yıldızı; “İlham 
Aliyev Dönemin 
de Azerbaycan“ 
Kitap Tanıtım 
Gecesi 
Gerçekleşti…
Azeri ve Türk akademisyenler 
tarafından yazılan “İlhan Aliyev 
Dönemin de Azerbaycan” kitap 
geçtiğimiz günler de seçkin 
davetliler eşliğin de tanıtımı 
yapıldı…

The book written by Azerbaijani 
and Turkish scholars “Azerbaijan 
in the period of Ilham Aliyev,” 

was held with the participation of dis-
tinguished guests… 

Embassy of Azerbaijani m for  the orga-
nized program for the presentation of 
the book at Sheraton Hotel. 

President of the Turkish Grand Na-
tional Assembly of Turkey-Azerbaijan 
Friendship Group and the AK Party 
Istanbul Deputy Necdet Ünüvar , AK 
Party Ordu Deputy Idris Naim Şahin 
, AK Party Manisa Deputy Huseyin 
Tanriverdi AK Party Ankara Tulay 
Selamoğlu and the Presidential Secre-
tary General Mustafa İsen , and both 
the President of Capital Platformand 
Honorary Consul of the Kyrgyz Re-
public Dr . Mustafa Kurt , President of 
Azerbaijan Strategy Research Center 
Professor Farhad Mammadov , Head of 
Strategic Research Center of the Minis-
try of Foreign Affairs Professor Bulent 
Aras , President of Atatürk Culture, 
Language and History High Agency. 
Derya Örs, Ambassador of Azerbaijan 
Faik Bagırov , former Minister of For-
eign Minister Hikmet Cetin, TÜRKSAV 
President Yahya Akengin , Director 
General of the International Journal 
of Non GovernmentalInitiative Tulay 
Erim Çömez, Azerbaijan National Hero 
Ibad Huseynov, Editor of Attila Maga-
zine Gülşen Behbud , Cultural Ambas-
sador of Turkish World Zeynep Köşker 
and many guests attended the night. 

Necdet Ünüvar stated in his speech, 
the development of relations between 
the countries dependent not only cul-
ture, history, religion, language and 
geographical features but also statesman-
ship. Despite the fact that Azerbaijan 
and  Turkey are located in different re-
gions, we are united in “ the geography 
of mind”. He continued his speech; “the 
politician thinks of the next election, but 
a statesman thinks of the future. The 
relations between Turkey and Azerbaijan 
are a product of such Statesmanship. 

Faik Bagırov Azerbaijan’s Ambassador 
to Ankara stated that, Turkey and Azer-
baijan has an unshakable bonds of uni-
ty derived from their common history, 
culture, language and religion. Bagırov 
said, there is no second instance of 
synergy between the two countries in 
the world, “Unfortunately, there were 
those who attempted to disrupt the as-
sociation between the two countries. 

However, the assumption was removed 
thanks to the foresight of our states-
men”.

Editor of the book Professor Çagri Er-
han, Department of International Rela-
tions at Ankara University said that in 
the book that was penned by Azeri and 
Turkish scholars, dwells on domestic 
and foreign policy of Azerbaijan in the 
period of last 20 years in which Azer-
baijan went through a great change and 
transformation.  In 1993, Azerbaijan 
was a very poor and underdeveloped 
country but in the 2000s, the country 
transferred into a modern one. In this 
growth not only oil and natural gas, 
played an important role, but also the 
statesmanship is a great stakeholder.  

At the end of the introductory, Stra-
tegic Studies of Azerbaijan Republic “ 
STRATEGY VISION “ awards were pre-
sented to; 
 SAM Center for Strategic Studies 
(SAM ) Ministry of Foreign Affairs of 
the Republic of Turkey for the achieve-
ments in the field of international 
relations and strategic studies and the 
for its support for the activities, the 
International Strategic Research Cen-
tre ( ISRO) , the Middle East Center 
for Strategic Studies (ORSAM ) , Eur-
asia Research Center ( AVIM ) Ankara 
University Director of the European 
Communities for research and training 
center Professor . Çagri Erhan , Sabancı 
University Lecturer and Advisor to the 
Minister of Foreign Affairs Ahmet Da-
vutoglu . Professor. Bulent Aras , Istan-
bul University Rector. Professor Aygün 
Attar , Kadir Has University RectorPro-
fessor Mustafa Aydın, former Minister 
of  Foreign Affairs of the Republic of 
Turkey Hikmet Çetin , Editor in Chief 
of Turkish Policy Quarterly magazine 
Diba Nigar Goksel , Dean of the Faculty 
of Economic Management Sciences 
of Abant Izzet Baysal University , Dr 
. Kamer Kasim , Kadir Has University 
Lecturer  Assoc . Dr . Mithat Çelikpala 
, Balikesir University, Associate Profes-
sor SebahattinŞimşir 

Book 
Presentation 

Night of 
“Rising Star of 
the Caucasus, 
Azerbaijan in 
the period of 

Ilham Aliyev “ 
was realized…

The presentation of the book 
written by Azerbaijani and 

Turkish scholars “Azerbaijan 
in the period of Ilham Aliyev,” 

was made recently with the 
participation of distinguished 

guests… 
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İnsanlık tarihine baktığımızda 
medeniyet, bilim ve teknolo-
jinin toplumlar veya ülkeler 

bağlamında hareketliliğine şahit 
oluruz. Milattan önceki dönemler-
de Mısır, Hitit, Roma uygarlıkları 
bu konularda önde iken, Milattan 
sonraki ilk bin yılda da Roma ve 
İslam uygarlıklarının yükselişte 
olduğunu görürüz. Son bin yılda 
Osmanlılar, Ruslar, İngilizler, 
Fransızlar, Almanlar, Japonlar 
bilim ve teknolojide önemli başa-
rılar elde ettiler. 2000’li yıllar ise 
ABD ve Çin’ in bu alana damga 
vurduğu dönemler olarak kayıtla-
ra geçiyor.

Acaba belirli dönemlerde güçle-
nen, medeniyette bilimde tekno-
lojide gelişmeler kaydeden ülkeler 
bunu neye borçlular? Elbette bu 
konuda ilk söylenmesi gereken 
güçlü oldukları dönemlerde iyi 
yönetildikleridir. İyi yönetimin 
toplumsal kültürle desteklenme-
si durumunda da ülkelerin her 
alanda başarılı olması kaçınılmaz 
oluyor.

Kültür kavramı içeriğinde; top-
lumda yer alan bireylerin değer-
leri, inançları, dini, dili, gelenek 
görenekleri, alışkanlıkları, tu-
tumları, norm ve kuralları gibi 
birçok unsuru barındırıyor. Acaba 
gerçekten bu unsurlar ülkelerin 
gelişmişlikleri üzerinde belirleyici 
olabilir mi?

Bu alanda dünyanın önde gelen 
bilim insanları içerisinde Hollan-
da kökenli Geert Hofstede’nin adı 
öne çıkıyor. Hofstede geliştirmiş 
olduğu Kültürel Değerler Envante-
ri ile uzun yıllardan beri toplum-
lararası farklılaşmaları inceliyor 
ve bunun sonuçları üzerinde çalı-
şıyor. 

Yapılan çalışmalar, ülkeler ara-
sındaki kültürel farklılıkların 
çalışanların tutum ve davranışları 
üzerinde belirleyici olduğunu gös-
teriyor. Bu yaklaşımı doğrulamak 
üzere bir işadamı arkadaşımın 
anlattıklarını sizlerle paylaşmak 
isterim. Bundan on yıl kadar önce 

bu arkadaşım Sudan’dan bir inşa-
at ihalesine talip oluyor ve verdiği 
teklif uygun bulunarak, iş bu kişi-
ye veriliyor. Sonrasında uygulama-
ya geçiliyor. Ancak bu arada işçilik 
maliyetleri ile ilgili bir sorun ol-
duğu ortaya çıkıyor. İhaleye teklif 
hazırlama aşamasında maliyetler 
hesaplanırken, işçilik giderlerinin 
Türkiye’deki şekliyle gerçekleşece-
ği varsayılmış, ancak Sudan’daki 
yerli işçiler, Türk işçilere kıyasla 
çok ağır çalışıyorlar. Bu kimseler 
aynı sürede, bazen bir Türk işçinin 
yaptığı işin yarısı, bazen de üçte 
biri kadar iş üretiyorlar. İşadamı 
ağırlıklı olarak yerli işçi kullan-
mak zorunda olduğu için hem işin 
süresi uzuyor hem de maliyetler 
oldukça yüksek düzeylere çıkıyor 
ve sonuç olarak işadamı bu işten 
zarar ediyor. Bu durum orada-
ki çalışma alışkanlıklarının –bu 
alışkanlığın nedeni aşırı sıcaklara 
bağlanabilir- yani iş yapma kültü-
rünün iş dünyası üzerinde ne den-
li etkili olduğunu gösteriyor.

Hofstede yapmış olduğu çalışma-
larda kültürel değerlerin alt boyut-
ları üzerine odaklanıyor ve bu bo-
yutları; güç mesafesi, belirsizlik-
ten kaçınma, bireysellik-ortaklaşa 
davranışçılık, erillik- dişilik ve son 
olarak zaman uyumu şeklinde 
sıralıyor. Hofstede’nin, 74 ülkede 
yer alan ulusal veya çok uluslu 
şirket çalışanları üzerinde yapmış 
olduğu araştırmalar neticesinde 
ortaya koymuş olduğu modeller,  
günümüzde yönetim ve insan kay-
nakları alanlarında kabul görü-
yor. Birçok kuruluş Hofstede’nin 
boyutları doğrultusunda kendi 
çalışanları arasındaki kültürel 
farklılıkları azaltma konusunda 
çalışmalar yapıyorlar.

Yazara göre Batılı ülkeler bireyci, 
doğulu ülkeler (Latin ülkeleri da-
hil) ise toplulukçu bir anlayışa sa-
hip. Bireyci toplumlar, yaşamında 
“ben” kavramını önde tutarken, 
toplulukçu toplumlar ise daha çok 
birlikte hareket etmeyi tercih edi-
yorlar.   

Toplulukçu toplumlarda arkadaş 
ilişkileri, dayanışma, çeşitli cami-
alara üyelikler önem kazanıyor. 
Araştırmada Türkiye 74 ülke içe-
risinde toplulukçu davranış sırala-
masında 28. sırada iken, ABD en 
yüksek bireyci toplum olarak yer 
alıyor. 

Yazarın bir diğer kültürel değer-
ler alt boyutu güç mesafesi. Güç 
mesafesinden unvan, makam, 
pozisyon gibi otorite simgelerini 
ne kadar önemsediğimizi anlı-
yoruz. Bu hususlara çok önem 
veriyorsak güç mesafemiz yüksek, 
tersi durumda ise güç mesafemizi 
düşük kabul ediyoruz. Güç mesa-

fesi, doğulu ve Latin toplumlarda 
daha yüksek çıkıyor. Türkiye güç 
mesafesinin geniş olduğu ülke-
ler sıralamasında 18. sırada. Bu 
duruma, Türkiye’de bir makam 
sahibine sekreter, özel kalem ve 
özel kalem müdürü sonrasında 
heybetli bir odada ulaşabilirken, 
batılı toplumlarda eşdeğer bir 
makam sahibinin makam aracının 
dahi olmamasını, çay - kahvesini 
kendisinin hazırlamasını örnek 
gösterebiliriz. 

Hofstede’nin diğer kültürel değer-
ler alt boyutu belirsizlikten ka-
çınma olarak ifade ediliyor. Türk 
toplumu belirsizlikten kaçınmayı 
seven bir toplum ve bu alanda 16. 
sırada yer alıyor. Çoğumuz her şe-
yin garanti olmasını bekleriz öyle 
değil mi? Örneğin, daha büyük 
fırsatlar sunabilecek özel sektör iş 
alternatifi yerine, daha düşük ge-
lir ve imkanlara sahip kamu işini 
çoğumuz tercih ederiz. ABD gibi 
ülkelerde yaşayanlar risk alma ve 
belirsizlikten kaçınma konusunda 
en arka noktadalar. Araştırma so-
nuçlarının da, örneklerin de çoğal-
tılması mümkün. Gelecek yazıla-
rımda bu konunun detaylarına da 
değinmeyi düşünüyorum.

Bu belirlemelerden hareketle kül-
türün insan hayatında ve bunun 
yansıması olarak iş dünyasında 
oldukça etkili olduğunu söylemek 
mümkün. Eğer kültür iş dünya-
sı üzerinde bu kadar etkiliyse, 
makro politika düzeyinde yüksek 
performanslı kuruluşlar oluştur-
mak için, ya kültürü iş dünyasının 
gereklerine uydurmak, ya da iş 
dünyasının gereklerini yerine ge-
tirecek kültürel değişimi sağlamak 
gereklidir. 

Ancak yukarıda ifade edilen öner-
meler hiç de kolay gerçekleştirile-
cek şeyler değildir. Çünkü kültürel 
unsurların değişime uğraması 
zahmetli ve uzun bir yolculuk gi-
bidir. Bunun için istikrarlı bir or-
tama ve kararlı bir iradeye ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Ülkemizde işini iyi yapma genel-
likle bir meziyet olarak kabul edi-
lir ancak bu zaten olması gereken 
bir şey değimlidir? Batılı ülkelerde 
işini iyi yapmayan işinden kovulur 
ancak bizim gibi ülkelerde “ekme-
ğinden olmasın” anlayışı hakim 
olduğu için bu kimse arada kay-
nar gider ve diğerleri de bu zayıf 
halkadan etkilenerek o kuruluşun 
performansının düşmesine neden 
olur. 

Kültürel düzeyde yapılacak karşı-
laştırmalarda gözüme en çok çar-
pan konulardan biri de kadınların 
iş hayatındaki yeri. Bizde kadınlar 
kültürümüzün de etkisiyle ge-
nellikle her işi yapmaz. Ağırlıklı 
olarak masa başı çalışır. İnşaat 

işçiliği, musluk tamirciliği, otobüs 
ve kamyon şoförlüğü, hamallık 
gibi genellikle fiziksel güç gerekti-
ren meslekler bizde kadınlara göre 
değildir. Batılı ülkelerde kadınla-
rın bu işleri yapması son derece 
normaldir. Yine iş yaşamında baş-
ta kadınlar olmak üzere ileri yaş-
lara erişmiş olanları da çalışırken 
görürüz. Ancak bizim ülkemizde 
o yaşlarda insanlar çoğu zaman 
kendini salmış ve ihtiyarlığın pen-
çesine bırakmış oluyor.

Japonya ve kendi kültürüne yakın 
bazı ülkeler iş dünyasını kendi 
kültürlerine uydurmuş ve bu ko-
nuda büyük başarılar elde etmiş. 
Kişiler arası ilişkilerin, insana say-
gının, aile bağlarının güçlü olduğu 
bu ülke iş hayatını da kendi kültü-
rünün gereklerine göre tasarlamış. 
Mesela çalışanını ailesi ile birlikte 
kabul etmiş ve aile bireylerine 
çeşitli imkânlar sağlamış, kişiye 
uzun dönemli istihdam olanağı 
tanımış, kişiyi kısa dönemli başa-
rıları ile değil de, uzun dönemde 
izleyerek genel performansına 
göre değerlendirmiş. Japon kül-
türünün bu gelenekçi yapısı iş 
dünyasına da yansımış ve özellikle 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
başlayan çalışmalar neticesinde 
Sony, Toyota, Honda, Mitsubishi 
gibi dünya devi şirketler ortaya 
çıkmış.

ABD başta olmak üzere batı kültü-
rünün parçası olan ülkeler de, yine 
kendi bireyci kültürel anlayışları-
na göre modeller tasarlamış ve iş 
dünyasında başarılar elde etmiş-
lerdir. Bu ülkelerin çoğunda çalı-
şanlar kısa dönemli başarılarına 
göre değerlendirilmiş, eğer kişi ba-
şarılı ise ödüllendirilmiş, değilse 
işine son verilmiş, toplum, birey 
temelli olduğu için ailesi yeterince 
göz önünde bulundurulmamıştır. 
Bu nedenle çoğu batı ülkesinde 
aileler dağınıktır. Bir birey ülkenin 
bir noktasında çalışırken, diğer 
birey ülkenin belki de diğer ucun-
da çalışmaktadır. Bu durum zayıf 
olan aile bağlarının daha da eri-
mesine yol açmaktadır.

Ülkemizde bu konuların tartışıl-
ması, kültürel öğeler ve iş dünyası 
arasındaki ilişkilerin ele alınması 
büyük önem taşıyor. Kültürel 
değişim mi sağlayacağız, yoksa 
kültürümüze uygun bir Türk Mo-
deli mi tasarlayacağız? Eğer bu 
ikisinden birini yapmazsak makro 
düzeyde ve uzun vadede başarı 
şansımız azalır. Ben bu soruya 
cevap aramak ve konuya ilişkin 
araştırmalarda bulunmak üzere 
bir müddet ABD’de bulunacağım. 
İlerleyen dönemlerde çalışmanın 
sonuçlarını da sizlerle paylaşaca-
ğım.

Saygılarımla

Doç. Dr.
Muharrem TUNA

İş Dünyası ve Kültür

Kültürel değişim mi 
sağlayacağız, yoksa 
kültürümüze uygun 
bir Türk Modeli mi 
tasarlayacağız? Eğer 
bu ikisinden birini 
yapmazsak makro 
düzeyde ve uzun vadede 
başarı şansımız azalır…
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When we look at the 
history of human 
being, we witness the 

mobility of civilization, science 
and technology in the context of 
societies and countries. In the 
period before Christ while Egypt, 
Hittite, Roman civilizations 
were developed in these issues, 
in the first thousand years after 
Christ we see the Roman and 
Islamic civilizations are arising. 
In the last thousands of years 
Ottomans, Russians, English, 
French, Germans, Japans have 
achieved considerable success in 
science and technology. In the 
2000’s is recorded as periods that 
the United States and China have 
marked in this area.

I wonder the countries developed 
in certain periods in civilization, 
science, technology what do they 
owe this? Of course, the first thing 
to be said about it they were well 
governed in the period which 
they are strong. In the case of 
support good governance with the 
social culture it is inevitable the 
countries to be successful in every 
area.

The content of the concept of 
culture; contains many elements 
such as values, beliefs, religion, 
language, tradition, customs, 
habits, attitudes, norms and 
rules of the individuals in the 
community. I wonder if these 
factors really could be the 
determining elements on the 
developments of the countries.

In this field among the world’s 
leading scientists the name stands 
out from Netherlands, Geert 
Hofstede. Hofstede is observing 
inter-communal divergences for 
many years through Cultural 
Values   Inventory which he was 
developed and working on the 
results of this. 

Studies show that cultural 
differences between countries 
are determinant of employee 
attitudes and behaviors. To verify 
this approach, I would like to 
share with you what my friend, 
a businessman told. Ten years 
ago, this friend me aspire to a 

construction tender in Sudan and 
job is given to this person since 
the offer is released. Then the 
application takes over. Meanwhile, 
labor costs turns out to be a 
problem. it is assumed that in the 
process of preparation of offer to 
the tender labor costs calculated 
as it will take place in Turkey, 
however, domestic workers in 
Sudan are working very slow as 
compared to Turkish workers. 
They produce sometimes half of 
the work of a Turkish worker, 
sometimes as much as one third 
of the work at the same period 
of time. Since businessman has 
to hire mainly domestic workers 
the time of work becomes longer 
as well as the costs are very high 
levels and as a result this work 
is loss for the businessman. This 
shows how working habits there 
that means the culture of doing 
work effective on the business 
environment –the cause of this 
habit can be connected to extreme 
temperatures.

Hofstede in his work focuses on 
the sub-dimensions of cultural 
values and lists these dimensions 
in the form of power distance, 
avoidance from uncertainty, 
individualism-co-behaviorism, 
masculinity-femininity and 
finally the synchronization. 
Models revealed as a result of the 
researches of Hofstede on the 
employees of national or multi-
national companies located in 
74 countries is recognized in the 
fields of management and human 
resources today.

Many organizations are trying 
to reduce cultural differences 
between their employees according 
to Hofstede’s dimensions.

According to the author Western 
countries are individualistic, 
Eastern countries (including Latin 
countries) have communitarian 
understanding. While 
individualistic societies are taking 
first as their life concept “I”, 
collectivistic societies prefer to act 
together more.

In collectivistic societies, peer 
relations, solidarity, memberships 
to various communities are gaining 
importance. While in research 
Turkey ranked was No. 28 among 
74 collectivistic countries, the 
United States ranks the highest as 
an individualistic society.

Author other cultural values sub-
dimension is the power distance. 
From the power distance we 
understand how much we care 
about icons such as title, position 
and authority. If we give a lot of 
importance to these issues we 
accept the distance power is high, 
and vice versa distance power 
low. Power distance is higher in 
Eastern and Latin societies. Turkey 

is ranking 18 in order among the 
countries power distance is large. 
As a sample to this situation 
we can show that in Turkey the 
owner of an office can be reached 
through secretary, director of 
private secretary and private 
secretary in a majestic room, in 
Western societies, an equivalent 
office holder even has no bureau 
vehicle and prepares his tea - coffee 
himself.

Hofstede’s other cultural 
values    subscale is expressed as 
uncertainty avoidance. Turkish 
society is a society that likes to 
avoid uncertainty and ranks 16 
in this area. Most of us expect to 
have everything guarantee is it 
not so? For example, most of us 
would prefer the public work with 
low-income and opportunities 
rather than the private sector 
job alternative that can offer 
greater opportunities. Those who 
live in countries like the U.S. are 
in the most posterior point on 
the avoidance of risk-taking and 
uncertainty. Research results as 
well as the examples also can be 
replicate. I think in my next article 
I will address this issue in detail.

Moving from these distinctions 
it is possible to say the culture 
is quite effective in human life 
and as a reflection in the world 
of business. If the culture is 
so effective on  business, then 
to build high-performance 
organizations at macro policy level, 
either to keep up culture with 
the requirements of the business 
world or to ensure cultural change 
necessary for the fulfillment of 
the requirements of the business 
world.

However, the above-mentioned 
statements are not easy things to 
be realized at all. The alteration of 
cultural elements is difficult and a 
long journey. To do this, there is a 
need for a stable environment and 
stable will.

A great job making in our country 
is usually considered to be a 
virtue but is this not something 
that should be already? Western 
countries the ones who do not 
make a good job, he’s fired from 
his job however in countries like 
ours since the conception of “he 
shouldn’t lose his job” is dominant, 
this person get lost in the shuffle 
and others are affected by this 
weak link, causes a decrease in the 
performance of that organization.

One of the most striking issues in 
the comparisons at cultural level 
is the place of women in business 
world. With the impact of our 
culture women usually do not do 
every job. They mainly work at 
desk. Occupations need physical 
power such as construction work, 

tap mechanics, bus and truck 
driver, porter are not for the 
women. In Western countries 
it is quite normal for women to 
do these jobs. Additionally, we 
see those who have reached an 
advanced age, mainly women in 
business world. However, our 
country most of the people at that 
age put down and left themselves 
to the clutches of the age.

Japan, and some countries close 
to their culture, they made   up the 
world of work to their own culture 
and has great success on this. 
This country where interpersonal 
relationships, respect for people, 
family ties are strong is designed 
the business life according to 
the requirements of their own 
culture. For example, it accepted 
employees with the family and 
provide some opportunities for 
the family members, provide long-
term employment opportunities 
for the employee, evaluated the 
person by following his long-term 
general performance rather than 
the short-term achievements. This 
traditional structure of Japanese 
culture was also reflected in to the 
business world and as a result of 
works launched after the Second 
World War the world’s leading 
companies has emerged such as 
Sony, Toyota, Honda, Mitsubishi.

Especially the United States, 
countries that are the part of the 
western culture designed models 
according to his own cultural 
individualistic conceptions 
and have achieved success in 
the business world. Employees 
are assessed according to their 
short-term success in most of 
these countries, if the person is 
successful, he is awarded, if not he 
is fired, family is not considered 
enough since the society is 
individualistic. Therefore, in most 
of the western countries, families 
are scattered. While one member 
is working at one point of the 
country the other member is 
working maybe at the other point. 
This situation leads to dissolution 
of the weak family ties. Discussion 
of these issues, the relations 
between cultural elements and 
the business communities to be 
addressed is of great importance 
in our country. Are we going to 
provide cultural change or to 
design an appropriate Turkish 
model to our culture? If we do not 
do one of these two our chances 
of success are reduced at macro-
level and long-term. I will be in 
the United States for a while for 
seeking to answer to this questions 
and investigating these issue. I will 
share the results of the study in 
the coming periods.

Yours sincerely

Doç. Dr.
Muharrem TUNA

The World of Business and Culture

Shall we provide a 
cultural change or 
design a Turkish model 
appropriate to our 
culture? If we don’t do 
one of these two, our 
chances of success will 
be reduced in the long 
term and macro-level…
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Başörtüsü için siyasi simge ifade-
sini kullanmanın bir cehaletin 
gereği olduğunu savunan Er-

doğan, “Zira bu ülkede Müslümanların 
inancının gereği olarak inancının gere-
ğini yerine getirenler, kimi imkânlardan 
mahrum edilmiş, çok ağır mağduriyet-
ler yaşamak zorunda kalmıştır.” şeklin-
de konuştu.

Ancak, 90 yıllık süreç içinde, zaman za-
man, kimilerinin öne çıkıp, kendilerini 
Cumhuriyetin tek sahibi gibi göster-
melerinin, Cumhuriyete zarar verdiğini 
kaydeden Erdoğan, “Kimilerinin, kendi-
lerini Cumhuriyetin yegâne bekçisi gibi 
görüp, Cumhuriyeti korumak ve kolla-
mak adına müdahaleler yapması, Cum-
huriyet ruhumuza, birliğimize en büyük 
darbeleri vurmuştur. Belli kesimlerin 
dışlanması, horlanması, aşağılanması, 
belli kesimlerin hor ve hakir görülmesi, 
Cumhuriyetimizi özünden, ruhundan 
uzaklaştırmış, birlik ve kardeşlik bağ-
larımızı hedef almıştır. Şunu bilmenizi 
isterim ki, Cumhuriyetimiz, belli bir 
zümrenin, belli bir çevrenin, elit bir 
kesimin değil, bu topraklar üzerinde 
yaşayan istisnasız herkesin eseridir. 
Cumhuriyetin sahibi, herkestir, Cum-
huriyetin sahibi, cumhurdur; istisnasız 
olarak sizlersiniz. Biz bu Cumhuriyeti 
hep birlikte kurduk, birlikte yücelttik ve 
bu Cumhuriyetin eşit sahipleri olarak 
da geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz. 
Şunu da vurgulamak isterim ki, Cum-
huriyet, ancak demokrasi olduğunda 
anlamlıdır, ancak o zaman Cumhuriyet 
fazilettir. Zira, tarih boyunca ve bugün, 
bir çok otoriter rejim kendisine Cum-
huriyet adını vermiş, ama demokrasiyle 
yönetilmediği için özgürlükleri kısıtla-
mış, halkına zulmetmiştir. Cumhuriyet 
demokrasiyle güçlüdür. Cumhuriyet, 
demokrasiyle adildir, özgürlükçüdür, 
eşitlikçidir, kucaklayıcıdır. Demokra-
si, birilerinin yıllardır iddia ettiği gibi, 
Cumhuriyet’in karşıtı ve hasmı değil, 
Cumhuriyet’in bütünleyicisi, tamam-
layıcısıdır” şeklinde konuştu.Başbakan 
Erdoğan, Ekim ayı ‘Millete Hizmet 
Yolu’ konuşmasında Cumhuriyet’in 
kuruluş sürecine ve ilk Meclis’in açı-
lışına değindi. Erdoğan, “23 Nisan 
1920’de,Ankara Ulus’ta, Eski Meclis 
binası önünde çekilen bu fotoğrafta, 
Meclis’imizin açılış törenleri esnasında, 
Gazi Mustafa Kemal ve çevresindekiler, 
ellerini semaya açmış, dua ediyorlar. 
Meclisimizin açılış tarihi, Gazi Mustafa 
Kemal tarafından özellikle bir Cuma 
gününe denk getirilmişti. Cuma günü, 
Hacı Bayram Veli Camii’nde Cuma na-
mazı kılınmış, Hatm-i Şerifler, Buhari-i 

Şerifler okunmuş, hatmedilmiş, Mev-
litler okunmuş, ardından, Sancak ve 
Peygamberimizin Sakal-ı Şerif ’i alınarak 
eski Meclis binasına gidilmişti. Orada 
da dualar edilmiş, kurbanlar kesilmiş 
ve Meclis çalışmalarına başlamıştı. Dik-
katlerinizi çekiyorum: 23 Nisan 1920’de 
açılan Meclisimiz, tıpkı Çanakkale Sa-
vaşımızda olduğu gibi, Türkiye’nin her 
bölgesinden, her vilayetinden, her etnik 
unsurdan, her inançtan temsilcileri 
ağırlıyordu. Meclisimiz, bütün renk-
leriyle, bütün zenginlikleriyle, tam bir 
Türkiye fotoğrafı arz ediyordu. Hiç kim-
se dışarda bırakılmıyordu. Hiç kimseye 
ikinci sınıf muamelesi yapılmıyordu. 
Kimse horlanmıyor, kimse aşağılanmı-
yordu. Misak-ı Milli sınırları içinde ya-
şayan herkes o Meclis’te temsil ediliyor, 
herkesin görüşüne, önerisine, eleştirisi-
ne kulak veriliyordu. İşte, Meclisimizin 
açılışından yaklaşık 3,5 yıl sonra, 29 
Ekim 1923’te Cumhuriyetimiz ilan edil-
di.» dedi.

BAŞI AÇIK OLAN DA, BAŞI ÖRTÜLÜ 
OLAN DA, BU ÜLKENİN VATANDA-
ŞIDIR

Erdoğan, konuşmasında 30 Eylül’de, 
bir dizi reform paketini açıkladıklarını 
belirterek Demokratikleşme Paketi’ne 
de değindi: “Yasalarımızda, mevzuat 
ve yönetmeliklerde yapacağımız bazı 
değişikliklerle, özgürlüklerin önünü 
açacağımızı, temel hakları daha da ge-
nişleteceğimizi sizlere taahhüt ettik. 
Aslında, bu yeni reform paketi, 11 yıllık 
sürecin bir halkasıdır. 11 yıl içinde buna 
benzer nice reform paketleri açıkladık 
ve bunları uygulamaya geçirdik. Son 
reform paketi, 11 yıl öncesinde ve 11 
yıllık süreçte sizlere vaadini verdiğimiz, 
programlarımızda, beyannamelerimiz-
de, kongrelerimizde sizlere vadettiğimiz 
hedeflerden oluşuyor. Tıpkı 11 yıl bo-
yunca yaptığımız reformlar gibi, bu yeni 
paket de, Türkiye’yi, Cumhuriyetimizi, 
milletimizi güçlendirmeyi hedefliyor. 
Yeni Demokratikleşme Paketi, en çok 
da ekonomimizi, istikrarımızı, huzur ve 
emniyetimizi daha güçlü kılma hedefini 
taşıyor. Yıllardır süren bazı anlamsız 
yasakları, artık anlamı ve önemi kalma-
mış bazı uygulamaları, toplumun çeşitli 
kesimlerinde rahatsızlık oluşturan, 
özgürlükleri kısıtlayan bazı dayatmaları 
bu reform paketiyle ortadan kaldırıyo-
ruz. Bakınız aziz vatandaşlarım? Başı 
açık olan da, başı örtülü olan da, bu 
ülkenin vatandaşıdır, bu cumhuriyetin 
sahibidir, bu ülke üzerinde eşit hak ve 
özgürlüklere sahiptir. Birini diğerine 
tercih etmek, eşitlik ve adalet ilkesine 
tamamen terstir. Birini makbul vatan-
daş olarak görüp, diğerini horlamak, en 
başta vicdana, en başta insani değerlere 
aykırıdır. Yıllarca, insanımızı, vatan-
daşımızı, gençlerimizi, öğrencilerimizi, 
kılık kıyafetlerine göre ayrıştırmak, tas-
nif etmek, kutuplaştırmak, hiç kimseye 
yarar sağlamamış, tam tersine ülkemi-
zin birliğine ve kardeşliğine açık şekilde 
zarar vermiştir.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

“Başörtüsü için siyasi simgedir ifadesini 
kullanmak bir cehaletin ancak gereğidir. 
Zira bu ülkede Müslümanların inan-
cının gereği olarak inancının gereğini 
yerine getirenler, kimi imkânlardan 
mahrum edilmiş, çok ağır mağduriyet-
ler yaşamak zorunda kalmıştır. İşte biz, 
demokratikleşme paketimiz kapsamın-
da, bu ayrımcılığa artık son verdik. Hiç 
kimseye imtiyaz sağlamadık. Kimseyi 
avantajlı, dezavantajlı konuma getir-
medik. Bir tarafı yaparken diğer tarafı 
yıkmak, terazinin dengesini bir taraf 
lehine düzeltirken diğer taraf lehine 
bozmak asla gayemiz olmadı. Biz, sade-
ce Türkiye’nin normalleşmesini sağlı-

yor, fırsat eşitliğini tesis ediyor, vatan-
daşlarımız arasına sokulmak istenen 
ayrımcılığı ortadan kaldırıyoruz. Biz, 
olması gerekeni yapıyor, insana sadece 
insan olarak bakmanın gereği neyse, 
onu yerine getiriyoruz. Kamuda, kılık 
kıyafetlere bakılarak yapılan ayrımcılığı 
böylece kaldırdık. Önümüzdeki süreçte, 
yapacağımız diğer idari ve yasal düzen-
lemelerle, ayrımcılığı, ötekileştirmeyi, 
nefreti de önleyecek adımlar atacağız. 
Başta siyaset zemini olmak üzere, her 
alanda kardeşliğimizi pekiştirecek dü-
zenlemeleri Türkiye’ye kazandıracağız. 
Geçmişte, son derece haksız biçimde 
halkımıza yöneltilen baskıları inşallah 
tek tek ortadan kaldıracağız. Atacağı-
mız her adımla, Türkiye’nin birliğini ve 
bütünlüğünü daha da güçlü hale getire-
ceğiz.” diye ekledi.

“MARMARAY, 100’ÜNCÜ YIL KUT-
LAMALARIMIZ ÖNCESİ BİR PROVA 
OLDU”

Başbakan Erdoğan konuşmasında 
Marmaray’a da değindi: “90’ıncı yıldö-
nümünde, Cumhuriyet tarihimizin en 
önemli açılışlarından birini gerçekleşti-
rerek, milletimize ve ülkemize olduğu 
kadar, Cumhuriyetimize de çok anlamlı, 
çok değerli bir hediye sunduk. MARMA-
RAY adını verdiğimiz, İstanbul’un Asya 
ve Avrupa yakalarını deniz altından tüp 
geçitlerle birleştiren büyük projemiz ta-
mamlandı ve Salı günü bu dev yatırımın 
resmi açılışını yaptık. Bu proje, sadece 
bizim değil, yaklaşık 122 yıldan beridir 
milletimizin, devletimizin hayaliydi. 
Biz, 122 yıl öncesinden bugüne ulaşan 
bir hayali gerçeğe dönüştürdük, sadece 
İstanbul’a değil, Türkiye’ye, Avrupa ve 
Asya’ya, hatta tüm insanlığa hizmet 
verecek bir küresel projeyi hayata geçir-
dik. Böyle bir hayali, böyle bir projeyi 
gerçekleştirdiğimiz için, millet olarak, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşları 
olarak gururluyuz. Milletimize, Cum-
hur ve Cumhuriyet’e böyle bir hizmeti 
kazandırdığımız için gerçekten bahtiya-
rız. Tekrar etmeliyim ki, MARMARAY, 
100’üncü yıl kutlamalarımız öncesinde 
sadece bir prova olmuştur. Buna ben-
zer nice büyük yatırımı tamamlayarak, 
yenilerine başlayıp bitirerek, 100’üncü 
kuruluş yıldönümünde, Cumhuriyeti-
mize çok daha büyük bir gururu inşal-
lah yaşatacağız. Ben bu vesileyle, Mar-
maray Projesi’nin hayata geçirilmesinde 
ilk aşamasından bugüne kadar emeği 
geçen bakan, bakanlık mensubu arka-
daşlarımı yüklenici firmaları, huzurları-
nızda ayrı ayrı kutluyorum, tebrik edi-
yorum ve kendilerine şahsım milletim 
adına şükranlarımı sunuyorum.”

BAŞI AÇIK OLAN DA, BAŞI ÖRTÜLÜ OLAN DA, 
BU ÜLKENİN VATANDAŞIDIR

Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan:
 “Başı açık olan da 
başı örtülü olan da bu 
ülkenin vatandaşıdır, bu 
cumhuriyetin sahibidir, 
bu ülke üzerinde eşit hak 
ve özgürlüklere sahiptir. 
Birini diğerine tercih 
etmek, eşitlik ve adalet 
ilkesine tamamen terstir.” 
dedi.
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Claiming that attributing the 
expression of political symbol 
to headscarf is the result of 

ignorance, Prime Minister Erdoğan 
said “Muslims in this country have 
been deprived of basic standards and 
been subject to big suffering while 
trying to fulfill the requirements of 
their beliefs”.

Mentioning that some groups who 
showed themselves as the sole owners 
of the Republic during the 90 years 
process have damaged the Republic, 
PM Erdoğan added; “those who saw 
themselves as the sole guardians 
of the Republic and interfering on 
the basis to protect and guard the 
Republic, have made the greatest 
damages to our Republic soul and 
unity. Excluding and ignoring some 
groups have distanced the Republic 
from its essence and soul, and have 
targeted our unity and brotherhood. I 
would like to bring to your attention 
that Republic does not solely belong 
to any group, party or elite segment 
but rather to all of the people living on 
this land. It is the whole country who 
is the owner of the Republic. It is the 
public; it is you without any exception 
who is the owner of the Republic. We 
have founded this Republic altogether 
and we have lifted it altogether; and 
as the equal owners of the Republic 
we will walk altogether to the future. 
I would like to also add that Republic 
is meaningful only when there is 
democracy; only then Republic is a 
virtue. Throughout the history and 
even today, many authoritarian 
regimes have identified themselves 
as Republic, but have oppressed their 
people since they did not contain 
democracy. Republic is strong only 
with democracy. Republic is just, 
free, equal and embracing only with 
democracy. Democracy is not opposite 
or rival of Republic as some claim for 
years, but it is complementary and 
supplementary of Republic”. 

Prime Minister Erdoğan mentioned 
the foundation process of the 
Republic and opening of the first 
parliament during the October speech 
of his regular “Path for Serving 
the Nation” speeches. Pm Erdoğan 
said; “In Ankara, Ulus area, 23rd 

April 1920, Mustafa Kemal Atatürk 
and those around him have opened 
their hands to the sky and praying 
during the opening ceremonies of 
the first parliament. The opening of 

the parliament was made on a Friday 
on purpose by Mustafa Kemal. On 
that day first the Friday prayer was 
performed at Hacı Bayram Mosque, 
Quran recitations were performed 
and then the holy flag and the Holy 
Beard of the Prophet were carried to 
the parliament building. There the 
prayers continued and thus the first 
parliament was opened. I would like 
to note that; the parliament opened 
in April 23rd 1920, was hosting 
representatives from every region, 
province, ethnical group and belief in 
Turkey, as it was the case at Çanakkale 
War. The parliament symbolized a 
photograph of Turkey with all colors 
and wealth. No one was excluded or 
ignored. No one was subject to being 
a second category citizen. Every 
segment living within the borders of 
the country was represented in that 
Parliament. About 3.5 years after the 
opening of the parliament, Republic 
was declared in 29th October 1923”.

WHETHER WITH OR WITHOUT 
HEADSCRAF; THEY’RE ALL 
CITIZENS OF THIS COUNTRY

In his speech, PM Erdoğan 
talked about the details of the 
democratization package announced 
on 30th September this year: “We 
have committed that we will open 
much more speace for freedoms 
and basic rights through making 
amendments and changes in the laws, 
legislations and regulations. In fact 
the new reform package is a ring in 
the chain of the democratization in 
the last 11 years. We have opened 
and implemented numerous reforms 
similar to this during the last 11 
years. The last package consists of 
our objectives we have promised to 
actualize in our programs, declarations 
and congresses. The new package, like 
the reforms we have actualized during 
the last 11 years, aims strengthening 
the country, Republic and the 
nation. The new democratization 
package mostly carries the objective 
of strengthening our economy, 
stability, peace and safety. We are now 
lifting some meaningless bans and 
implementations, which have been 
conducted since long years, and some 
imposes on different segments of 
the society, which restrict freedoms, 
through this reform package. I would 
like to emphasize that whether 
wearing headscarf or not, all are equal 
citizens of this country, owners of 
the Republic and have equal rights 
and freedom. Favoring one above the 
other is totally against the principle 
of equality and justice. Accepting one 
as respectable citizen and excluding 
the other is against consciousness and 
the basic human values. For years, 
categorizing, classifying our citizens, 
youth and students according to 
their clothes have brought benefit to 
none, but on the contrary has clearly 
damaged the unity and brotherhood 
of our country”.

PM Erdoğan added:

“Claiming that attributing the 
expression of political symbol to 
headscarf is the result of ignorance. 
Muslims in this country have been 
deprived of basic standards and been 
subject to big suffering while trying to 
fulfill the requirements of their beliefs. 
We have ended this discrimination 
through the new democratization 
package. We have never provided 
privileges for anyone. We have never 

aimed damaging one side while 
building the other or regulating 
the rights of one segment while 
depriving the other from their basic 
rights. We only aim normalization 
of Turkey, establish the equality of 
opportunity for everyone and lift the 
discrimination among our citizens. We 
are doing what should be done. In this 
way we have lifted the discrimination 
made in the public sector through 
lifting the bans on clothing. Through 
other administrative and legal 
regulations we will conduct in the 
process before us, we will take steps 
to prevent discrimination and hate 
totally. We will actualize regulations 
to consolidate brotherhood in every 
part of the life including politics. We 
will lift all unjust facts targeting our 
people. With every step we will take, 
we will strengthen the unity and 
integrity of Turkey”.

“MARMARAY HAS BEEN A 
REHEARSAL BEFORE OUR 
CENTENNIAL CELEBRATIONS”

PM Erdoğan also mentioned 
Marmaray in his speech: “We have 
submitted a vey meaningful and 
valuable gift to our nation and country 
by making one of the most important 
openings of our Republican history 
in its 90th anniversary. The great 
project, which links the Asian and 
European sides of Istanbul through 
tube tunnels under the sea and 
which we named as MARMARAY, is 
completed and we opened this huge 
investment officially in 29th October, 
Tuesday. This project was not only 
our dream but also the dream of this 
nation and country for about one and 
a half century. We have actualized this 
dream and completed a global project, 
which will serve not only Istanbul and 
Turkey but also Europe, Asia and the 
whole humanity. We are proud as the 
citizens of the Republic of Turkey for 
actualizing such a dream and happy 
to present such gift to our nation and 
the Republic. I must reemphasize that 
MARMARAY has been a rehearsal 
before the centennial celebrations of 
the Republic. We will complete such 
great projects and make this nation 
proud at the 100th anniversary of 
the Republic. I would like to take this 
opportunity to thank and congratulate 
the Minister, officials of the Ministry, 
the contracting companies and 
other for their contributions to the 
Marmaray Project, and express my 
gratitude on behalf of myself and my 
nation”.

WHETHER WITH OR WITHOUT HEADSCRAF; 
THEY’RE ALL CITIZENS OF THIS COUNTRY

Prime Minister Recep 
Tayyip Erdogan:
“Whether with or without 
headscarf, all are citizens 
of this country, owners 
of the republic, and have 
equal rights and freedom. 
Favoring one against the 
other is totally against the 
principles of equality and 
justice”.
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Geçtiğimiz aylarda 2020 Olim-
piyatlarını İstanbul’a getir-
mek için hummalı bir faali-

yete şahit olduk. Türk yetkililer, son 
viraja girerken 600 kişilik bir heyetle 
Buenos Aires’e çıkarma yaparak fina-
le kalmayı başardı. Son güne kadar 
İstanbul’un şansı gitti geldi; nihayet 
finale kalınca da mucize gerçekleşti 
sanılıp nefesler tutuldu. Oylama zar-
fından çıkan “Tokyo” ibaresine uzun 
süre kimse inanamadı. 

Hatırlanacağı üzere hemen ardından 
olimpiyatların bize zaten neden veril-
meyeceğine dair gerekçeler sıralandı. 
Bu gerekçeler arasında Olimpiyatın 
bir Avrupa’ya, bir diğer kıtalara 
olmak üzere sırayla verildiğinden 
tutun, Avrupa’nın 2024’ü garanti-
ye almak için Türkiye’yi harcayıp 
Japonya’yı seçtiğine kadar neler yok-
tu ki. Bir hafta içinde millet olarak 
adeta Olimpiyat mütehassısı kesildik. 
Muhabir, köşe yazarı, editör ve ha-
bercilerden oluşan her türden medya 
mensubunun cehaletine bu vesileyle 
bir kere daha vakıf olduk. Vakaları, 
tarihi tecrübeleri, rakamları birbirine 
karıştıran mesnetsiz ve hakikatten 
uzak haber ve yorumlar gazete ve 
televizyonlarda boy gösterdi.

Bu yazı için ortalığın sakinleşip toz 
dumanın dağılmasını beklemenin 
daha makul olacağını düşündüm. Bu 
suretle bir sonraki adaylık için belki 

yapılacak bir şeyler olabilir. Malum 
daha önce de Türkiye adaylık müra-
caatında bulunmuş ve erkenden saf 
dışı kalmıştı. Kazanılan tecrübeyle 
bu sefer hükümet işi sıkı tutarak çok 
iyi bir tanıtım filmi hazırlamış. Muh-
temelen önceden yapılan temaslar 
ile ciddi siyasi ve diplomatik manev-
ralarla Madrid’i de eleyerek finale 
kalmayı başarmıştı. Mamafih, bütün 
bu çabalar ipi göğüslemeye yetmedi. 
İsterseniz sonucu bir kere daha akl-ı 
selimle tahlile çalışalım:

Olimpiyatlar, hem tertipleyen ül-
kede, hem de diğer ülkelerde büyük 
heyecanla takip edilen geniş katılımlı 
bir spor faaliyetidir. Bu derece büyük 
bir organizasyona talip olmak yakın 
zamana kadar Türkiye için hayal dahi 
edilemezdi. Böylesine kapsamlı bir 
faaliyete topyekün hazırlık gerekir-
ken, neredeyse son bir ayda kamuo-
yunun meselenin mahiyetinden ha-
beri oldu. Olimpiyatlara halk olarak 
değil, sadece hükümet olarak hazır 
olduğumuzun göstergesi burada baş-
lıyor.

İtiraf etmek gerekirse, olimpiyat-
larda bugüne kadar kayda değer bir 
başarımız yok. Bulgar tabiiyetin-
den devşirdiğimiz Naim Süleyma-
noğlu ile Etyopya’dan ithal Elvan 
Abeylegesse’yi çıkarsak, diğer alanla-
rın neredeyse hepsinde nal topladı-
ğımızı dünya alem biliyor. Madalya 
alacaklara ev, araba, altın, ne vadet-
tiysek olmuyor.

Gelelim vadedilen harcama rakamları 
tokuşturmasına: Biz 19 milyar dolar 
harcayacakken, nasıl olur da 4 milyar 
dolar harcayacak Japonya tercih edilir? 
Cevabı basit: Adamların tesisi var, 4 
milyar yetiyor. Bizde her şey eksik, 19 
milyara yoktan var edeceğiz.

Her şeyi ideolojik kutuplaşma vesile-
si yapma kabiliyetimizi bu vesileyle 

tekrar ispat ettik. “Hükümet puan 
kazanmasın da, varsın Olimpiyatları 
almayıverelim” grubu ile “her alanda 
ilerliyoruz, bakın işte Olimpiyatları 
da alacağız” grubu, uzun süre med-
yada, internette ve sosyal medyada 
çarpıştılar. Kimse yüksek sesle, “yahu 
mahkemeler bu ülkede futbolda şike 
yapıldığını onayladı, başkanlar hapse 
düştü, kulüplere Avrupa kupaların-
dan men cezası verildi, dünya alem 
duydu, biz görmezden geldik; her 
çeşit spor dalında doping skandalları 
vaka-yı adiyeden oldu” diyemedi.

Formula 1 ve Moto GP’yi kaçırmayı 
başardığımız, yakın zamana kadar 
koyun otlatılan İstanbul Park’ta 13-
15 Eylül’de yapılan Dünya Superbike 
motorsiklet yarışlarında Kenan So-
fuoğlu birinci oldu. Motosiklette baş-
kaca uluslararası temsilcimiz bulun-
mayan başarılı sporcumuz medyada 
yeterince değerlendirilmedi. Önceden 
“piste nasıl gidilir, hangi otobüse bi-
nilir, bilet nasıl bulunur, yarışın kap-
samı nedir, nerede oturulursa yarış 
daha iyi seyredilir” bilgilerini hakkıy-
la vermeyen Türk medyası sayesinde 
tribünler bomboş kaldı. Sofuoğlu 
birinci olmasa basında haber değeri 
bile taşımayacağı şüphesiz. Bu utanç 
bile bize yeter. Çünkü Türkiye’de spor 
sayfaları uzun süredir sadece “depik” 
sporuna yer vermektedir. Bunun 
haricindeki sporlar için medyada işi 
bilen muhabirler olduğundan bile 
şüpheleniyoruz.

Pek çok ülkede halkın ihtiyaç ve 
taleplerinin hükümetlerin önünde 
olduğu, siyasilerin kamuoyunun bek-
lentilerine cevap vermekle mükellef 
olduğu varsayılır. Bizde ise şimdi-
lerde tam tersi yaşanıyor. Hükümet 
çoğu meselede doludizgin gidiyor. 
Arkaya dönüp bakılsa toplumun bir-
kaç konak geriden geldiği derhal fark 
edilecek. Neredeyse hiçbir amatör ya 

da profesyonel spor dalında sürdürü-
lebilir ve dikkat çeken bir başarımız 
yokken, Olimpiyatlar gibi muazzam 
organizasyona talip olmak, hakikaten 
iddianın ta kendisidir. Hükümet, he-
nüz toplumda Olimpiyat düzenleye-
bileceğimize dair bir inanç ve güven 
yokken, bu işe dört elle 

sarılmış ve diğer rakipleri bertaraf 
ederek Türkiye’yi son düzlüğe çıkan 
iki ülkeden biri yapmayı başarmıştır.  
Hükümetin Olimpiyatları Türkiye’ye 
getirmekten başka anlık bir kazan-
cı olmayacaktı. Halbuki 7 yıl sonra 
gerçekleşecek Olimpiyatlar sırasında 
muhtemelen ne Başbakan, ne de par-
tisi iktidarda olmayacak, ancak ülke 
ve millet bunun semeresini görecekti. 
Zaman ve mekan algısında bile maa-
lesef millet olarak yaya kalındı. 

Şimdi yapılması gereken, vadettiği-
miz 19 milyar doların yüzde birini 
harcayıp, disiplinli ve stratejik bir 
çalışmayla 2016 ve 2020 Olimpiyat-
larında madalya toplamaya odaklan-
mak, halkın sportif beklenti seviyesi-
ni yükseltmek ve dünyaya Olimpiyat 
düzenleyecek spor şuuruna sahip 
olduğumuzu ispatlamak. Anadolu’da 
tespit edilecek genç kabiliyetlerin 
elinden tutup geçinecekleri kadar 
bir burs veya maaş, salkım salkım 
madalya toplamamızı sağlayacaktır. 
Spor federasyonlarının seferberliği, 
bunların Spor Bakanlığı ile sağlam ve 
sürdürülebilir işbirliği sayesinde yüz 
güldürecek madalyalar sürpriz olmaz.

Dört yılı daha boşa harcayıp son 
demde yapılacak hamleyle alınacak 
bir sonuç görünmüyor. Bu zihniyetle 
atalet içinde geçecek zaman içinde 
2024 Olimpiyatlarını da alamayacağı-
mızı şimdiden söyleyelim. Bu suretle, 
vakti saati gelince hüsrana uğrama-
mış oluruz. Dünyayı kandıramıyoruz, 
kendimizi hiç kandırmayalım.

Geçtiğimiz günlerde Kongo Demok-
ratik Cumhuriyeti Büyük Elçili-
ğinden Başkent Uluslararası Barış 

Kardeşlik Platformuna bir ziyaret gerçek-
leşti. Başkent platformu genel başkanı 
Mustafa Kurt; başkent platform hakkında 
konuklarına bilgi verdi. Kongo demokratik 
cumhuriyeti Ankara büyük elçiliği müste-
şarı Augustin NKUTU NZEMBA, duygu ve 
düşüncelerini şöyle ifade etti;

  Sayın Mustafa Bey, Barış ve Kardeş-
lik  platformunuz beni çok etkiledi ve kal-
bimden vurdu. İnsanlarda bireysel olarak 
veya sosyal olarak, doğrudur ki Barışın 
dünyada ilk sırada sağlanması gerek. Çün-
kü barış bir ülkede büyük bir inşaat’tır o 
ülkenin gelişmesi için. Barışa karşı bütün 
tehditler ve bütün barış ihlali, insanların 
dengesini bozuyor.

Belirttiğimiz gibi barış sadece savaş ‘ta 
olan bir durum değildir. Çünkü gerçek 
barış insanların içinde ve kalbinde olan bir 
duygudur, insan ne kadar kendinle barışık 
olsa, o zaman onun çevresi ve dengesini 
daha iyi düzeltebiliriz.

Sizin Barış ve Kardeşlik platformun 
yaptığı programlar, ASYA’da ve şimdi 
AFRİKA’da sağlamlaştırılmasını cani 
gönülden ve bütün dünyaya yayılmasını 
istiyorum.

Şunu da bilmenizi isterim ki, bizim Cum-
hurbaşkanımız Sayın Joseph Kabila Ka-
bange, tekrar barışın birleştirilmesinin çok 
önemli bir unsur olduğuna inanmaktadır.

Bizlere söylediği gibi barış diplomasisini, 
geliştirilmesi ve Kongo Demokratik Cum-
huriyetinde yaşayan bütün halkının refaha 
ermesinin çabasında…

Demokratik Kongo Cumhuriyeti  yüz öl-

çümü 2.345.000 km karedir 
ve bu ülke Afrika’nın ikinci 
büyük ülkesi CEZAYİR den 
sonra gelir.

Kongo Demokratik Cum-
huriyeti  dünyanın 2 inci 
büyük Fransızca konu-
şan ülkesi. Ana başlıkları 
ile Ekonomimiz tarı-
ma bağlı,(kahve,hurma yağı, pamuk, 
kakao,şeker, çay, manyok, sebze, meyve.) 
ve mineraller. Dünyada ilk beşe girebilecek 
potansiyeli var zenginlik üzerine ama bu 
zenginliği ortaya çıkaramıyorlar.Toprak 
altında altın bulabilirsiniz(yüzde on dün-
ya rezervlerinde), elmas (yüzde on sekiz 
dünya rezervlerinde endüstriyel elması 
olarak),boksit,manganez, koltan,demir, 
uranyum,çinko,bakır(yüzde altı dünya 
rezervlerinde), petrol, kobalt. (yüzde 
on sekiz dünya rezervlerinde), kömür, 
gaz,metan, diyebiliriz…

    Dış Politika da Kongo Demokratik 
cumhuriyeti, Çin ,Brezilya,Hindistan gibi 
ülkelerle iş birliği yapmaktadır ve Türkiye 
Cumhuriyeti ile aralarındaki bağlarını sağ-
lamlaştırmak istiyor. Çünkü Türkiye’nin 
ekonomik durumu gittikçe yükseliyor. 
Ülkemiz gelen yabancı yatırımcılara 
avantajlar ve kolaylıklar sağlamak istiyor. 
Şirketler için alış-verişlerinde iyi bir or-
tam kurmak istiyoruz. Afrika da mevcut 
ekonomik kuruluşlar içinde oluşturulan 
bölgesel ve uluslararası düzeyde işbirliğin 
içinde olan bir ülkeyiz. Her şeyden önce 
barışa çoook önem veriyoruz..

Bülent ARI

2024 Olimpiyatlarını Neden Alamayacağız?
Spor federasyonlarının 
seferberliği, Spor 
Bakanlığı ile sağlam 
ve sürdürülebilir 
işbirliği sayesinde yüz 
güldürecek madalyalar 
sürpriz olmaz… 

Barış ve Kardeşlik Platformunuz 
beni çok etkiledi ve kalbimden 
vurdu...

KONGO CUMHURİYETİ BÜYÜK ELÇİLİĞİ 
MÜŞTEŞARINDAN BAŞKENT PLATFORMUNA ZİYARET…
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In the past months, we have 
witnessed a feverishly activity 
to bring the 2020 Olympics to 

Istanbul. Turkish authorities, in the 
last curve going to Buenos Aires with 
a delegation of 600 people managed 
to stay in the finale. Until the last 
day the chance for  İstanbul blew hot 
and cold; at the end when we were on 
the finale list the breath were kept by 
thinking that the miracle came true. 
So no one could not believe the “To-
kyo” phrase of the rating envelop for 
a long time.

As to be remembered immediately 
after the reasons are listed why the 
Olympics wouldn’t be given to us. 
Among this reasons there were the 
Olympiads are given in order once 
in Europe than in other continents, 
for Europe to take 2024 under guar-
antee they choose Japan not Turkey. 
In a week we all became the Olympic 
specialist. By the way we have once 
more witnessed the ignorance of 
media members such as reporter, 
columnist, editor, and journalists.  
Baseless news and reviews away from 
the truth which confuse the cases, 
historical experience, the figures each 
other’s has appeared in newspapers 
and televisions.

I thought it would be more reason-
able to write this article after the 
dispersion of dust and the mess to 
calm down. In this wise maybe there 
can be something to do for the next 
candidate. As it is known Turkey 

had filed for candidacy before and 
eliminated early. With the experience 
gained, this time, the government 
has prepared a very good introduc-
tory movie by holding the job tight. 
It had managed to be in the final 
probably with the advance contacts 
and serious political, diplomatic 
maneuvers by eliminating Madrid. 
However, all these efforts were not 
enough to take on the rope. If you 
want let’s try to analysis the results 
once again with good sense:

Olympics are broad participation 
sports activities which are followed 
with a great excitement both in the 
organizer country and other coun-
tries. Aspiring such a large organiza-
tion could not be even imagined in 
Turkey until recent times. While full-
scale preparation needed for such 
comprehensive activity, the public 
was aware of the nature of the issue 
in the last month nearly. It starts 
here the indication that we only 
ready for the Olympics as a govern-
ment not as the people.

Admittedly, we don’t have a remark-
able success in the Olympics so far. 
If we leave Naim Süleymanoglu we 
gather from Bulgaria and Elvan 
Abeylegesse from Ethiopia aside, 
world knows that we are not success-
ful in almost all other areas. The one 
who will receive medals what we have 
promised home, car, gold, it doesn’t 
happen.

Let’s talk about promised spending 
figures: while we are ready to spend $ 
19 billion how Japan who will spend 
$ 4 billion is preferred? The answer is 
simple: they have facilities, 4 billion 
is enough. We are lack of everything; 
we will build that from the beginning 
to 19 billion.

On this occasion we again proved 
our ability to make use of everything 
for the ideological polarization. The 
group of “The Government shouldn’t 

earn points, then so let us not take 
the Olympics” and the other group 
of “we are improving in every field 
and now we will have the Olympics” 
clashed in the media, internet and 
social media for a long time. Nobody 
couldn’t say with a high voice that 
“the courts approved  football match-
fixing is done in this country, execu-
tives were put into the jail, clubs were 
banned in European Cups, everyone 
heard but  we choose to ignore; dop-
ing scandals were the general case in 
all kinds of sport branches.

Kenan Sofuoğlu was the winner in 
the World superbike motorcycle races 
which are held in İstanbul Park be-
tween 13-15 September where sheep 
are herd until the recent times that 
we manage to miss Formula 1 and 
Moto GP. Our successful sportsman 
couldn’t be evaluated adequately 
in media that we don’t have any 
other international representative 
in Motorcycles.  Thanks to the Turk-
ish media which didn’t give enough 
information previously about how 
to get to track, which bus taken, how 
to find a ticket, what is the scope of 
the race, where to sit better to view 
the race, grandstands were empty. 
If Sofuoğlu was not the winner it is 
not doubtful that it will not have the 
value of news. Even this shame is 
enough for us. Because in Turkey the 
sports pages are full of only with the 
sport of “kicking” for a long time. We 
are suspicious about there are report-
ers who know the job for the other 
sports in media. 

It is assumed that the needs and de-
mands of the people are in front of 
the governments in many countries, 
politicians are obliged to respond to 
the expectations of the public. Nowa-
days we live the vice-versa. the gov-
ernment is at a rattling pace in most 
of the issues. Immediately one looks 
behind it will be noticed that the so-
ciety is a few mansion back. Indeed 
while we don’t have a remarkable 

and sustainable success hardly in any 
amateur or professional branch of 
sports, aspiring such a tremendous 
organization like Olympics is a claim 
itself. The Government Olympic yet 
there is not a belief and confidence 
in the society which we cannot orga-
nize the Olympics the government 
embraced the issue and has managed 
to make Turkey one of the two coun-
tries to the final plateau by eliminat-
ing other rivals. The government 
would have no other gain than to 
bring Olympics to Turkey. However, 
probably neither the Prime Minister 
nor the party will be in power during 
the Olympics which will take place 
seven years later, but the country 
and the nation would see the fruits 
of this. Unfortunately, even the per-
ception of time and space, as a na-
tion, foot thick.

Now to be done, focusing to collect 
medals in 2016 and 2020 Olympics 
with a discipline and strategic work 
by spending one percent of the 
promised $ 19 billion, to raise the 
level of expectation of the people in 
sports and to prove the world that 
we have sports conscious to hold the 
Olympics. Determining young talent 
in Anatolia by giving them a scholar-
ship or salary up to live on, will pro-
vide us to collect bunches of medals. 
The medals that will put a smile on 
our faces would not be surprised by 
means of Sports federations’ cam-
paign and sound and sustainable 
co-operation with the Ministry of 
Sports.

It does not seem to have a result 
with a lunge at the last minute after 
wasting more four years. In advance 
we could say that we cannot also 
organize 2024 Olympics with this 
mentality of inertia in that period. In 
this way, we are not frustrated when 
the time comes. We are not able to 
deceive the world, let’s not fool of 
ourselves.

A visit has realized recently from 
the Embassy of the Democratic 
Republic of Congo to the Capital 

International Peace and Fellowship 
Platform. Mustafa Kurt, head of the 
Capital platform briefed his guests on 
the Capital Platform. Augustin NKUTU 
NZEMBA, undersecretary of the embassy 
of the Democratic Republic of Congo 
in Ankara expressed his thoughts and 
feelings as follows;

Mr Mustafa  I was very much impressed 
and stroked at my hearth by your 
platform of peace and brotherhood. In 
humans, individually or socially, it is true 
that peace need to be ensured first in the 
world since peace is a big construction for 
the development of a country. all threats 
against peace and  all breach of the peace 

destabilizing the people.

As we mentioned peace just is not a 
condition out of war. Because the true 
peace is a feeling at the heart of the 
people, how much the people has a mind 
of peace, that much a better balance can 
be fixed with his surroundings.

I want the spread of the programs of your 
Peace and Brotherhood platform to all 
over the world especially in Asia, and now 
the consolidation of it in Africa from the 
bottom of my heart.

I also want you to know that our 
President, Mr. Joseph Kabila Kabang, 
believes that re-combining of peace is a 
very important issue.

As he said to all of us he works for the 
development of peace diplomacy and 
all the people living in the Republic of 
Democratic Congo be in prosperity...

Democratic Republic of the 
Congo has 2,345,000 square 
km area and comes after 
Algeria the second largest 
country in Africa.

Democratic Republic of the 
Congo is the second largest 
country who speaks French 
in the world. With the main 
headlines our economy is on agriculture, 
(coffee, palm oil, cotton, cacao, sugar, tea, 
manioc, vegetables, fruits) and minerals. 
It has the potential to enter the top five 
on the world in wealth but they cannot 
bring their wealth out. You can find gold 
under the soil (10% of world reserves) we 
can also say diamond (18% as industrial 
diamond of world reserves)bauxite, 
manganese, coltan, iron, uranium, zinc, 
copper (6% of the world reserves), oil, 
cobalt. (18% percent of world reserves), 
coal, gas, methane...

Democratic Republic of the Congo is 
in cooperation with such countries 
China,Brasil,India and want to 
strengthen its ties with Turkey since 
Turkey is economically developing 
country. Our country wants to ensure 
advantages and facilities for the foreign 
investors. We want to establish a good 
environment for the companies in 
their exchanges. My country is in the 
cooperation in regional and international 
levels created in the current economic 
organizations in Africa. First of all we are 
giving too much consideration on peace.

Bülent ARI

Why can’t we host 2024 Olympics?
The medals that will 
put a smile on our 
faces would not be 
surprised by means 
of Sports federations’ 
campaign and sound 
and sustainable co-
operation with the 
Ministry of Sports...

I was very much impressed 
and stroked at my hearth by 
your platform of peace and 
brotherhood. 

A VISIT BY THE UNDERSECRETARY OF THE EMBASSY OF 
THE REPUBLIC OF CONGO TO CAPITAL PLATFORM...
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5. 
İzmir İktisat Kongresi’nin açılı-
şında yaptığı konuşmada, “Tari-

hin hızla aktığı ve milletler arasındaki 
yarışın küresel düzeyde devam ettiği bir 
ortamda, millet olarak alacak daha çok 
mesafemiz vardır. Gerçekçi bir vizyon 
etrafında geleceğimizin yol haritasını 
bugünden çizmemiz muhakkak ki zaru-
rettir” dedi.

Gül’ün konuşmasında öne çıkan 
başlıklar şöyle:

“Türkiye gerek dünyanın ekonomik 
ağırlık merkezinin Asya’ya doğru kay-
ması gerek demokratik değerlerin Or-
tadoğu ve Kuzey Afrika’ya doğru yayıl-
ması bakımından kritik bir coğrafyada 
bulunmaktadır. İçinde bulunduğumuz 
yüzyılın bu iki temel dinamiğinin de 
kesişme noktasında bulunan ülkemiz 
eşsiz bir tarihi fırsatla da karşı karşıya-
dır.”

“Türkiye, bugün iddialı hedefler koyan 
ve bu hedeflere bir bir ulaşan bir ülke 
haline gelmiştir. Bu neticelerin alınma-
sında ülkemizdeki siyasi istikrarın ve 
son 11 yılda hayata geçirilen hukuki, 
demokratik ve ekonomik reformların 
çok büyük bir payı vardır”

“Orta gelir tuzağından kurtulmamız 
için, eğitim, bilim, Ar-Ge, teknoloji ve 
yeniliğe ağırlık veren bir iktisadi büyü-
me stratejisini izlememiz elzemdir”

“Ülkemizin, etrafında cereyan eden tüm 
kriz, kargaşa ve iç savaşlara rağmen böl-
genin durulması, kargaşanın önlenmesi 
ve bölgede barış ortamı oluşması için 
elinden gele çabayı göstermesi, sadece 
güvenliğimiz açısından değil ekono-
mik geleceğimiz bakımından da hayati 
önem taşımaktadır”

“Gelişmiş piyasa ekonomileri, haliha-
zırda sürdürdükleri parasal genişleme 
politikalarını, bir gün mutlaka terk 
edeceklerdir. Bu nedenle parasal 
genişleme politikalarından çıkışın 
ekonomimiz üzerinde olumsuz 
etkilerinin en aza indirilmesi için 
önümüzdeki sürecin iyi yönetilmesi 
gerekmektedir”

President Gul in his speech 
for the opening of 5th İzmir 
Economy Congress said; “as 

a nation we have a longer distance 
to take in an environment where the 
history flows quickly and the race 
between nations continues at a global 
level. Around a realistic vision we are 
sure to draw today the future road 
map that is essentially necessary.

The main highlights in Gul’s 
remarks are as follows:

“ Turkey is on a critical geographical 
area in terms of both the world’s 
economic center of gravity shifting 
towards Asia and the spread of 
democratic values   in the Middle East 
and North Africa. Our country located 
at the intersection of these two basic 
dynamics of the current century also 
faces a unique historical opportunity”

“Turkey today became a country 
which put ambitious goals and get 
these objectives. In reaching these 
consequences political stability in our 
country, and legal, democratic and 
economic reforms that was launched 
during the last 11 years have a very 
large contribution“

“To get rid of the middle-income trap, 
education, science, R & D, an economic 
growth strategy which focuses on 
technology and innovation is essential 
to follow”

“Our country’s making of every 
effort for pondering the region, the 
prevention of disorder, the formation 
of an atmosphere of peace in the 
region despite all of the crisis, the 
turmoil and civil war which revolve 
around is of vital importance not only 
in terms of security but also in terms 
of the economic future”

“Developed market economies will 
definitely leave monetary expansion 
policies one day that they sustain 
today. For this reason, the next 
process needs to be managed well to 
minimize the negative effects of exit 
from the policies of the monetary 
expansion on our economy.”

ABDULLAH GÜL:“TÜRKİYE, 
BUGÜN İDDİALI HEDEFLER 
KOYAN VE BU HEDEFLERE 
ULAŞAN BİR ÜLKE HALİNE 
GELMİŞTİR’’

ABDULLAH GÜL:“TURKEY TODAY 
BECAME A COUNTRY WHICH PUT 
AMBITIOUS GOALS AND GET 
THESE OBJECTIVES”

President Gul said “as a nation we have a longer 
distance to take in an environment where the history 
flows quickly and the race between nations continues at 
a global level”.

Cumhurbaşkanı Gül, “Tarihin hızla aktığı ve 
milletler arasındaki yarışın küresel düzeyde 
devam ettiği bir ortamda, millet olarak alacak 
daha çok mesafemiz vardır” dedi.

YOZGAT TEMSİLCİSİ  
Mehmet SAYGI

YURTDIŞI KOORDİNATÖRÜ 
Fuat ÜLGER

ALMANYA TEMSİLCİSİ  
Ayhan LEVENT

BALKANLAR TEMSİLCİSİ  
Uğurhan KURT

HOLLANDA TEMSİLCİSİ  
Arif ULUSOY

İNGİLTERE TEMSİLCİSİ 
Gülten YAPICI

KANADA TEMSİLCİSİ 
Oruç NAMLI

KIBRIS TEMSİLCİSİ
Umut BAHADIR

KIRGIZİSTAN TEMSİLCİSİ
Saıbzhan SALIZHANOV

IRAK TEMSİLCİSİ
Serdar KOCAKAYA

HUKUK DANIŞMANI  
Av.Neslihan DURAN KOCAKAYA

Av.Faruk EVİRGEN
 Av. Kerim ÖZTÜRK 

Av.Önder KARAÇAM
Av.Rabia Mutlu KARAÇAM

TERCÜME  
Safiye Anıl SOYLU

DANIŞMA KURULU
BAŞKENT PLATFORMU ADINA 

MUSTAFA KURT
Hakkı ORHAN, Ahmet AKSU

Ergün ALANKUŞ
Ramazan TOPRAK

Hilmi TAŞKIN
Zeynep KÖŞKER

Mehmet SARI
İdris ORTAKAYA

Nesrin AYATA DEMİRDAĞ
Behçet UYANIK,

Ömer Faruk ALTIKARDEŞ
Volkan KAYA

Mahmut GÜLDİBİ 
Musa ÖZDEMİR
 Abdullah ÜLGER

Veysel KÜRK

Erkut TEMİZ
Latif YANMAZ

    SAYFA TASARIMI 
Ertan GÜLDİBİ

BASKI 
Korza Yayıncılık Basım San. ve Tic. Ltd. Şti.

Büyük Sanayi 1. Cad. No: 95/11
İskitler/ANKARA 

Matbaa: Yenice Mahallesi Çubuk Yolu No: 3
Esenboğa / ANKARA
Tel : (0312) 342 22 08
Fax: (0312) 341 14 27

www.korzabasim.com.tr
DAĞITIM  

AMADE AJANS   
WEB TASARIM 

Can BAŞKAN
ADRES  

Büyük Esat Mah. Fethiye Sok. No: 12/4 
GOP-ANKARA/TÜRKİYE 
Tel: +(90 312) 446 37 34

Faks  +(90 312) 340 02 24
e-mail:sivilinisiyatifgazetesi@gmail.com

www.gazetesivilinisiyatif.com

HABER MUHABİRİ  
Zeliha  ŞAHİN

Hasan Salih KURT
FOTO MUHABİRİ  

Osman REFAH
Samet SORKUNLU
İÇANADOLU VE  

TBMM TEMSİLSİCİ
Adnan H. FİŞENK

BURSA TEMSİLCİSİ 
Eyip KOCAKAYA

İZMİR TEMSİLCİSİ  
Nail ERCAN

TRABZON TEMSİLCİSİ 
Ahmet TAŞKIN

KAYSERİ TEMSİLCİSİ 
Zeliha KÖKSAL

K.MARAŞ TEMSİLCİSİ 
Şahin KARPUZOĞLU

MANİSA TEMSİLCİSİ  
Yüksel DAĞHAN

RİZE TEMSİLCİSİ 
Ömer Sadık TAŞKIN

İMTİYAZ SAHİBİ
Tülay ERİM ÇÖMEZ

GENEL YAYIN YÖNETMENİ 
Mehmet Süreyya ORAL

BAŞ YAZAR 
Mustafa KURT

GENEL KOORDİNATÖR 
Süleyman Baydar

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 
Tülay ERİM ÇÖMEZ
HABER MÜDÜRÜ 

Fahri ŞENYİĞİT
EDİTÖR  

Akın AKSU
SPOR MÜDÜRÜ 

Fethi DURAN

GAZETESİ



13November 2013
GOVERNMENT INITIATIVE

Ramazan
TOPRAK

tekbirler eşliğinde,
. sırf «sen rejim yanlısısın» diye
ellerinden ayaklarından tuttukları 
insanları,
binaların tepelerinden atarak katle-
denler,
. sırf «sen nusayrisin/alevisin» diye
yepyeni kamyonlarını gasbettiği ki-
şileri
yere yatırıp silahlarla tarayıp katle-
denler,
. sırf «sen hristiyansın» diye
hristiyan papazı vahşice katledenler,
. sırf «bizden değilsin» diye döve döve 
adam öldürenler,
. sırf «rejim yanlısı» diye katlettiği 
kişinin
göğsünü bıçakla deşerek ciğerini yiye-
cek kadar
insanlıktan çıkmış hind›leşmiş, 
vahşi›leşmişler,
. sırf «rejim askeri» diye yere yatırdığı 
genci,
bıçağıyla hayvan boğazlar gibi boğaz-
layarak katledenler,
. kendilerinden olmayanların kılıçla 
kafasını kesenler,
. olaylarda kullandığı kişileri bile, 
habersizce
üzerindeki bombayı infilak ettirerek 
katledenler,
. kendi üzerindeki bombayı infilak 
ettirerek
Yaradan›ın emaneti canına kasdeden-
ler,
. 1›er saatlik geçici nikahla(?) alıkoy-
dukları
aynı kadına.. aynı gecede.. peş peşe
tecavüz ederek intihar ettiren
insan sûretindekilere sesleniyoruz:

birkaçını örtülü şekilde sıraladığımız
kan dondurucu yöntemlerle işlediği-
niz vahşetleri,
. tekbir nârâlarıyla (nidâ demiyorum) 
örtmek isteseniz de
. okuduğunuz âyetlerin arkasına sak-
lansanız da
. islâmiyete iftira ederek uydurduğu-
nuz sözde
dinî şablonlarla kamuoyunun bir kıs-
mını aldatsanız da
. bunlarla kendinizi bile aldatsanız da
. adınıza-örgütünüze dinî kılıflar giy-
dirseniz de
. iç savaşı yağma talan bahânesine 
dönüştürseniz de
. savaşın ganimeti deyip namusuna 
göz diktiğiniz
müslüman veya değil kadınlara el-dil-
bel uzatan
cinsel sapkınlıklarınıza binbir kılıflar 
uydursanız da
. bombalı saldırıyla gaziantep›te, cil-
vegözünde, reyhanlı›da
çok sayıda müslümanı katletmeyi 
cihattan saysanız da
bilesiniz ki yaptığınız işin adı, vahşet-
ten de öte..
tekbirleriniz, suçunuzu da günahınızı 
da
örtmüyor aksine katmerleştiriyor,
bilesiniz..

ha afganistan, ha ırak, ha mısır, ha 
suriye..
gitti eski zâlim,
geldi yeni zâlim dedirten sizler!
vahşetlerinizin,
. ne islâmiyetle,
. ne insaniyetle,
. ne kültür veya geleneklerle,
. ne başka bir düşünceyle, değerle 
alâkası olmadığını..
. tuhaf iç seslerinizi bastırma içgüdü-

The ones who say takbir
The ones who massacred people keeping 
their arms and feet 
throw them from the top of buildings,
just because “you’re pro-regime,”  
accompanied by takbirs  
 
by saying  just because “you are 
Nusayris / Alevis,” 
the people whom they seize to new 
trucks 
 
making lie them on the ground and 
massacred, 

. just because by saying “you are 
Christian”  
massacred Christian pastor brutally,
. just because “you are not one of us,” 
the murderers beaten them to death, 
 just because “pro-regime,” 
They were Indians, dehumanized and 
wild so much  
 to kill people embowel with knife, eat  
the lungs he’s murdered
just because “soldier of the  regime” the 
one massacred 
the young by knife strangling like 
beasts,
.the one who cut the heads just because 
they are different,
. the one who massacred even people 
they used in the events,  
unbeknownst by exploding  the bomb 
on,
. making bomb exploded on their own 
intend to kill themselves trust of the 
Creator,
We appeal to the ones in human form:
Abducted the same woman... by one 
hour temporary marriage contract (?)
.. may elect to rape her at the same 
night successively 
and made her suicide. 

we rank the few covered 
atrocities which you committed with 
bloodcurdling methods, 
. shouts of Takbir (I am not saying hue), 
even if you want to cover
. Even if you hide behind the verses you 
read 
. even if you deceive some of the public 
with religious templates
Which you  keep up the so-called 
defamation of Islam 
even if you deceive yourself with them
. -and put religious cases to your 
organization and your names 
. to convert civil war in to an excuse of 
plundering and loot 
. keep a thousand cases for saying the 
spoils of war, put an eye on their honor 
and your sexual perversion that
extends hand-tongue-waist to women, 
Muslim or not 
. even if you accept as jihad murder of a 
large number  of Muslims
in Gaziantep Cilvegözü, Reyhanlı by  
bombing attacks, 
. you should know that the name of the 
work you do is beyond savageness .. 
You may know .. 
Your  takbirs don’t cover your guilt or 
sin 
on the contrary it is enhancing, 

Afghanistan, Iraq, Egypt or Syria
you who made people say!
the old cruel went ,
the new cruel came
you savageness
has relation neither with Islam, 
. nor with humanity,
. with culture or traditions,

süyle
attığınız nârâların, çıkardığınız yay-
garaların,
üzerinizdeki kisvelerin, kılıfların, 
örtülerinizin
islâm dışılığınızı gideremediğini, ör-
temediğini..
. müslümanları değil islâm düşmanla-
rını sevindirdiğinizi..
. islâmiyete düşmanlık edenlere hiz-
met ettiğinizi..
. islâmiyete en büyük zararı sizin ver-
diğinizi..
. en iyimser bakış açısıyla bile
. nefsânî ve şeytanî emellere hizmet 
ettiğinizi..
. kör bir dövüşün kör câhilleri oldu-
ğunuzu..
. kin, nefret, ihtiras, kör-cehâlet gibi
şeytânî duygu ve düşüncelerden bes-
lendiğinizi..
. yaptığınız işin cihat değil kapkara 
cehâlet olduğunu..
. islâmiyetin ve insâniyetin bittiği 
noktada olduğunuzu..
. insan öldürmekten vahşice haz alma 
duygunuzla
insanlık tarihinin kara sayfalarına 
geçtiğinizi
bilesiniz..!

bir de
dini-imanı, ırkı-cinsi-cibilliyeti, rengi 
olmayan
vahşetlerin yanında yer alanlar..!
vahşeti engelleyebilecek halde iken
vahşeti sevinç çığlıklarıyla seyreden-
ler..!
vahşetin karşısında yer almayanlar..!
vahşete sizler de ortaksınız ve
hesabını vereceksiniz elbet bi›gün
hem dünyada hem ukbâda..
insanlık tarihi sizleri de unutmaya-
caktır..!

bir yanda bunların vahşeti,
diğer yanda esad›ın vahşeti,
öte yanda kirli hesapların ortasında
çapraz ateşte kalan kendi halinde 
mâsum halk,
gün be gün eritiliyor, tüketiliyor, yo-
kediliyor..
vahşetin sahipleri def›olup gittikle-
rinde
müslüman ve mâsum halkın bitmiş 
olacağı açık..
suriye halkının topraklarına ve kay-
naklarına
israil başta olmak üzere göz koyan-
ların
sevinçten ağızlarının suları! akmak-
ta..
islâm düşmanlarının zaten işi(!) bu 
da,
islâm düşmanlarının işini kolaylaştı-
ran
müslümanlık iddiası taşıyanlara ne 
demeli..?

dış mikrakları(!) geçelim de
içimizdeki mihraklara(!),
insanlığın iftihar tablolarını
insanlığın utanç tablolarına çeviren-
lere,
bu kez ilâhî emirle seslenmek istiyo-
ruz..
hem fâtır-5 hem lokman-33 ayetle-
rindeki
birebir aynı emr-i ilâhiyle,
«o yaman aldatıcılar,
sakın sizi Allah ile aldatmasın!»
aksi halde..

.with another thinking or value...

. with the instinct of suppressing the 
strange internal sounds  
your yelling, making fuss 
guises, sheaths, covers on  your body,  
can not fix your situation of non-
Muslim and cover ..
gratify the enemies of Islam, not 
Muslims ..
you serve the one who are the enemy of 
Islam...
you gave the biggest damage to Islam...
Even the most optimistic perspective
psychical and the evil aspirations that 
you serve ..
.you are blind ignorant of the blind 
fight...
. you feed the evil feelings and thoughts
 such as hatred, greed, blind-..
ignorance...
.the job you have done is not jihad, it is 
black ignorance...
.you are at the point that Islam and 
humanity end...
With your feelings of brutally taking 
pleasure from murdering of the people 
passed the black pages of the history of 
mankind 
. you may know ..!
. Additionally 
the one who are behind the atrocities 
that
have no religion-faith, race-sex-
character and color..!

while one in a position to prevent 
atrocities 
watch brutality with cries of joy ..!
who do not stay against brutality...!
you are also partners in violence and
You will certainly account for a day
Both in the world and beyond…
History of mankind will not forgot you 
as well...!
On the one hand, their brutality,
on the other hand Assad’s brutality,
on the other hand in the middle of the 
dirty accounts
the innocent people remaining under 
the crossfire,
melted down day by day, consumed, 
destroyed ...
When the owners of violence get out 
It is clear that Muslims and innocent 
people will have been consumed...
especially Israel, of those who have an 
eye
on lands and resources of the people of 
Syria
slaver after from happiness…
This is the work (!) of the  enemies of 
islam ,
what about those who claim that they 
are muslims ..?
facilitated the work of the enemies of 
Islam

Let leave foreign powers(!)
And look internal powers (!),
The one who turn statements of pride in 
humanity 
in to shame of humanity,
We want to call this time with the divine 
commandments. ..
Fatir-5 Luqman- 33 verses as well 
Have exactly the same hymn order,
“so let not the worldly life delude you 
and be not deceived about Allah by the 
Deceiver!”
otherwise..

tekbirciler tekbirciler
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Başbakan Erdoğan tarafından 
açıklanan demokratikleşme 
paketi, tüm değersizleştirme 

çabalarına rağmen, demokrasi tarihi-
mizde kilometre taşı olarak adlandı-
rılabilecek ölçüde önemli bir pakettir.

AK Parti geçtiğimiz yıl yine bir 30 
Eylül günü düzenlediği kongrede ilan 
ettiği 63 maddelik vaatlerinin önemli 
bir bölümünü bu paketle hayata ge-
çirmiş oluyor.

Paket içeriğinde yer alan maddelerin 
her biri, eski Türkiye’de yani 2002 
öncesinde bırakın tartışmayı, telaf-
fuzu bile suç ve yasak olan pek çok 
maddeyi gündelik hayatın tam ortası-
na yerleştirmiştir.

Bugünlerde duyanların ağzını açık bı-
rakacak, onları şoke edecek derecede 
radikal reformların yer aldığı bir pa-
ket değildir belki ama 1980 ve 1990’lı 
yılları görmüş nesiller olarak asla 
yabana atılacak, küçümsenip dudak 
bükülecek bir paket değildir.

Elbette pakete dört dörtlük bir re-
form paketi denilemez; zaten paketin 
mimarı olan Başbakan Erdoğan da 

bunu kabul ediyor ve bu paketin ne 
ilk ne de son paket olduğunu bizzat 
kendisi açıklıyor.

Bu ülkede yaşayan halklar ve bireyler 
olarak çok daha demokratik ve özgür 
bir ülkede yaşamayı hak ediyoruz; bu 
bir lütuf değil, hepimizin hak ettiği 
en tabii haklarıdır.

Şunu da görmek lazım ki 2002’den bu 
yana AK Parti ve Başbakan Erdoğan 
bir anda köklü radikal reformlar ger-
çekleştirmek yerine tedrici adımlar 
atıyor, önce reformların uygulama-
sını izliyor daha sonra da takip eden 
adımları atıyorlar.

Anadil konusuna bakın mesela.

Önce farklı dillerde eğitim verecek 
özel kursların önü açıldı, daha sonra 
yine farklı dil ve lehçelerde TV ve 
radyo yayınları yapılmasına imkân 
verildi.

Bir sonraki adımda okullarda seçmeli 
Kürtçe, Arapça vs. dersleri konuldu.

Bütün bu uygulamalar izlendikten 
sonra şimdi de özel okullarda tama-
men anadilde eğitim yapılmasının 
önü açıldı.

Bunun bir sonraki adımı da, bugün 
dünyanın pek çok demokratik ül-
kesinde başarıyla uygulanan resmi 
devlet okullarında çift dilde eğitime 
geçilmesi olacaktır.

Tabi Kürtçe önündeki engellerin kal-
dırılması bununla sınırlı değil.

Kürt alfabesinde yer alan X, Q ve W 
harfleri önündeki yasakların kaldırıl-
ması, köylere orijinal isimlerinin ve-
rilmesinin önünün açılması kesinlikle 
hafife alınacak adımlar değildir. 

Tekrar pakete dönecek olursak, pa-
kette genel olursak sivil siyasetin 
önünü açan düzenlemeler göze çar-
pıyor.

Partilere hazine yardımı için barajın 
düşürülmesi, farklı dillerde siyasi 

propagandanın önünün açılması, eş 
başkanlık sistemine yeşil ışık yakıl-
ması bu amaçla yapılmış düzenleme-
ler.

Yine seçim barajının tartışmaya açıl-
ması da bu kapsamda değerlendiril-
meli.

Bir başka önemli madde de nefret 
suçlarına yönelik düzenleme.

Nefret suçlarıyla etkin mücadele için 
yasal yaptırımların ağırlaştırılacak 
olması ve yine bu kapsamda resmi bir 
birimin kuruluyor olması da küçüm-
senmeyecek bir adım.

Ayrıca okullarda her sabah gencecik 
beyinlere enjekte edilen ve tek parti 
döneminin faşizan uygulamalarından 
birisi olan “andımız” uygulamasının 
kaldırılması da alkışlanması gereken 
bir değişim.

Türkiye 30 Eylül 2013 itibariyle yep-
yeni bir döneme adım atmıştır.

2002’den beri reformcu bir kimlikle 
karşımızda duran AK Parti hükü-
meti büyük bir reforma imza atmış; 
2002’den beri her seferinde yeni-
liklere karşı çıkan muhalefet de her 
zamanki gibi bu düzenlemelere karşı 
çıkmıştır.

Paket yetersiz bulunabilir, eksikleri 
mutlaka vardır.

Ancak bu paketi toptan reddetmek 
için bir gerekçe değil.

Nitekim çoğumuz paketi yetersiz 
bulsak da paketi reddetmiyoruz 
tamamıyla; bu durum paketi kabul 
etmemiz ve beğenmemiz önünde bir 
engel teşkil etmiyor.

Mesela başörtüsüne kamuda özgür-
lük getirilmesi çok önemli ama ben 
şahsen ordu, emniyet ve hâkim-
savcıların neden bu kapsamın dışın-
da tutulduğuna dair mantıklı bir izah 
bulamadım; dileriz bir an önce bu 
yanlış düzeltilerek tüm kamu sektörü 

bu kapsama alınır.

Ayrıca pakette dini özgürlüklerin de 
yer alması gerekirdi; mesela tekke-
zaviye kanunun iptali, cemaat ve tari-
katların resmen serbest bırakılması, 
cemevlerinin statüsü, gayrimüslim-
lerle ilgili genel düzenlemeler gibi 
konular neden yok bilmiyorum.

Hükümetin dini özgürlüklerin alanını 
genişletecek yeni bir paket hazırlık-
larına başlaması gerekir ki Başbakan 
Yardımcısı Bozdağ bu doğrultuda bir 
çalışma içinde olduklarının sinyalini 
verdi.

Ama dediğim gibi, tüm bu eksiklikler 
paketi tutup çöpe atmamızı gerek-
tirmiyor; aksine bu adımların hepsi 
2002 öncesi Türkiye’si için devrim 
sayılacak adımlardır.

Şunu da kabul etmek lazım; eğer bu-
gün bu adımlar bile küçümseniyor ve 
sıradan görülüyorsa sebebi yine mev-
cut hükümettir.

2002’den beri bizleri reformlara alış-
tırdıkları için bu adımlar bazılarını 
heyecanlandırmıyor olabilir.

Bu arada bitirmeden şunu tekrar 
gündeme getirmek istiyorum.

Biz yepyeni özgürlükçü ve demokrat 
bir anayasa hazırlamadığımız sürece 
her zaman böyle paketlerin yolunu 
gözler dururuz; çare her alanda tam 
demokratikleşmeyi sağlayacak bir 
anayasadır.

Erdoğan bir gün mutlaka siyaset 
sahnesini terk edecek; Allah uzun 
ömür versin, bir gün bu hayattan da 
çekilecek.

Ama Türkiye siyaset tarihi hep Erdo-
ğan Öncesi (E.Ö.) ve Erdoğan Sonrası 
(E.S.) diye anılacak. 

Neden mi?

2002 öncesini bir düşünün, bir de 
şimdiyi.

Neden böyle dediğimi daha iyi anla-
yacaksınız.

Muhammed 
İkbal SAYLIK

Türkiye Siyaset Tarihinde
Yeni Bir Dönemin Başlangıcı
Türkiye 30 Eylül 2013 
itibariyle yepyeni 
bir döneme adım 
atmıştır. 2002’den beri 
reformcu bir kimlikle 
karşımızda duran AK 
Parti hükümeti büyük 
bir reforma imza atmış; 
2002’den beri her 
seferinde yeniliklere 
karşı çıkan muhalefet 
de her zamanki gibi bu 
düzenlemelere karşı 
çıkmıştır. 

Salonda bir kafes için bekletilen sanıklar 
“Yasadışı, yasadışı” sloganları attı.

Mahkeme salonundan bildiren muha-
birler, duruşma sırasında adı sorulan 
Mursi’nin “Ben Dr. Muhammed Mursi, 
Cumhuriyet’in başkanıyım. Ben Mısır’ın 
meşru cumhurbaşkanıyım. Bu mahke-
me tarafından yargılanmayı reddediyo-
rum” dediğini aktardı.

Mursi’nin sözlerinden sonra hâkim 
mahkemeye kısa bir süre ara verdikten 
sonra duruşmayı Ocak’a ertelediğini 
açıkladı.

Mısır devlet televizyonu Mursi’nin, 
yargılanacağı Kahire’deki Polis 
Akademisi’ne helikopterle götürüldüğü-
nü duyurdu.

Eski Cumhurbaşkanının binaya gelmesi 
üzerine polis merkezi önünde toplanan 
kalabalık da Müslüman Kardeşler ve 
Mursi›ye destek çıktı.

‘Sanıklara işkence yapıldı’

Duruşma öncesi BBC’ye konuşan Müs-
lüman Kardeşler’in üst düzey yöneti-
cilerinden İssam el Eriyan sanıklardan 
birinin kötü muameleye maruz kaldı-
ğını, suyla işkence yaptıklarını ve yere 
yığılana kadar dövüldüğünü söyledi.

Mursi›nin yanısıra Müslüman 
Kardeşler›den yargılanan kilit isimler 
arasında İssam el Eriyan, Muhammed el 
Biltaci ve Ahmed Abdül Aati de var.

Mısır›da demokratik yollarla işbaşına 
gelen ilk cumhurbaşkanı olan Mursi, 13 

ay sonra protestoların ardından askeri 
darbeyle devrilmişti.

Darbeden sonra Mursi yanlılarının 
başkent Kahire›de kurduğu protesto 
kampları askerler tarafından kanlı bir 
baskınla dağıtılmış, yüzlerce kişi hayatı-
nı kaybetmişti.

Mısır’da devrik 
Cumhurbaşkanı Muhammed 
Mursi’nin Müslüman Kardeşler 
Hareketi’nin 14 üst düzey 
yetkilisi bugün ilk kez hâkim 
karşısındaydı.

Mahkeme, geçen yıl Aralık 
ayında Cumhurbaşkanlığı 
Sarayı önünde yaşanan ça-

tışmalarda protestocuların öldürülme-
sini azmettirmekle suçlanan Mursi›nin 
duruşmasını 8 Ocak›a ertelendi.

Mursi mahkeme salonuna girerken 
mavi takım elbisesini çıkarıp tutuklu-
lara verilen beyaz üniformayı girmeyi 
reddetti.

Mahkemeyi protesto

MAHKEMEYE ÇIKARILAN MURSİ “BEN DR. 
MUHAMMED MURSİ, CUMHURİYET’İN BAŞKANIYIM. 
BEN MISIR’IN MEŞRU CUMHURBAŞKANIYIM DEDİ..
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The democratization package 
announced by Prime Minis-
ter Recep Tayyip Erdoğan is 

a vital package, which worth being 
mentioned as a milestone in the de-
mocracy history of Turkey despite all 
trivialization attempts.

In this way the AK Party has now 
realized most of its 63 vows it had 
announced in its general congress 
summoned September 30th of last 
year.

Each of the articles included in the 
package has now put issues, which 
was once forbidden to pronounce and 
could have been a reason for being 
subject to official prosecution before 
2002, is now in the middle of our 
lives.

Perhaps it is not a package, which 
astonishes the new generations at 
first glance, but for generations hav-
ing seen pre 2002 and the 1980s and 
1990s, it is definitely not a package 
to be ignored and underestimated.

At this point I agree that this is not a 
perfect democratization reform pack-
age; in fact PM Erdoğan also accepts 
this and says that this is neither the 

first and nor will be the last reform 
package to announce.

As the people and individuals living 
in this country, we deserve to live 
in a much more democratic and free 
country; this is not something to be 
granted to us but rather our natural 
rights we all deserve.

We have to see the fact that AK Party 
and PM Erdoğan, instead of conduct-
ing radical reforms at once, prefer to 
realize the reforms in phases; first 
they follow and watch the implemen-
tation and then they take some other 
reform steps.

For instance have a look at the moth-
er tongue issue.

First private courses teaching dif-
ferent languages and dialects were 
opened; this was followed by allow-
ing operation of TV and radio chan-
nels broadcasting in languages other 
than Turkish.

The next step was putting selective 
Kurdish, Arabic and etc. classes to 
public schools.

After following all these steps, the 
private schools were allowed to pro-
vide classes in languages other than 
Turkish.

There is no doubt that the next step 
would be the adoption of education 
in more than one language in public 
schools, as is the case in many demo-
cratic countries.

The lifting of the barriers before 
Kurdish is not limited only with the 
above steps.

Allowing official use of the letters Q, 
W and X, which are present in the 
Kurdish alphabet, opening the path 
for giving the original names of the 
Kurdish villages back are definitely 
steps worth appraisal. 

Returning to the contents of the 
package; what we see at first view are 
the regulations expanding the space 
for civil politics.

Lowering the threshold for parties to 
be able to be granted funds from the 
Treasury, lifting the bans for political 
propaganda in languages other than 
Turkish, allowing the adoption of 
co-chairmanship system for political 
parties are all regulations aimed to 
expand the space for the politics.

In addition, starting the discussions 
for lowering the electoral threshold is 
also considered within this scope.

Another important article is the 
regulation for prevention of the hate 
crimes.

The intention to increase the penal-
ties for hate crimes and establishing 
an official body for fight against hate 
crimes is a step, which cannot be un-
derestimated.

It is also worth mentioning the re-
moval of the “oath” injected to the 
young brains every morning in pri-
mary schools, which was a product 
of the fascist single party regime in 
Turkey.

Turkey woke up to a new era by 30th 
September 2013.

The AK Party government, which is 
ruling the country since 2002 and 
is known for its reformist character, 
has managed to bring a vital reform 
package before us; and the opposi-
tion on the other hand is objecting 
the reforms as is the case during the 
last decade.

As I mentioned at the beginning, the 
package can be criticized for being 
insufficient.

However this cannot be the sole rea-
son to reject the package totally.

Even if most of us find the pack-
age insufficient, we do not reject it; 
in fact being insufficient is not an 
excuse to refuse the reform package 
entirely.

For instance I find it very important 
to lift the headscarf ban in the public, 
but I find it difficult to understand 

why the army, police and jurisdiction 
is excluded from this freedom; I hope 
they will be included to this scope in 
the shortest time possible.

In addition I believe the package is 
missing the religious freedoms; for 
instance the cancellation of the law 
on dervish lodges, official recognition 
of religious communities and orders, 
granting legal status to Alevite facili-
ties (cemevi), and other regulations 
for non Muslims could have been 
included in the package.

The government must immediately 
initiate reforms to expand the space 
for religious reforms; in fact Vice PM 
Bekir Bozdağ announced that they 
are in the stage of such a preparation.

However all these missing points 
cannot be excuse for anyone to throw 
the package to the sewage.

We have to accept this fact that if 
the reforms and democratization 
regulations are being underestimated 
today, it is the government itself who 
is responsible for this.

Since 2002 they have undertaken so 
many reforms that such attempts 
have become a routine for most of 
the public.

I should also emphasize the impor-
tance of having a new constituency 
once more.

As long as we fail to write a new, 
democratic and free constituency, we 
will always wait for announcement of 
such packages.

PM Erdoğan will for sure one day 
leave politics, and may God give him 
a long life, will pass away one day.

But it is clear now that the politics of 
Turkey will be marked as B.E. (Before 
Erdoğan) and A.E. (After Erdoğan). 

Why?

Just think about pre 2002 and post 
2002.

You will understand and see the rea-
son better.

Muhammed 
İkbal SAYLIK

The Beginning Of A New Era In The 
Democracy History Of Turkey
Turkey woke up to a new 
era by 30th September 
2013. The AK Party 
government, which is 
ruling the country since 
2002 and is known for 
its reformist character, 
has managed to bring 
a vital reform package 
before us; and the 
opposition on the other 
hand is objecting the 
reforms as is the case 
during the last decade.

The defendants held in a cage in the 
hall shouted as “illegal, illegal”.

The reporters from the courtroom told 
that Mursi whose name asked at the 
trial he replied “I’m Dr. Mohammed 
Mursi, the president of the Republic. 
I am legitimately president of Egypt. I 
refuse to be tried by this court”

After the words of Mursi, the Judge 
gave a short break and then he 
announced that  he postponed the 
court to January. 

Egyptian state television announced 
that Mursi was taken by helicopter to 
the Police Academy in Cairo where to 
be judged.

Upon the former president arrival 

at the building the crowd gathered 
in front of the police headquarters 
supported the Muslim Brothers and 
Mursi.

‘The defendants were tortured’

Before the trial, the senior managers 
of the Muslim Brotherhood, Issam al 
Eriyan speaking to BBC, said that one 
of the defendants had been subjected 
to ill-treatment, tortured by water 
beaten up to fell down. 

Among the key names, as well as Mursi 
there are Issam al Eriyan, Mohammed 
al-Ahmed Abdel Aati Biltaci on trial 
from the Muslim Brothers.

Mursi, who was the first president 
of Egypt, came to power through 

democratic means, toppled by a 
military coup 13 months later after 
protests.

After the coup protest camps which 
Mursi supporters set up in the capital, 
Cairo, raided by soldiers, hundreds of 
people had lost their lives.

14 senior officials of the 
movement of the Muslim 
Brothers of ousted President 
Mohammad Mursi in Egypt 
were brought to the judge for 
the first time today.

The court postponed the trial of 
Mursi accused of ordering the 
killing of protesters in clashes 

in front of the Presidential Palace in 
December last year to January 8.

Mursi while entering the courtroom 
refused to dress the white uniform of 
prisoners instead of his blue suit.

The court protest 

MURSİ WHO IS TAKEN TO THE COURT SAID “I AM 
DR. MUHAMMED MURSİ, PRESIDENT OF REPUBLIC. 
I AM LEGAL PRESIDENT OF EGYPT”…
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Bakan Bildt, Türkiye›de nüfusun yüz-
de 70›inin 30 yaşın altında olduğunu, 
gençlerin daha özgür bir sosyal ortam 
ve liberal reformların devamını istediği-
ni ifade etti.

Marmaray ile ilgili bilgi veren Bildt, 
şunları kaydetti:

“Bu ileride Avrupa ile Asya arasında 
önemli rol oynayacaktır. İleride yeni 
İpek Yolu’nun bir parçası olacaktır. 
Türkiye’nin eşsiz jeostratejik konumu, 
ticaret ve yatırım için bir sıçrama tahta-
sı olacağına bir örnektir.”

Türk vatandaşlarına uygulanan vize 
zorunluluğunun ekonomik faydayı 
engellediğini ve AB’nin imajını kötü et-
kilediğini de belirten Bildt, “Vize Türk 
tarafı için mutlaka kaldırılmalıdır” diye 
yazdı.

Bakan Bildt, Türkiye’nin AB’ye üyelik 
müzakerelerinin uzun sürmesinin Kıb-
rıs sorunu ve AB üyesi bazı ülkelerin 
“dar iç siyasi hesaplaşmalarından” kay-
naklandığına dikkati çekerek, “Ancak 
şimdi yeni bir canlılık ve ivme kazandı-
rılması gerekiyor” ifadesini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Carl 
Bildt, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın liderliğinde bugün 

yeni bir Türkiye’nin ortaya 
çıktığını, uygulamaya konan 
reformlar sayesinde Güneydoğu’da 
silahların sustuğunu ve barış 
ortamının yolda olduğunu belirte-
rek, «Erdoğan›ın Türkiyesi doğru 
yolda” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Bildt, Başbakan 
Erdoğan’ın İsveç ziyareti öncesinde 
kaleme aldığı makale, Dışişleri Bakan-
lığının internet sitesinde ve Dagens 
Industri adlı ekonomi gazetesinde ya-
yımlandı.

Bildt, yazısında, bu yıl Türkiye’nin 
AB’ye üyelik için imza attığı Anka-
ra Anlaşması’nın üzerinden 50 yıl 
geçtiğini anımsatarak, 1923 yılında 
Cumhuriyetin kurulmasından sonra 
Türkiye’nin kararlı adımlarla ilerlediğini 
kaydetti. Bildt, Erdoğan’ın başbakan-
lığı dönemindeki reformlar sayesinde 
Güneydoğu’da silahların sustuğunu ve 
barışın yolda olduğunu ifade ederek, 
“Bugün Erdoğan’ın liderliğinde yeni 
bir Türkiye ortaya çıktı. Erdoğan’ın 
Türkiyesi doğru yolda” diye yazdı.

Erdoğan›ın bugün İsveç Başbakanı 
Fredrik Reinfeldt ile bir araya geleceğini 
belirten Bildt, Başbakana gezisinde 5 
bakan ile iş adamlarından oluşan 200 
kişilik heyetin eşlik ettiğine dikkat 
çekti. Bildt, «Bu ticaret alanında daha 
önemli ilişkilere bir işarettir» ifadesini 
kullandı.

Ekonomik gelişmelere de işaret eden 
Bildt, Türkiye›de gayri safi milli hası-
lanın son 10 yılda 3 katına çıkmasını, 
izlenen liberal reformlar ve AB ile im-
zalanan Gümrük Birliği anlaşmasına 
bağladı.

Bildt, Türkiye›nin son ekonomik kriz-
den etkilenmediğini, hatta güçlendiğini 
belirterek, ülkede sağlam bir bankacılık 
sisteminin bulunduğunu vurguladı.

Reformlara ihtiyaç duyulan konuları 
cari açık, enflasyon, iş gücü piyasası 
ve kayıt dışı ekonomi olarak sıralayan 
Bildt, AB›nin Türkiye›nin en büyük ih-
racat pazarı olduğunun da altını çizdi.

İsveç Dışişleri 
Bakanı Carl Bildt, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde bugün yeni 
bir Türkiye’nin ortaya 
çıktığını söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt:
“Erdoğan’ın Türkiyesi doğru yolda”

aşırı sağcı göstericiler Nazi sembolleri taşıdı. 
İnterfaks ajansı, göstericilerden 30›unun gözal-
tına alındığını duyurdu. 

İnsan hakları örgütlerinden uyarı 

Yürüyüşü eleştiren insan hakları örgütleri, Orta 
Asya ve Kafkasya kökenli göçmenleri hedef alan 
bir insan avı başlatılmaması uyarısında bulun-
du. Bundan 3 hafta önce bir Rus gencinin bir 
Azeri göçmen tarafından öldürülmesi, göçmen 
karşıtı olaylara neden olmuştu. 

Rus Yürüyüşü» adı verilen gösteri için çağrı-
da bulunanlar arasında Putin karşıtı Aleksey 
Navalnıy›ın da bulunması dikkat çekti. Yürüyü-
şe katılmayan Navalnıy, Orta Asyalı göçmenlere 
vize zorunluluğu getirilmesini de savunuyor. 

2004›te başbakan iken „Birlik Günü›» kutlama-
larını başlatan Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin ise Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill ile 
birlikte Kızıl Meydan›daki anıta çelenk bıraktı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da ‘Ulusal 
Birlik Günü’ kutlamaları göçmen karşıtı 
yürüyüşe dönüştü.  

Rusya›da 4 Kasım, 1612›de Rusya›nın Polonyalı 
işgalciler tarafından kurtarılmasının yıldönümü 
olarak kutlanıyor. „Ulusal Birlik Günü» altında 
bu yıl Rusya genelinde düzenlenen yüzlerce 
etkinlik arasında aşırı sağcıların katıldığı „Rus 
Yürüyüşü» dikkat çekti. 

„Rusya yalnızca Ruslarındır» sloganlarının 
atıldığı gösteride„ güçlü ve Slav bir Rusya» talep 
edildi. Gösteriye katılımın 20 bini bulduğunu 
ileri süren organizatörlerden Aleksander Belov, 
Moskova uyandı. Ruslar kimliklerinin farkına 
vardı. Her geçen gün Rus milliyetçilerine verilen 
destek artarak büyüyor» dedi. 

Çarlık Rusyası›nın siyah-sarı-beyaz renkli bay-
rağını taşıyan göstericiler, Kremlin›den Kuzey 
Kafkasya›ya desteğini çekmesini istedi. Göç-
menlere daha sıkı kurallar getirilmesini isteyen 

Aşırı Sağcılar 
Moskova’da Yürüdü
Rusya’nın başkenti Moskova’da Ulusal Birlik Günü 
kutlamaları altında düzenlenen yüzlerce etkinlik arasında 
aşırı sağcıların yürüyüşü dikkat çekti.
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Turkey’s population is under the age of 
30, and that young people want a more 
constant free social environment and 
liberal reforms.

Providing information related to the 
“Marmaray” Bildt noted the following:

“It will play an important role between 
Europe and Asia in the future. It will 
be part of the new Silk Road ahead in 
time. Turkey’s unique geopolitical loca-
tion will be a springboard for trade and 
investment for once”.

Bildt indicated that the visa require-
ment for Turkish citizens is preventing 
economical profit and is a bad influen-
ce to the EU’s image, he wrote, “Visas 
must be removed for the Turkish side”.

Minister Bildt brought to attention that 
the elongation of Turkey’s EU accession 
negotiations and the Cyprus problem 
is originated from the “narrow domes-
tic political accounts and interests “of 
some EU member states, he signified 
that “Yet, now obtaining a new vitality 
and momentum is needed”.

Swedish Foreign Minister Carl 
Bildt, emphasized on the emer-
gence of a new Turkey today, 

under the leadership of Prime Minister 
Recep Tayyip Erdogan and due to the 
implemented reforms, the arms in the 
Southeastern Anatolia Region were laid 
down thus heading towards a peaceful 
environment, he said “ Erdogan’s Tur-
key is on the right path”.

An article penned by Foreign Minis-
ter Bildt was published on the Foreign 
Ministry’s website and in “Dagens Indust-
ri” economical newspaper, prior to Prime 
Minister Erdogan’s visit to Sweden.

In his article, Bildt evoked that this 
year marks the passing of over 50 years 
since Turkey signed the Ankara Agre-
ement for the membership of the Eu-
ropean Union, noting Turkey’s steady 
progress since the establishment of the 
Republic in 1923. Bildt, expressed that 
due to the reforms implemented during 
Erdogan’s term as Prime Minister of the 
government, the fighting in Southeas-
tern Anatolia Region was ceased thus 
leading towards peace in the region, he 
writes: “Today, under the leadership of 
Erdogan a new Turkey has emerged. 
Erdogan’s Turkey is on the right path”.

Bildt indicated that Erdogan will be me-
eting with the Swedish Prime Minister 
Fredrik Reinfeldt later today, and noted 
that a delegation of 200 people including 
five ministers and businessmen accom-
panied the prime minister on his trip, he 
stated that “ This is a sign for a more im-
portant relations in the field of trade,” .

Bildt pointed out the economic deve-
lopments, and attributed the 3 fold 
increase of gross domestic product the 
last 10 years in Turkey to the liberal re-
forms and signing the Customs Union 
agreement with the EU.

Bildt highlighted on how Turkey’s eco-
nomy was not affected by the recent 
economic crisis yet even grew stron-
ger; stating that this emphasized the 
country’s sound banking system.

Bildt listed the current account deficit 
issues in Need of reforms as inflation, 
the labor market and the informal eco-
nomy, and underlined that the EU is 
Turkey’s largest export market.

Minister Bildt stated that 70 per cent of 

A new Turkey has 
emerged today under 
the leadership of 
Prime Minister Recep 
Tayyip Erdogan, said 
the Swedish Foreign 
Minister Carl Bildt.

Swedish Foreign Minister Carl Bildt:
“ Erdogan’s Turkey is on the right path”

calling for more stringent rules for 
immigrants carried Nazi symbols. 
Interfax agency announced that 30 
demonstrators had been detained.

Warning from human rights 
organizations 

Human rights organizations criticized 
the march made a warning about not 
to launch a manhunt targeted Central 
Asia and the Caucasus originated 
migrants. Three weeks ago, a Russian 
teenager killed by an Azeri immigrant 
had caused anti-immigrant incidents.

It is noted the presence of Aleksey 
Navalnıy who is anti-Putin among 
those who have called for the 
demonstration named “The Russian 
March”. Navalnıy who doesn’t 
participate in a walk also argues 
that the introduction of the visa 
requirement for Central Asian 
immigrants 
Russian President Vladimir Putin 
who initialized the celebration of 
“Unity Day” in 2004, when he was 
the prime minister  laid a wreath at 
the monument in Red Square with 
Kirill, the Russian Orthodox Church 
Patriarch.

National Unity Day’ 
celebrations turned into an 
anti-immigrant march in 

Russia’s capital, Moscow. 

November 4 in Russia is celebrated 
as the anniversary of liberation of 
Russia by the Polish invaders in 1612. 
the “Russian March”  joined by the 
extreme right-wing drew attention 
among the hundreds of events held 
under the name of “National Unity 
Day”  throughout Russia this year.

In the demonstration which the 
slogans of “Russia belongs to only 
Russians” are shouted, “a strong 
and Slavic Russia” was requested. 
Alexander Belov, one of the 
organizers who claim participation 
in the demonstration was around 20 
thousand said that “Moscow woke up. 
Russians were aware of their identity. 
The support for Russian nationalists 
is increasing every day.” 
 
Demonstrators flying the black- 
yellow and white color flag of Tsarist 
Russia asked Kremlin to draw its 
support for the Northern Caucasus. 
Extreme right-wing demonstrators 

Extreme Rightist 
walked in Moscow 
The extreme right-wing march drew attention among 
hundreds of events held under the celebration of National 
Unity Day in Moscow, capital of Russia.
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Beşeri ve sosyal bilimlerin, 
araştırma ve kurgusal 
olmayan literatüründe, 

çoğu yazarın kimlik kavramını 
yeterince düşünmeden kullanması 
ve daha da kötüsü birinin alt ve 
üst-kimliğine atıfta bulunmak 
gafletine düşmesi oldukça sık 
karşılaşılan bir durumdur. Ayrıca, 
kimliğin şahsiyetler derlemesin-
den oluştuğunu iddia edilmek-
tedir. Yine, bazı bilim adamları 
“Kişilikği şahsın baba kimliği, iş 
arkadaşı kimliği, dost kimliği ve 
kişinin yaşam içerisinde oynaya-
bileceği çok sayıda rolü” olarak 
tanımlamaktadır. Kişilik, şahsın 
grup üyesi, rol sahibi ya da insan 
olarak sahip olduğu kimliklerinin 
tanımıdır. Bir baba, bir iş arkadaşı 
ya da arkadaş olmak ne demektir? 
Bu anlamlar kimliklerin içeriğini 
oluşturmaktadır.” Dahası bazı 
yazarlar kimlik teorisi ve sosyal 
kimlik teorisi, arasında ayrım yap-
maktadır ki benim görüşüme göre 
bu son derece anlamsızdır. Bu 
nedenle, kimlik tarifinin yeniden 
tanımlanması elzemdir.

Kimlik kelimesinin Avrupa dil-
lerindeki  sözcük anlamı ve kul-
lanımı incelendiğinde, örneğin  
Fransızca , identité / identique 
kelimesi aynı olmak, tıpatıp 
yani bütün unsurlarının ben-
zerlik göstermesi, baştan aşağı 
suretin külliyet oluşturmasıdır. 
Identité kelimesi Latin kökenlidir;  
“aynı”ve “ süreklilik / düzenli “ 
anlamına gelen Latince idem veya 
identitas kökünden gelir. Ancak 
idem veya identitas iki nesnenin 
birbirlerinden ayırt edilebilir ol-
makla birlikte benzer olduklarını 
ifade etmektedir; tıpkı zaman 
içerisinde gösterecekleri olağan 
ve doğal farklılıklarına rağmen 
iki kırmızı elmada ya da ikizlerin 
ya da , Dead Ringers’da ki Ger-
çek İkizler filmindeki ;  Doktor 
Beverly ve Doktor Elliot Manto 
( 1988); (Bari Wood ve Jack Ge-
asland kitabından uyarlanan bir 
David Cronenberg filmi) durumda 
olduğu gibi.  Son olarak, da görün-
tüsünü şeytana satan Balduin adlı 
fakir bir öğrencinin öyküsünde 
olduğu gibi. Der Student von Prag 
(1913) (Hanns Heinz Ewers’in 
Hans Kyser ve Artur Robinson’un 
kitabından uyarlanan filmi)

Tanımlama ya da tanımlanma ha-
reketi olarak tarif edilen Identifi-
cation kelimesi kişinin ait olduğu, 
ilişkilendirilebileceği kişi, yer ya 
da grubu belirtir.  (‘āidiyyet (Tr.) 
= Self-categorization/identifica-
tion (İngilizce = Zugehörigkeit 
(Almanca) = Appartenance (Fr.)), 

ve birinin bir başkasıyla benzer 
olma durumu anlamına gelmekte-
dir (‘ayniyyet (Tr.) = Self-concept/
self-image (İng. = Identität (Al-
manca)).

Bu bakış açısından yola çıkarak, 
kimlikten bahsetmek için birbiri-
ne benzediğini düşünen en az iki 
kişi gerekmektedir.

Kişiler hangi bağlamda birbirleri-
ne benzer olduklarını değerlendir-
mektedirler?

En başta belirtildiği gibi öncelikle, 
çok önemli bir noktanın vurgulan-
ması gerekmektedir. Aynı kişinin 
din, mezhep, cemaat, ırk, milliyet, 
meslek vb durumlarını tanımla-
mak için, ‘kimlik’ terimini kullan-
mayı ve aile kimliğine, dini kim-
liğine, kişinin ulusal kimliğine, 
mesleki kimliğine, cinsel kimliği-
ne, alt kimliğine, ve üst-kimliğine 
vs vurgu yapmayı hatalı buluyo-
rum. Kısaca, tarihsel, sosyal psi-
kolojiye göre, bir kişi sadece tek 
bir kimliğe haiz olabilir ki bu da 
Benlik’tir.  Din, meslek, toplum, 
milliyet, cinsellik, aile ve benzeri, 
rollerin bulunduğu, aktive ol-
duğu ve sunulduğu bir platform 
oluşturur.  Ayrıca, din, milliyet ve 
diğer unsurlar kişinin şahsiyetinin 
belirleyicileri, bölmelerinden faz-
lası olamaz. “Kişilik, şahsın baba 
kimliği, iş arkadaşı kimliği, dost 
kimliği ve kişinin yaşam içerisinde 
oynayabileceği çok sayıda rolüdür” 
diye tanımladığımızda kimlik ve 
benlik kavramı/ benlik imajının 
birbirinden ayırt edilemeyeceğin-
den bu ifade son derece sorunlu-
dur. Çünkü her ne kadar baba ve 
anne olarak dünyadaki tek erkek 
ve dişi olsalar da Adem ve Hav-
va ebeveyndiler (anne ve baba). 
Diğer bir deyişle, kendilerini ta-
nımlayacak ya da benzer olarak 
karşılaştırabilecekleri başka bir 
örnek bulunmuyordu. Bu nedenle, 
kimlik kendi kendini kavramsal-
laştırma, kendi kendini hayal an-
lamına gelir ve aynı kişi için farklı 
durumlarda değişmez. 

Dahası, Fransız ya da İngiliz kimli-
ğinden bahsedildiğinde milli kim-
liğin kastedilmesi yanlış olmaz.  
Neden mi? Gelin bu iddiayı bir 
adım ileriye taşıyalım. Milli sınır-
lar içerisinde yaşayan her bir kişi 
kendi şahsiyetinin özelliklerini bir 
nizam içerisinde ortaya koyar. Bu 
suretle, kişiye bahşedilen pek çok 
kişilik elementlerinden milliyetini 
öncelikliler arasında değerlen-

direnlerde milli kimlik meydana 
çıkar. Ancak din ya da toplum şah-
siyetleri diğerlerinin önüne çıkan 
en az iki kimlik varsa milli kimli-
ğin varlığı insani, milletler üstü ya 
da dini kimliğin ortaya çıkmasına 
herhangi bir engel teşkil etme-
yecektir.    (Ekim-Kasım 2005’te 
Fransız Banliyölerinde ya da 1992 
yılında Los Angeles, Amerika’da 
yaşanan örneklerde olduğu gibi).  
Bununla birlikte, eğer bir kişi, 
milliyeti en önemli değer olarak 
nitelendiriyorsa, “dini kimliğiniz 
nedir? Sorusu kendisine yönel-
tilecek yanlış bir soru olacaktır. 
Doğru soru “Dininizi öğrenebilir 
miyim?” olmalıdır. Tekrar edecek 
olursak, Kişi sadece tek bir kimli-
ğe sahip olabilir. Örneğin Osmanlı 
İmparatorluğunda üyelerinin ken-
dilerini milli kimlikleriyle  değil 
de Osmanlı olarak tanımladığı; 
Ermeni, Arnavut, Yunan (Rūm) 
hatta Protestan Ermeni, Ortodoks 
Arnavut, Katolik Yunan (Rum) 
olarak pek çok büyük ve küçük 
alt kimliğin var olduğunu mutlak 
gerçektir. Bu durumda, biz Os-
manlı İmparatorluğu’nun sınırları 
içinde var olan, alt kimliklerin 
“ulusal kimlik” ten ayrı olarak var 
olduklarını, tanımak zorundaydık.  
Üçüncü olarak, “babalık kimliğim 
hocalık kimliğimden daha güçlü” 
hipotezini yanlış bulmakla bera-
ber, “Benim gibi düşündüğünü 
bildiğim birisi için baba olmak 
hoca olmaktan daha önemlidir” 
hipotezini doğru buluyorum. Da-
hası, eğer öğretmen olmak ken-
dini başkalarına tanıtmakta en 
önemli etmen değilse öğretmenin 
okulda öğretmen kimliğine değil, 
öğretmen rolüne sahip olduğunu 
iddia ediyorum.  (Bu durumda 
öğretmenin mesleği kendisi tara-
fından onun kimliği olarak kabul 
edilmeli, öğretmen tarafından ki-
şiliğini oluşturan elementler içe-
risinde mesleği önde gelmelidir.)  
Yukarıdakilere ek olarak, kişisel 
ve toplumsal kimlikler arasındaki 
ayrım kesin değildir; bu minvalde 
böyle bir ayrım yapmanın da pek 
sağlıklı olacağını düşünmüyorum. 
Bunun yanı sıra kişisel ve toplum-
sal kimlik için tamamlayıcılık ve 
tıpkı bozuk paranın iki yüzü gibi 
āidiyyet ve ‘ayniyyet birbirinden 
bağımsız olamaz:‘ Bu noktada her 
ne kadar omnis definitio periculosa 
est(tarifi verilmiş olsa da) kimlik 
için kendi tanımımı yapmak isti-
yorum: Kimlik bireyin, külliyetini 
paylaştığına inandığı birçok mo-
noblok ve stratiform değerlerin 

kalıntılarından oluşan, başkaları 
tarafından budanmış ve biçilmiş 
yapı ve çerçevelerden geriye kalan 
ego veya nefsince muhassas edil-
miş en az bir başka bireyle aynı 
şartlar altında “benzerlik” ihtiva 
eden davranışta bulunma duru-
mudur.  

Yeniden belirtmekte fayda 
görüyorum ki kimlikten bah-
setmek için en az iki boyutta 
davranış (salience hierarchy) ve 
değerler(prominence hierarchy) 
bağlamında paylaşımın olması 
gerekmektedir. Aksi takdirde 
kimlikten bahsetmek mümkün 
olmayacaktır. Yine de iki kişinin 
aynı yerde ve aynı anda yaşamala-
rı için bir zaruriyet yoktur. Kimlik 
nosyonu sağduyu ve bilgi ‘āidiyyet 
and ‘ayniyyet içerir. Peygamberli-
ğin kendisi için çok önemli olduğu 
Ditto, kendisini çağından önce 
yaşamış başka bir peygamberle 
tanımlar.

Değer ve yapılar-çerçeveler ile 
insanlık, ulus, din, kabile, köken, 
aile, vb, ifade edilir. Bununla bera-
ber kimlik “başkalarınca paylaşıl-
mış ve budanmış” atalarımızdan, 
çekirdek ya da geniş aileden, okul-
dan, arkadaşlardan, gruplardan ve 
toplumdan müteakip edinilenler 
manasındaki yapısal ve kalıtımsal 
özellikler anlamına gelmektedir. 
Böylelikle bu tanım doğal olarak 
kimliğin düşünümsellik anlamını 
da içermektedir ki bu da  kişinin 
çeşitli rollerini icra ederken başka-
ları ne der algısıdır. 

Bunu bir örnekle gösterecek olur-
sak: Berlin’de yaşayan budanmış 
muhassas çeşitli değerlerle biçim-
lenmiş, örneğin 6 derece Alman, 5 
derece öğretmen, 4 derece kadın, 
3 derece insan, 2 derece şehirli, 
1 derece Hristiyan zat, kendi de-
ğerlerine sahip en az bir kişi daha 
olduğunu varsayarsa kimliği or-
taya çıkacaktır. Bununla beraber, 
Alman kimliği diğerlerinin hiye-
rarşik olarak üzerindeyse öğret-
men kimliğinin Alman kimliğinin 
üzerinde mukaddem olmasına 
ihtiyaç yoktur. Bunun pek çok 
nedeni vardır (Burada teker teker 
saymaya kalkmak makale sınırını-
nın aşılmasına neden olacaktır).  
Alman olarak kendine öğretmen 
olmaktan daha çok önem atfet-
mektedir. 

Bununla beraber, kimlik kapsamı 
ve gücünü belirleyen nedenler, 
(yapılandırmalar) de dikkate alın-
malıdır. 

Dilerseniz nedenleri bir sonraki 
sayıda irdeleyelim. 

Dr. Teyfur
ERDOĞDU

Kimlik
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In humanities and social sci-
ences’ researches and non-fic-
tional literature, it is common 

to observe that most authors use 
the concept of identity without suf-
ficient thought, and more gravely, 
they commit an oversight by refer-
ring to someone’s sub- and upper-
identity. In addition to this, they 
argue that the self consists of a 
collection of identities. Again, some 
scientists claim, “Self as father is 
an identity, as is self as colleague, 
self as friend, and self as any of 
the other myriad of possibilities 
corresponding to the various roles 
one may play. The identities are the 
meanings one has as a group mem-
ber, as a role-holder, or as a person. 
What does it mean to be a father, a 
colleague, or a friend? These mean-
ings are the content of the identi-
ties”. Furthermore, some authors 
make a distinction between identity 
theory and social identity theory, 
which, in my opinion, is of no use. 
Therefore, the identity concept 
needs to be re-defined.

In an examination of theories 
on the concept of identity, if the 
word’s lexical meaning and usage 
in European languages is over-
viewed, in for example French, 
identité/identique means, being 
the same, being identical, namely, 
the state of likeness of whole ele-
ments, whole configurations which 
form an entirety. The word identité 
comes from the Latin root, idem or 
identitas, which means the “same” 
and “continuity/regularity”. But 
idem or identitas can signify a state 
in which two objects are similar 
despite being distinguishable from 
each other, like two red apples; or, 
in which they stay alike in spite of 
their ordinary and natural changes 
in the course of time, as in the 
case of twins; or, like the history 
of real twins, Doctor Beverly and 
Doctor Elliot Mantle, in Dead Ring-
ers (1988) (a David Cronenberg’s 
film adapted from the book of 
Bari Wood and Jack Geasland); or, 
finally, like the history of a poor 
student, Balduin, selling his image 
to Devil in Der Student von Prag 
(1913) (a Hanns Heinz Ewers’s film 
adapted from the book of Hans Ky-
ser and Artur Robinson).

Regarding the word identification, 
this is defined as “the action of 
identifying or fact of being identi-
fied”, and also signifies that one-
self belongs, relates to someone 
or to some place or to some group 
(‘āidiyyet (Tr.) = Self-categoriza-
tion/identification (Eng.) = Zuge-
hörigkeit (German) = Appartenance 
(Fr.)), and results in oneself being 
similar with someone (‘ayniyyet 
(Tr.) = Self-concept/self-image 
(Eng.) = Identität (German)). 

From this point of view, in order to 
talk about an identity, at least two 
persons are required, who believe 
that they resemble each other. 

In what way do they believe that 

they resemble each other?

Firstly, as stated at the very be-
ginning, a crucial point must be 
highlighted. For defining the same 
person’s religion, sect, community, 
race, nationality, profession etc., I 
find it erroneous to use the term 
‘identity’, and to cite his family 
identity, his religious identity, his 
national identity, his professional 
identity, his sexual identity, his 
sub-identity, and his upper-identity 
etc... Briefly, according to histori-
cal social psychology, someone 
can have only one identity and not 
more, which is same with the Self. 
Religion, profession, society, na-
tionality, sexuality, and family and 
so on, each construct a platform 
where the roles are possessed, acti-
vated, and presented. Furthermore, 
religion, nationality, and the other 
elements can be no more than 
determinants, compartments, or 
elements of one’s identity. When 
we say, “Self as father is an iden-
tity, as is self as colleague, self as 
friend, and self as any of the other 
myriad of possibilities correspond-
ing to the various roles one may 
play”, this definition is extremely 
problematic, in which the notions 
of identification and self-concept/
self-image cannot be distinguished. 
Mainly, because Adam and Eve 
were parents (a father and a 
mother), though they were only a 
male and a female as a father and a 
mother. In other words, there was 
no other example with which they 
could identify themselves, or with 
which they could compare them-
selves as being similar. Hence, iden-
tity means self-conceptualization 
and self-imagination of Self, which 
does not change for the same per-
son in various situations.

Secondly, it is not false to admit 
when if French or English identity 
is mentioned as a national identity. 
Why not? Let us take on this claim 
further. Every Self living within 
national frontiers presents his/her 
identity’s elements in order. Thus, 
a national identity comes into exis-
tence, if there is a given number of 
Selves who rank his/her national-
ity at the top between the various 
elements forming the identity. But 
if there are at least two Selves for 
whom religion or community is the 
most important element among 
the others, then the existence of 
a national identity will not hinder 
the emergence of a humanist, su-
pranational, or religious identity 
within the same national frontiers 
(as in the most recent French case 
in October-November 2005 in 
the banlieues françaises, or in the 
American case in 1992 in Los An-
geles). Nevertheless, if someone 
says that nationality, in any case, 

is the most important element for 
him/her, the question “what is your 
religious identity?” would be false. 
The right question must be “May I 
ask your religion?” For, once again, 
Self can have only one identity. In 
the Ottoman Empire, for example, 
we are aware of numerous groups, 
both large and small, whose mem-
bers did define their identities not, 
at national level, as Ottomans, but, 
rather in sub levels, as Armenian, 
Albanian, Greek (Rūm), even as 
Protestant Armenian, Orthodox 
Albanian, Catholic Greek and so 
forth. In which case, we have to 
recognize, that within the frontiers 
of the Ottoman Empire, sub identi-
ties have existed at the same time 
separate from the “national one”.

Thirdly, I find the hypothesis “my 
father identity is stronger than my 
teacher identity” to be false, and 
the hypothesis “I know that for 
someone who thinks as I do, that, 
to be a father is more important 
than to be a teacher” to be real. 
Moreover, I put forward that in 
a school a teacher cannot have a 
teacher identity but a teacher role, 
if being a teacher were not the most 
likely aspect/element for him/her 
to tell others, or not be most im-
portant to him/her (In this case the 
profession of teacher must be rec-
ognized as identity, identifiable by 
the teacher ranking his/her profes-
sion at the highest level within the 
elements creating his/her identity).

In addition to the above, the dis-
tinction between personal and 
communal identities is not precise; 
and instrumentally, I argue that to 
make such a distinction is not even 
useful. Moreover, I use two other 
terms instead of personal and com-
munal identities, which are integral 
with each other, and are not inde-
pendent from each other, like the 
two faces of a coin: ‘āidiyyet and 
‘ayniyyet.

At this point, although omnis defini-
tio periculosa est, I want to give my 
own definition of identity: 

Identity is a state in which an indi-
vidual believes that he/she shares 
his/her entirety -which consists of 
the remains of the many monobloc 
and stratiform values and struc-
tures-frameworks trimmed and 
shorn by others, and appropriated 
by ego or him/herself- with that of 
at least one other individual, and 
that he/she will behave “similarly” 
with at least one other individual in 
any given situation.

It must be underlined again, that 
to talk about an identity it requires 
at least two Selves who believe they 
share on two dimensions with re-
gard to behaviour (salience hierarchy) 

and to values (prominence hierarchy). 
Otherwise it is not possible to treat 
this as a case of identity. Nonethe-
less, there is no obligation for the 
two Selves to be living in the same 
place and at the same time. The no-
tion of identity includes sense and 
knowledge of ‘āidiyyet and ‘ayni-
yyet. Therefore, today, an extinct 
Siou could identify him/herself 
with his/her ancestors. Ditto, a 
prophet for whom the prophethood 
was the most important element 
could identify himself with another 
prophet who lived in a previous 
age.

 With the values and structures-
frameworks, humanity, nation-
hood, religion, tribe, origin, family, 
etc. are signified. In addition, with 
“shared and trimmed by others” 
indicates the structural and heredi-
tary features and characteristics 
transmitted by ancestor, nuclear 
or large family, school, friends, 
groups, and society, and on through 
subsequent acquisitions. Thus, this 
definition, naturally, contains the 
reflexivity of identity, meaning that 
one’s perception of his/her identity 
is influenced by what one thinks, 
others think of him/her as he/she 
enacts his/her various roles.

To illustrate this with an example: 
Someone living in Berlin has an 
entirety that was formed by various 
values trimmed and appropriated, 
such as 6 degrees German, 5 de-
grees a teacher, 4 degrees a woman, 
3 degrees a human, 2 degrees a 
city-dweller, 1 degree a Christian, 
and so on. If he supposes that there 
is at least one other Self who makes 
the same order of his values, then 
his identity comes into existence. 
Additionally, to say the German 
role is higher than the others in her 
identity salience hierarchy, there is 
no need to have more relationships 
premised on the German role than 
on the teacher role. Even if she has 
more relationships premised on 
the teacher role than on the Ger-
man role, the latter would be higher 
than the former in her identity sa-
lience hierarchy. This is because for 
several reasons (to enumerate them 
exceeds the article’s limits) she at-
taches more importance from her 
self-view to being German than to 
being a teacher.

In addition, the causes (configura-
tions) determining the comprehen-
sive-ness, or coverage and power 
of identity must also be taken into 
consideration.

If you like let me examine these 
causes in the next volume.

Dr. Teyfur
ERDOĞDU

Identity
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gelmesine gerek kalmadan Moskova›da 
alınabileceğini belirtiyor. 

İade anlaşması; Öte yandan işin huku-
ki ve siyasi boyutu oldukça karmaşık. 
ABD, Edward Snowden hakkında ulus-
lararası yakalama kararı çıkartmıştı. 
Almanya ile ABD arasındaki iade anlaş-
ması uyarınca, Snowden›ın Almanya›ya 
ayak basması halinde ABD›ye iade edil-
mesi gerekiyor. 

Ancak Snowden›ın durumunun siyasi 
suç kapsamında değerlendirilmesi ha-
linde, Almanya›nın iade etme zorunlu-
luğu bulunmuyor. Ama Snowden›ın bu 
kapsama girip girmediği belirsiz. 

ABD ile ilişkiler; Ayrıca Snowden’a 
hukuki koruma sağlanması Berlin - 
Washington ilişkilerini de zora sokabi-
lir. 1999 - 2010 yılları arasında Alman 
hükümetinin Alman - Amerikan İşbir-
liği Koordinatörlüğünü yapan Karsten 
Voigt, iki ülke arasındaki ilişkilerin 
önemine dikkat çekti. Voigt, “Avrupa 
Birliği dışındaki ülkeler göz önünde bu-
lundurulduğunda Almanya’nın ABD ile 
ilişkileri en önemli olanı” dedi. 

Voigt, bu yakın ilişkinin Amerikalıların 
Soğuk Savaş döneminde Batı Berlin›e 
yaptığı destekle başladığını belirtiyor. 
Amerikalı askerler 1948 - 1949 yılların-

Alman hükümeti, eski CIA çalışa-
nı Edward Snowden›a sığınma 
hakkı verilmesi önerisini geri 

çevirdi. Berlin, ABD ile ilişkilerini zora 
sokmak istemiyor.  
ABD Ulusal Güvenlik Kurumu›nun 
(NSA) Almanya Başbakanı Angela 
Merkel›in cep telefonunu dinlediğinin 
ortaya çıkmasının ardından Berlin›de 
patlak veren kriz sürüyor. Federal Mec-
lis İstihbarat Denetleme Kurulu üyesi 
Hans Christian Ströbele geçen hafta 
Moskova›da bulunan Snowden›la bir 
görüşme yapmış ve görüşmenin ardın-
dan Snowden›a Almanya›ya sığınma 
hakkı verilmesini önermişti. Dinleme 
skandalının aydınlatılabileceği gerekçe-
siyle muhalefet partileri de bu öneriye 
destek verdi. 

Ancak Alman hükümeti, ABD›de bir 
vatan haini olarak aranan Snowden›a 
böyle bir hukuki güvence sağlanmasına 
sıcak bakmıyor. Transatlantik ilişkilerin 
Almanlar açısından büyük önem taşıdı-
ğını belirten Hükümet Sözcüsü Steffen 
Seibert, Snowden›ın daha önce yaptığı 
sığınma başvurusunun da reddedildiği-
ne dikkat çekti ve Snowden›a sığınma 
hakkı verilmesinin gündemde olmadığı-
nı kaydetti. İçişleri Bakanlığı yetkilileri 
de Snowden›ın ifadesinin Almanya›la 

da Sovyet orduları tarafından ablukaya 
alınan Batı Berlin›e oluşturulan bir 
hava köprüsüyle gıda maddesi taşımıştı. 
ABD, Marshall Planı›yla Batı Almanya 
ve Batı Avrupa›nın İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında yeniden inşasında da aktif 
olarak rol aldı. 

Köln Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
ve Dış Politika Bölümü›nden Prof. Dr. 
Thomas Jäger, dinleme skandalı önce-
sinde iki ülke arasında yaşanan en bü-
yük krizin bundan on yıl önce dönemin 
başbakanı Gerhard Schröder›in Irak 
Savaşı›na «hayır» demesiyle yaşandığını 
kaydediyor: «Irak Savaşı konusunda ve-
rilen hayır yanıtı, bu yanıtı verenin bir 
müttefik olması sebebiyle ilişkileri yeni 
bir boyuta taşıdı. Şimdi ise bir adım 
daha ileri gitmiş olduk .» 

Jäger, ABD›de bir suçlu olarak görülen 
Snowden›ın Almanya›da neredeyse bir 
kült haline geldiğini belirtiyor. 

“İrtibata geçilmeli” Almanya›nın 
eski Washington Büyükelçisi Wolfgang 

Ischinger de bu nedenle Snowden›ın 
Almanya›ya davetinin ABD ile ilişkiler 
açısından çok zor bir durum olduğu 
uyarısını yaptı: «Almanya, NSA›in Al-
man siyasetçilerin cep telefonlarını din-
lemesini nasıl yüzüne atılmış bir tokat 
gibi algılıyorsa, ABD de bu durumu aynı 
şekilde değerlendirecektir .» 

Ischinger, bunun yerine NSA›in çalış-
malarına eleştirel yaklaşan Amerikalı 
senatörlerle irtibata geçilmesinin çok 
daha mantıklı olacağı görüşünde. Al-
manya ve ABD arasında gündeme gelen 
«casusluğa hayır» anlaşmasının ise doğ-
ru bir adım olduğunu belirten Ischinger 
şöyle konuştu: “İşte o zaman güvenin 
yeniden sağlanması ve yaşanan büyük 
güven kaybının onarılması mümkün 
olacaktır. Bu hem Avrupa’nın hem de 
ABD’nin yararına .» 

Spiegel›ın internet sitesinde yer alan bir 
habere göre, Amerikan Kongresi›nden 
üst düzey bir heyet önümüzdeki günler-
de Almanya›ya diplomatik bir ziyarette 
bulunmayı planlıyor.

BERLİN, ABD İLE 
İLİŞKİLERİNİ ZORA 
SOKMAK İSTEMİYOR.!..
Alman hükümeti, eski CIA çalışanı Edward 
Snowden›a sığınma hakkı verilmesi önerisini geri 
çevirdi.

Bölgenin su açısından çok zengin bir yer 
olduğunu anımsatan Ergün, dağıtım sistemi-
nin çökmesiyle birlikte uzun zamandır bura-
da yaşayanların sıkıntı çektiklerini belirterek, 
“Burada öncelikle su kuyularının temizliğini 
sağladık. Kuyuların verimliliğini artırdık. Su 
deposunu işler hale getirdik. İki köy arasında 
su bağlantısı yaptık. Büyük su deposunun 
temizliğini yaptık. Su sisteminin onarılmasıy-
la birlikte tüm sokaklardaki çeşmelerden su 
akmaya başladı” dedi.  

Projeyi hayata geçiren yüklenici firmanın 
yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Sovyetlerin 
dağılmasının ardından köylerde çöken su 
sisteminin onarılmasıyla yaklaşık 2 bin 500 
kişi içme suyuna kavuştu. Bir köyde evlerin 
tamamında, diğerinde ise evlerin yarısından 
fazlasında su evlerin içine kadar götürüldü.

BİŞKEK Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı (TİKA), Kırgızistan’ın 
kuzeyindeki Issık Göl eyaletine bağlı 

iki köyün içme suyu ihtiyacını karşılaya-
cak projeyi tamamlayarak hizmete soktu.

Issık Göl Eyaleti’nin merkezi Karakol ken-
tine 12 kilometre mesafede bulunan top-
lam 200 haneli Tepke ve Kurbu köylerine 
kesintisiz içme suyu ulaştıracak su deposu 
ve dağıtım merkezinin açılış töreni yapıldı. 
Törene, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliği 
ve TİKA’dan yetkililer, köylerin yöneticileri 
ve köylüler katıldı.

TİKA Bişkek Koordinatörü Hakan Ergün, 
Tepke köyüne temiz içme suyu ulaştıran pro-
jeyi köy yönetimi, halkı ve yüklenici firmanın 
desteğiyle 2 yılda tamamladıklarını ve hizme-
te soktuklarını belirtti.

Tika, Kırgızistan’da Köylerin 
İçme Suyu Sorununu Çözüyor
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kırgızistan’ın 
kuzeyindeki Issık Göl eyaletine bağlı iki köyün içme suyu ihtiyacını 
karşılayacak projeyi tamamlayarak hizmete soktu.
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Extradition treaty; On the other hand, 
the legal and the political dimension 
of the work is quite complicated. The 
United States had issued an international 
arrest decision about Edward Snowden. 
In accordance with the extradition 
treaty between Germany and the United 
States, Snowden should be returned to 
the United States in case of landing in 
Germany. 

However, in case of Snowden’s status 
be evaluated as a political crime, there 
is no obligation for Germany to return 
him. But Snowden have entered into this 
coverage is uncertain.

Relations with the United States, 
providing legal protection for Snowden 
may also challenge Berlin - Washington 
relations. Karsten Voigt who was the 
coordinator of the German - American 
Cooperation of the German government 
between 1999 and 2010 emphasized 
the importance of relations between 
the two countries. Voigt said that 
“Considering the countries outside of 
the European Union the relations with 

The German government rejected 
the proposal to grant asylum for 
Edward Snowden, the former CIA 

operative. Berlin, doesn’t want to make 
heavy weather of its relation with the 
Unite 

The crisis erupted in Berlin after the 
emergence of the mobile phone listening 
of Angela Merkel, German Chancellor 
by the U.S. National Security Agency 
(NSA) is still continuing. Hans Christian 
Ströbele member of Intelligence 
Supervisory Board of the Federal 
Assembly had a meeting with Snowden 
who is in Moscow last week and after the 
meeting he had proposed Snowden to be 
granted asylum in Germany. Opposition 
parties supported the proposal on the 
grounds of illuminating listening scandal.

However, the German government 
does not open up to ensure such a 
legal security to Snowden who wanted 
as a traitor in the United States of 
America. The Government spokesman, 
Steffen Seibert who remarking that 
the transatlantic relations of a great 
importance in terms of the Germans, 
pointed out  Snowden’s earlier 
application for asylum also be rejected 
and  noted that granting asylum to 
Snowden is not at the agenda. Interior 
Ministry officials say that Snowden’s 
statement can be taken in Moscow 
without the need to come to Germany.

the United States is the most important 
one in Germany. Voigt notes the close 
relationship began with the support of 
Americans to West Berlin during the Cold 
War. 

American soldiers had carried food to 
West Berlin blockaded by the Soviet 
armies through the airlift which was 
created in the years 1948 - 1949. USA 
took an active role in reconstruction of 
West Germany and West Europe with 
Marshall Plan after the Second World 
War.

Professor Dr. Thomas Jäger of 
International Relations and Foreign 
Policy Department of the University 
of Cologne note that the biggest crisis 
between the two countries before the 
listening scandal was ten years ago when 
Gerhard Schröder, Prime Minister of that 
time, says “no” to the war in Iraq: “ Due 
to provided “no” response to the Iraq 
War, the one who gave this respond is an 
ally moved the relationships into a new 
dimension. Now we are one step ahead.”

Jäger says; Snowden who is seen as a 
criminal in the United States has become 

almost a cult in Germany.

“Contact should be adopted” 
Germany’s former ambassador to 
Washington, Wolfgang Ischinger warned 
that therefore Snowden invitation to 
Germany to be a very difficult situation 
in terms of relations with the United 
States: “ how Germany perceive NSA 
listening of cell phones of German 
politicians as a slap in the face, in the 
same way the United States will assess 
the situation.”

Ischinger thinks that will be a lot more 
sense instead to contact with American 
senators who were critical about NSA 
activities. Ischinger who stated that the 
agreement on the agenda of stating “no 
espionage” is the right step between 
Germany and the United States said that: 
“At that time, it will bepossible to re-
establish confidence and repair the great 
loss of confidence. This is for the benefit 
of both Europe and the United States. “

According to a report on the website of 
Spiegel, a high-level delegation from the 
U.S. Congress is planning a diplomatic 
visit to Germany in the coming days.

BERLIN, DOESN’T WANT TO MAKE 
HEAVY WEATHER OF ITS RELATION 
WITH THE UNITED STATES! 
The German government rejected the proposal to 
grant asylum for Edward Snowden, the former CIA 
operative.

Ergün reminded that the region is very rich 
with water supplies but  the habitants have 
been suffered with the collapse of the distribu-
tion system for a long time. “First of all we en-
sure the cleanness of water wells in the region, 
we increased efficiency of the wells and activat-
ed the water tank . The connection made be-
tween the two villages. The big water tank was 
cleaned. After fixing the water system, water 
began to flow from all the fountains in streets”  

According to the information provided by the 
authorities of the contractor firm, after fixing 
the water system collapsed in villages follow-
ing the dissolution of the Soviet Union , about 
2 thousand 500 people have met with drinking 
water. While all the houses in one village have 
water in , more than half of the houses in the 
other village  have an access of water in the 
buildings. 

BISHKEK Turkish International Co-
operation and Development Agency 
(TIKA), has completed and launched a 

Project that is going to meet the needs of two 
villages in the North of Kyrgyzstan, province 
of Issyk Kul Lake. 

The opening ceremony of the water storage 
and distribution center that is going to supply 
drinking water to the Tepke and Kurbu villages 
with the number of 200 households 12 kilome-
ters from Karakol, the center of Lake Issyk Kul 
Province was held.  Officials from the Turkish 
Embassy in Bishkek and TİKA, villagers and the 
managers of the villagers participated in the 
ceremony.

TIKA Bishkek Coordinator Hakan Ergün, stated 
that they completed the construction of the proj-
ect delivering clean drinking water to the village 
with the supports of village management, people 
and  the contractor within two years. 

Tika is solving the drinking water 
problem in the villages of Kyrgyzstan
Turkish International Cooperation and Development Agency (TİKA), 
has launched a Project that is going to meet the needs of two villages 
in the North of Kyrgyzstan, province of Issyk Kul Lake.



Kasım 2013
SİVİL İNİSİYATİF22

Kurucu Genel Başkanlığı’nı  üstlenmiş 
olup halen bu görevleri yürütmektedir. 
 
Kuruluşundan beri, her üç ayda bir 
yayınlanmakta olan Gölbaşılılar Birliği 
Derneği’nin yayın organı olan Gölbaşı 
cemre dergisinin imtiyaz sahibidir. 
 
Sosyal ve girişimci yönüyle ivme 
kazanan Ballı, Gölbaşı Gazeteciler 
Derneği, Ankaralılar Vakfı ve Ahid 
üyeliği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye 
Kızılay Derneği Gölbaşılılar Şubesi 
Denetim Kurulu Başkanlığı ile birlikte 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent 
Konseyi Üyesidir. 
 
2013 yılı Mayısında Ankara’daki 
Federasyon ve Vakıflarla kuruluşu 
gerçekleştirilen; Başkent Ankara 
Meclisi Kurucular Üyesi, Sivil İnisiyatif 
Platformu, Türkiye İsrafı Önleme 
Vakfı Üyesi olan Münür Ballı evli 
ve İki çocuk babası olup İngilizce 
bilmektedir.

Toplantıya basın mensupları ilgi 
gösterir iken çok sayıda sivil toplum 
kuruluş temsilcisi katıldı.  Münür 
ballıya parti gözetmeksizin çok sayıda 
çeşitli sivil toplum kuruluşunun 
yanı sıra bir çok muhtarın, kanaat 
Önderlerinizde desteklediği 
söylenmekte…

“ şiarından yola çıkarak beynimi 
ve yüreğimi sevgili Çankayalılara 
adamaya, asrın şaheseri Marmaray’ı 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
90. Yıldönümüne yetişme sözünü 
kanıyla imzalayanlardan aldığım 
esin ve aynı şevkle ekibimle birlikte, 
gecemi gündüzüme katmaya geldim. 
Teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyor, 
saygılarımı sunuyorum. Dedi….

Münür Ballı kimdir; 1978 Ankara 
doğumludur.1996 yılında TCDD Genel 
Müdürlüğünde memur olarak kamu 
görevine başlamıştır. Aynı kurumda 
bir çok görevlerde bulunmuş olup, 
Repartitör olarak görev yapmakta 
iken 2014 Yerel seçimlerinde Ak Parti 
Çankaya belediye başkan aday adayı 
olmak üzere kamudaki görevinden 
istifa etmiştir. 
 
Kamu görevinin başlangıcı olan 
1996 yılında sendikal mücadeleye 
işyeri temsilcisi olarak başlayan Ballı, 
sırasıyla şube başkanlığı, federasyon 
başkanlığı ve konfederasyon genel 
başkan yardımcılığı görevlerinde 
bulunmuştur. 
 
Kamuoyunda sosyal yönüyle iz bırakan 
ve  birçok sivil toplum kuruluşunda 
görev yapan Münür  Ballı, 2009 yılında 
Gölbaşılılar Birliği Derneği, 2011 
yılında Gölbaşı Dernekler Federasyonu 

dayayacağım Himalaya’lardan yani 
üyesi olmaktan gurur duyduğum ADA-
LET VE KALKINMA PARTİSİ’NDEN 
ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
ADAY ADAYLIĞIMI haykırmaya 
geldim. Gerek partimin ülke sınırlarına 
taşan gücü, gerek heybemdeki- 
sendikal önderliklerimden, dernek 
ve federasyon başkanlıklarımdan 
oluşan birikimlerimden aldığım 
cesaretle; belediyeciliğin harcına millet 
sevgisi, hizmet aşkını da katarak, 
mümtaz Çankaya halkına layık olduğu 
dönüşümlerin sözünü verip Çağdaş 
belediyeciliğin ne olması gerektiğini 
göstermeye geldim. Modern 
yaşamın standartlarını özleyen 
sevgili  Çankayalıları ayrımsız, adil, 
değerlendirilememiş yılları geri alma 
ülküsüyle kucaklamaya geldim. Yüce 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün : 
“Dinlememek üzere yürümeye karar 
verenler, asla ve asla yorulmazlar.! 

Geçtiğimiz günlerde bir otelde 
basın toplantısı düzenleyerek 
ak parti belediye başkan aday 

adayı olduğunu açıklayan Münür Ballı 
şöyle dedi. Ak Parti İlçe teşkilatımız, 
il genel merkez teşkilatlarımız ve Sa-
yın Genel Başkanımızın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın taktiri ile aday adaylığım 
adaylığa dönüştüğünde; ben inanı-
yorum ki halkımızla birlikte Çankaya 
da bir destan yazacağız. Sivil toplum 
kuruluşları toplum kanaat önderleri 
muhtarlarımız ve tüm halkımızla bir-
likte Çankaya daha da  aydınlık olacak..

Bugün burada, siz güzel insanların 
tanıklığında, “kalemizdir” diyerek 
yan gelip yatanlardan, vizyonsuzluğu, 
ufuksuzluğu, çağdaş yaftalı köhne be-
lediyeciliği, seçeneksiziz diyerek aydın 
Çankaya halkına miskinliği reva gören-
lerden, hiç kusura baksınlar, kalenin 
anahtarını devralmaya geldim. Sırtımı 

‘’ÇANKAYA’’  ADALET VE 
KALKINMA PARTİSİ İLE 
2014 YEREL SEÇİMLERİ 

SONRASI DAHA DA AYDINLIK 
OLACAK.!..

AK PARTİ ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKAN 
ADAY ADAYI MÜNÜR BALLI:
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Gölbaşılılar Association.

Ballı who has gained momentum with 
his social and entrepreneurial aspects, 
is a member of Gölbaşı Journalists 
Association, Foundation for the 
residents of Ankara and membership 
of Testament and the Turkish 
Aeronautical Association, Chairman of 
the Supervisory Board of the Turkish 
Red Crescent Society of Gölbaşı branch 
and the member of City Council of 
Ankara Metropolitan Municipality.

Münür Ballı  who is the Founders 
member of the capital Ankara 
Assembly which was established with 
the support of the Federation and 
foundations in Ankara in May of 2013, 
Civil Initiative Platform, a member of 
the Foundation for Waste Reduction 
in Turkey, is married and the father of 
two children and speaks English.

While members the press shows 
interest in meeting a large number 
of representatives of the non-
governmental organizations attended 
the meeting. It is said that Münür 
Ballı has the support of various non-
governmental organizations, as well as 
a large number of village headman and 
opinion leaders without looking at the 
party...

standards of modern life with the ideal 
of getting back the years which are 
fair, not assessed and indiscriminate. 
I came here with my team to dedicate 
my brain and my heart to the residents 
of Çankaya by going through the word 
of the great leader Mustafa Kemal 
Atatürk: “ those who decide to walk 
not to listen, never and never get 
tired.! “ and to deliver day in and day 
with the same enthusiasm that I am 
inspired from the blood signers of 
the promise of finishing Marmaray, 
masterpiece of the century, to the 
90th Anniversary of the establishment 
of the Republic. I thank you for your 
attendance, present my respects. He 
said ....

Who is Münür Ballı; He was born 
in Ankara in 1978. He started his 
public work as a clerk in the General 
Directorate of TCDD in 1996. He did 
different works in the same institute. 
While he was working as Repartiteur, 
he has resigned from his post in the 
public sector to be candidate for mayor 
of Cankaya from the AK Party in local 
elections of 2014.

 Ballı who  began union struggle 
as a representative of work at the 
beginning of his public service 
in 1996, respectively served as a 
head of a branch,  president of the 
federation and  vice president of the 
confederation.

Münür Ballı who left a mark with his 
social aspect of the general public and 
working in many non-governmental 
organization In 2009, undertook 
the work  for the Association of 
Gölbaşılılar, in 2011 Founding 
Chairman of the Federation of 
Associations of Gölbaşı and currently 
carries out these tasks.

He is franchise owner of Gölbaşı 
Cemre magazine which is published 
every three months since its 
foundation and the publication of 

the tagged contemporary outdated 
municipality fitting for the intellectual 
people of Cankaya . I came here to 
shout MY MAYORAL CANDIDATE 
FOR ÇANKAYA FROM THE JUSTICE 
AND DEVELOPMENT PARTY 
which I am proud to be a member 
that means I recline my back on 
Himalayas. I came here to show to the 
people of Çankaya how contemporary 
municipality should be by promising 
them the transformations worthy 
by adding love of nation and love 
of service to the municipal mortars 
with the courage I take from the 
power of my party overflowing 
national borders, the leadership of 
the unions in my saddlebags, the 
experiences accumulated as a result 
of my presidency of federation and 
associations. I came to embrace the 
residents of Çankaya who miss the 

Münür Ballı who explained 
his nomination for mayor 
from AK Party in a press 

conference held in a hotel in recent 
days, said the followings. When my 
nomination turns into candidacy with 
the discretion of Ak Party county 
organization , provincial headquarters 
organizations and Mr. Recep Tayyip 
Erdogan, the General President; I 
believe that we will write an epos in 
Çankaya. Çankaya will be brighter 
with our NGO’s, community opinion 
leaders our headmen and with all the 
society…

Here today, in the witness of the nicest 
people like you, I am sorry but I’m here 
to take over the keys to the castle from 
the one who rest on our  laurels and 
by saying we have no choice who sees 
sloth of vision, horizonless,visionless, 

“ÇANKAYA” WILL BE 
LIGHTER AFTER THE 

2014 LOCAL ELECTIONS 
WITH JUSTICE AND 

DEVELOPMENT PARTY!

AK PARTY CANDIDATE FOR MAYOR 
ÇANKAYA MÜNÜR BALLI:
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