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“Bu gezi bizim Çin’e, Mısır’a, Irak’a yaptığımız gezi formatında değil. ABD’de siyasal 
çevrelerde CHP fazla bilinmiyor, önyargılarla biliniyor. Gerçek nedir anlatacağız. 3 
ayrı düşünce kuruluşuyla görüşeceğiz, sorularına yanıt vereceğiz”

“This trip is not in the format of our trip to China, Egypt and Iraq. CHP is 
unknown in political circles of the United States, known with prejudices. We 
will tell them what the reality is. We will meet with three different think tanks, 
answer their questions”

AB BAKANI BAĞIŞ VİZE İÇİN MÜJDE VERDİ, 
DAVUTOĞLU DA VİZE İÇİN TARİH VERDİ
EU MINISTER BAGIS HAS GOOD NEWS FOR 
VISA, DAVUTOĞLU GAVE THE DATE FOR 
VISA 

PLANSU mühendislik ve müşavirlik jeoteknik şirket müdürü 
A.Ercüment Doğan:

“Günümüzün en temel 
ihtiyacının enerji olduğu 
yadsınamaz bir gerçektir.”

PLANSU geotechnical 
engineering and consultancy 
company director A.Ercüment 
Doğan:

“Today’s most basic needs is an undeniable 
fact that the energy.”

Sana Ne Benim Geri Vites Lambamdan ! / My reversing lights are none of your concern! Kimlik ya da  Hüviyet / Identity or Huviyet
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37 Yıl aradan sonra CHP Genel Başkanı, Washington’da

CHP leader in Washington, DC after a 
lapse of  37 years

Başbakan Erdoğan’dan“F klavye talimatı”

F keyboard instruction  from 
Prime Minister, Erdogan 

“As it was yesterday, we will 
be with Kyrgyzstan today 
and tomorrow”

“Dün olduğu gibi, bugünde, 
yarında, Kırgızistan’ın 
yanında olacağız”

AZERBAYCANIN MERHUM LİDERİ HAYDAR 
ALİYEV, ANTARES TRİA HOUS DA BÜYÜK 

BİR TÖRENLE ANILDI
AZERBAIJAN’S LATE PRESIDENT HAYDAR 

ALIYEV COMMEMORATED IN A GREAT 
CEREMONY AT ANTARES TRIA HOUSE

Kırgızistan’ın 
Ankara Büyükelçisi 
Ermek İbrahimov, 
Yenimahalle Belediye 
Başkanı Fethi Yaşar’ı 
makamında ziyaret 
etti.

Ermek İbrahimov 
Kyrgyzstan’s 
Ambassador to 
Ankara visited, 
Fethi Yaşar 
Yenimahalle 
Mayor in his office.Sayfa 4 / Page 4
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Ankara (Sivil İnisiyatif) –  2007 
yılında kurmuş olduğunuz 
PLANSU Türk Mühendislik 

ve müşavirlik Şirketinin yönetim 
kurulu başkanı olarak, o günden bu 
güne bulunduğunuz noktadan ülke-
mizdeki ve dünyadaki gelişmelere 
baktığınızda neler görüyorsunuz?.

Ülkemiz, özellikle son 10 senedeki 
yönetim anlayışının bir sonucu olarak 
ciddi manada kabuk değiştirmiş ve eko-
nomik, sosyal ve kültürel gelişimini mu-
asır medeniyetler seviyesine çıkaracak 
hamleler yapmıştır. Yaşanan bu gelişim 
ve değişim sürecinin bir sonucu olarak 
yetişen nesillerin Türkiye algılaması 
değişmiş ve ülke sınırları içerisinde ken-
dine yeten bir toplum olma olgusundan 
dünya meseleleri hakkında söz sahibi 
olacak ve yön verecek bir anlayışın ge-
lişmesine sebep olmuştur. Bu bakış açısı 
ile artık iş adamlarımız ve girişimcileri-
miz faaliyet konularını sadece Türkiye 
sınırları içerisinde değil adeta bütün 
sınırları kaldırarak dünya coğrafyası 
içerisinde yürütmeye başlamışlardır. 
Bütün bunların doğal bir sonucu olarak 
artık Türkiye, hem coğrafyasında hem 
de global konularda siyasi, ticari ve as-
keri manada söz sahibi bir konuma eriş-
miş ve bu konumunu pekiştirmiştir.

Ankara (Sivil İnisiyatif) –  Plansu 
olarak, yurt içindeki başarılı ör-
nek çalışmalarınızı takip ediyoruz.  
Bilgi ve tecrübelerinizi, Türk Cum-
huriyetlerine ve çeşitli ülkelere ak-
tarmayı oralarda iş yapmayı düşün-
müyor musunuz?

Bu noktada ülkemiz sahip olduğu genç, 
dinamik ve atılımcı insan kaynağıyla 
gerek komşu coğrafyalarda gerekse de 
dünyanın diğer ucu olan ülkelerde her 
türlü faaliyeti yerine getirmektedir. Bu 
manada, bizlerde bilgi beceri ve tec-
rübelerimizi aktarmak istiyoruz buna 
hazır olduğumuzu biliyorum. Özellikle 
kan bağına sahip olduğumuz Türki dev-

letlerle olan bağlarımızın gün geçtikçe 
daha da güçlendiğini görmek ve izle-
mekteyiz. Gelinen bu noktada, Türkiye, 
sahip olduğu bilgi, birikim, tecrübe ve 
teknoloji ile kan bağına sahip olduğu 
kardeş ülkelerle olan bu münasebetle-
rini daha da geliştirmek ve bölgede en 
az Rusya, Çin ve ABD kadar etkin hale 
gelmek zorundadır.

Ankara (Sivil İnisiyatif) – Ortadoğu 
ve Türk cumhuriyetlerinde yabancı 
büyük şirketler hızla çoğalmakta, 
yüzümüzü oralara döndüğümüzde, 
Size göre Türkiye bu gelişim ve olu-
şumların neresinde bulunmakta?

Ankara (Sivil İnisiyatif) – Tecrübe-
lerinizi, bilgi birikiminizi ve gön-
lünüzü bizimle ve okurlarımızla 
paylaştınız size teşekkür ediyoruz. 
Buradan Sayın Başbakanımıza, yet-
kililere veya kardeş ülkelerin Baş-
bakanlarına ve yöneticilerine neler 
söylemek istersiniz?

Altyapı konularında faaliyet gösteren 
sektöründe öncü bir firma olarak, bu ve 
benzeri vizyonu taşıyan her türlü plat-
formda hem ülkemizi hem de kardeş 
ülkelere hizmet etmeyi sosyal bir so-
rumluluk olarak kabul etmiş bulunmak-
tayız. Görev verilmesi halinde layıkıyla 
üzerimize düşeni yerine getireceğimizi 
ve bütün enerjimizle muvaffak olmak 
için çalışacağımızı belirtmekten mut-
luluk duyarız. Plansu olarak; misyon 
ve vizyonumuzda çağa uygun projelere 
imza atarken, insan odaklı faaliyetle-
rimiz ticari kaygılardan uzak marka 
bilinci hizmet kalitesini artırarak iliş-
kilerimizin gelişmesine hep hassasiyet 
gösterdik bundan sonrada hep böyle 
olacak..

PLANSU mühendislik ve müşavirlik 
jeoteknik şirket müdürü A.Ercüment Doğan:

“Günümüzün en temel 
ihtiyacının enerji 
olduğu yadsınamaz bir 
gerçektir.”

Günümüzün en temel ihtiyacının enerji 
olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Dün-
yadaki mücadelenin temel sebebinin 
enerji kaynaklarına sahip olmak ve 
hüküm sürmek olduğu düşünülürse 
bu kaynaklar açısından zengin ülkeler 
konumunda bulunan Türk Cumhuriyet-
lerin egemen güçler tarafından kontrol 
edilmesine mahal verilmemesi gerek-
mektedir. Bölgesinde yükselen bir yıldız 
olarak Türkiye’nin gelişen ekonomisi, 
teknolojisi, bilgi birikimi ve tecrübe-
siyle bu ülkelere adeta bir ağabey gibi 
yol göstermesi gerekliliği tartışılmaz 
bir gerçektir.  Bu manada, ülkemizin 
mühendisleriyle, müteahhitleriyle, iş 
adamları ve yatırımcıları ile bu ülkelere 
ziyaretler düzenlemesi, yatırımlar yap-
ması ve geleceği planlama noktasında 
bu ülkelere vizyon kazandırılması artık 
zaruri olmakta. Bütün bunların ger-
çekleşmesi için sadece hükümetten bir 
şeyler beklemek yerine Sivil İnisiyatif 
gibi sosyal organizasyonların daha fazla 
aktif olması ve girişimlerde bulunması, 
bu amaca olumlu katkılar sağlayacaktır.

PLANSU olarak; ülkemizde ve kardeş ülkelerde hizmet 
etmeyi sosyal bir sorumluluk olarak görmekteyiz.
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Ankara (Non Governmental 
Initiative) –  As the 
Chairman of the Board 

of Directors of PLANSU Turkish 
Engineering and Consultancy 
Company, which you have 
established in 2007, what can you 
tell us about the developments in 
our country and the world from the 
point where you are standing after 
all these years?

During the last decade, our country has 
taken major steps to break its chains 
and take its position among modern 
civilizations through developments 
in economic, social and cultural 
aspects. As a result of the change 
and transformation process, the 
perception of the new generations 
about Turkey has changed and a new 
understanding has emerged that has 
changed from being a closed society to 
a country having words to say about 
the developments in the world. It 
is through this perspective that our 
businessmen and entrepreneurs have 
now opened to the world. As a natural 
consequence of all these developments, 
Turkey has reached a country that has 
a word to say in all political, economic 
and military issues both in the 
surrounding geography and rest of the 
world.

Ankara (Non Governmental 
Initiative) – We are following your 
successful projects in Turkey. 
Do you plan to transfer your 
knowledge and experiences to 
the Turkic Republics and other 
countries and start business 
abroad?

Our young, dynamic and entrepreneur 
human resources are conducting many 
activities both in the surrounding 
geography and the rest of the globe. 
In this aspect, we are ready to transfer 
our knowledge and experience to the 
rest of the world. We are pleased to see 
our relations improving especially with 
our relative Turkic Republics. At this 
point, we have to improve our relations 
with the Turkic Republics to become as 
influential as Russia, China and the US.

Ankara (Non Governmental 
Initiative) – Number of big 
international companies is 
increasing in the Middle East and 
the Turkic Republics. Looking 
at these regions, where is 

Turkey positioned among these 
developments and establishments?

It is an undeniable fact that the 
most basic requirement of our age 
is energy. Noting that the main 
reason behind the struggles in the 
world today is the aim to control 
the energy resources, we should not 
allow the Turkic Republics, which are 
rich in terms of such resources, to be 
controlled by dominant powers. As 
a rising star in the region, Turkey’s 
growing economy, technology, and 
its role as a guide for these countries 
is a fact that cannot be denied. In 
this term, it is now compulsory for 
Turkey to visit these countries with its 
engineers, contractors, businessmen 
and investors, and conduct investments 
and take role in planning for their 
futures. This should not be left only 
to the state; social organizations like 
the Non Governmental Initiative 
should be more active and take role in 
this process, and contribute to such 
organizations.

serving in our country and the friendly 
countries as social responsibility. If 
we are commissioned, we are grateful 
to state that we will spend all our 
efforts and energy to be successful 
in this aspect. As PLANSU; we have 
always been sensitive to increase our 
service quality rather than commercial 
concerns as per our mission and vision, 
and we commit that this will be the 
case in the future as well.

PLANSU geotechnical engineering and 
consultancy company director A.Ercüment Doğan:

Ankara (Non Governmental 
Initiative) – We would like to thank 
you for sharing your knowledge, 
experiences and thoughts with 
us and our readers. Do you have a 
message to our Prime Minister and 
the administrators of our brotherly 
countries?

As a pioneer company serving in the 
field of infrastructure, we have accepted 

As PLANSU; we believe serving in our country and the 
friendly countries as social responsibility.

“Today’s most basic needs is 
an undeniable fact that the 
energy.”
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Ankara (Sivil İnisiyatif) –  Geç-
tiğimiz günlerde Kırgızistan 
Cumhuriyeti Meclisi Yasal Ka-

nunlar ve Hukuk Komitesi Başkanı Mil-
letvekili Kalmatov Anarbek Baratovich, 
Başkent Platformu’nun davetlisi olarak 
Türkiye’ye gelmişti…

Bir dizi görüşmelerde bulunan Anarbek 
Kalmatov, Türkiye’nin bilgi ve tecrü-
belerinden yararlanmak için bir dizi zi-
yarette bulunmuştu. Kalmotov, Maliye 
Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Can-
timurun yurt dışında olması sebebi ile 
kendisine getirilen mesaj ve hediyeleri 
takdim edilememişti. 

Kalmotov; Kırgızistan’a dönerken Ma-
liye bakan yardımcısı Abdullah Erdem 
Cantimura selamlarını; Başkent Platfor-
mu aracılığı ile iletilmesini aynı zaman 
da  Kırgızistan’dan getirdiği ata babala-
rına ait milli kıyafetin kendisine takdim 
etmek üzere Dr. Mustafa Kurt’a emanet 
ederek Kırgızistan’a dönmüştü..

Başkent platformu genel başkanı Dr. 
Mustafa Kurt ve ikici onursal başkan 
Ramazan Toprak; Maliye bakan yardım-
cısı Abdullah Erdem Cantimuru maka-
mında ziyaret ederek,Cantimur’a Anar-
bek Kalmotovun emanetlerini ,selam ve 
saygılarını ilettiler..

Ziyarette, Anarbek’in hediye olarak 
getirdiği, Kırgız milletine ait ata babala-
rının milli kıyafetini, Kırgızistan Fahri 

Konsolosu Dr. Mustafa Kurt takdim 
etti.. 

Kurt mesajında; iki ülke arasında aka-
demisyenlerin, kültür elçilerinin, iş 
dünyasının karşılıklı olarak bir araya 
gelmesi birincil şart… İnanıyorum ki, 
Kırgız Cumhurbaşkanımız Sayın Al-
mazbek Atanbayev’le Kırgızistan Tür-
kiye ilişkileri  daha da  güzel olacak.. 
Ümidim odur ki, tarımda, ticarette, 
sanayide, telekomünikasyonda iletişim 
hatlarımız hep açık olur.Kırgız-Türk or-
tak çalışma grupları başarıdan başarıya 
koşar” dedi…

Maliye bakan yardımcısı Abdullah Er-
dem Cantimur “milli kıyafet” giydiril-
mesi merasimi sonrası şöyle dedi..

 “Türk Cumhuriyetleri Bizim akrabaları-
mız ve onları önemsiyoruz; 

Sayın Başbakanımızın önderliğinde Ak 
parti iktidarı olarak bizler, ülkemizde, 
her alanda devrim niteliğinde hizmetler 
gerçekleştirdik. Ak parti olarak 2023 
- 2071 gibi milletimiz adına vizyon ve 
hedeflerimiz var. Biz sadece Afrika’da, 
Somali’de, Arakan da değil dünyanın bir 
çok ülkesinde kanayan yaralara mer-
hem olmaya çalışan bir iktidarız. Bunlar 
bizim tarihi ve insani borcumuzdur. 
Bütün ülkelerle dost ve insani değerle-
ri öncelikli olmak üzere ilişkilerimize 
devam ediyoruz.. Akraba topluluğu 
olan ülkelerde dışişlerimiz ve çeşitli 
bakanlıklarımızla koordineli olarak 
çalışmalarımız devem etmektedir. Tika 
vasıtası ile ata yurtlarımızda bulunan 
tarihi mirasımıza sahip çıkmaya devam 
ediyoruz. 

Temenni ederim ki, Kırgızistan ve Tür-
kiye arasında kültürel siyasi ve ticari 
anlamda arzu edilen seviyelere kavuşu-
ruz. Biliyorsunuz ki; Kırgızistan’ın ba-
ğımsızlığını tanıyan ilk ülke Türkiye’dir. 
Dün olduğu gibi, bugünde yarında Kır-
gızların yanında olacağımızı ve kardeş-
lik hukukumuzun sonsuza denk devam 
edeceğini;Kırgız kardeşlerime tekrar 
etmekte yarar görüyorum”.. dedi.

Mr. Almazbek Atanbayev... It is my 
hope that in agriculture, commerce, 
industry, telecommunications, our 
lines of communication be open all the 
time. Kyrgyz-Turkish joint working 
groups ran from success to success”...

Abdullah Erdem Cantimur, Deputy 
Finance Minister, said after the 
ceremony of “national costume” 
attired said that...

“Turkish Republics are our relatives 
and we care about them; 

Under the leadership of our Prime 
Minister we as AK Party government 
have made revolutionary services in 
our country, in all areas. As AK Party 
we have vision and goals on behalf 
of our nation like 2023 - 2071. We 
are the ruler trying to be ointments 
for the bleeding wound not only in 
Africa, Somalia, Arakan but also in 
many countries of the world. These 
are our historical and human debt. 
We continue our relationship with all 
countries, giving priority to friendly 
and humanitarian values... our work 
continue with relative communities 
in coordination with the ministry 
of foreign countries and our various 
ministries. We continue to defend 
historic heritage of our ancestors in 
our homeland through TIKA.

I wish we are able to reach the 
desired level on cultural, political and 
commercial sense between Kyrgyzstan 
and Turkey. You know, Turkey is 
the first country to recognize the 
independence of Kyrgyzstan. As 
it was yesterday, I see the benefit 
in repeating we’ll be there in the 
brotherhood of the Kyrgyz today and 
tomorrow and equivalent of our law 
would continue forever.”

Ankara (Civil Initiative) –  
Recently, Kalmatov Anarbek 
Baratovich Deputy and 

Chairman of the Legal Law and the 
Law Committee of the Kyrgyz Republic 
Parliament had come to Turkey on the 
invitation of Capital Platform...

Anarbek Kalmatov who did a series 
of interviews, had been in a series of 
visits to benefit from the knowledge 
and experience of Turkey. Kalmotov 
couldn’t present the message, and gifts 
to Abdullah Erdem Cantimur, Deputy 
Finance Minister since he was abroad.

Kalmotov; while he was returning to 
Kyrgyzstan he entrusted his greetings 
to be transmitted to the deputy 
minister of Finance, Abdullah Erdem 
Cantimur via Capital Platform and also 
national dress which he brought from 
Kyrgyzstan, belongs to his ancestors 
to Dr.  Mustafa Kurt to be presented to 
him...

Dr Mustafa Kurt chairman of the 
capital platform and Ramazan Toprak 
second honorary chairman; visiting 
Abdullah Erdem Cantimur, deputy 
finance minister in his office they 
conveyed the trust, greetings and 
respect of Anarbek Kalmotov...

During the visit, Dr. Mustafa Kurt, 
Kyrgyzstan Honorary Consul was 
presented a national dress which 
Anarbek brought as a gift; belong to 
the Kyrgyz nation of their father’s 
ancestors.

Kurt in his message said that; 
academics, cultural ambassadors, 
business world mutually to come 
together between the two countries 
is primary requirement ... I believe 
that Kyrgyzstan-Turkey relations 
will be better with Kyrgyz President 

“As it was yesterday, we 
will be with Kyrgyzstan 
today and tomorrow”

“Dün olduğu gibi, bugünde, yarında, 
Kırgızistan’ın yanında olacağız”
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Ankara (Non-Governmental 
Initiative) – Entire Non-
Governmental Initiative Entity 

City Presidents and Members visited 
General President of the Constitution 
İdris Ortakaya and General President 
of Capital City Platform Dr. Mustafa 
Kurt in their chambers.  
 
General President İdris Ortakaya gave 
information to the city representatives 
about the construction of the 

entire non-governmental initiative 
constituent till present.. 

Entire Non-Governmental Initiative 
Entity has designated the city 
presidencies in 80 percentage of overall 
Turkey so far. As I have mentioned 
many times before this entity may seem 
as the first steps of our relations but 
actually it is the offspring of a ten-year 
accumulation. The Capital Platform 
which was established ten years ag, 
by our Esteemed Honorary President 
Dr. Mustafa Kurt, is an international 
peace and brotherhood platform that 
has organized in around 70 countries 
in the World as our country’s most 
prestigious and important organization 
at an international level. He said that: 
“There are approximately 1000 of non-
governmental organization members in 
the platform. As the Capital Platform, 
we recognized that our country is lack 
of serious, consistent organizations. 
We understood that there is a great 
emptiness in this regard and came 
together with you our colleagues to fill 
this gap.  

 When our organization reaches 81 city 
all over Turkey we are going to have 
a great congress with our presidents, 
members and board members and 
present the model of civil society  in 
Turkey.” 

Presidents of the Platform and city 
delegations made consultations with 
Dr. Mustafa Kurt, General President of 
the Capital City Platform.  

Kurt drew attention to the importance 
of modeling Turkey under a divine roof 
by being organized in 81 cities.

The non-governmental organizations 
that are organized consciously and 
meet the hearts together by embracing 
all with respecting people’s believes, 
religions, ideas freedom of expression, 
that are equal to all, regard differences 
as richness, are participant, connective 
all, are scarcely any.  

He remarked that: “I believe; Entire 
Non-Governmental Initiative Entity’s 
Presidents from Edirne to Ardahan,  
Adana to Erzurum, Diyarbakır to 
Konya, İzmir to İstanbul, Hakkari, 
from 81 cities of our country will 
put signature to lasting  Works not 
from persons but from organizational 
structure. 

Within the scope of this regard, we as 
the Capital City Platform, will keep on 
working with our mission of “let the 
people live so that the state is alive” for 
the good of humankind.. 

İzmir’den, İstanbul’dan Hakkari’den ve 
yurdumuzun 81 ilinden Başkanlarımız 
kişiler üzerinden değil de kurumsal yapı 
üzerinden hizmetler üretip kalıcı çalış-
malara imza atacaklar. 
Bu sürdürülebilirlik nezdinde, biz Baş-
kent Platformu olarak misyonumuz 
olan “insanı yaşat ki devlet yaşasın” 
ilkesiyle ülkemiz ve insanlık adına çalış-
malarımız mutlaka yanınızda olacağız 
dedi….

Ankara (Sivil İnisiyatif) – Bü-
tün Sivil İnisiyatif Oluşumu 
İl Platform Başkanları ve il 

platform üyeleri; Bütün Sivil İnisiyatif 
Oluşumu Genel Başkanı İdris Ortakaya 
ve Başkent Platformu Genel Başkanı 
Dr. Mustafa Kurt makamın da ziyaret 
ettiler. 
 
Genel başkan İdris Ortakaya; bütün si-
vil inisiyatif oluşumu bugüne kadar 
Türkiye genelindeki teşkilatlanma 
çalışmaları hakkında il temsilcilerine 
bilgi verdi.. 

Bütün Sivil İnisiyatif oluşumu şuana 
kadar Türkiye genelinin yüzde sek-
seninde il platform başkanlarını 
belirledi. Daha önceleri defalarca top-
lantılarımızda söylemiştim yeni bir be-
raberliğimizin ilk adımları olarak görül-
se de bu oluşum, On yıllık bir birikimin 
meyvesidir. On yıl önce sayın Onursal 
başkanımız Dr. Mustafa Kurt’un kur-
muş olduğu Başkent Platformu, ulusla-
rarası düzeyde ülkemizin en önemli, en 
ciddi sivil toplum örgütü olma doğrul-
tusunda 70’e yakın ülkede örgütlenen 
ve dünya barışına katkı sunan uluslara-
rası barış ve kardeşlik platformudur. Bu 
platform bünyesinde 1000 e yakın sivil 
toplum örgüt temsilcisi bulunmaktadır. 
Başkent platformu olarak; ülkemizde 
ciddi tutarlı sivil toplum örgütlerinin 
çok az sayıda olduğunu tespit ettik. 
Büyük bir boşluğun oluştuğunu gözlem-
ledik ve bu boşluğu doldurmak üzere de 
siz dostlarımız ile bir araya geldik.
 
Türkiye genelinde teşkilatlanmamız 
yüzde yüze ulaştığında 81 il platform 
başkanlarımız, üyelerimiz ve yönetim 
kurulu üyelerimizle birlikte büyük 
kongreye gideceğiz ve Türkiye de sivil 
toplum modelini ortaya koyacağız. 
Dedi..  
 
Platform Başkanları ve il platform üye-
leri; Başkent Platformu Genel Başkanı 
Dr. Mustafa Kurt ile de istişareler de 
bulundular.  
 
Kurt; Türkiye’nin 81ilinde il platform-
ları oluşarak, böyle ulvi bir çatı altında 
hizmete yönelik bir model olunmanın 
önemine dikkat çekti.

Ülkemizde bilinçli ve şuurla organi-
ze olup gönülleri buluşturan, düşün-
ce, inanç ve ifade özgürlüğüne saygılı, 
herkese eşit mesafede, farlılıkları zen-
ginlik olarak gören, herkesi kucaklayan, 
katılımcı, birleştirici, ötekileştirmeyen 
sivil toplum kuruluşları parmakla sayı-
lacak kadar az.  
İnanıyorum ki; bütün sivil inisiyatif olu-
şumu Edirne’den Ardahan’a, Adana’dan 
Erzurum’a, Diyarbakır’dan Konya’dan 

BÜTÜN SİVİL İNİSİYATİF 
OLUŞUMU  KONYA, ANTALYA, 
SİİRT  VE MERSİN  İL PLATFORM 
BAŞKANLARI, GENEL MERKEZDE 
GENEL BAŞKAN İDRİS 
ORTAKAYAYI ZİYARET ETTİLER….

ENTIRE NON-GOVERNMENTAL 
INITIATIVE ENTITY KONAYA, 
ANTALYA, SİİRT AND MERSİN 
PRESIDENTS VISITED İDRİS 
ORTAKAYA IN THE HEAD 
QUARTER…
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Başlığın ilhamını geçenlerde 
bir benzincide münakaşa et-
tiğimiz vatandaş verdi. İleri 

geri manevra yaparken motosikleti-
mi devirme noktasına gelince ada-
mı ikaz etme gafletinde bulundum: 
“Usta senin geri vites lamban yan-
mıyor”. Kamyonet sahibi, hışımla, 
“sana ne benim geri vites lambam-
dan, ben görüyorum ya!” cevabını 
verdi. “Bak polise ihbar ederim” 
tehdidi, çok tanıdık bir ifadeyle 
cevaplandı: “Bildiğin yere şikâyet 
et!” Aradığım 155 Polis İmdat te-
lefonundaki memur, şikâyetimi 
nezaketle kayda aldı. Hadi plakasını 
da verelim: 34 VDM 57 kapalı kasa 
beyaz kamyonetin geri vites lam-
bası hâlen yanmakta mıdır? Orası 
Emniyet ve Trafik Şubesi’nin maha-
retine kalmıştır. Devletimiz isterse 
lambayı da yaktırır, şişeden cin de 
çıkarttırır.

Saded: Bir seneden fazladır hükü-
met ve bilhassa Sanayi Bakanlığı, 
yerli otomobil ürettirmek için her 
yolu deniyor. Hatta bunun elekt-
rikli otomobil olması tercihe şayan. 
Mevcut yabancı lisanslı montajcılar 
ve ithalatçı aracı mümessiller haklı 
olarak ayak diretince “bir babayiğit” 
aranmaya başlandı. 

Hükümet son yıllarda her alanda 
çıtayı yükseltiyor. Bilhassa teknolo-
jik alanlarda bu durum açıkça göze 
çarpıyor. Silah, savunma ve uçak 
sanayiinde, uydu teknolojisinde, de-
miryollarında, muazzam gelişmeler 
göz kamaştırıyor. Bunların yanında 
yerli otomobil üretmek artık çok 
kolay sayılır. Sadece yerli üretimin 
ticarî olarak sürdürülebilirliği ma-
sada tartışılıyor.

Otomobil kullanma karnemizin 
Kahire, Tahran, Bombay trafiğinden 
iyi olduğu söyleniyor. Kamera sistem-
leriyle takip ve radar takipleriyle hem 
şehir içi hem de şehir dışında belli bir 
düzen sağlandığı söylenebilir. Ancak 
Bayram tatilleri hâlâ kâbus olmaya 
devam ediyor. Her bayram tatili, 
ardında yüzden fazla ölü ve binlerce 
yaralı bırakıyor.

Büyük şehirlerde yollar genişleyip 
sürat imkânları arttıkça şehir içi 
kazalarda ölümler artıyor. Kredili 
araç satışındaki mecburiyetten 
dolayı, kasko sigorta sayısı arttıkça 
sürücülerin pervasızlığında da artış 
var. Çok iyi şoför olmaya da gerek 
yok. Yollarda sürüş öğrenilir. Nasıl 
olsa hasarı kasko ödüyor. 

Tecrübeli bir yaya, motosiklet ve 
otomobil sürücüsü olarak muhte-
mel ve şahit olunan kazaları da tah-
lil etmeye çalışıyorum. Sürekli kural 
ihlali, adeta omuz vurarak, çelme 
takarak, faul yaparak sürüş tarzı 
ve başkalarını enayi yerine koyarak 
yol hakkını gasp, milli bir araç kul-
lanma üslûbumuz haline gelmiş. 
Bitmeyen bir acele, herkesten önce 
menzile ulaşma çabası, ustalık ispa-
tı, kazalara sürekli davetiye çıkarı-
yor. Sürüş esnasında yanındakiyle 
sohbet, sigara keyfi de cabası.

Fakat daha acı bir gerçek var. Kaza-
nı oluş şekilleri, trafik kurallarının 
yeterince bilinmediğini gösteriyor. 
Araçların bir kavşakta karşılaştığını 
varsayalım. Kimin kime yol vereceği 
dünyada malum, ama Türkiye’de 
meçhuldür. Anayoldan geçenin ge-
çiş hakkı olduğu düşünülür. Peki, 
anayollar ya da tali yollar kavşağın-
da geçiş hakkı kimindir, biliyor mu-
yuz? Döner kavşaklarda hangi taraf 
diğerine yol verecektir? Bunlar Türk 
sürücüsü için muammadır. En iyisi 
kavşağa son hızla selektör yaparak 
girip rakibi sindirmek ve onu fren 
yapmaya zorlamaktır. Kör değil ya, 
nasıl olsa duracaktır. İki tarafın da 
pes etmediği zaman çarpışma kaçı-
nılmaz olur. Tam bir “bir köprüde 
karşılaşmış inatçı iki keçi” durumu.

Ankara (Sivil İnisiyatif) –  Gü-
ney Sudan 9 Temmuz 2011 de 
kazandığı bağımsızlığın ardından 

Ankara’daki büyükelçiliğini bağımsızlık-
larından hemen sonra resmen faaliyete 
geçirmişti. Güney Sudan’ın ilk Ankara 

Büyükelçisi olan Jon 
Gai Yoh,  ilk kez dip-
lomatik misyon ile 
geldiği ve ‘stratejik 
ortağımız’ diye nite-
lediği Türkiye’ye veda 
ederek görevini B.E. 

Sebit Bullen Kamonde teslim etti.

Türkiye’ye ilk büyükelçilik görevim 
nedeniyle gelmiştim. İlk işimiz büyü-
kelçiliği oluşturmak sıfırdan yeni bir 
büyükelçilik kurmak oldu. Büyükelçiliğe 

sadece ben değil  toplam 7 kişi hepimiz 
ilk kez Türkiye’ye gelmiştik. Ancak ilk 
kez gelmiş olsak da  hem tarihi süreçler 
hem de uluslararası çabaları nedeniyle 
Türkiye’yi biraz tanıyorduk. Bildiğiniz 
gibi, Osmanlı İmparatorluğu 1800’lerde 
yaklaşık 60 yıl boyunca Güney Sudan’ın 
da bulunduğu bölgeye hükmetti. Dolayı-
sıyla uzaktan da olsa, bir bağımız var. Bu 
doğrultuda, Türkler ile ilgili geçmişten 
bize aktarılan birçok bilgimiz vardı.

Dışişleri Bakanımız beni çağırıp 

Türkiye’ye gidiyorsun dediğinde sevin-
dim; çünkü benim için çok ilginç bir 
deneyim olacaktı. Bu heyecanla geldiğim 
Türkiye de birçok deneyimler ve birçok 
dostluklar kurduk.Şimdi görevimi sayın 
B.E. Sebit Bullen Kamonde teslim ediyo-
rum.Bundan böyle de, Sudan ve Türkiye 
arasında mevcut olan ilişkilerin ilave 
olarak geliştirilmesi, güçlendirilmesi için 
çaba göstermeye devam edeceğiz.. dedi.

Resepsiyona seçkin davetliler ve diplo-
matik misyon temsilcileri katıldı…

Ülkemizde yapılması gereken, ciddi 
bir sürücü ehliyeti imtihanıdır. On-
dan da önceki işimiz ilk mektepten 
itibaren trafik eğitimi vermek 
olmalı.  Böyle kapsamlı bir eği-
tim sistemimiz maalesef yok. 
Sadece “Trafik canavarı ol-
mayın!” tespihatı var. Pek bu 
canavardan halkımızı nasıl 
koruyacağız. Önce temel tra-
fik bilgileri vererek belli bir 
iyileşme sağlanabilir. Mesela 
temel bir bilgi: “sağdan gelene 
yol ver”! Bu kuralı çoğu kazaze-
de trafik polisi gelip kroki çizdiğin-
de ve kaza tutanağı hazırladığında 
öğreniyor. (Türkiye’de selamet için 
bilhassa motorculara tavsiye: her 
yönden gelene yol ver!). Yeşil yanı-
yor diye kontrolsüz geçmeye kalk-
ma; karşıdan eşşek çıkabilir. 

Döner kavşakta karşılaşıldığında 
yol kimindir? İşte bir havuz prob-
lemi daha. Genellikle uzakta olan 
hızla döner kavşağa girdiği için, 
kavşak içindeki kuzu kuzu onun 
geçmesini bekler. Kaza anında yine 
trafik polisi krokisi ve kaza tutanağı 
gerçeği haykırır: Geçiş hakkı kav-
şak içindeki araçtadır. Bu suretle 
kavşak boşalacak ve içerisi sürekli 
boş kalacaktır. Bu tür kavşaklarda 
aslında Avrupa’da trafik lambasına 
bile ihtiyaç duyulmadığından, trafik 
kendiliğinden dönerek akar gider. 

İşte, temel yol kurallarından bile 
habersiz aziz ve necip Türk milleti 
otomobil yapmaya heveslenmek-
tedir. Öncelikle araç kullanmanın 
ciddi bir iş olduğunu, belirli kural-
larla yollarda hareket edildiğini ve 
sürekli dikkat gerektirdiğini halka 
aşılamamız gerekiyor. Otomobilin 
bir hayat tarzı ve milletlerin kül-
türünde önemli bir yer işgal etti-
ğinin şuurunda olmalıyız. Sadece 
sürücülere değil yayaların da trafik 
kurallarına tabi olduğunu öğrenme-
miz gerekiyor. Yaya geçitlerinden, 
yoksa köşe başlarından, ışık varsa 
kendilerine yeşil yandığında geç-
mek gerektiği öğretilmelidir. Büyük 
şehirlerde kutsal inekler gibi aklına 
esen her taraftan, her daim yola 

atlamanın tehlikeleri anlatılmalıdır. 
Kestirme olsun diye yolu çaprazla-
ma yürüyerek geçmenin tehlikeleri 
şemalarla izah edilmelidir. 

Bütün bunları bilen, çocukluktan 
öğrenmiş ve hayatında tatbik eden 
bir nesil mutlaka otomobil yapa-
caktır. Şimdilik zor görünüyor ama 
Allah’tan ümit kesilmez. Ha, bu ara-
da, Avrupa ve Amerika’da herkesin 
sorumlu, söz dinleyen ve başkaları-
na saygılı olduğu için trafik kural-
larına harfiyen uydukları masalını 
hatırlayalım. Oralarda polis kural 
ihlal edenin tepesine anında ejder-
ha gibi çöktüğü için vatandaşları 
kurallara kuzu kuzu itaat ederler. 
Uymayanlar da hemen hemen hiç 
cezasız kalmazlar.  

Gelelim geri vites lambasının ne 
işe yaradığına: Öncelikle bölün-
müş yollarda dönüşü kaçırıp yasak 
olmasına rağmen geri geri gelerek 
kaçırdığı yola dönmeye çalışan araç-
lardan canımızı kurtarmaya yarar. 
Pek çok vatandaşımız geri geri ge-
len bu tür araçları fark edemeyip 
kazaya kurban gitmiştir. Hele bu 
geri geri gelenlerin bir de geri vites 
lambası yanmıyorsa vay halimize.

Yakın zaman içinde kış lastiği tak-
mayı devlet zoruyla öğrendik. Adım 
adım ilerliyoruz.

Doç. Dr. 
Bülent ARI

Sana Ne Benim Geri Vites Lambamdan !
Araç kullanmanın ciddi 
bir iş olduğunu, belirli 
kurallarla yollarda 
hareket edildiğini 
ve sürekli dikkat 
gerektirdiğini halka 
aşılamamız gerekiyor. 

GÜNEY SUDAN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ JON GAİ YOH 
HİLTON OTEL DE “VEDA GECESİ” DÜZENLEDİ…
Güney Sudan Ankara Büyükelçisi Jon Gai Yoh geçtiğimiz günler de Hilton otel 
de bir veda resepsiyonu düzenledi….
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Ankara (Non-Governmental 
Initiative) - South Sudan gained 
its independence in July 9th 2011 

and then immediately after independence, 
its Embassy in Ankara was officially put 
into operation. South Sudan’s first Am-

bassador, Jon Gai 
Yoh has transferred 
his duty to his suc-
cessor Sebit Bullen 
Kamonde, by saying 
goodbye to Turkey 
where he has fulfilled 
his first  diplomatic 

missions and that he describes as “strate-
gic partner”. 

I came to Turkey due to my first duty as 
an ambassador. Our first job was to estab-
lish the embassy; to create a new one from 

scratch. Not only had I come to Turkey for 
the first time we were a total of 7 people 
here. However, even though we all came 
for the first time we knew little about 
Turkey because of the historical process as 
well as Turkey’s international efforts. As 
you know, Ottoman Empire ruled in the 
area of   South Sudan in 1800 for nearly 60 
years. Therefore, even remotely, we got a 
connection. In this respect, we had a lot of 
information transmitted to us about the 
Turks in the past. 

When our Minister of Foreign Affairs 

issued me to  go to Turkey, I was glad 
because it would be a very interesting ex-
perience for me. I had many experiences 
and friends here in Turkey where I came 
with excitement. Now I’m transferring my 
issue to H.E  Sebit Bullen Kamonde. From 
now on, we will continue working on ad-
vancing and strengthening the relations 
between Sudan and Turkey. 

Distinguished guests and representatives 
of diplomatic missions attended the re-
ception… 

Inspiration of the title is given 
by a citizen we quarreled at a 
gas station recently. While he 

was maneuvering back and forth 
when it comes to tipping point of 
my bike I made a mistake to warn 
him: “Master, your reversing lamp 
is not lit.” Truck owner, furiously, 
“My reversing lights are none of your 
concern, I see!”He replied. The threat 
“Look, I can report to the police” was 
answered with very familiar words: 
“complain where you know!” Police 
officers at phone 155 graciously 
recorded my complaint. Let’s give 
his number plate: 34 VDM 57 is the 
casing off white van reversing lamp 
is still not lit? It left to the skills of 
Safety and Traffic Branch. If our state 
wants, it make lamp lighted, also 
released the genie from the bottle.

Get down to brass tacks: More than 
a year the government and especially 
the Ministry of Industry are trying 
every way to generate the domestic 
automobiles. Even the electric car 
is preferred. When existing foreign 
licensed vehicle assemblers and 
representatives of importers rightly 
refused, “a brave one” began to be 
searched.

Government raises the bar 
in all areas in recent years. In 
particular, it clearly stands out 
in the technological fields. Vast 
improvements in shooting, defense 
and aircraft industries, satellite 
technology, railways are dazzling. 
In addition to these domestic 
automobile is now very easy to 
produce. Only commercial viability 
of domestic production is being 
discussed at the table. Our scorecard 
of driving car is said to be better than 
Cairo, Tehran and Mumbai traffic. It 

can be noted that with monitored by 
cameras and radar tracking systems 
a certain order is provided in city as 
well as out of city. But Eid holidays 
continue to be nightmare. Each eid 
holiday left more than hundred of 
dead and thousands of wounded.

When   roads expand in major 
cities and opportunities for speed 
increase, in urban accidents deaths 
are increasing. Because of the 
necessity in credited vehicle sales, 
the number of automobile insurance 
increase, there’s also an increase in 
recklessness of drivers. No need to be 
a very good driver. Driving is learned 
on the roads. Anyhow insurance pays 
for damage.

I am also trying to analyze the 
possible and witnessed accident as an 
experienced pedestrian, motorcycle 
and automobile driver. Continuous 
rule violation, almost hitting 
shoulder, trip, fouled driving style 
and usurping the right of way by 
putting others a fool has become our 
national driving style. Never ending 
in a rush, attempt to reach in range 
before everyone; proof of mastery is 
constant cause for accidents. While 
driving, the conversation as well as 
the pleasure of smoking is not to 
mention.

But there is a bitter truth. Ways of 
accident show that traffic rules are 
not sufficiently known. Suppose that 
vehicles encounter at a crossroads. 
Who will give way to whom is known 
in the world, but it is unknown in 
Turkey. The one who is on the main 
road considered to be the right of 
passing. Well, at the junction of 
highways or secondary roads who 
has the right of way, do we know? In 
a roundabout, who will give way to 
the other side? These are uncertain 
for the Turkish drivers. The best 
is entering to the intersection at 
full speed and by headlight flasher 
intimidate their opponents and force 
him to brake. He is not blind anyhow 
he will stop. When the two sides 
do not give up, crash is inevitable. 
Exactly it is a status of “two stubborn 
goats have encountered on a bridge “.

What needs to be done in our 
country is a serious driver’s license 
test. Our first job should be 
to give traffic education 
from the primary school. 
Unfortunately, we have 
no such comprehensive 
education system. 
Just there is “don’t 
be traffic monster!” 
detection. Well, how we 
will protect our people 
from this monster. First, 
a certain improvement can 
be achieved by giving the basic 
traffic information. For example, 
a basic knowledge of: “Give way 
to the right”! Most of the accident 
victims learn this rule when traffic 
police draw sketches and an accident 
report prepared. (In Turkey, for the 
sake especially advice to motorists: 
Give way from every direction!). 
Do not try to pass at green light 
uncontrolled; a donkey can confront 
you.

When faced at a roundabout the way 
is belong to whom? Here’s another 
pool problem. Because usually the 
one who is far rapidly enter the 
roundabout, the one at the junction 
will wait him to pass. The traffic 
police sketch and report screams the 
truth at the time of the accident: 
Vehicles in the intersection has the 
right of passage. In this way, the 
intersection will be empty and will 
remain constantly empty inside. This 
type intersections in fact in Europe 
even traffic lights is not needed, 
traffic flows spontaneously.

Here, the saints and noble Turkish 
nation even unaware of the basic 
rules of the road is on the tiptoe of 
producing car. First of all we need to 
instill our people that driving is the 
serious business, act in ways with 
specific rules and it requires constant 
attention. We must be conscious that 
cars are a life style and occupied an 
important place in the culture of the 
nation. We need to learn not only 
drivers but also pedestrian subject 
to the traffic rules. They should 
be taught to pass on pedestrian 
crossings, or in the corners, if there 

is light when it turns green. The 
dangers of jumping to the road at all 
times should be told in big cities like 
sacred cows not to pass from all sides 
from the mind blowing. The dangers 
of crossing the road on foot wresting 
to make it short should be explained 
with diagrams.

A generation who knew them from 
childhood and applied in their 
lives will absolutely produce cars. 
For now, it seems difficult, but we 
do not lose hope of God. Oh, by 
the way, let’s remember the tale of 
everyone in Europe and America 
responsible, obedient and respectful 
to others and strictly adhere to the 
traffic rules. There the police punish 
the ones who violate the rules 
immediately; citizens obey the rules 
like a lamb. Those who fail will not 
stay unpunished almost ever.

Let’s talk about what is the 
function of reversing lamp: 

First, it is to save our souls from 
the vehicles that miss the way on 
a divided road and trying to come 
back despite being banned. Many of 
our citizens were the victim of an 
accident of not noticing the vehicle 
which is trying to be back. Especially 
the reversing lamp of those who are 
coming back does not light. We have 
recently learned to install winter 
tires with the state force. We are 
moving step by step.

Doç. Dr. 
Bülent ARI

My reversing lights are none of your concern!
We need to impress 

driving is a serious job, 

acting with rules on 

the road and require 

constant attention 

upon the public.

SOUTH SUDAN AMBASSADOR TO ANKARA ARRANGED 
A “FAREWELL NIGHT” AT HILTON HOTEL…
South Sudan Ambassador Jon Gai Yoh recently at a farewell 
reception held at the Hilton Hotel ....
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Yapım aşamasında olan 

parklardan birine Kırgızis-

tan Parkı ismi vereceğini 

belirten Yaşar, “Kırgızistan’ın 

kültür ve medeniyetini taşıyacak 

olan yeni parkımıza Kırgızların ön-

derinin heykeli ve Kırgızistan’dan 

ağaç getirilip dikilebilir. Festival 

gibi tüm aktivitelerinizi bu park-

ta kolayca gerçekleştirebilir ve 

Yenimahallelilerle samimi bir di-

yaloglar yaşayabilirsiniz” diye ko-

nuştu. Yaşar’ın Kırgızistan Park’ı 

teklifini sevinçle karşılık veren 

İbrahimov ise, “Biz burada sizinle 

olmaktan gurur duyduk. Kırgı-

zistan Parkı’nın Yenimahalle’de 

yaşatılacak olması bizleri memnun 

etti” dedi. Yaşar, Ermek ile olan 

samimi diyaloglarının ardından 

Kırgızistan’ın yerel kıyafeti Çapan’ı 

ve Kalpak şapkasını giydi.

Yasar stating that one of 
the park which is under 
construction will be named 

as Kyrgyzstan Park, “the statue of 
the Kyrgyz leader can be brought 
and Kyrgyzstan trees planted to 
our new park that will carry Kyr-
gyzstan’s culture and civilization. 
You can easily achieve all your ac-
tivities such as festival in this park 
and you may experience an inti-

mate dialogue with the residents 
of Yenimahalle “he said. İbrahimov 
who accept happily the Kyrgyzstan 
Park offer of Yaşar said that: “We 
are proud of being here with you. 
Kyrgyzstan Park being alive in 
Yenimahalle very much satisfied 
us”. Yasar, after his candid conver-
sations with Ernek, wore the Ça-
pan and Calpac the local dresses of 
the Kyrgyz Republic.

Ankara (Sivil İnisiyatif) –  Kayseri 
Dershane Eğitim Rehabilitasyon 
Sanat Kültür ve Yardımlaşma 

Derneği’ KAY  DERS  Derneği’ne yeni 
üyeler katıldı. Bir restaurantta bir araya 
gelen Üyelerin birbirlerini tanıması ve 
kaynaşması amaçlı düzenlenen yemekte 
hocaların karakterlerini anlatan bilme-
celer soruldu ve katılan tüm hocalara 
gül hediye edildi. Programla 
ilgili konuşan Kay Ders Der-
neği Genel Başkanı Zeliha 
Köksal, “Bu kutsal görevi 
hakkı ile yerine getirdiğiniz 
için Kayseri›de yüzlerce yok-
sul öğrenciye (ortaöğretim 
ve lise öğrencilerine) ilim 
öğretmek adına gönüllü olduğunuz için 
siz Erciyes Üniversitesi Öğrencilerine 
teşekkür ediyor ve öğretmenler günü-
nüzü kutluyorum. Halk halka yardım 
ederse belki, ekonomi düzelmez, fakat 
Türk toplumu yükselir.» ifadelerini kul-
landı.

Öğretmenlik mesleğinin toplumu 
kalkındırmada çok önemli bir yere 

Ankara (Non-Governmental Ini-
tiative) - New members joined 
the Kayseri Training Courses 

Education Rehabilitation Arts Culture 
and Solidarity Association. Members 
came together at a restaurant in order 
to get to know each other. During the 
dinner riddles were asked to describe 
the character of the teach-
ers and all the participating 
teachers were given roses as a 
gift. Zeliha Koksal, the Presi-
dent of the Kay Ders Associa-
tion stated that “I thank you 
congratulate your teachers’ 
day, students of  Erciyes Uni-
versity for your sacred task 
of teaching hundreds of poor students 
(secondary and high school students)in 
Kayseri, and thank you for your being 
volunteer to teach science. She said: “If 
people help the community, the econ-
omy may not improve, but the Turkish 
society will advance.”  

Koksal stated that teaching profession 
has a great importance in community’s 

sahip olduğunu belirten Köksal, “Her 
Müslüman’ın ilgi alanına giren ve istih-
damının kaldırdığı doğru bilgiyi öğren-
mesi farzdır. Öğrendiklerini insanlığa 
hizmet olarak sunmak da sünnettir. 
İlim sahibi olmayan kimse Allah’ı tanı-
yıp bulamaz. O’nun büyüklüğünü, kuv-
vet ve kudretini idrak edemez. Kalbine 
iyi ve güzel duyguları yerleştiremez. 

İnsanlara faydası olmadığı gibi 
onlara zararı da dokunur. İlim-
siz insan ilişkilerinde başarılı 
olamaz, ruhsal ve fiziksel hasta-
lıklara yakalanır. Aynı zamanda 
ilimsizlik, toplumsal yaşamda, 
sosyal, politik, kültürel, da-
yanışma, iş hayatında ve aile 

içinde problemlerin çözümsüz kalması 
demektir.» şeklinde konuştu.

Çevreden edindiğimiz bilgilere göre 
KAY-DERS Derneği aracılığı ile; Halkın 
Halka Yardım Projesi Kayseri’ deki fakir 
çocuklara ücretsiz dershane hizmeti ve-
rerek çocuklara kaybettikleri özgüvenle-
rini geri kazandırdığını ve ailelerine de 
ümit ışığı olduğunu söylüyorlar..

development, “It is obligatory for every 
Muslim to learn and concern the right 
information in his field of interest.  
Service the learned knowledge to hu-
manity is the Sunnah. A person doesn’t 
concern about science cannot meet and 
find God. He cannot perceive his great-
ness, strength and power. cannot have 

nice, good feelings in his heart. 
He would not give benefit to 
humans on the contrary he 
damages them. Without sci-
ence he cannot be successful in 
human relations, he becomes 
mentally and physically ill.  At 
the same time, without science 

problems are doomed to remain unre-
solved in social political, cultural, busi-
ness, and in the family life.“

According to the people, KAY-DERS 
is a light of hope for the families with 
the Project of  People’s Ring Assistance 
which provide free classes for poor chil-
dren and restore their confidence that 
has been lost. 

KAYSERİ’NİN GÖNÜLLÜ EĞİTİMCİLERİ 
YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ.

VOLUNTEER EDUCATORS OF KAYSERİ 
CAME TOGETHER AT A DINING 

“Halk halka yardım ederse belki  ekonomi düzelmez, 
fakat Türk toplumu yükselir.” 

 “If people’s ring works, the economy may not improve, 
but the Turkish society will advance.” 

Yenimahalle Belediye Başkanı 
Fethi Yaşar; Çapan giydi, 
Kalpak taktı

Yenimahalle Mayor Fethi Yaşar; 
wore Çapan and  Calpak

Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Ermek 
İbrahimov, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi 
Yaşar’ı makamında ziyaret etti.

Ermek İbrahimov Kyrgyzstan’s Ambassador to 
Ankara visited, Fethi Yaşar Yenimahalle Mayor in 
his office.
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Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu vize için tarih 
verdi
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 
16 Aralık›ta vize serbestliği süreci-
nin resmen Ankara›da başlayacağı-
nı ve geri kabul anlaşmasının imza-
lanacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğ-
lu, AB ile Türkiye arasında vize 
serbestliği diyaloğu görüşmele-

rinin ve geri kabul anlaşmasının imza-
lanmasına karar verildiğini bildirdi.

Avrupa Komisyonu›nun Genişlemeden 
Sorumlu Üyesi Stefan Füle ve İçişlerin-

Foreign Minister Ahmet 
Davutoglu gave a date 
for visa
Foreign Minister Ahmet Davutoglu 
said that in the visa liberalization 
process officially will start in Anka-
ra on December 16 and readmission 
agreement will be signed.

Foreign Minister Ahmet Davutoglu 
said that the decision was made 
for the liberalization of visa nego-

tiations dialogue between the EU and 
Turkey and the signing of readmission 
agreement.

Davutoglu who held a  joint press con-
ference with Stefan Füle Member of the 

Egemen Bağış’tan vize 
müjdesi
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüza-
kereci Egemen Bağış, en geç 3 yıl 
içinde AB üyesi ülkelere vizesiz gi-
dilebileceğinin müjdesini verdi.

Ankara’da ‘EMC Forum 2013’ 
etkinliği açılış törenine katılan 
Egemen Bağış çıkışta basının 

vize muafiyetiyle ilgili sorularını ce-
vapladı. Vize muafiyetiyle yıllardır uğ-
raştıklarını vurgulayan Bağış, “Ortak 
bir noktaya getirildi. Başbakanımıza 
sunum yapıldı. AB Bakanlığı yanında 
Dışişleri ve İçişleri Bakanlarımız da çok 
hummalı çalıştı. Bu konuda Başbakanı-

Good news from Egemen 
Bağış for visa 
European Union Minister and Chief 
Negotiator Egemen Bagis gave the 
good news of the latest in 3-years 
EU member states could be visited 
visa-free.

Egemen Bagis who attended the 
opening ceremony of ‘EMC Fo-
rum 2013’ in Ankara responded 

to questions of the media regarding visa 
exemption. Stressing that they have been 
dealing with visa exemption for many 
years, he said; “It is brought to a com-
mon point. It is presented to our Prime 
Minister. Besides the Ministry of EU, our 

den Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström 
ile Brüksel›de ortak basın toplantısı dü-
zenleyen Davutoğlu şöyle konuştu:”Son 
dönemde büyük çabalar sarf ettik. Şu 
anda Türk halkının en fazla 3-3,5 
yıl içinde vizesiz olarak AB’de se-
yahat edebileceğinden mutluluk 
duyuyorum. Bu en uzun süredir. Mes-
lektaşlarıma da teşekkür ediyorum gös-
termiş oldukları işbirliği ruhu nedeniy-
le. Çok tarihi bir gün. Türk halkı ve 
Avrupa için tarihi bir gün. Ankara’da 
16 Aralık’ta başlayacak sürecin, en kısa 
zamanda sonuca ulaşacağını umuyo-
rum. Türkiye Avrupa ailesinin bir üye-
sidir. Gelecek vizyonumuzu ortaya koy-
maktadır. Bir kez daha teşekkür etmek 
istiyorum.»

European Commission responsible for 
Enlargement and Cecilia Malmström 
Commissioner for Home Affairs in 
Brussels, said: “Recently we had great 
efforts. Currently, I am happy that 
Turkish people will be able to tra-
vel visa-free in the EU maximum in 
3-3.5 years. This is the longest period. 
I thank to my colleagues for their co-
operation. It is a historical day. It 
is a historical day for Turkey and 
Europe. I hope the process which is 
going to start in Ankara on 16, Decem-
ber conclude soon. Turkey is a member 
of European family. It demonstrates 
our vision for the future. I would like to 
thank once more”.

mızın çok net bir talimatı oldu. En geç 3 
yıl içinde AB üyesi ülkelere vizesiz gidi-
lebilecek.” dedi. 

Vize konusunda yapılan eleştirilere 
de cevap veren Bakan Bağış, “Bazı-
ları karıştırıyor. Azerbaycan yaptı, 
Türkiye niye yapmadı, diyenler var. 
Azerbaycan’ın yaptığı vize kolaylığıdır. 
Biz vize kolaylığı teklifini bundan 4 yıl 
önce reddettik. Biz 4 yıl dik durduk. Bu-
nun neticesinde vize muafiyeti müza-
kerelerine başlıyoruz. Vize kolaylığına 
başlasaydık orada kalırdı bu iş ama vize 
muafiyeti için ısrarcı olduk bunun neti-
cesinde vatandaşımıza anasının ak sütü 
gibi helal olan dolaşım hakkını inşallah 
kazanacağız.” ifadelerini kullandı.  

Ministers for Foreign and Interior Affairs 
worked very frenetic. Prime Minister had 
very clear instructions on this issue. The 
latest in three years EU member states 
can be visited visa-free.”

Bagis, responding to the criticisms on the 
visa issue, said that; “Some people are 
confused. There are those who say Azer-
baijan did, why Turkey did not. What 
Azerbaijan did it was the ease of visa. We 
refused the offer for the ease of visas 4 
years ago. We have stood upright for 4 
years. As a result, we start negotiations 
on visa exemption. If we had started to 
ease of visa this work would remain there 
but we insist on visa exemption and as a 
result of this I hope we will gain right to 
move freely for our citizens. “

AB BAKANI BAĞIŞ VİZE İÇİN MÜJDE VERDİ, 
DAVUTOĞLU DA VİZE İÇİN TARİH VERDİ

EU MINISTER BAGIS HAS GOOD NEWS FOR VISA, 
DAVUTOĞLU GAVE THE DATE FOR VISA 
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Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından çok 
sayıda not aldığı, görüşmenin sıcak bir 
havada geçtiği kaydedildi.

Türk Amerikan Dernekleri Assemb-
lesi (ATAA), önemli temaslar için 
Vaşington’u ziyaret eden CHP Ge-
nel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 
heyeti (ATAA), ziyaret etti..

Tanışma ve sohbet toplantısı mahiye-
tindeki etkinliğe aralarında TAA Başka-
nı Faruk Taban ve Orta Atlantik Türk 
Amerikan Federasyonu (MAFTAA) Baş-
kanı Mahmut Yeter, Avrasya Amerika-
lılar Turkuaz Konseyi (TCAE) Başkanı 
Kemal Öksüz, Türk Amerikan İş Grubu 
(TABN) Başkanı Talha Saraç’ın da dahil 
olduğu bir grup Türk Amerikan toplu-
mu mensubu katıldı. Kılıçdaroğlu’na 
ise Genel Başkan Yardımcıları Faruk 
Loğoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Faik Öztı-
rak, Grup Başkan Vekili Engin Altay ve 
milletvekilleri Aytun Çıray, Kamer Genç 
ve Aykan Erdemir eşlik ettiler.

Türk Amerikan toplumu temsilcileri 
Kılıçdaroğlu’na ABD’de yaptıkları çeşitli 
sosyal, akademik ve kültürel faaliyet-
ler konusunda bilgi verdi. Kılıçdaroğlu 
da partisinin dış politika vizyonunu, 
Amerika’daki Türk toplumunun birlik 
ve beraberliğinin onemini, Türkiye’de 
farklı sosyal kesimleri kucaklama giri-
şimlerini ve Washington ziyaretine iliş-
kin gözlemlerini anlattı. 

Şimdiye dek Türk siyasetinin önde 
gelen birçok ismi gibi Kemal Kılıçda-
roğlu ve CHP heyetini de misafir etmiş 
bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Kendilerine, yoğun programınları ara-
sında kurumumuzu ziyaretlerinden 
dolayı teşekkür ediyoruz. Washington 
ziyaretlerinin Türk-Amerikan ilişkile-
rinin gelişmesine katkıda bulunmasını 
diliyoruz. 

Washington’da bulunan Türki Ameri-
kan Birliği (TAA) çatısı altında 240 der-
nek bulunmaktadır. TAA Türk dünyası 
ve Türkiye ile ABD›nin sosyal, kültürel, 
siyasi ve ekonomik alanda ilişkilerini 
geliştirme hedefini taşımaktadır.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
ABD’nin başkenti Washington’a 

geldi. Uçağı Dulles Havalimanı’na iniş 
yapan Kılıçdaroğlu, Washington Büyü-
kelçisi Namık Tan tarafından karşılandı.

Washington Plaza Oteli’ne yerleşen 
Kılıçdaroğlu, ardından beraberindeki 
heyet ile Washington Büyükelçiliği 
Konutu’nda onuruna verilen akşam 
yemeğine katıldı. Washington’a, ABD 
Kongresi ve aralarında Brookings 
Enstitüsü’nün de bulunduğu 3 düşünce 
kuruluşunun daveti üzerine gelen Kılıç-
daroğlu, ziyareti kapsamında, Beyaz Sa-
ray, Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon’da 
üst düzey yetkililer ile temaslarda bu-
lundu.

Amerikan Kongresi ve 3 düşünce ku-
ruluşunun daveti üzerine ABD’nin 
başkenti Washington’a gelen Cumhu-
riyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, mevcut eğitim 
sisteminin dershaneleri zorunlu kıldı-
ğını ifade etti. Sistemin dershanelere 
ihtiyaç duyulmayacak şekilde yeniden 
yapılandırılmasına destek vereceklerini 
söyleyen Kılıçdaroğlu, hiç bir değişiklik 
yapmaksızın kaldırılmalarına ise karşı 
olduklarını dile getirdi.

CHP Genel Başkanı, ABD’nin dü-
şünce kuruluşlarından Brookings 
Enstitüsü’nde düzenlenen ‘CHP’nin 
Türkiye Vizyonu’ başlıklı seminerde 

konuştu. Eğitim politikalarının her ülke 
için stratejik alanlar olduğuna vurgu ya-
pan Kılıçdaroğlu, “Ama bizim ülkemizde 
eğitim politikaları, üzerinde uzun uzun 
düşünülüp tartışılan ve oluşturulan po-
litikalar değil.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin, çocukların denek olarak 
kullanıldığı bir eğitim sistemine sahip 
olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Bir 
sabah geliyorsunuz bakıyorsunuz yeni 
bir model Türkiye’ye öneriliyor. Kal-
kınma planlarında olmayan bir model. 
Milli eğitim Bakanlığı’nın kalkınma 
stratejik planında olmayan bir model, 
hükümet programında olmayan bir 
model, Bakanlar Kurulu tasarısında 
olmayan bir model. 5 milletvekili bir 
kanun teklifi veriyor; ama kanun tekli-
fini veren 5 milletvekilinden hiçbirisi de 
eğitimci değil. Ama bu geçti.” dedi. 
 
CHP olarak eğitim politikalarının ikti-
darın eğitim politikalarıyla neredeyse 
taban tabana zıt olduğunu dile getiren 
Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Sağlıklı işleyen bir iktidar herhangi bir 
konuda karar alırken, özellikle eğitim 
konusunda karar alırken; 1- Pedagog-
lara danışır önce 2- Sistemi sorgular 
3- Aksayan yönleri belirler 4- Düzeltil-
mesi için nelerin yapılması gerektiğini 
düşünür 5- Bunları test eder. Daha 
sonra bunları uygulamaya koyar. Ders-
hane modelinde, bir sabah kalktık; 
Sayın Başbakan karar vermiş dershane-

leri kaldıracağım diye. Mevcut eğitim 
sistemi dershaneleri zorunlu kılıyor. 
Dershanelere hiçbir zaman anneler ve 
babalar çocuklarını gönüllü olarak gön-
dermiyorlar. Ama sistem maalesef böyle 
bir tablo ortaya çıkarıyor.”

Eğitim sistemi dershanelere ihtiyaç 
duyulmayacak şekilde yeniden yapılan-
dırılması halinde destek vereceklerini 
belirten Kılıçdaroğlu, “Ama hiçbir de-
ğişiklik yapmayacaksınız Eğitim siste-
minde. Dershaneleri kaldıracağım di-
yeceksiniz; Bu ticari anlayışa da aykırı, 
serbest piyasa anlayışına aykırı. Bugün 
birisi dershaneleri kapattı. Yarın bir 
başkası gelip ‘Ben de şu ticari kuruluşla-
rı kapatacağım.’ der. Yasaklarla bir yere 
varılamaz. Aklı ve mantığı kullandığınız 
zaman sorunun çözümüne daha ciddi 
katkılar yapabiliriz diye düşünüyorum. 
” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, Amerikalı gazeteci ve 
yazar David Ignatius ile bir araya 
geldi...

Türk kamuoyunda ‘Davos’ta Başbakan 
Erdoğan’ı kızdıran moderatör’ olarak 
billinen ve Türkiye hakkındaki olumsuz 
yazılar kaleme alan Ignatius ile CHP Li-
deri Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşme-
sinde Suriye, Irak, Gezi Parkı, ABD’nin 
Ortadoğu politkası, ekonomi ve Ermeni 
meselesi görüşüldü.

Görüşmenin mülakat değil, bir tanışma 
ve görüş alışverişi 
havasında geçtiği 
söylendi. Kılıçda-
roğlu ile Ignatius 
arasındaki görüş-
me, CHP Lideri’nin 
ziyaret ettiği Was-
hington Post gaze-
tesinde gerçekleşti.

CHP Lideri’nin; 
görüşmede kendisi-
ne sorulan sorulara 
net ve kısa cevaplar 
verdiği, İgnatius 
ve beraberinde-
ki Washington 
Post editörlerinin 

37 Yıl aradan sonra 
CHP Genel Başkanı, 
Washington’da
“Bu gezi bizim Çin’e, Mısır’a, Irak’a yaptığımız gezi 
formatında değil. ABD’de siyasal çevrelerde CHP 
fazla bilinmiyor, önyargılarla biliniyor. Gerçek nedir 
anlatacağız. 3 ayrı düşünce kuruluşuyla görüşeceğiz, 
sorularına yanıt vereceğiz”



11December 2013
GOVERNMENT INITIATIVE

CHP leader, Kemal Kılıçdaroğlu 

and his delegation who is in 

Washington for important 

contacts...

A group of members of the Turkish 

American community  joined to the 

event in the nature of Meet and chat 

meeting including Faruk Taban TAA 

President,  Mahmoud Yeter  President 

of Mid-Atlantic Turkish American 

Association (MAFTAA) Kemal Öksüz 

Chairman  of the Eurasian Americans 

Turquoise Council (TCAA) Talha Sarac 

Chairman of the Turkish-American 

Business Group (TABG). Kılıçdaroğlu is 

accompanied by Faruk Loğoğlu, Deputy 

Chairman, Sezgin Tanrikulu, Faik 

Öztırak, Group Vice President Engin 

Altay and MPs Aytun Çıray, Kamer 

Genç and Aykan Erdemir.

Representatives of Turkish American 

community briefed Kılıçdaroğlu about 

their various social, academic and 

cultural activities in the United States. 

Kılıçdaroğlu explained the vision 

of foreign politics of his party, the 

importance of union and solidarity 

of Turkish society in America, their 

attempts to embrace different social 

sectors in Turkey and his observations 

on his visit to Washington.

So far, as many prominent figures of 

Turkish politics we are also happy to 

guest Kemal Kılıçdaroğlu and CHP 

delegation. We thank him due to his 

visit to our institution although his 

busy schedules. We hope that his visit 

to Washington will contribute to the 

development of Turkish-American 

relations.

There are 240 associations under the 

roof of Turkic American Association 

(TAA), located in Washington. TAA 

bears the target of improving social, 

cultural, political and economic 

relationship of the United States with 

Turkish world and Turkey.

CHP leader Kemal Kılıçdaroğlu 
came to Washington, DC, capital 
of USA. Kılıçdaroğlu who landed 

at Dulles Airport, greeted by Namık 
Tan, Ambassador to Washington.

Kılıçdaroğlu who moved to Washington 
Plaza Hotel with the delegation, then 
attended a dinner given in his honor 
at Washington Embassy Residence. 
Kılıçdaroğlu, who came to Washington 
on the invitation of 3 think tanks which 
Brooking Institute among them held 
talks with senior officials of White 
House, State Department and Pentagon 
as a part of his visit.

The Republican People’s Party (CHP) 
leader Kemal Kılıçdaroğlu upon the 
invitation of American Congress and 
three think tanks to Washington, 
capital of U.S., said that the current 
educational system necessitated the 
Private Education Establishment. 
Kılıçdaroğlu said that they will support 
restructuring of the system not need 
to Private Education Establishment; we 
are against to their abolition without 
any changes.

CHP leader spoke in the seminar 
headed “CHP Turkey vision” that is  
held by the Brookings Institution one 
of the think tanks of USA Kılıçdaroğlu 
who emphasis education policies are 
strategic areas for each country said 
that “but, in our country education 
policies are not the policies long 
considered and debated.

Kılıçdaroğlu who stated that Turkey 
has an education system which children 
are used as subjects, continue his 
words by saying; “one morning you 
are seeing that one model is proposed 
to Turkey which is not take place in 
development plans neither of the 
Ministry of Education, not take place 
in the government plan nor a model in 
the draft of Cabinet. 5 MPs are giving 
proposal of a law; but none of these 5 
MPs that offer law are not educators. 
But, this situation remained in past.”

Kılıçdaroğlu who said we as CHP, 
our education policies is almost 
diametrically opposed with the 
education policies of the power has 
continued as follows: “A healthy 
functioning power when making 
decisions on any matter, especially 
when making decisions about 
education;1. Consults with the 
pedagogue 2- queries the system 3- 
Determines the faults 4-thinks what 
should be done it to be adjusted 5- 
tested all these and then put them into 
practice. In the model of the Private 
Education Establishment, we woke up 
one morning; Prime minister decided 
to abolish these establishments. The 
current education system makes 
them mandatory. Parents don’t 
send their children to these private 
establishments voluntarily. But 
unfortunately system brings this 
screen.

Kılıçdaroğlu stated  that they will 
support restructuring of the education 
system not need to Private Education 
Establishment said that; “But if you do 
not do any changes in education system 
and you will say we will abolish them; 
This is contrary to the commercial 
understanding and also contrary to 
the understanding of free market. 
Today someone closed these private 
education establishments. Tomorrow 
someone else will say “I will close these 
commercial institutions”. Nowhere 
could be reached with bans. When 
we use reason and logic to solve the 
problem, I think we can make a more 
significant contribution. “

Kılıçdaroğlu met with American 
journalist and author David 
Ignatius...

In the meeting of CHP leader Kemal 
Kılıçdaroğlu with Ignatius who is 
known as the moderator angered Prime 
Minister Erdogan in Davos at Turkish 
public opinion and  wrote negative 
articles about Turkey, Syria, Iraq, Rally 
Park, U.S. Middle East politics, the 
economy and the Armenian issue were 
discussed.

It was told that conversation is not 
in the mood of an interview, it is 
a meeting and exchange of views. 
Meeting of CHP leader Kılıçdaroğlu 
with Ignatius took place at the 
Washington Post newspaper where 
CHP leader visited.

It was recorded 
that CHP’s leader 
gave a clear and 
brief answers to 
the questions 
asked, Ignatius 
and Washington 
Post editors have 
many notes from 
the explanations 
of Kılıçdaroğlu, the 
interview was in a 
warm atmosphere.

Assembles 
of Turkish 
American 
Associations 
(ATAA) visited 

CHP leader in 
Washington, DC after 
a lapse of 37 years
“This trip is not in the format of our trip to China, Egypt 
and Iraq. CHP is unknown in political circles of the United 
States, known with prejudices. We will tell them what the 
reality is. We will meet with three different think tanks, 
answer their questions”
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ya-
yınladığı genelge ile kamu kurum 
ve kuruluşlarında F klavye kulla-

nılması talimatını vererek, kamu kurum 
ve kuruluşlarında 2017 yılı sonuna kadar 
F klavyeye dönüştürülmesinin sağlana-
cağını bildirdi. Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan imzası ile yayımlanan “F klavye” 
konulu genelge resmi Gazete’de yayım-
landı.

Genelgede, “Ülkemizde bilgisayar ve in-
ternet kullanım oranlarında son yıllarda 
önemli artışlar kaydedilmiştir. Bilgisa-
yar giriş birimlerinden biri olan klavyeyi 
etkin kullanma ve hızlı yazma becerisi, 
bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde bilgi 
üreten bireylerin gelişimine katkı sağ-
layan unsurlardan biridir. Günümüzde 
birçok ülke tarafından kendi dillerinin 
özelliklerine uygun çeşitli harf ve sem-
bol yerleşim düzenine sahip klavyeler 
geliştirilmiş, ülkemizde de Milli Eğitim 
Bakanlığı öncülüğünde başlatılan çalış-
malar sonucunda, Türk dili ve alfabesinin 
özelliklerine uygun ve hızlı yazmaya elve-
rişli bir tasarıma sahip bulunan F klavye 
düzeni oluşturulmuştur” denildi.

 “ ALINAN TÜM KLAVYELER F KLAV-
YE OLACAK”

Türkiye’de  tüm kamu kurum ve kuru-
luşlarının 2017 yılı sonuna kadar F klav-
yeye geçişin sağlanacağının belirtildiği 
Başbakan Erdoğan, “Yazım kolaylığı ve 
verimliliği bakımından F klavyenin ge-
tirdiği avantajlardan yararlanılması ve 
ülkemizde F klavye kullanımının yaygın-
laştırılması amacıyla, tüm kamu kurum 
ve kuruluşlarında, Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan 

dan Türkçe’ye uyduruk ‘Q klavye’den çok 
uygundur.

Türkçe sözlerde çok sık kullanılan ses-
lerin karşılığı olan harfler bu klavyede 
en kolay ulaşılabilecek yerlere serpişti-
rilmişti. Yaklaşık 30.000 Türkçe sözün 
ölçü alındığı bir değerlendirmede a harfi 
26.323, e harfi 16.308, k harfi 13–542, 
i harfi 13.384, m harfi 11.263, l harfi 
10.496, t harfi 9–669, r harfi 8.698 kez 
geçmekteydi. (Bunlar Türkçede en çok 
kullanılan harflerdir). Bu oran göz önün-
de bulundurularak söz konusu harfler, F 
klavyede en uygun yerlere yerleştirilmişti.

Q klavyede ise en çok kullanılan harfler 
tabir caizse klavyenin en ücra köşelerine 
dağıtılmış durumdadır. Buna karşılık, 
Türkçede 30.000 sözde sadece 125 defa 
geçen ve en az kullanılan harf olan j harfi, 
Q klavyede en uygun yere konulmuştur. 
F klavyede bu harfin yerinde Türkçede en 
fazla kullanılan ünsüz olan k harfi bulun-
maktadır.’’

Başbakan  Erdoğan’dan

“F klavye talimatı”

F klavyenin babası İhsan 
Yener, F klavye geliştirme 
sürecini anlattı. F klavye 
düzeni 1943 yılından 
başlayarak yapılan 
çalışmaların sonucunda ve 
20 Ekim 1955 tarihinde 
Türkçe yazmada çok daha 
kolaylık sağlamak için 
oluşturuldu.

TS 2117 “Alfa sayısal Türkçe Klavyelerin 
Temel Yerleşim Düzeni” standardına 
uygun F klavyeye kademeli olarak geçiş 
sağlanacaktır. Bu çerçevede; Kamu kurum 
ve kuruluşlarınca genelgenin yayımından 
itibaren, alım süreci başlatılmış olanlar 
dışında temin edilecek tüm bilgisayarla-
rın F klavyeli olması ve halen kullanımda 
olanların da 2017 yılı sonuna kadar F 
klavyeye dönüştürülmesi sağlanacaktır” 
ifadelerine yer verdi.

F klavyenin yaygınlaşması için kamu 
kurum ve kuruluşlarındaki personellerin 
eğitime alınması talimatını da verildiği 
genelgede şu ifadeler aktarıldı: 
 
“Kamu kurum ve kuruluşlarında F klav-
yeye geçiş sürecinde en önemli husus 
olan kamu personeline verilecek eğitime 
ait içerik Milli Eğitim Bakanlığı tarafın-
dan geliştirilecektir. Bu eğitimin sağlan-
masında uzaktan eğitim öncelikli olacak-
tır. Bu kapsamda kurulacak www.fklavye.
gov.tr internet sitesinde eğitim içeriği 
kullanıma sunulacaktır. Eğitimin alınma-
sı, değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi 
konusunda kamu kurum ve kuruluşlarına 
gerekli yönlendirme Milli Eğitim Bakan-
lığı tarafından yapılacaktır. Vatandaşa 
doğrudan hizmet sunan veya iş sürecinde 
yoğun klavye kullanan personelin eğitimi 
öncelikli olarak tamamlanacaktır. Kamu 
kurum ve kuruluşlarında F klavye eğiti-
minin planlanması, uygulanması, takibi 
ve raporlanması konusunda sorumlu ola-
cak birimler tespit edilerek, Milli Eğitim 
Bakanlığına bildirilecektir. Kamu kurum 
ve kuruluşları F klavyeye geçiş planlarını; 
kurumsal işleyişi aksatmayacak şekilde 
ve personelinin F klavye eğitim takvimini 
dikkate alarak kendileri oluşturacaktır. 
Ayrıca, bilgisayar kullanımının yoğun 
olduğu özel sektöre ait kamuya açık alan-
larda (internet salonu vb. toplu kullanım 
sağlayıcıları) ve özel sektör kuruluşların-
da F klavyenin teşvik edilerek yaygınlaştı-
rılması sağlanacaktır.”

F KLAVYENİN BABASI ANLATTI

F klavye düzeni 1943 yılından başlayarak 
yapılan çalışmaların sonucunda ve 20 
Ekim 1955 tarihinde Türkçe yazmada çok 
daha kolaylık sağlamak için oluşturuldu. 
F klavyenin babası İhsan Yener, F klavye 
geliştirme sürecini şu sözlerle anlatıyor-
du;

‘’1946’dan itibaren Türk dilinin özellik-
lerine uygun, standart bir klavye geliş-
tirilmesi için resmi makamlara yazılar 
yazdım... ‘Bilimsel bir klavye yapın, sizin 
yaptığınızı kabul edelim’ dediler. Yabancı 
uzmanların da bulunduğu bir komisyon 
kuruldu. Türkçe’de kullanılmakta olan 
tüm kelimelerin istatistiğini TDK’nın 
kılavuzundan yararlanarak çıkardık. 
29934 kelime içinde hangi harften kaçar 
adet bulunduğunu tespit ettikten sonra, 
parmakların fiziksel güçleri ve hareket 
özelliklerini de esas alarak harfleri yer-
leştirdik. Ellerin kullanım yüzdesini de 
hesaba katarak yaptığımız klavyede sol el 
yaklaşık yüzde 49, sağ el de yüzde 51 ora-
nında kullanılacak şekilde harfler yerleş-
tirilmiştir. Türkçe’nin fonetik özelliğine 
uygunluk açısından sesli harfleri sol elde 
topladık... Gümrük kanunlarına ‘bundan 
sonraki ithalat standart Türk klavyesine 
uygun olacak’ diye bir madde kondu.’’

F KLAVYEDE HARFLER EN UYGUN 
YERLERE YERLEŞTİRİLDİ

Yener, geliştirdikleri F klavyenin Q klavye 
ile farkını da şu sözlerle anlattı;

‘’Türkçeye en uygun klavye olan F klavye 
(pek çoğunun dediği gibi Ef klavye değil, 
harflerin Türkçe okunuş biçimine göre Fe 
klavye) uzun çalışmalardan sonra daktilo-
larda en kolay, en hızlı ve hatasız yazmak 
amacıyla üretilmişti.

Türkçe’de çok sık kullanılan seslerin kar-
şılığı olan harflerin “F klavye”de kolay 
ulaşılabilecek yerlere yerleştirildiğini, 
Türkçe’deki harflerin kullanılma oranla-
rı, ünlü-ünsüz ses ilişkileri, hece ve söz 
yapısı, parmakların kuvvet, yetenek ve 
işleklikleri göz önünde bulundurularak 
üretilen ‘F klavye’ bu özellikleri bakımın-



13December 2013
GOVERNMENT INITIATIVE

Prime Minister Recep Tayyip Erdo-
gan Fi in public institutions and or-
ganizations with the circular issued 

by instructing them to use the keyboard, 
public institutions and agencies until the 
end of 2017 will be announced of con-
verting F keyboard. Prime Minister Recep 
Tayyip Erdogan issued with the signature 
“F keyboard on” the circular was pub-
lished in the Official Gazette.

In the circular it was said that “the rates 
of using computers and the internet 
has been a significant increase in recent 
years in our country. Effective use and 
fast typing skills of keyboard, one of the 
computer input unit, is one of the fac-
tors that contribute to the development 
of knowledge-generating individuals in 
the conversion process of a knowledge 
society. Nowadays, keyboard settlement 
patterns with various letters and symbols 
have been developed by many countries 
in accordance with specifications of their 
language. In our country as a result of the 
work started under the leadership of the 
Ministry of Education, F keyboard design 
has been created according to the charac-
teristics of Turkish language and alpha-
bet and convenient to the fast typing”.

“ALL THE KEYBOARD PURCHASED 
WILL BE F KEYBOARD”

Prime Minister Erdogan  who noted  all 
public institutions and organizations in 
Turkey until the end of 2017 would be 
ensured the transition to F keyboard, 
said that; “benefiting from the advan-
tages of F keyboard in terms of the ease 
of writing and efficiency and in order 
to spread the use of F keyboard in our 
country, there will be a gradual transi-

considered the use rate of the letters in 
Turkish, vowel-consonant sound rela-
tionships, syllable and word structure, 
strength, talent and activity of the fin-
gers, is more convenient to Turkish than 
of the Q keyboard adopted to Turkish.

The letters provision for the sounds 
frequently used in Turkish words were 
scattered on the keyboard where they can 
be most easily accessible. Approximately 
30,000 Turkish words in an assessment 
of the measure taken there were letter a 
26.323 times, letter e 16.308 times, let-
ter k 13.542 times, letter i 13.384 times, 
letter m 11.263 times, letter l 10.496 
times, letter t 9-669 times, letter r 8698 
times. (These are the most frequently 
used letters in Turkish). Considering this 
ratio the letters were placed in the most 
appropriate places on F keyboard 

The most commonly used letters in Q 
keyboard so to speak, distributed to the 
remotest corners of the keyboard. In 
contrast, only 125 times passed and least 
used letter j in 30,000 words in Turkish 
was placed in the most appropriate place 
on the Q keyboard. Instead of that letter 
F keyboard has the letter k which is the 
most commonly used consonant in Turk-
ish.’’

F keyboard instruction 
from Prime Minister, Erdogan 

F keyboard beats Ihsan’s 
father, told F keyboard 
development process. F 
keyboard layout, starting 
from 1943 as a result of 
the work done and Turkish 
writing on 20 October 1955 
was created to provide 
much more convenience.

tion to F keyboard in all public institu-
tions and organizations prepared by the 
Turkish Standards Institute (TSE) and 
appropriate to the standard of TS 2117 “ 
Basics Turkish Layout of Alphanumeric 
Keyboard “. In this context, following the 
publication of the circular the comput-
ers except in process of purchasing, all 
the computers will be provided with F 
keyboard in all public institutions and 
organizations and the ones in use shall be 
converted to F keyboard until the end of 
the year 2017. 

In the circular which the instruction of 
the training of personnel in public insti-
tutions and organizations is given for the 
spread of F keyboard, the following state-
ments are used:

“The content for the training of public 
employees, the most important issues 
in the transition to F keyboard in public 
institutions and organizations will be 
developed by the Ministry of Education. 
In providing this training distance edu-
cation will be a priority. In this context 
educational content will be available on 
the website that will be established as 
www.fklavye.gov.tr Training, assessment, 
certification and necessary guidance to 
public institutions and organizations 
shall be made by the Ministry of Educa-
tion. Training of staff that provides direct 
services or using intensive keyboard will 
be completed as a priority. The units re-
sponsible for planning, implementation, 
monitoring and reporting of F keyboard 
training in the public institutions and 
organizations will be determined, noti-
fied to the Ministry of Education. Pub-
lic institutions and organizations will 
create their keyboard transition plans 
themselves; in a way not disrupting the 
functioning and by taking into account 
of F keyboard training schedule of their 
staff. In addition, in the private areas 
open to the public where intensive use of 
computers is (internet lounge and so on, 

mass use providers) and in private sector 
organizations F keyboard will be expand-
ed by encouraging “.

FATHER OF F KEYBOARD TOLD

F keyboard layout was created on 20 
October 1955 to provide much more con-
venience in writing Turkish as a result 
of the work starting from 1943. İhsan 
Yener father of F keyboard recounts the 
development process; ‘’ I have written to 
the authorities to develop a standard key-
board according to the characteristics of 
the Turkish language since 1946… 

They said. ‘Prepare a scientific keyboard, 
we accept’. A commission which also 
consist foreign experts were founded. 
We take statistics of all the words that 
are being used in Turkish by using the 
manual of TDK. After having determined 
the quantity of letters in 29,934 words, 
we place the letters based on the physi-
cal strength and movement properties of 
fingers. We placed the letters by taking 
into account the percentage use of the 
hands on the keyboard, left hand about 
49 percent, the right hand 51 percent. 
Conformity with terms of phonetic fea-
tures of Turkish vowels has been gath-
ered in the left hand... A substance was 
put in to the customs laws that “subse-
quent import will be appropriate to stan-
dard Turkish keyboard.’’

THE LETTERS WERE PLACED IN THE 
MOST APPROPRIATE PLACE ON F 
KEYBOARD

Yener, explained differences of F key-
board that they developed with Q key-
board in the following words;

‘’ F keyboard which is the most appro-
priate keyboard to Turkish (not the Ef  
keyboard as many said, according to the 
Turkish pronunciation of the letters  Fe 
keyboard) was produced as a result of 
long working in order to write the easi-
est, fastest, and error-free in  the type-
writer.

Provision of sound of the letters, which 
is very commonly used in Turkish is 
also placed in easily accessible places on 
“F keyboard”, ‘F keyboard’ produced as 
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Başkanı Barış Aydın, Başkent Platformu 
YKÜ A.Fahri Şenyiğit,  CHP Ankara 
Milletvekilleri Levent Gök ve Bülent 
Kuşoğlu, sanatçı Metin Şentürk, Safiye 
Soyman ve çok sayıda sivil toplum ku-
ruluşu üyesi katıldı.

“ANKARA’DA 9 BİN STK VAR”

Ankara Valisi Alaaddin Yüksel gecede 
yaptığı konuşmada, “Türkiye’de bugün 
itibariyle STK sayısı takriben 98 bin 
civarında ve bu derneklerde ortalama 
olarak görev alan insanlarımızın sayısı 
9 milyon, Bu sayı çok önemli. Başkent 
Ankara›da da takriben 9 bin dernek var 
ve bu derneklere üye olan insan sayı-
sı bir elin parmaklarını bile geçmiyor. 
Ankara›da 2 binin üzerinde dernek de 
hemşehri derneği düzeyinde. Avrupa›da 
bir kişi ortalama üç STK›da görev alıyor. 
Ancak bize döndüğümüz zaman, hemen 
hemen bin kişiden üç kişi sivil toplum ha-
reketi içinde görev alıyor” diye konuştu.

Yenimahalle Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde, Ankara Sivil Top-
lum Kuruluşları Platformu 

tarafından düzenlenen ‘5 Aralık Dün-
ya Gönüllüler Günü’, Nazım Hikmet 
Kültür ve Sanat Merkezi’nde kutlandı. 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun, 5 
Aralık tarihini, “Uluslararası Gönüllüler 
Günü” ilan etmesinin ardından 27 yıldır 
aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 
192 ülke tarafından kutlanan günde, 
demokrasiye katkılarından dolayı 110 
sivil toplum kuruluşuna şükran belgesi 
verildi.

Etkinliğe, Ankara Valisi Alaaddin 
Yüksel, Yenimahalle Belediye Başkanı 
Fethi Yaşar, TÜSİAD Başkanı Veli Sarı-
toprak, eski Bakan ve Türkiye Ekonomi 
ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Başkanı 
Agah Oktay Güner, Eski Devlet Bakanı 
Rüştü Kazım Yücelen, ASO Başkanı 
Nurettin Özdebir, TÜGİAD Genel Baş-
kanı Ali Yücelen, TÜGİAD Ankara Şube 

YAŞAR’DAN STK’YA BÜYÜK ÖNEM

Yaşar konuşmasında göreve geldiği 
günden bu yana sivil toplum kuruluş-
larıyla iç içe olduğunu belirterek, “5 yıl 
boyunca çok sayıda sivil toplum ku-
ruluşuyla çalıştık. Bugün Yenimahalle 
Belediyesi’nin başarısının ardında da 
sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleş-
tirdiği diyaloglar, çalışmalar yatar. Sivil 
toplum kuruluşları, siyasi otoritenin 
baskısından uzak, kamusal alanda et-
kili kuruluşlardır. Gönüllülük temeline 
dayanan sivil toplum 
kuruluşları, çoğulcu 
demokrasinin katılımcı 
demokrasiye geçişini 
sağlar. STK’lar halkın 
gözü, sesi ve kulağıdır. 
Ülkemizde demokra-
sinin tam oturmasını 
istiyorsak, sivil toplum 
kuruluşlarına önem ver-
meliyiz” diye konuştu.

110 STK TAÇLANDIRILDI

Konuşmalarının ardından sivil top-
lum kuruluşlarına yaptıkları destek-
ten dolayı Ankara Valisi Alaaddin 
Yüksel’e, Yenimahalle Belediye Başkanı 
Fethi Yaşar’a, Eski Bakan Agah Oktay 
Güner’e, Eski Devlet Bakanı Rüştü 
Kazım Yücelen’e, ASO Başkanı Nuret-
tin Özdebir’e plaket takdim edilirken, 
Aralarında Başkent Platformun unda 
bulunduğu110 sivil toplum kuruluşuna 
da şükran belgesi verildi.

ve Erbil’deydi. Bu noktada basından 
yakından takip ediyoruz. Yıldız gel-
diği zaman daha fazlasını öğrenebi-
liriz. Bizim politikamız aynı şekilde 
devam ediyor. Biz Irak’ın petrol ve 
doğal gazının dünya marketlerine 
girdiğini görmek isteriz. Bu güzel bir 
şey. Kuzey Irak’tan, Türkiye’ye ila-
ve boru hatları var. Tabi ki biz Irak 
hükümetinin, Türkiye ve Kürdistan 
Bölgesel Hükümeti arasındaki an-
laşmadan mutlu olmasını isteriz. 
Bakan Yıldız’ın Bağdat’a gitmesi iyi 
bir şey. Umarız bu konuda bir geliş-
me kaydeder. Tabiki dostlarımızla bu 
veya başka konularda günlük bazda 
temastayız. Her zaman söylediğimiz 
gibi Ankara-Bağdat ve Erbil’in gaz ve 
petrol kaynaklarının ihracında ortak 

çıkarlar için birbirleriyle yakın ilişki 
içinde olmaları önemli.

SONUÇLARI VAR

(Çinle imzalanması düşünülen füze 
savunma sistemi) Dürüstçe Amerikan 
firmalarının ne yapacağını bilmiyorum. 
Türklerin, Amerikan şirketlerinin tek-
liflerini Avrupa konsorsiyumunun tek-
lifini ve Çin şirketinin teklifinin ne olup 
olmadığını anlaması önemli. Türkiye 
kendi kararını verecek. Karara kesin-
likle saygı duyuyoruz. Ama Çinlilerden 
almanın daha önce de tartıştığımız 
sonuçları var. Bu firma ABD›de ciddi 
yaptırımlar uygulanan bir Çin firması. 
NATO Dışişleri Bakanları toplantısında 
bu konunun görüşülüp görüşülmeyece-
ğini bilmiyorum.»

ABD’nin Ankara Büyükelçisi 
Francis Ricciardone, Ankara-
Erbil hattında imzalanması 

konuşulan petrol anlaşması nedeniyle 
tepki gösteren Bağdat yönetimine, “Ta-
bii ki biz Irak hükümetinin Türkiye ve 
Kürdistan bölgesel hükümeti arasındaki 
anlaşmadan mutlu olmasını isteriz” 
mesajı verdi.

Büyükelçi Ricciardone gazetecilerin 
gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Büyükelçi Ricciardone, şu mesajları ver-
di:

YAKIN İLİŞKİ OLMALI

“(Kuzey Irak’la petrol anlaşması) Ben 
de sadece sizde zaten basında çıkan 
bilgiler var. Bakan Yıldız dün Bağdat 

Büyükelçi Ricciardone katıldığı Polonya 
Milli Günü resepsiyonunda gazetecilerin 
gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Sivil Toplum 
Kuruluşları 
Platformu 
tarafından 
düzenlenen ‘5 Aralık 
Dünya Gönüllüler 
Günü’, Nazım 
Hikmet Kültür ve 
Sanat Merkezi’nde 
kutlandı. 

5 ARALIK “DÜNYA GÖNÜLLÜLER GÜNÜ” NAZIM HİKMET 
KÜLTÜR VE SANAT  MERKEZİ’NDE KUTLANDI
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Kuşoğlu Ankara deputies of  CHP, art-
ists Metin Senturk, Safiye Soyman and 
many NGO members were attended to 
the event.

“THERE ARE 9 THOUSANDS NGO’S 
IN ANKARA”

Ankara Governor Aladdin Yuksel in his 
speech at that night, “Number of NGOs 
in Turkey as of today, approximately 
98 thousands and the average number 
of our people employed at these as-
sociations are 9 million, this number 
is very important. In capital, Ankara 
there are approximately 9 thousands 
and the number of the people who 
are the member of this associations 
not even more than the fingers of one 
hand. More than 2 thousands of these 
are fellow townsmen associations. One 
person is taking part in three NGO’s in 
Europe. However, when we returned to 
us, almost three of thousand people are 
taking part in the civil society move-
ment, “he said.

December 5 “World Volunteer 
Day” which is held by Civil 
Society Organizations and 

hosted by Yenimahalle Municipality 
celebrated at Nazim Hikmet Culture 
and Art Center. after United Nations 
General Assembly declared December 
5 as the “International Volunteer Day” 
the 27 years, On the day celebrated by 
192 countries including Turkey, 110 
civil society organizations were given 
appreciation document because of their 
contribution to democracy.

Aladdin Yuksel Ankara Governor, 
Fethi Yasar Mayor of Yenimahalle, Veli 
Sarıtoprak President of TÜSIAD the, 
Agah Oktay Guner former minister 
and President of Turkey Economic 
and Social Studies Foundation, Rüştü 
Kazim Yücelen Former State Minister, 
Nurettin Özdebir ASO President, Ali 
Yücelen President of TÜGİAD, Barış 
Aydin Chairman of the TUGIAD in An-
kara Branch, A. Fahri Şenyiğit Capital 
Platform MBD, Levent Gök and  Bülent 

GREAT IMPORTANCE TO NGO 
FROM YAŞAR 

Yaşar in his speech stating that he is 
intertwined with civil society organiza-
tions since he took office, “we worked 
with many Civil Society Organizations 
during 5 years. Today at the back of the 
success of Yenimahalle municipality there 
are dialogues and works with civil society 
organizations. Civil society organizations 
are effective organizations in the public 
domain which are far from the pressure 
of political authority. Non-governmental 
organizations which is 
based on a voluntary, 
provides a transition 
from pluralist democ-
racy to participatory 
democracy. NGOs are 
the public eye, voice and 
ear. If we want democ-
racy in our country fully 
seated, we should at-
tach importance to civil 
society organizations, 
“he said.

110 NGOS HAS BEEN CROWNED 

Following the speeches, Aladdin Yuksel 
Ankara Governor, Fethi Yasar Yenima-
halle Mayor, Agah Oktay Guner Former 
Minister, Rüştü Kazim Yücelen For-
mer State Minister, Nurettin Özdebir 
the ASO Chairman were presented a 
plaque, while 110 civil society organi-
zations including the capital platform 
were given appreciation document due 
to their support to civil society organi-
zations.

information that has already published.  
Minister Yıldız was in Baghdad, and 
Erbil yesterday. In this regard we are 
closely following the media. We can 
learn more when Yıldız comes back. 
Our policy is as it is. We want to see 
Iraq’s oil and natural gas find their way 
to world markets. That is something 
good. There are additional pipe lines 
from North Iraq to Turkey. We of 
course would like to see Iraq  happy 
over the agreement between Turkey 
and the regional administration in 
Kurdistan Regional Government. 
Minister Yıldız’s visit to Baghdad is 
quite something. We hope it will be 
fruitful. Of course we are in touch 
with our friends both in this regard 
and other issues. As we always repeat 
it is  important that Ankara-Baghdad 
and Erbil should be in close contact 

with each other in the exportation of 
oil and gas resources for their common 
interest.

THERE ARE RESULTS

(The missile defense system to be 
signed with China) I honestly do not 
know what the American companies 
will do about it. It is important 
that Turks figure out of American 
companies’, the European consortium’s 
and the Chinese companies’ offers. 
Turkey will give its own decision. We 
certainly respect the decision. But there 
are results if it is got from the Chinese 
as we have previously discussed. This 
company is a Chinese company that 
received severe sanctions in the United 
States. I do not know whether this 
issue to be discussed at NATO Foreign 
Ministers meeting”

Speaking to newsmen at a 
reception held on the occasion 
of Poland’s National Day, 

Ricciardone said that further that 
the United States wants to see Iraq’s 
oil and natural gas find their way to 
world markets and the Iraqi central 
government to be happy over the 
agreement between Turkey and the 
regional administration in northern 
Iraq Ankara.

Ambassador Ricciardone answered 
journalists’ questions on the agenda.

Ambassador Ricciardone gave the 
following message:

THERE SHOULD BE CLOSE 
RELATIONS

“(economic cooperation with Iraq’s 
Kurdistan region) I only got the 

Ambassador Ricciardone answered 
journalists’ questions on the agenda at the 
Polish National Day reception 

December 5 
“World Volunteer 
Day” which is held 
by Civil Society 
Organizations 
celebrated at 
Nazim Hikmet 
Culture and Art 
Center.

DECEMBER 5 “WORLD VOLUNTEER DAY” CELEBRATED
AT NAZIM HIKMET CULTURE AND ART CENTER
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Mansur ABDULLAH; 
“Kitap silahtan daha ucuzdur fakat 
alması ve anlaması zordur”

İngiltere›nin «yerleşik olmayan» 
yeni Tahran Maslahatgüzarı Ajay 
Sharma, İran›ı ziyaret ederek ül-

kenin Dışişleri Bakanlığında çeşitli te-
maslarda bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı 
Sharma›nın ziyareti sonrası yaptı-
ğı açıklamayı yayımladı. Sharma, 
«Tahran›a iyi bir ziyaret gerçekleştir-
dim ve bu ziyareti mümkün kıldıkları 
için özellikle muadilim Habibullahzade 
başta olmak üzere İranlı yetkililere te-
şekkür etmek istiyorum» dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı ile iki ülke iliş-
kilerinin adım adım ve karşılıklılık te-

melinde ileriye götürülmesi konusunda 
detaylı ve yapıcı görüşmeler yaptığını 
dile getiren Sharma, aynı zamanda 
2011 yılında zarar gören büyükelçilik 
yerleşkesini ziyaret ettiğini belirtti. Shar-
ma açıklamasında, “Ülkelerimiz arasın-
daki ilişkileri adım adım geliştirme süre-
cinde İran›ı düzenli olarak ziyaret etmek 
istiyorum» ifadesini kullandı.

Sharma, İngiltere›nin «yerleşik olma-
yan» Tahran Maslahatgüzarı görevine 
11 Kasım›da getirilmişti. İran›ın Lond-
ra Maslahatgüzarı Muhammed Hasan 
Habibullahzade›nin de Sharma›nın 
ziyaretinden sonra Londra›ya gelmesi 
bekleniyor.

İngiltere’den İran’a iki 
yıldan fazla süredir ilk 
kez diplomatik bir ziyaret 
gerçekleşti.

insanlarının huzur-
lu, mutlu ve barış 
içerisinde refah ile 
yaşayacağı bir dünya 
oluşturulması için, 
çok yönlü çalışmalar 
yürüten sivil bir inisi-
yatifiz.

İnsanlık tarihi boyun-
ca medeniyetlerin ve dinlerin buluşma 
noktası olan Anadolu topraklarındaki 
insanlar, farklılıklarına rağmen kendile-
rini ülkelerinin büyük zenginliği olarak 
kabul etmiş ve uyum içinde, bir arada 
yaşamayı başarmış bir medeniyetin ço-
cuklarıyız..

Başkent Platformu; “İnsanı Yaşat ki 
Devlet Yaşasın“ ilkesini düstur edin-
miş, bu düsturla bütün dünya insanları 
için çalışmaya talip olmuş insanlardan 
müteşekkil bir sivil toplum kuruluşu 
olmanın, bilinç ve sorumluluğunu taşı-
maktadır.

Başkent platformu, Aynı zamanda 
uluslar-arası barış kardeşlik platform-
dur ve öncelikle Ankara’da 25 ilçede ya-
pılanmasını bitirip, Türk Cumhuriyet-
lerinde, Avrupa’da, Suriye’de, Irak’da, 
Surinam’da, Somali’de Kanada’da ve 
Balkanlarda, sözcüleri vasıtası ile mis-
yonu çerçevesinde yoluna devam et-
mekte ve nihai hedefi olan; “Dünya Ba-
rış Kardeşlik Platformu”nu oluşturarak, 
mutlu bir dünyanın oluşumuna katkı 
sağlama amacını gütmektedir.

Ülkemize de, bölgemize ve dünyaya 
barışın tam manada hakim olması için 

Ankara (Sivil İnisiyatif) –  Baş-
kent Platformu Genel Başkanı 
Mustafa Kurt ve yönetim ku-

rulu üyeleri, Lübnan’ın Ankara Büyü-
kelçisi Mansur Abdullah’ı makamında 
ziyaret etti.

Ziyarette, ülkeler ve sivil toplum ku-
ruluşları, Ortadoğu da “bugün ve gele-
cekte” barışa giden yolda nasıl bir yol 
izlemeleri gerektiği hakkında  “fikir alış 
verişinde bulunuldu.

Genel başkan Dr. Mustafa Kurt Bü-
yükelçi Abdullah’a Başkent Platformu 
hakkında bilgi verdi.

Kurt; Lübnan’ın 70. Milli Bağımsızlık 
günü münasebetiyle resepsiyona ka-
tılmıştım, zatıâlinizin konuşmasında 
yer alan; “Benim ülkem, Lübnan, bü-
yük Türkiye ile derin dostluk, uzun ta-
rih, ortak kültür, aynı müzik ve mutfağı 
paylaşmaktadır.”  Barış, kardeşlik, dost-
luk adına yapmış olduğunuz konuşma-
lar, beraberinde Türkiye’ye olan bakışı-
nız doğrusu bizleri etkilemişti. 

Bizler insanlar arasında dinsel, dilsel, 
ırksal, mezhepsel ve siyasal görüş ay-
rımı yapmaksızın, dünya insanlarının 
tümünü kucaklayan, Türk ve dünya 

ulusal ve uluslar arası gönüllülerimizle 
birlikte çok ciddi çalışmalar yapmakta-
yız ve projeler üretmekteyiz.

Biz inanıyoruz ki; 

Mutlu bireylerden mutlu aileler, 

Mutlu ailelerden mutlu toplumlar, 

Mutlu toplumlardan mutlu devletler, 

Mutlu devletlerden mutlu bir dünya 
oluşur… dedi..

Büyük elçi Mansur Abdullah; Başkent 
Platformunun yapmış olduğu ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükelçi Abdullah, Tekrar etmek be-
nim için büyük bir onurdur. Türkiye ile 
olan ilişkilerimiz Uzun Dostluk ortak 
tarih ve ortak kültür kardeşliğinden 
kaynaklanmaktadır. 

Özellikle siyasi ve ekonomik alanlarda-
ki Lübnan ve Türkiye arasında mevcut 
olan ilişkilerin ilave olarak geliştirilme-
si, güçlendirilmesi için çaba gösterme-
miz gerekir.

Bizler; Türk Hükümeti ve hal-
kına karşı olan olumlu bakış 
açımız mevcut, gelecekte iliş-
kilerimiz daha güçlü ve sağlam 
olacağına inanıyorum..

Aynı coğrafyada yaşamamıza 
rağmen birbirimizin dillerini 
bilmiyoruz, dillerimizi öğrenme-
miz, beraberinde kültürel ve ti-
cari olarak ilişkilerimizi daha da 
geliştirmemiz gerekiyor. Böyle-
likle bölgedeki kardeşlik hukuku 
daha da gelişecektir..

Öncelikle çevremizi güzelleştirmeliyiz 
sonra insanlarımız daha çok mutlu 
olurlar. Dünyada ve Ortadoğu’daki sa-
vaşlardan çok rahatsızım. insanlar kitap 
okumalı Kitap silahtan daha ucuzdur 
fakat alması ve anlaması zordur. Ben Bu 
anlayışı kendime hayat felsefesi yaptım. 
Şartlar sürekli değişiyor, 2 ay önce im-
kansız olan İran, Suriye, Türkiye duru-
mu şu an çok farklı. Savaş ihtimali orta-
dan kalktı ülkeler ortak hareket etmeye 
çalışıyor.

Başkent Platformunun misyonu olan; 
“insan yaşat ki devlet yasasın” sözü 
beni çok etkiledi. Türkiye de yıllar önce-
sinden vakıf kültürü zaten var ama bu 
gün istenilen arzu edilen seviyede değil. 
Ülkeleri yöneten politikacılar ilişkiler 
açısından tıkandığı zaman savaş yerine 
sivil toplum örgütlerini devreye girmesi 
ile önceden bir şeyler yapılabilir. Böy-
lece savaş yerine barışa giden bu yolda 
insanlığın, kardeşliği kazanacağına ina-
nıyorum..

İngiltere, 2011’de Tahran Büyükel-
çiliğini kapattı

Birleşik Krallık’ta yerleşik olacak ancak 
düzenli olarak İran’ı ziyaret edecek Ajay 
Sharma, İran’ı ve bölgesini yakından 
tanıyor. Son olarak İngiltere Dışişleri 
Bakanlığının İran masasının başında 
olan Sharma, 1997-2000 yılları arasında 
İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliğinde 
siyasi konularda ikinci katiplik, 2003-
2005 yıllarında ise yine Ankara Büyükel-
çiliğinde siyasi bölümün başında görev 
yapmıştı.

İngiltere, İran’ın başkenti Tahran’daki 
diplomatik temsilciliklerinin 2011 yılın-

da bir grup öğrenci tarafından basılması 
ve altı elçilik görevlisinin rehin alınması-
nın ardından büyükelçiliğini kapatmıştı.

İngiltere’nin, nükleer programı dola-
yısıyla aldığı yeni yaptırım kararının 
ardından Tahran Büyükelçiliğine düzen-
lenen saldırı, 1979 yılındaki İran İslam 
Devrimi’nden sonra iki ülke arasında 
yaşanan en kötü kriz olarak nitelendiril-
mişti.

Birleşik Krallık, İran Cumhurbaşkanlığına 
Hasan Ruhani›nin seçilmesiyle başlayan 
ikili ilişkilerdeki yumuşama süreciyle, bu 
ülkeye yerleşik olmayan maslahatgüzar 
atama kararı 



17December 2013
GOVERNMENT INITIATIVE

country’s greatest 
wealth and harmony… 

The Capital City 
Platform accepted the 
principle of “Let the 
people live so that 
the state is alive” and 
within the frame work 
of this principle it has 
been aspired to work for the people of the 
whole world that is conscious and carries 
the responsibility of an organization 
composed by human beings. 

The Capital City Platform, is at the 
same time an inter-national peace, 
brotherhood platform and has finished 
structuring primarily in 25 districts in 
Ankara, than in the Turkish Republics, 
Europe, Syria, Iraq, Surinam, Somalia, 
Canada and in the Balkans. By means of 
spokesmen the platform is intended to 
contribute to the formation of a happy 
world so, it is continuing on its path with 
the mission and the ultimate goal of  
creating “ the World Peace and Fellowship 
Platform “. 

We are working on projects very seriously 
with volunteers to make our country 
control our region and the peace in the 
World.  

We believe in;

Happy individuals build up happy 
families,

Happy families build up happy 
communities,

Ankara (Non-Governmental 
Initiative) – Chairman of the 
Capital City Platform Mustafa 

Kurt and the board members visited  
Lebanese Ambassador to Ankara Mansur 
Abdullah in his chamber. 

During the visit exchange of ideas was 
made on countries and civil society 
organizations and about the path to 
be followed in Middle East “today and 
tomorrow” to reach peace The Chairman 
Dr.Mustafa Kurt gave information about 
Capital City Platform to Ambassador 
Abdullah.

Kurt stated that “I attended the 70th 
Anniversary of Lebanese Independence 
Day Reception, we were all touched by 
your words about peace, brotherhood 
along with your approach towards 
Turkey: “My country, Lebanon shares 
deep friendship bonds,  a long history, 
common culture, same music, and cuisine 
with the Great Turkey.” 

We are a non-governmental initiative 
that embraces all people on earth 
without making any religious, language, 
racial, sectarian, political discrimination, 
performing versatile Works in different 
fields to realize a World in which Turks 
and mankind are living in peace. 

We are the children of a civilization that 
has managed to live together throughout 
human history in Anatolia that is the 
meeting point of civilizations and 
religions, people despite their differences 
who have accepted themselves as their 

Mansur ABDULLAH; 
“Books are cheaper than 
guns, but it is difficult 
to get and understand 
them’’  

Great Britain’s,”non-resident 
new charge d’affaires to  
Tehran “ Ajay Sharma visited 

various contacts of Iran’s Foreign 
Ministry. 

United Kingdom Ministry of Foreign 
Affairs has released a statement after 
Sharma’s visit. Sharma said “I have 
made a visit to Tehran, I especially 
would like to thank my counterpart 
Habibullahzade  and the Iranian 
authorities for making this visit 
possible “ .

Sharma said he had detailed and 
striking meetings regarding the 

relations should be taken forward 
with  two countries’ Ministry of 
Foreign Affairs. Sharma also said 
that he had visited the embassy zone 
that had damaged in 2011. In his 
statement, “within the process of 
developing relations between our two 
countries  step by step, I would like to 
visit Iran regularly”.  

Sharma was appointed his mission 
of nonresident charge d’affaires 
to Tehran on November 11. After 
Sharma’s visit Muhammed Hasan 
Habibullahzade, of nonresident charge 
d’affaires to  London, is expected to 
visit London. 

A diplomatic visit was 
held for the first time for 
more than two years from 
England to Iran.
UK closed down the Embassy in 
Tehran in 2011

Ajay Sharma, who is going to be 
resident in UK but visit Tehran 
regularly, knows Iran and the region 
closely. Formerly he was the head of 
Iran desk in the Ministry of Foreign 
Affairs and between the years 1997-
2000 he served as the second political 
secretary in UK’s Embassy to Ankara, 
and then he served as the head of 
Political department between the years  
2003-2005 in Ankara.

The UK closed the embassy after  a 
group of students had busted and 

captured six embassy staff in their 
diplomatic missions in Tehran, capital of 
Iran in 2011.

Britain’s decision to impose new 
sanctions because of nuclear program, 
the attack on embassy in Tehran, was 
described as the worst crisis between 
the two countries after the Islamic 
Revolution in Iran in 1979.

The UK, decided to assign non-resident 
charge d’affaires to the country after the 
détente process in bilateral relations by 
the election of Hasan Ruhani as an Iran 
President. 

Happy communities build up happy 
nations,

Happy nations build up a happy World..

The Ambassador Mansur Abdullah stated 
his pleasure about the visit of The Capital 
City Platform. 

The Ambassador Abdullah, “it is an 
honour for me to repeat; our relations 
with Turkey has its source from our long 
time fellowship of sharing the common 
history and culture”. 

“We especially should work to advance 
and strengthen the current political and 
economic relations between Lebanon and 
Turkey. 

We have a positive approach toward 
Turkish Government and people, I 
belive, we will have stronger and lasting 
relations..

Altough we are living at the same 
geography, we don’t know our languages. 
When we learn our languages, we will 
advance our cultural and commercial 
relations. As a result the fellowship rights 
in the region will develop.. 

First of all, we should enhance our 
environment so that our people will be 
happier. I2m very much disappointed 
with the wars going on in the World and 
the Middle East. People should read. 
Books are cheaper than guns but it is 
hard to buy and understand them. I made 
this stance as a philosophy of life. 

Conditions are changing rapidly. The 
situation of Iran Syria and Turkey which 
was impossible two months ago is 
completely different now. The possibility 
of war disappeared, countries are trying 
to act together. 

The mission of the Capital City Platform 
“let the people live so that the state is 
alive” affected me deeply. The foundation 
culture has already been in Turkey but 
not at the desired level. The politicians 
who are ruling the country might to 
something with the non-governmental 
organizations instead of declaring war 
when the relations between countries 
suffocated. Thus, I believe at the road 
to peace  instead of war, the humanity, 
fellowship will win.
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Hatırladığımız gibi önceki 

sayıda kimliğin tanımı 

ve anlamını irdeledik. 

Bu sayıda ise öncelikle kimliğin 

kapsamlılığı veya kapsama alanı 

ve gücünü belirleyen nedenler ve 

ikinci olarak da Kimlik ve Türkçe 

kelime hüviyet arasındaki ayrılığı 

inceleyelim.

İlk olarak nicel taahhüde bakalım.

Nicel taahhüdün iki yönü vardır:

İlk yönü listesindeki şekliyle sıra-

lanan öğeleri ya da değerleri kuran 

kişilerin sayısı arttıkça, kimliğin 

kapsama alanı genişler. Böylece, 

örneğin, eğer sadece on ya da yüz 

kişi kendi listesinin zirvesine aynı 

şeyi koyarsa, o zaman kimlik tüm 

ekonomik ve siyasi koşullar, yeni 

bir ulus yaratmak için elverişli 

olsa bile, ulusal kimlik değil ama 

bir grup kimliği veya dini kimlik 

olabilir. Yeni bir ulus yaratmak 

için gerekli sayı coğrafya ve siyasi 

sınırları içinde yaşayanların sayı-

sına bağlıdır. Bu nedenle, Amerika 

Birleşik Devletlerinde Bir Apaçi ol-

manın tüm Apaçiler M. Colorado, 

Cochise veya Geronimo soyundan 

olsa bile, büyük olasılıkla onu baş-

kalarına anlatmak ve Amerikan 

vatandaşı olmak onlar için çok 

önemli olmasa da sayıları bizim 

onların ulusal kimliklerinden bah-

setmemize yetmeyecek kadar az 

fakat bir grup olarak yada kabile 

kimliği olarak yeterlidir.

İkinci yönü ise daha yaygın ele-

manları sayısı arttıkça (bu hayali 

olsa bile) kimliğin kapsamı geniş-

ler.

İkinci olarak kimliğin gücü nitel 

taahhüddür.

Nitel taahhüdünde iki yönü vardır: 

kimlik yoğunluğu ve hâkimiyeti.

Bir kimlikteki kendi kendini gös-

teren yoğunluk seviyesi, ilk yöndür, 

çünkü bireyler kendilerini (kendi 

inançları, geçmişin acılarını ve 

gelecek için endişeleri hariç) et-

kileşim içinde oldukları kişilere 

benzetmez fakat aksine kendilerini 

ilgileri, görevleri ve kaynakları ile 

farklı görürler. Bu nedenle kimlik 

tanımımda, paylaşmak için kişisel 

inanç yerine kişisel paylaşımı kul-

lanmadım.

Yoğunluk düzeyi: zayıf bir tanım-

lamaya çok yakın veya oldukça ya-

kın: çok yakın olmayan kategoriye 

katı bir tanımlamadan kaynakla-

nabilir. Örneğin,  bir Manchester 

United taraftarı olarak fanatiklik-

ten “düşmanı /rakibi” öldürmeye 

varacak şekilde sınıflandırılabilir., 

ve bir taraftar takımının zaferle-

ri ve başarılarının ardından bir 

gülümseme ile tatmin olabilir. 

Yine, Ab’de basketbol takımı ta-

raftarları kendilerini bir kabilenin 

üyeleri olarak tanımlarlar. Yine,  

Türkiye’de Fenerbahçe spor klubü 

taraftarları takımlarını Türkiye 

Cumhuriyeti’nden farklı bir Cum-

huriyet olarak düşünür ve saygı 

duyar ve kendilerini Spor Klubü-

nün vatandaşları olarak görür. (Si-

amus Veneciani piva Christiani).

Bir kimliğin hâkimiyeti ikinci yö-

nüdür. Din, milliyet, ırk, kabile, 

dil vb. kimlik elemanları olarak, 

farklı hâkimiyet ve güce sahiptir. 

İskoç, Kalvinist, Edinburgher, 

işçi ve İskoçya’da bir kadın olarak 

oluşturulan kimliğin baskınlığı 

gibi, Hong Kong’da bir şirkette  

ortak bir dil kullanarak, ortak 

avantajlara ve çıkarlara, aynı 

yüksek pozisyonlara (ancak farklı 

anadil, din, milliyete) sahip bir 

uluslarüstü şirket üyesi olmak, 

aynı değildir . İkinci örnek, şirke-

tin üst düzey üyeleri kendi kimlik-

lerini oluşturan diğer unsurların 

üzerine şirket üyesi olmayı koy-

duklarını varsayar.

iki unsur arasında benzer bir 

karşılaştırma yapılabilir: köken 

ve vatandaşlık. Örneğin, Alman-

ya Federal Cumhuriyeti’nin tüm 

vatandaşları Alman  kabul edilir 

en azından anayasal olarak. Fakat 

böylece Orta Asya, Rusya  ve diğer 

ülkelerde Almanya Federal Cum-

huriyetinin  vatandaşı olmayan 

Almanlar da vardır. Ancak, Os-

manlı Devleti’nin vatandaşı olma-

yan hiçbir Osmanlının olmadığı 

da akılda tutulmalıdır1. Bununla 

1  1876 Osmanlı anayasasında (a.8) Osmanlı vatandaşlığı  
dil, kaynak (mezheb) gözetmeksizin  Osmanlı 
Devleti’nin tüm teb’a sı Osmanlı olarak tanımlanmıştır 
ve ortak vatandaşlıkları ve kanun önünde eşitlikleri ile 
biraraya gelmişlerdir. Türkiye Cumhuriyetinin 1924 
anayasında (a.88) ilginç bir biçimde . küçük farklılıklarla 
aynı ifadeler kullanılmıştır. T” Türkiye ahalisi ırk, 
din gözetilmeksizin vatandaşlık açısından Türk 
olarak isimlendirilir....” Bu yaklaşım en azından 1940 
ların sonuna kadar değişmedi. Bizim için ilk iş Türk 
teriminin  Alman , Fransız , Celt gibi bir etnik grubu 
ya da  tamamen ideolojik bir anlaşma ve birleşmeyi ( 
eğer öyleyse ki Türk birliğinin az çok Osmanlıdakine 
benzediği gerçeğini) işaret edip etmediğine karar 
verebilmek için  Türk ırkının tarihini yeniden başlatmak 
ve tamamlamaktır. Az yada çok dedik çünkü Türk terimi 
(Amerikalı gibi) Osmalı dan daha geniş bir anlama 
sahiptir, çünkü onlar siyasi anlaşma ve birleşme üzerine 
kurulmuşken, Türk ideoloji üzerine kurulmuştur. Bu 
nedenle  bir kişi kendisine Türk  demek için Amerikalı 
gibi Türk kökene ya da türk devleti vatandaşlığına sahip 
olmak zorunda değildir.

birlikte, Almanlar gibi, Fransa 

Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip 

olmayan bazı Fransızlarda vardır

Tüm bu ilişkili kelimelerin ötesin-

de Türkçede kimlik için eşdeğer 

bir kelime bulmaya çalıştığımız-

da, etimolojik olarak çok ilginç 

keşiflerde bulunuruz. Modern 

Türkçede eşdeğeri kimlik tir. Bu-

nun yanısıra Osanlı Türkçesinde 

huviyet olarak kullanılmıştır.Kim 

“kim geldi?” örneğinde olduğu gibi 

bir soru zamiri olabilir yada kim 

gelirse gelsin kapıyı açmayın!” örne-

ğinde olduğu gibi belirtisiz zamir 

olabilir. “lik” eki yapım ekidir. Ek, 

soru zamiri ve belirtisiz zamiri  

isme dönüştürür.

 Kim sorusu belirsizlik, anlaşıl-

mazlık, var olmama ve araştırma 

duyularını içerir. Örneğin kimse-

den korkmam; kimsesi yok; kimse 

yemedi vb.

 Eski Yunan mitolojisinden bir 

örnekle bunu açıklığa kavuş-

turalım. Homerin Odyssey 9. 

kitabında Odysseus tarafından 

yönetilen bir İzcilik partisinde 

(Odysseusun anlamı  Yunan Odi-

gostan yol gösteren bir rehberdir.) 

(ve arkadaşı Misenus) Cyclopes 

adasının arazisi(Cyclopes koca-

man kafasının ortasında tek gözü 

bulunan hemen hemen insane 

benzeri bir yaratıktır ve büyük 

bir mağarada yönetir. Mağaraya 

girerler ve orada buldukları gıda 

için bayram yaparlar. Onlar bil-

mezler, bu mağara Poseidon’un 

oğlu varsayılan hırsızların üzeri-

ne gelen ve onları mağarasında 

ölümlü bir insan tarafından yerin-

den oynatılamayacak bir kaya ile 

mağara girişini kapatarak tuzağa 

düşüren Polyphemus’un evidir. 

Bir kaç kişiyi yer, fakat Odysseus 

kaçış için kurnazca bir plan ku-

rar. Polyphemus’u gafil avlamak 

için Odysseus one  bir varil çok 

güçlü şarap verir. Polyphemus 

Odysseus’un ismini sorduğunda, 

ona ‘Outis’ Yunanca “Kimse” der. 

Dev sarhoş olup uykuya daldığın-

da, Odysseus ve adamları sert bir 

mızrakla Polyphemus’un tek gözü-

nü oyar. Polyphemus yardım ister. 

Diğer Cyclopes yanına gelir ve 

Polyphemus’a ne olduğunu sorar, 

fakat Odysseus’un komplosu ba-

şarılı olmuştur. Polyphemus “Kim-

se beni kör etti” der bu nedenle 

Cyclopes Polyphemus’a yardım 

etmez. Sabah Odysseus kendini 

ve adamlarını Polyphemus’un ko-

yunlarının altına bağlar. Cyclops 

koyunları otlatmaya çıkardığında 

adamlarda çıkar. Polyphemus kör 

olduğu için adamları görmez an-

cak adamların koyunlara binme-

diğinden emin olmak için koyun-

ların üstünü kontrol eder. Böylece 

kurtulurlar.

 Hikayede moder Türkçede kim-

liğin (kim+lik>kim+se) manasını 

anlamamıza yarayacak önemli 

ipuçları var

Diğer tarftan Osmanlı Türkçesin-

de kimliğin eşdeğeri, daha once 

bahsetmiş olduğumuz gibi, Arapça 

da  aynı harflerle  yazılan huwe or 

hewā hüviyettir. Huwe’nin anlamı 

o yada Allah tır ve işaret zamiridir. 

Bunun yanında  “yet” eki yapım 

ekidir. Bununla beraber Türkler 

kullanmaya başlamadan once 

Araplar hüviyet kelimesine sahip 

değillerdi. Bu nedenle hüviyet 

kelimesi eski Arapça dağarcığında 

bulunmaz. Huve kelimesini kimlik 

kelimesi ile karşılaştırdığımızda, 

ilkinin daha fazla açıklık, hassa-

siyet ve şeffaflık içerdiği ve en 

azından var olan bir kişiliği gös-

terdiği görülebilir. Daha da ilginci 

hüviyet kelimesi devlet, ait olma 

özelliği ve ilahiyat anlamındadır. 

(Sir James W. Redhouse, Türkçe 

ve İngilizce Sözlük, Istanbul 1890). 

Kısaca, hüve terimi var olmayı işa-

ret eder ve hüviyet terimi var olma 

durumudur.

 Bu açıdan, ilk olarak,  kelimenin 

kullanımı bakımından, hüviyet 

terimi şüphesiz kimlik kelime-

sinden daha fazla anlam ihtiva 

etmektedir. İkinci olarak, identity 

ve kimlik terimleri arasında fark 

olduğu görülebilir. Anlam farklı-

lıkları nedeniyle tüm teoriler Av-

rupa ve AB’de  “sen kime aitsin veya 

kimi tanımlıyorsun?”ya da  “ kime 

benzediğini düşünüyorsun” sorula-

rına cevap ararken Türkiye’de “sen 

kimsin” sorusuna cevap bulmayı 

amaçlar,

Herkese iyi bir ay dilerim ve Lud-

wig Wittgeinstein’ın  (1889-1951) 

dediği gibi “ dilimin sınırları, dün-

yamın sınırlarıdır.

Dr. Teyfur
ERDOĞDU

Kimlik ya da  Hüviyet
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As we remember we 
examined the meaning and 
definition of identity in 

the previous volume. And now let 
me examine here first the causes 
determining the comprehensive-
ness, or coverage and power 
of identity, and second the 
dissimilarity between identity and 
Turkish word huviyet.

First, let us look at the 
quantitative commitment. 

The quantitative commitment has 
two aspects: 

The first aspect is that the greater 
the increase in the number of 
persons setting up the elements, 
or values that are ordered in 
the same way in his/her own 
list, the more the coverage of 
the identity expands. Thus, for 
example, if only, ten or a hundred 
Selves put the same element at 
the pinnacle in their list, the 
identity can then be just a group, 
or a religious identity, but not a 
national identity, even if all the 
economic and political conditions 
are favourable to create a new 
nation. The required number to 
create a new nation depends on 
the geography and the number 
of inhabitants in the political 
frontiers. Therefore, in the United 
States even if being an Apache is 
what all the Apaches descended 
from M. Colorado, Cochise or 
Geronimo are most likely to 
tell others about, and if having 
the American citizenship is less 
important to them, so their 
number is not enough to let us 
talk about a national identity, 
but enough for a group, or tribal 
identity. 

The second aspect is that the more 
the number of common (even if it 
is imaginary) elements multiply, 
the more the comprehensiveness 
of the identity expands.

Secondly, qualitative commitment 
that is the power of identity.

The qualitative commitment has 
also two aspects: intensity and 
dominance of identity.

The level of intensity to an identity, 
which Self displays, is the first 
aspect, because individuals do 
not view themselves as similar 
(except through their own beliefs, 
sorrows of the past, and anxieties 
for the future) to the others 
with whom they interact, but in 
contrast they view themselves as 
different, with their own interests, 
duties, and resources. Therefore, 
in my definition of identity, “a Self 
shares” was not used instead “a Self 
belief to share” was preferred.

The level of intensity can come 
into existence from a strong 

identification: from the ‘very 
close’ and ‘fairly close’ categories 
to a weak identification: ‘not very 
close’ category. For instance, being 
a fan of Manchester United can 
be differentiated from fanaticism, 
including killing an “enemy/
opponent”, and a fan can be 
satisfied with a smile after the 
team’s victories, and successes. 
Again, in the US the fans of any 
baseball team define themselves 
as a member of a tribe. Yet again, 
in Turkey the fans of Fenerbahçe 
Sports Club consider and respect 
their team as a Republic, albeit a 
different one from the Republic 
of Turkey, and themselves as 
citizens of the Sports Club (Siamus 
Veneciani piva Christiani).

The dominance of an identity 
is the second aspect. Religion, 
nationality, race, tribe, language 
and so on, as elements of identity, 
they have different dominance and 
strength as contents. Just as the 
dominance of an identity formed 
by being Scottish, Calvinist, 
Edinburgher, laborer, and woman 
in Scotland is not as same as 
the dominance of an identity 
consisting of being member 
of a supranational company, 
using a shared language, having 
common advantages, benefits, 
and same high position (but 
different mother tongue, religion, 
nationality) in a company in Hong 
Kong. The latter example supposes 
that the high ranking members of 
the company put being a member 
of the company onto the other 
elements forming their identities.

An analogous comparison can 
be made between two elements: 
origin and citizenship. For example, 
all citizens of the Federal Republic 
of Germany are considered to 
be Deutsch (German), at least 
constitutionally. But there are 
also Germans who do not have 
citizenship of the Federal Republic 
of Germany i.e. in Central Asia, 
Russia, and so on. However, it 
must be borne in mind that there 
was no Ottoman who did not have 
citizenship of the Ottoman State1. 
Nevertheless, like the Germans, 
there are also some French people 

1  In the 1876 Ottoman constitution (a. 8) Ottoman 
citizenship was defined as, “All subjects (teb‘a) of 
the Ottoman State, regardless of religion and origin 
(mezheb), were Ottomans” and united by their equality 
before the law and by their common citizenship. In the 
1924 constitution of the Republic of Turkey (a. 88), 
interestingly, the similar expressions occurred with 
some differences: “The inhabitants (ahālī) of Turkey, 
regardless of religion and ethnic (‘ırq), were named Turk 
from the point of view of citizenship...” This approach 
did not change at least until the end of the 1940’s. For 
us, the very first job is to restart and to complete the 
history of Turkish origin in order to decide that if the 
term “Turk” indicates an ethnic group like German, 
Frank or Celt, or signifies a purely ideological agreement 
and unity (if so we come across the fact that the Turkish 
unity is more or less like the Ottoman ones. We said 
“more or less” because the term “Turk” (like American) 
has even a larger meaning than Ottoman, because 
while they are established on the political agreement 
and unity, the Turkish is based on the ideological one. 
For this reason one does need to have neither a Turkish 
ethnicity nor a citizenship with the Turkish State to call 
himself a Turk likewise American one).

who do not have citizenship of the 
Republic of France.

Behind all the related words 
when searching for an equivalent 
word for identity in Turkish, 
we find etymologically very 
fascinating discoveries. In modern 
Turkish, the equivalent is kimlik. 
Furthermore, in Ottoman Turkish, 
it used to be huwiyet.

In modern Turkish, the root of 
kimlik is kim (=who/whoever). Kim 
can be an interrogative pronoun 
in the example “kim geldi?” 
(=Who has come?), or it can be an 
indefinite pronoun in the example 
“kim gelirse gelsin kapıyı açmayın!” 
(=Do not open the door whoever 
comes!). The suffix “lik” (=ness/
dom/ship/ty) is a constructive 
suffix. The suffix transforms the 
interrogative pronoun and the 
indefinite pronoun to a noun.

The question of kim includes 
senses of an indefiniteness, 
uncertainty, ambiguity, 
incomprehensibility, not coming 
into existence, and search. For 
example, kimseden korkmam (=I 
am in fear of no one); kimsesi yok 
(=he has no one belonging to him); 
kimse yemedi (=no one has eaten); 
and so on. 

Let us make it clear with an 
example from ancient Greek 
mythology. In book 9 of Homer’s 
Odyssey, a scouting party led 
by Odysseus (Odysseus means 
“a guide; the one showing the 
way” from Greek Odigos) (and his 
friend, Misenus), lands on the 
Island of the Cyclopes (Cyclopes 
were almost like human beings but 
of a gigantic size and with only one 
eye in the middle of their heads) 
and ventures upon a large cave. 
They enter the cave and proceed 
to feast on some food they find 
there. Unknown to them, this 
cave is the home of Polyphemus, 
who was rumored to be Poseidon’s 
son, who soon comes upon the 
trespassers and traps them in his 
cave by blocking the entrance with 
a boulder that could not be moved 
by mortal men. He proceeds 
to eat several crew members, 
but Odysseus has devised a 
cunning plan for escape. To make 
Polyphemus unwary, Odysseus 
gives him a barrel of very strong, 
dry wine. When Polyphemus asks 
for Odysseus’ name, he tells him 
that it was ‘Outis’ (Greek) “Kimse 
(Tr.) =Nobody”. Once the giant 
falls asleep drunk, Odysseus and 
his men take a hardened spear 
and destroy Polyphemus’ only 
eye. Polyphemus cries for help. 
Other Cyclopes come by and 
ask Polyphemus what is wrong, 
but Odysseus’ plot succeeds. 
Polyphemus replies saying that, 

“Nobody has blinded me”, the 
Cyclopes, therefore, don’t bother 
to help Polyphemus. In the 
morning, Odysseus ties his men 
and himself to the undersides of 
Polyphemus’ sheep. When the 
Cyclops let the sheep out to graze, 
the men are carried out. Since 
Polyphemus has been blinded, he 
doesn’t see the men, but feels the 
tops of his sheep to make sure the 
men are not riding them. Thus 
they sail away.

In the story there are 
very remarkable clues to 
understand what kimlik 
means in modern Turkish 
(kim+lik>kim+se=nobody=Outis).

On the other hand the equivalent 
of identity in Ottoman Turkish 
was, as it has been mentioned 
earlier, huwiyet written with the 
same letters with huwe or hewā 
in Arabic. Huwe means he, it, 
or God, and is a demonstrative 
pronoun. Furthermore, the suffix 
“yet” (=sation) is a constructive 
suffix as well. Nevertheless, the 
Arabs did not have the word 
huwiyet before the Turks began 
to use it. Therefore, the word 
huwiyet cannot be found in ancient 
Arabic lexicons. When the word 
huwe is compared with the word 
kimlik, it can be seen that the 
former expresses more clearness, 
precision, and transparency, and 
indicates at least an existent 
personality. More interestingly, 
the word huwiyet means the state, 
quality of being him or it, and 
divinity (Sir James W. Redhouse, 
A Turkish and English Lexicon, 
Istanbul 1890). In short, the term 
huwe signifies the existence and 
the term huwiyet the state and 
quality of being.

From that point of view, firstly, 
in terms of the usage of the word, 
the term huwiyet undoubtedly 
has more meanings than the word 
kimlik. Secondly, it can be seen 
that there is a difference between 
the term identity and the term 
kimlik. Because of the meaning-
differences all the theories in 
Turkey are aimed at finding the 
answer to the question “who are 
you”, while in Europe and in US 
to the question of “to whom or to 
which do you belong or identify?” 
or “whom do you think you are 
similar with?”

I wish everyone a good month, 
and say as Ludwig Wittgeinstein 
(1889-1951) that “the limits of 
my language mean the limits of 
my world”.

Dr. Teyfur
ERDOĞDU

Identity or Huviyet
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Ankara (Sivil İnisiyatif) –  Baş-
kent Platformu Genel Başkanı 
Mustafa Kurt, Makedonya An-

kara Büyükelçisi Goran TASKOVSKI ma-
kamında ziyaret etti.

Ziyarette, ülkeler arasındaki barışa ve 
kardeşliğe giden yolda nasıl bir yol izle-
meleri gerektiği hakkında  “fikir alış ve-
rişinde” bulunuldu.

Büyükelçi Goran TASKOVSKI ülkesi 
hakkında hakkın da bilgi verdi. 
Goran; bizim Türkiye ile yaşanmış 
çok eski bir tarihimiz var, biz hep be-
raberdik. Mustafa Kemal ATATÜRK 
Selanik’te doğdu.Selanik o zamanlar 
Makedonya topraklarında yer alıyordu.
Annesi ,babası ve kendileri Makedonya 
da olan Kocacık köyünde doğdu ve ya-
şadılar. Manastır köyünde askeri darbe 
ve çalışmalarını orada yaptı. Aslında 
oradan bütün Türkiye için planlarını 
oradan kurdu.Bu nedenle manastır 
şehri yada şimdi ki adı “bitola” Atatürk 
şehri olarak anılmaktadır. 
 
Ben üç yıldır Türkiye de bulunmakta-
yım. Biz Makedonya olarak şimdiye 
kadar gelen bütün hükümetlere aynısını 
söyledik. Kardeşlik ve beraberinde yaşa-
ma olanağı olacak her dine saygılı, her 
dile saygılı bir dünya istiyoruz. Biz her 
zaman bunu ön plana çıkardık.

Makedonya da ortaklaşa yaşayan çok 
fazla milliyet var.Makedonlar, Arna-
vutlar, Türkler, Sırplar, Boşnaklar, 
Ulahlar ve onların hepsiyle kardeşçe 
hiçbir sorunumuz olmadan yaşamak-
tayız.Aynı zaman da Müslüman ve 
Hıristiyanlarında bir arada olduğu, 
cami ve kilisenin yan yana olduğu top-
rakları paylaşmaktayız.Makedonya; 
Arnavutça,Makedonca,Türkçe bütün 
dillerin konuşulduğu; her dilden mil-
letin rahatça,televizyon programları, 
radyo programları ve eğitim dillerinin 
kendilerine ait olduğu bir ülkedir.Aynı 

zaman da bakan ve bakanlıklar var. Ar-
navut, Türk bakanlar, belediye başkan-
ları var.  
Hükümetler de dünya için; nasıl be-
raber yaşanacağı konusunda örnek ve 
model bir ülke olduğumuzu görmeliler.

550 yıl Makedonya ve Türkiye beraber 
yaşadılar. Osmanlı o zamanlar Make-
donya topraklarına hakimdi. 550 yıldır 
Makedonya dili hiçbir şekilde bitiril-
medi.550 yıl istese bunu tamamen 
bitirebilirdi; ama bunu yapmadı aksine 
yaşattılar hem de kültürleriyle beraber. 
Kiliseler inşa ettiler. O,  550 yıl içerisin-
de kültürler birleşmiş buket gibi, et ile 
tırnak gibi olmuşlar.İki ülke arasın da 
benzer çok kültürlerimiz var; örneğin 
dilimiz de yedi bin tane Türkçe kelime 
var,bir çok yemeklerimiz var, kültürel 
aletlerimiz var, kültürlerimiz çok benze-
şir adeta iç içe geçmiş. Ancak maalesef 
1918 yılında balkan savaşlarından son-
ra Makedonya parçalandı. Yunanistan, 
Bulgaristan belli parçaları aldılar. Orada 
yaşayan Makedonyalılar, Yunanistan ve 
Bulgaristan da tamamen asimile edildi. 
550 yıl Makedon dili ve milleti Osman-
lıyla beraber yaşadı. Ancak Yunanistan 
ve Bulgaristan 50 yıl içerisinde tama-
men dilini, dinini, kültürünü asimile 
etmeyi başardı.Avrupa ve dünya bunu 
tolere etti bir şekilde. 
Onun için hem Türkiye’nin bakış açı-
sına hem Makedonya’nın bakış açısına 
Avrupa birliğinin söylediği ve gösterdiği 
prensiplerin hepsi suya düştü. 

Makedonya her zaman ortak yaşama ile 
ilgili kültürlerini ortak yaşama ile ilgili 
politikalarını yapıyor ve her zaman da 
ön plana çıkarıyor. Ancak Avrupa birliği 
bir şekil de  bunu çok fazla görmezden 
geliyor.

Tam tersi milliyetçi hareketin daha faz-
la olduğu başka ülkelere, Yunanistan 
gibi ülkelere daha çok destek sağlarken 
bizleri de görmezden geliyor maalesef. 

Aynı şekil de iki kardeş ülke olarak 
Makedonya ve Türkiye bütün dünya-
ya bunu göstermekteyiz. İki kardeş 
ülke nasıl beraber olur nasıl çalışması 
gerektiğini, kültürel alışverişini aynı 
şekilde ticaret ilişkilerini nasıl yapması 
gerektiğini tam bir örnek olarak gös-
termekteyiz.Makedonya ve Türkiye 
bağımsızlığından bu yana 1990’lar da 
tanıdı ve her şekilde her platformda 
Makedonya’nın en büyük destekçisi 
oldu.Ve biz  bunun çok değerli olduğu-
nu Türkiye’nin desteğini çok iyi  biliyo-
ruz, bu bize güç kazandırıyor.Türkiye 
ne kadar güçlenirse bize o kadar uluslar 
arası platformlarda güçlenir ve o kadar 
fazla sesimizi çıkarabiliriz.

Biz aynı şekil de barış ortamının özel-
likle balkanlara gelecek uzun vadede 
ortamı için çalışıyoruz. Çünkü artık 
milletler geçmişe,tarihte olanları bıra-
kıp yeni bir sayfayla ileriye dönük çalış-
malarını devam ettirmeyi düşünmekte 
ve balkanlara da bunu teşvik etme çalı-
şıyoruz.Dedi….

Başkent Platformu Genel Başkanı Mus-
tafa Kurt;  öncelikle Sayın Büyükelçi 
Goran TASKOVSKI bir teklifim var ya-
kın zamanda Başkent Platformu olarak 
beraber ortak kültürümüzü anlatan bir 
kültürel faaliyet toplantısı yapmamızı 
teklif ediyorum. Büyükelçi Goran TAS-
KOVSKI memnuniyetle dedi..  

KURT sözlerine şöyle devam etti; Bizler 
insanlar arasında dinsel, dilsel, ırksal, 
mezhepsel ve siyasal görüş ayrımı yap-
maksızın, dünya insanlarının tümünü 
kucaklayan, Türk ve dünya insanlarının 
huzurlu, mutlu ve barış içerisinde refah 
ile yaşayacağı bir dünya oluşturulması 
için, çok yönlü çalışmalar yürüten sivil 
bir inisiyatifiz.

İnsanlık tarihi boyunca medeniyetlerin 
ve dinlerin buluşma noktası olan Ana-
dolu topraklarındaki insanlar, farklılık-
larına rağmen kendilerini ülkelerinin 
büyük zenginliği olarak kabul etmiş ve 
uyum içinde, bir arada yaşamayı başar-
mış bir medeniyetin çocuklarıyız..

Başkent Platformu; “İnsanı Yaşat ki Dev-
let Yaşasın“ ilkesini düstur edinmiş, bu 
düsturla bütün dünya insanları için çalış-
maya talip olmuş insanlardan müteşekkil 
bir sivil toplum kuruluşu olmanın, bilinç 
ve sorumluluğunu taşımaktadır.

Ben sayın elçiye çok teşekkür ediyorum 
objektif olduğu için. Bu bir ahde vefa-
dır bu bir insan erdemidir, hakkı yad 
etmektir. Benim oğlum Makedonya ve 
Kosova ülkelerin de iş adamı. Telefonla 
görüştüğümüz zamanlar da bana hep 
şunu söylüyor; baba sanki kendimi 
Türkiye’de gibi hissediyorum der. Sizin 
duygu ve düşünceleriniz orada kardeşlik 
hukuku Makedoncada hayat bulmuş 
zaten. Bizlerde insan olma kardeşliğine 
dayalı, Atalarımızın mirası olan “insanı 
yaşat ki devlet yaşasın” anlayışına hiz-
met etmekteyiz. Hepimiz dünyada mi-
safiriz aslında, dünya hepimize yetecek 
kadar büyük. Uzaydan başka varlıklar 
gelip bizi yiyip bitirmiyor, insan insanı 
yiyip bitiriyor maalesef. evrensel hukuk 
ve bütün semavi dinler, insanların mal-
ları, canları, namusları, dilleri, dinleri, 
renkleri özgürdür. Bu anlamda insan-
ların düşünceleri, fikirleri, renkleri, 
kültürleri, dilleri bir kültürel zenginlik 
olarak görülmelidir.

Sayın büyükelçi ifade ettiğiniz gibi 
Osmanlı bunu başarmış aslında fakat 
günümüzde vahşi kapitalizm insanla-
rın kanını emiyor. Küresel güçler bu 
hassasiyetleri değerleri gözetmeden 
geliyorlar ve insanları savaştırabiliyor-
lar maalesef. Ancak bir gün sevgi, barış, 
kardeşlik söylemleri, insanlık onur ve 
mücadelesi bütün bunların üstesinden 
gelebilecek. Bizler sevgiyle, barışla bunu 
sağlayabiliriz. 

Biz inanıyoruz ki; 
Mutlu bireylerden mutlu aileler, 
Mutlu ailelerden mutlu toplumlar, 
Mutlu toplumlardan mutlu devletler, 
Mutlu devletlerden mutlu bir dünya olu-
şur… dedi..

Kardeşlik ve beraberinde yaşama olanağı olacak her dine 
saygılı, her dile saygılı bir dünya istiyoruz.

Başkent Platformu Genel Başkanı 
Mustafa Kurt, Makedonya Ankara 
Büyükelçisi Goran TASKOVSKI 
makamında ziyaret etti
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Ankara (Civil Initiative) - Mus-
tafa Kurt Chairman of Capital 
Platform visited Goran Taskovs-

ki Ambassador of Macedonia. 

During the visit, the “exchange ideas” 
was made about which road should be 
followed  to reach the road for peace 
and brotherhood between countries.

 Ambassador Goran Taskovski also gave 
information about his country.

Goran; we have a very old historical 
background with Turkey, we were all 
together. Mustafa Kemal Atatürk was 
born in Selanik. At that time Selanik 
was in Macedonian territory. He him-
self his parents, they were all born and 
live in Kocacık village in Macedonia. 
In Monastery village he has done a 
military coup and the work. In fact, 
all his plans for Turkey founded there. 
Therefore, city of monastery or current 
name “bitola” is referred to as the city 
of Ataturk.

 I have been in Turkey for three years. 
We, as Macedonia have said the same 
thing to all the governments in rule so 
far. We want a world that respect to 
all religions and each language which 
we will have the opportunity to live in 
together with brotherhood. We always 
have it highlighted.

There are too many nationalities living 
in Macedonia jointly. Macedonians, Al-
banians, Turks, Serbs, Bosniaks, Vlachs 
and we are living with all of them 
brotherly without having any problem. 
At the same time we share the land that 
Muslims and Christians live in a combi-
nation and also mosques and churches 
side by side. Macedonia; is a country 
where Turkish Macedonian, Albanian, 
all languages are spoken   , each nation 
has television programs, radio pro-
grams, and the language of instruction 
of their own freely. At the same time 
there are minister and ministries. There 
are ministers and mayors of Albanian, 
Turkish origin.

Governments 
should see how we 
are an example and 
model country to 
the world, in living 
together. 
Macedonia and 
Turkey had lived 
together for 550 
years. Ottomans 
were ruling the 
Macedonian ter-
ritory at those 
times. They never 
forced Macedonian 
language to be 
abolished in that 
550 years. If they wanted, they could 
abolish it. But they didn’t do it, on the 
contrary they lived it with its cultures. 
They built churches. In that 550 years 
cultures are like combined bouquet, 
became close relatives.  We have many 
similar cultures between the two coun-
tries; for example there are seven thou-
sands of Turkish world in our language, 
many foods, cultural tools, our cultures 
are very similar to each others, almost 
intertwined.

But unfortunately after the Balkan war 
in 1918, Macedonia was divided. Some 
parts are given to Greece and Bulgaria. 
Macedonians over there were assimilat-
ed in Greece and Bulgaria. Macedonian 
culture and language had lived with Ot-
tomans for 550 years. However Greece 
and Bulgaria managed to assimilate 
its language, religion and culture com-
pletely in 50 years. In a way Europe and 
the world tolerated this.

For this reason, said and shown prin-
ciples of the European Union    to the 
point of view of both Turkey and Mace-
donia fell into the water. Macedonia 
always does its policies of joint living 
regarding with culture and always 
brings it to the fore. But the European 
Union is ignoring it somehow.

On the contrary, while it was providing 

more support to other countries like 
Greece where more nationalist move-
ment is, unfortunately they ignore us. 
As two brother countries we show this 
to the world. We show it as an example 
how the two brotherly countries come 
together, how they work, how they do 
their cultural exchange and commercial 
relations. Turkey recognizes Mace-
donia’s independence in 1990’s and 
became a supporter of Macedonia in 
every way and every platform. We know 
well that how much valuable this is, 
this give us power. How much Turkey is 
powerful we also gain that much power 
in international platform and speak 
louder.

We likewise work for the atmosphere of 
peace on Balkans in the long term. Be-
cause now the nations think of leaving 
history in the past, to continue their 
prospective work with a new page and 
we are trying to encourage this in the 
Balkans. He said...

Mustafa Kurt, chairman of the Capital 
Platform said that; esteemed ambassa-
dor Goran TASKOVSKI, I have an offer, 
in the near future I recommend to held 
a cultural activity meeting explains our 
common culture together as Capital 
platform. Ambassador Goran TAS-
KOVSKI said; “with a great pleasure”.

KURT he continued; we are a civil ini-
tiative who do a versatile work for a 
peaceful world where Turks and people 
of the world live in peace and prosper-
ity embracing the  people of the whole 
world without  doing any religious, 
linguistic, racial, sectarian and political 
views discrimination among the people.

We are the children of a civilization 
that throughout human history, people 
in Anatolia, the meeting point of civili-
zations and religions, despite their dif-
ferences they have accepted it as their 
country’s greatest wealth and harmony 
and has managed to live together..

Capital Platform take “Let man live, live 

the state long” principle as its target, 
carries the consciousness and respon-
sibility of being a non-governmental 
organization it compose of the people 
who has been aspired to work for the 
people of the whole world with this 
maxim.

I would like to thank Mr. Ambassador 
for being objective. This is a pacta sunt 
servanda, this is a human virtue and 
this is a taking trip down to God. My 
son is a businessman in the countries 
of Macedonia and Kosovo. He always 
says this on the phone; He says “ Dad, 
I am feeling myself as in Turkey. Your 
feelings and thoughts have already 
found life in Macedonian fraternity 
law. We are serving the understanding 
of “let live people, live state long” the 
heritage of our ancestors based on the 
human brotherhood. In fact we are all 
guests in this world and the world is 
enough big for all. The creatures of the 
space are not coming and eating up us, 
unfortunately we gnaw at ourselves. In 
universal law and all monotheistic re-
ligions, people’s property, lives, honor, 
languages, religions, colors are free. In 
this sense, people’s thoughts, ideas, col-
ors, cultures, languages   should be seen 
as a cultural richness.

Mr. Ambassador as you said Ottomans 
managed this but nowadays savage 
capitalism is sucking the blood of 
people. Global powers are coming with-
out considering the sensitivity and the 
values    and unfortunately make people 
fight each other. But one day, for love, 
peace, brotherhood rhetoric, human 
dignity and struggle will overcome all 
of them. We can provide this with love 
and peace.

He said we believe that; 

Happy families from happy individuals,

Happy communities of happy families,

Happy states of happy society,

Happy world of happy state occurs.

We want a world that respect to all religions 
and each language which we will have 
the opportunity to live in together with 
brotherhood.

Mustafa Kurt Chairman of Capital Platform visited Goran 
Taskovski Ambassador of Macedonia.
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Damarlarımızdan akan kanla, Türk hal-
kıyla gurur duyuyorum, herkesi selamlı-
yorum. Ulu önder Haydar Aliyev, kahra-
manlara kıymet veren bir önderdi.Önde-
rimiz zamanın da hakimiyete gelmeseydi 
Azerbaycan Türkü yok oluyordu.Önder 
zamanın da geldi ve savaşı durdu.Kanı-
mızın son damlasına kadar savaştık.Ve 
de biz savaşmasaydık bugün Azerbaycan 
topraklarını bizden alacaklardı.Liderimiz 
zamanın da geldi ve savaşı durdurdu. Ben 
bugün de, yarın da her zaman kanımı 
Türk milletine, Türk halkına canımı ver-
meye hazırım.

Başkent Platformu 2 Onursal Başka-
nı Ramazan Toprak; 

Bu geceye vesile olan merhum Aliyevi 
minnet ve şükranla anıyoruz. Sayın İl-
ham Aliyevi de buradaki asil dostlarımız 
aracılığıyla selamlıyorum. Yeni nesile 
batılı kahraman tanıyor musunuz diye 
sorsanız; rambo, rocky, terminatör vb. 
isimleri sayacaktır… Kim bunlar diye sor-
sanız; filmlerini anlatacaktır.. Bizim kah-
ramanlarımız gerçek ama kendimiz bile 
yeterince tanımıyoruz.. Bunda az veya 
çok ama hepimizin kusuru var. Azerbay-
can Milli Kahramanı İbad Hüseyinli de 
hakkettiği kadar adını duyuramadığımız 
gerçek bir kahramandır.  
Anma programı şiirlerin okunması ve 
karşılıklı plaket teşekkür mektupları ve 
hediyelerin takdimi ile sona erdi..

Uluslararası Türk Dünyası liderlerini 
anma törenleri bundan sonra Azerbay-
can da, Türkmenistan’da Kırgızistan’da 
Özbekistan’da ve diğer Türk Cumhuri-
yetlerinde Türk Dünyası liderlerini kah-
ramanlarını anarak bu geleneği buradan 
başlatıyoruz. 

Atilla dergisi editörü Gülşen Behbud; 

Bugün Azerbaycan’ın, bugün ki 
Azerbaycan’ın kurucusu, bugün ki 
Azerbaycan’ın parlamasına sebep olan 
Ulu Önderimiz Haydar Aliyev’in 10. 
Yıldönümünde toplandık. Ulu önder 
Haydar Aliyev, Azerbaycan halkı için yeri 
doldurulamaz bir insandı. Biz bu günle-
rimizi ona borçluyuz ve minnettarız. Ulu 
liderimiz sayesinde şuan Atilla dergisi 1 
yaşında bugünümüzün Atilla’sı  İbat  kül-
türümüzün, Türk dünyasının kahramanı 
olmuştur. İbad Hüseyinli bizim liderimi-
zin değer verdiği bir kahramandır. Ben 
de Atilla dergisi olarak Sayın İbat Hüse-
yinliye teşekkür ediyorum. Azerbaycan 
demek İbat demek, Karabağ demek ibat 
demektir.  
Azerbaycan önemli iş kadınlarından 
Mahire  hanım; 

Öncelikle sayın Mustafa Kurt beye, Gül-
şen Behbud hanıma ve bizim Azerbaycan 
halkının değerli kahramanı İbat Hüseyin-
liye çok teşekkür ediyorum. Ben bugün 
Türk halkıyla beraber Türk halkının ara-
sındayım. Benim bu dünyada iki vatanım 
var, biri Türkiye ikincisi Azerbaycan. 
Allahın’ı sevmeyi bilmeyen toprağını se-
vemez. Ulu öndere karşı olan sevgisi insa-
nın yüreğinde olmalıdır.. 
 
Başkent Platformu Onursal Başkanı 
Zülfü Canpolat; 

Kıymetli kardeşim İbat Hüseyinli; buraya 
teşrifleriyle bizleri onurlandırdılar.Atilla 
dergisinin kıymetli  baş yazarı Gülşen ha-
nıma, kıymetli Platformumuzun çok de-
ğerli başkanı Dr Mustafa Kurt beyefendi-
ye ayrı ayrı teşekkür ediyorum.Benim bir 
önerim var; Aliyev başbakanımız, İbat’ı 
birliğin başına getirirse vallahi Karabağ 
kurtulur, zamanı da geçmiş değil…. Son 
sözlerimle tamamlamak istiyorum;” Azer-
baycan Azerbaycan, Feda olsun bu can”….  

Azerbaycan Milli Kahramanı İbad Hü-
seyinli; 

Bizler Platform olarak öncelikli olarak; 
”İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” anlayışı-
na hizmet etmekteyiz. 

Atalarımızın mirası olan Vakıf anlayışını 
Başkent platformunda vücut bulmasını 
sağladık.

Bizler inanıyoruz ki; Mutlu bireylerden 
mutlu aileler, Mutlu ailelerden mutlu 
toplumlar, Mutlu toplumlardan mutlu 
devletler, Mutlu devletlerden mutlu bir 
dünya oluşur.

İlkini başlattığımız Türk Dünyası lider-
lerini anma programını rahmetli, Sayın 
Haydar Aliyev’i anarak  “ iki devlet bir 
millet” sözü sözümüz, yolu yolumuzdur 
diyorum. 

Ankara (Sivil İnisiyatif) –  Ulus-
lararası Başkent Platformu; Azer-
baycan ve Türkiye de eş zamanlı 

yayın yapan Atilla dergisinin düzenlemiş 
olduğu “Türk dünyası liderlerini anma 
programının” ilki gerçekleşti. Gece de 
Azerbaycan’ın merhum lideri Haydar Ali-
yev anıldı. 

Başkent platformu ve Atilla dergi-
si tarafından gerçekleştirilen geceye 
Azerbaycan’dan ve Türk dünyasından 
önemli isimlerin yanı sıra Azerbaycan bü-
yük elçiliği temsilcileri, siyasi parti tem-
silcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri  
ve çok sayı da seçkin davetli katıldı..

Usta yorumcu Zeynep Köşker’in sunumu 
ile gerçekleşen gece de; Tören saygı duru-
şu ve iki ülkenin milli marşları ile başladı. 
Haydar Aliyev’in hayatını anlatan bilgi-
lendirmenin ardından slayt gösterileriyle 
program devam etti…

Törende konuşmacılar şöyle dedi; 

Başkent Platformu Genel Başkanı Dr. 
Mustafa KURT

Değerli konuklar; tüm şehitlerimizi, gazi-
lerimizi ve bizlere bulunduğumuz bu top-
rakları vatan yapan atalarımızı minnetle 
ve saygı ile anarak sözlerime başlamak 
istiyorum. 

İlkini başlattığımız Uluslararası Türk 
Dünyası liderlerini anma programına hoş 
geldiniz.

“Türk Dünyası Liderleri Anıldı”
AZERBAYCANIN MERHUM LİDERİ HAYDAR ALİYEV, 
ANTARES TRİA HOUS DA BÜYÜK BİR TÖRENLE ANILDI

Başkent platformu ve 
Atilla dergisi tarafından 
gerçekleştirilen geceye 
Azerbaycan’dan ve Türk 
dünyasından önemli 
isimlerin yanı sıra 
Azerbaycan büyük elçiliği 
temsilcileri, siyasi parti 
temsilcileri, sivil toplum 
kuruluş temsilcileri  ve 
çok sayı da seçkin davetli 
katıldı..
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and the Turkish people; I salute you all. 
The great leader Haydar Aliyev was a 
leader who respected the heroes. If he 
did not come to power then, the Turks 
of Azerbaijan would be vanished from 
history. We fought until the last drop of 
our bloods otherwise they would have 
taken Azerbaijan from us. Our leader 
came in the right time and ended the 
war. Today and tomorrow I am always to 
spill my blood for the Turkish nations.

Second Honorary Chairman of the 
Capital City Platform Ramazan 
Toprak: 

We commemorate late president Aliyev 
at this very special night. I also salute 
President İlham Aliyev through the 
eminent friends here. When you ask 
the new generations about the Western 
heroes they will easily tell you names like 
Rambo, Rocky, and Terminator etc. this 
are all fictitious characters. Our heroes 
are real but we do not know them well 
enough. We are all responsible for this. 
İbad Hüseyinli is an Azerbaijani hero 
whom we have not introduced enough to 
the new generations. 

The commemoration program ended 
following reading of poems, submission 
of rewards and present to participants.

commemorating Mr. Haydar Aliyev, late 
president of Azerbaijan to show that our 
principal is “two states one nation”. 

The following programs will be held in 
Azerbaijan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, 
Uzbekistan and other Turkic Republics to 
initiate a tradition.

Editor of Atilla Magazine Gülşen 
Behbud:

We have gathered here to commemorate 
our Great Leader Haydar Aliyev, who is 
the founder of modern Azerbaijan, and 
has made the country shine in the world 
in his 10th death anniversary. Haydar 
Aliyev was a unique person among all 
Azerbaijanis. We owe our present days to 
him and we are grateful to him. Thanks 
to our Great Leader, Atilla Magazine 
has now celebrated its first year; and 
the İbad, the modern Atilla has become 
the hero of our culture and the Turkish 
world. İbad Hüseyinli is a hero who was 
respected by our leader. As the editor of 
the Atilla Magazine, I would like to thank 
İbad Hüseyinli. Azerbaijan means İbad, 
and Karabagh means İbad.  
One of Azerbaijan’s eminent 
businesswomen Mahire Hanım:

First of all I would like to thank Mr. 
Mustafa Kurt, Ms. Gülşen Behbud 
and the hero of the Azerbaijanis İbad 
Hüseyinli al lot. Today I am among the 
people of Turkey with the Turkish people. 
I have to homelands in this world; one 
is Turkey and the other is Azerbaijan. If 
you do not love God you will not love this 
land. The love for the great leader should 
be in one’s heart.

Honorary Chairman of the Capital 
City Platform Zülfü Canpolat:

My dear brother İbad Hüseyinli has 
honored us with his presence here. I 
would like to thank editor of the Atilla 
Magazine Ms. Gülşen Behbud, and the 
valuable Chairman of the Platform Dr. 
Mustafa Kurt. I have a suggestion; if 
President Aliyev assigns İbad as the head 
of the Union, Karabagh will be liberated; 
it is still not very late.  

Azerbaijan’s National Hero İbad 
Hüseyinli: 

I am proud of the blood in my vessels 

Welcome all to the first of the 
Commemoration Program of the Leaders 
of the Turkish World.

As the Capital City Platform we serve the 
concept of “let the people live so the state 
lives”. 

We have actualized the approach of 
foundations, which is a heritage of our 
ancestors, in the Capital City Platform.

We believe that happy individuals make 
happy families; happy families make 
happy societies; happy societies make 
happy states, and happy states make a 
happy world.

Our first activity of this program is 

Ankara (Non Governmental 
Initiative) –  The first of 
the “Commemoration of the 

Leaders of the Turkish World” programs 
organized by International Capital 
City Platform and the Atilla Magazine 
published simultaneously in Azerbaijan 
and Turkey has been held. During the 
program, Azerbaijan’s late President 
Haydar Aliyev was commemorated. 

The program organized by the 
International Capital City Platform 
and the Atilla Magazine was attended 
by eminent names from Azerbaijan 
and the Turkish world, together with 
representatives of the Azerbaijan 
Embassy, representatives of political 
parties and NGOs and other prominent 
guests.

The ceremony, which was introduced by 
the famous commentator Zeynep Köşker, 
started with a moment of standing still 
followed by the national anthems of 
both countries. Following a short film on 
Haydar Aliyev’s biography, the program 
resumed with slide shows.

The speeches from the guests were as 
follows: 

Chairman of the Capital City 
Platform Dr. Mustafa KURT

Dear Guests; I would like to start my 
words by commemorating all our 
martyrs, veterans and all our ancestors 
who left us these lands as a homeland. 

‘’Leaders of the Turkish World Commemorated’’
AZERBAIJAN’S LATE PRESIDENT HAYDAR ALIYEV COMMEMORATED
IN A GREAT CEREMONY AT ANTARES TRIA HOUSE

The program organized 
by the International 
Capital City Platform and 
the Atilla Magazine was 
attended by eminent names 
from Azerbaijan and the 
Turkish world, together 
with representatives of 
the Azerbaijan Embassy, 
representatives of political 
parties and NGOs and other 
prominent guests.
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