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Ulusal ve Uluslararası 
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Alman öğretmenler 
ırkçılık yapıyor

German Teachers 

çocuklara karşı ırkçı davrandıklarını, 
bu yüzden çocukların başarılı 

they could not be successful.
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ambassador to Ankara and Dr. Mustafa Kurt  Kayseri honorary 
consul of  Kyrgyzstan- Turkey…
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Ankara (Sivil İnisiyatif) –   Sa-
yın EREN kısaca kendinizden 
bahseder misiniz?

Yaşar Eren 20 Aralık 1944 tarihin 
de Mardin de doğdum. Lisans eği-
timini İstanbul Teknik Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği bölümünde 1967 
de tamamladım. Lisans eğitimini 
tamamladıktan hemen sonra 1967-
1973 yıllarında Devlet Su İşleri Adana 
VI. Bölge Müdürlüğünde şantiye şefi 
olarak işletme mühendisliği, proje 
mühendisliği ve kontrol mühendisliği 
görevini yürüttüm. 1975 yılında 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığın da 
yedek subay kontrol mühendisi olarak 
askerliğimi tamamladım. Askerlik son-
rasında sırasıyla Turizm İnşaat Ltd. Şti. 
ve Özgü İnşaat Ltd. Şti.’ de  çalıştıktan 
sonra 1979 yılında Ak İnşaat Ltd. Şti. 
‘ni kurarak Göksun Ovası Sulaması in-
şaatı, Gaziantep içme suyu ana depoları 
inşaatı ve Kalealtı Pompaj sulaması 

inşaatını gerçekleştirdim. 1987 yılında 
Eren İnşaat  San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ni ku-
rarak halen genel müdürlüğünü devam 
ettirmekteyim. Aynı zaman da Türkiye 
Müteahhitler Birliği Üyeliği ve TMMOB 
İnşaat Mühendisleri Odası Üyeliği gö-
revlerini sürdürmekteyim.

Ankara (Sivil İnisiyatif) –   Eren inşa-
at sanayi ve ticaret limited şirketini 
bize kısaca anlatır mısınız?

Eren inşaat1987 yılında kurulmuş; 25 
yıllık mühendislik ve müteahhitlik tec-
rübesine sahip olan bir inşaat şirketidir. 
Şirketimiz kurulduğu günden günümü-
ze kadar, en iyi teknolojiyi, mühendis-
liği, kalifiye iş gücünü, etik değerleri ile 
birleştirerek iş ve hizmet üretiminde 
kaliteyi vazgeçilmez temel bir ilke 
olarak kabul etmiştir. Bu çerçevede 
ülkemizin dört bir tarafında pek çok 
sulama, drenaj, içme- kullanma suyu 
temini, kanalizasyon ve hidroelektrik 

enerji üretim tesis-
leri inşa ederek hiz-
mete sunmuştur.

Ankara (Sivil İni-
siyatif) –   Eren 
inşaat olarak ulu-
sal ve uluslar arası 
hedefleriniz neler-
dir_? 
Şirketimizin 
temel politikası, 
dünyada hızla 
gelişen teknolojiye 

paralel olarak artan kaliteli üretim 
standartları ve rekabetçi piyasa 
ekonomisi kuralları çerçevesinde iş 
ve hizmet üretiminde verimlilik ve 
kaliteyi ön plana çıkararak, ulusal 
ve uluslar arası piyasada rekabet 
edebilecek bir kuruluş haline 
getirmektir. 

Bu doğrultuda tüm çalışanlarımız için 
güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı 
yaratılması yanında, doğal çevrenin 
korunması büyük önem arz etmektedir. 
Şantiyelerimizde çalışan personelimizin 
güvenliği için gerekli her türlü tedbi-
rin alınması, olası iş kazaları riskinin 
minimuma indirilmesi hedeflenmiş 
bulunmaktadır. Ayrıca, doğal çevrenin 
korunması, madde ve enerji kullanı-
mında israfın önlenmesi, atıkların geri 
kazanım yoluyla ülke ekonomisine ka-
zandırılması şirketimizin ana prensiple-
ri olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Bu 
bağlamda, şirketimizin sürdürebilir ge-
lişmenin sağlanması amacıyla ISO 9001 
Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çev-
re Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 
kurularak, bu standartlarda belirlenen 
kurallar çerçevesinde uygulamalara ti-
tizlikle devam edilmektedir. 
Şirketimizin her kademesindeki perso-
nelin sahip olduğu bilgi birikimi ve ileri 
teknoloji deneyimi ve özellikle proje 
yönetim konusundaki tecrübemiz şir-
ketimizin geleceği açısından en büyük 
güvencemizdir. Diğer taraftan sahip ol-

duğumuz makine- ekipman ve teçhizat 
en ileri teknolojinin kullanılarak yüksek 
kalitede iş üretilmesi açısından büyük 
bir avantaj sağlanmaktadır. Bu dene-
yimli personelimizden aldığımız büyük 
bir güç ile ülke genelinde ve yurt dışın-
da yeni projeler inşa etme konusunda 
büyük bir azim ve gayret içinde bulun-
maktayız. Bu gayretler sonucunda, şir-
ketimiz faaliyet alanlarını genişleterek 
yurt içinde konut ve sosyal tesisler 
inşaatı, yurt dışında ise liman tesisleri 
inşaatının müteahhitlik hizmetlerini 
üstlenerek başarıyla yürütmektedir.

Ankara (Sivil İnisiyatif) –   Bilgi ve 
birikimlerinizi bizimle ve okurla-
rımızla paylaştığınız için teşekkür 
ediyoruz. Buradan okurlarımıza ve 
yetkililer neler söylemek istersiniz?

Bütün bu çalışmalar sonucunda, şirke-
timiz tarafından inşa edilerek hizmete 
sunulmuş olan projeler ile ülke ekono-
misine büyük katkı sağlaması yanında, 
özellikle çiftçilerimizin tarımsal gelirle-
rinin arttırılması suretiyle sosyal refah 
seviyelerinin önemli ölçüde iyileştiril-
mesi sağlanmış bulunmaktadır. 
Ve diyoruz ki; kurulduğumuz günden 
bu yana üstlendiğimiz görevleri, en 
üst kalite seviyesin de tamamlayan, 
toplumsal ve ekonomik yarar sağlayan 
yüksek sorumluluk duygusu içinde, çalı-
şanların memnuniyetini en üst düzeyde 
tutup, iş imkanları oluşturup, istihdam 
sağlayarak ülke ekonomisine katkıda 
bulunmaktır.

Her alanda girişimci, yenilikçi ve gelişi-
me açık kimliğimizle Ulusal ve Uluslar 
arası projelerde önde gelen firmalar ara-
sında kaliteli ve güçlü yapısını koruya-
rak, sektördeki yerini dünya çapında bir 
marka haline getirmeye hazırdır… 
Bizler inanıyoruz ki her şeyden önemli-
si emek kutsaldır; Bu bağlamda, merkez 
ve şantiyelerimizde büyük bir heyecan 
ve özveri ile çalışan tüm personelimize 
içtenlikle teşekkür ediyoruz..

Sivil İnisiyatif Gazetesi olarak; bu sayımızda Ulusal ve Uluslararası Projelerde imzası olan

Eren İnşaat Genel Müdürü Yaşar Eren’i siz 
okurlarımızla buluşturuyoruz…

Yaşar Eren
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Ankara (Non Governmental 
Initiative Journal) –   Mr. 
Eren, can you please briefly 

introduce yourself to our readers?

Yaşar Eren: I was born in Mardin 
on December 20, 1944. I completed 
my graduate study at Civil Engineer-
ing Department of Istanbul Techni-
cal University in 1967. Following my 
graduation, I worked as a site chief, 
enterprise engineer, project engineer 
and inspection engineer at the Adana 
Regional Directorate of State Hydrau-
lic Works between 1967 and 1973. 
I completed my military service as a 
reserve officer inspection engineer at 
the Naval Forces Command in 1975. 
Following my military service I worked 
at Tourism Construction Company and 
later in Özgü Construction Company. 
In 1979 I founded AK Construction 
Company and undertook the projects of 
Göksun Plain Irrigation construction, 

Gaziantep Potable Water Main Tanks 
construction and Kalealtı Pumping irri-
gation construction. In 1987, I founded 
Eren Construction Company and I am 
still working as the General Manager 
of this company. I am a member of the 
Turkish Union of Subcontractors, and 
member of TMMOB Chamber of Civil 
Engineers.

Ankara (Non Governmental Initia-
tive Journal) –   Can you briefly tell 
us about the activities of Eren Con-
struction Industry and Trade Limited 
Company?

Eren Construction Company is estab-
lished in 1987 and has a vast experi-
ence of more than 25 years in engineer-
ing and subcontracting sectors. Since 
the day it was established, the company 
has adopted quality in service produc-
tion as the main principle through 
combining the best technology, engi-

neering and quali-
fied workforce with 
its ethical values. 
In this scope, it has 
undertaken many 
irrigation, drain-
age, potable-utility 
water system, and 
sewage and hydro 
electricity facilities 
in every part of the 
country.

Ankara (Non Governmental Initia-
tive Journal) – As Eren Construction; 
what are your national and interna-
tional goals?

The basic policy of our company is to 
become an organization, which can 
compete in national and international 
markets by emphasizing productivity 
and quality in work and service pro-
duction under the increasing quality 
production standards and competitive 
market economy, parallel to the rapidly 
developing technology in the world. In 
this aspect, in addition to the creation 
of a safe and healthy working atmo-
sphere for all our workers, it is crucial 
to protect the natural environment. We 
have aimed to take al precautions for 
the safety of our staff working at sites 
and minimize all accident risks. In ad-
dition, our main principles have been 
identified as protection of the natural 
environment, preventing extravagance 
in the use of materials and energy, and 
recycling of the wastes for the benefit 
of country’s economy. In this aspect, 
we have established ISO 9001 Quality 
Assurance System, ISO 14001 Environ-
ment Management System and OHSAS 
18001 Labor Health and Safety System 
for the sustainable development of our 
company.

Our main assurance for the future 
is the knowledge, advanced technol-
ogy experience and especially project 

management experiences of our staff 
at every level of the company. On the 
other hand, the existence of machines 
and equipments in our works provides 
a huge advantage for us in terms of pro-
duction of high quality works through 
the use of advanced technology. We 
have the effort and determination to 
undertake new projects in Turkey or 
abroad with the power we get from our 
experienced staff. As a result of these 
efforts, our company is successfully im-
plementing housing and social facilities 
constructions in Turkey, and port facili-
ties and subcontracting works abroad.

Ankara (Non Governmental Initia-
tive Journal) – Thank you for sharing 
your knowledge and experiences with 
us and our readers. What would you 
like to say finally to our readers?

As a result of all our works, in addition 
to contribution to the economy of the 
country, the projects conducted by our 
company has managed to improve the 
social welfare levels through creating 
and increase at the income levels of our 
farmers.

And we say that; our objective is to 
contribute to the national economy 
through completing the works we un-
dertake with high responsibility aware-
ness and in the best quality, prioritizing 
the satisfaction of the workers and cre-
ate employment.

We are ready to take our position in 
the sector among leading companies 
by preserving our quality and strong 
structure and our identity, which is 
enterprising, innovative and open for 
developments.

We believe that, labor is sacred; in this 
aspect, we would like to sincerely thank 
all our staff working with a great pas-
sion and sacrifice in our HQ and the 
sites.

As the Non Governmental Initiative Journal, we introduce you 

Mr. Yaşar Eren, General Manager of Eren Construction Company, 
which has undertaken national and international projects …
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Bütün sivil inisiyatif oluşumu bünyesinde 900 civarında STK temsilcisi ile 81 ilde örgütlü sivil toplum kuruluşlarının sesidir.. 

Bütün sivil inisiyatif oluşumu olarak; Gezi ile başlayıp 17 aralık operasyonları ile devam eden olaylarına ülke genelinden 
gelen tepkilerin nazmını tuttuk ve tepkilerin neticesini özetle kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz..

 Cumhuriyet tarihinin en kritik sürecine tanık olduğumuz bugünlerde istikrarın ve güven ortamının önemi bir kez daha 
gözler önüne serilmiştir. Ülkemiz İstiklal Harbinden bu yana ilk kez bu denli iç ve dış mihraklar tarafından kuşatma altına 

alınmış, bölücü ve yıkıcı tüm unsurlar tarafından hükümet üyeleri  ve kamu kurumları üzerinden Başbakanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan hedef tahtasına oturtulmuştur. 

Bu kaotik süreçte yapılacak birtakım değişiklikler beklenmedik sonuçlar doğurabileceği gibi ülkemizin 10 yıllık 
kazanımlarının kaybedilmesine neden olacaktır. Devletin birleştiği bu yolda halkı ayrıştırmaya çalışanlara yeni bir fırsat 

vermemek için Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün başarıyla yürüttüğü devlet adamlığı duruşuna Başbakanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın da liderliğine uzun vadede ihtiyaç duymaktayız.  Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş 
politik kuşatmanın yaşandığı bugünlerde, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ü ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan’ı bu millet ve bu ümmet için fedakarlığa davet ediyoruz. 

Böylesi bir ortamda birçok saldırının hedefinde olan Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Ak Parti’nin tüzüğünde 
yer alan 3 dönem kuralı  yağmacı ve kuşatmacı zihniyetin ekmeğine yağ sürmektedir. Ülkemizde istikrarsız bir yönetim 
anlayışının tekrar tesis edilmesini amaçlayan unsurlar, güçsüz bir koalisyon ile tıpkı 90’lı yıllar Türkiye’sinde olduğu gibi 

ekonomik rant sağlayacağı, faizler üzerinden manipülasyon yapabileceği, dışa bağımlı, bölgesinde güçsüz bir Türkiye’nin 
hayallerini kurmaktadırlar. Hayallerinin önündeki en büyük engel olarak görülen, itibarı ülke dışına taşarak tüm İslam 

dünyasının güvendiği tek isim olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı sindirmek, siyasetten uzak tutmak, ,itibarsızlaştırmak 
için her türlü ittifakı gerçekleştiren hainlere karşı Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “3 dönem kuralını” AK Parti 

tüzüğünden çıkarmasını ümit ediyoruz.

Bu toprakların bağımsızlığı için,  İslam coğrafyasında dinin hür ve vicdan özgürlüğü ile kan ve göz yaşından uzak yaşandığı 
tek ülke olmamızda canını feda eden aziz şehitlerimiz için, bu topraklar altında kefensiz yatan binlerce vatan evladı 
için, gözü yaşlı analara yenilerinin eklenmemesi için,  İslam sancağını ebediyete kadar taşıyabilmek için, mazlumun 
ve mağdurun feryadına çare olmak  için, zalimin zulmüne karşı durmak için, kefen ile çıktığınız bu yolda ülkemizi bu 

kuşatmadan kurtarmak için 2002 yılında aldığınız bu kararı kaldırmanızı istiyoruz.

Unutulmamalıdır ki bu savaş kaybedildiğinde kaybeden yalnız bizler değil İslam  coğrafyasındaki tüm mazlumlar olacaktır. 
Kazandığımızda ise dünya yeniden dizayn edilecektir!  

 
Saygılarımızla..
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KAMUOYUNA DUYURULUR
“SON FEDAKÂRLIK”

BÜTÜN SİVİL İNİSİYATİF OLUŞUMU  YÖNETİM KURULU 
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Almanya’nın başkenti Berlin’de 
Arap ve Türk asıllı aileler, çocuk-
ları ilkokuldan sonra en yüksek 

kalitedeki ‘Gymansium’ adı verilen lise 
dengi okula alınmadıkları için mahke-
meye başvurmuşlardı. Açtıkları davada 
çocuklarının bulunduğu sınıflarda çok 
fazla yabancı asıllı çocuk olduğundan 
çocuklarının başarılı olamadıklarını öne 
süren göçmen aileleri mahkeme haklı 
bulmamakla birlikte, sosyologlar ve 
uyum araştırmacıları şikayetin yerinde 
olduğunu belirttiler.

Media servisi ‹Integration in Berlin›in 
düzenlediği bir programda konuyu tar-
tışan araştırmacılar, Alman okul siste-
minin yabancı asıllı çocuklara haksızlık 
yaptığını söylediler. Hergün çocukların 
karşı karşıya kaldıkları sürekli günlük 
bir ırkçılığın sözkonusu olduğu vurgu-
landı.

TÜRK SINIFI DAMGASI

Geçen yıl Eylül ayında Türk ve Arap 
ailelerin Berlin Okul İdaresine karşı aç-
tıkları dava birçok çevreler tarafından 
tepkiyle karşılanmıştı. Göçmen aile-
ler çocuklarının Gymnasium’a devam 
edebilmek için konuldukları deneme 
sınıfını başaramadıkları için şikayetçi 

olmuşlardı.

Berlin›in Neukölln semtindeki 
‹Leonardo-da-Vinci-Gymnasium›da 
davacı ailelerin çocukları, yabancı asıllı 
çocukların çok fazla sayıda olduğu bir 
sınıfa konulmuşlardı. Şikayetçi ailelerin 
avukatı Carsten Ilius, bu çocukların 
konuldukları sınıfın yüzde 63›ünün ya-
bancı asıllı öğrencilerden oluştuğunu, 
diğer sınıflardaki yabancı asıllı oranla-
rının ise yüzde 13 ile yüzde 29 arasında 
değiştiğini söyledi.

Ilius, bu sınıfın ‹Türk sınıfı› olarak ad-
landırıldığını ve çocukları çok olumsuz 
etkileyen ayrımcılığın bir ifadesi oldu-
ğunu, bu şekildeki damgalamanın okul-
larda nasıl her gün ırkçılık yapıldığını 
ortaya koyduğunu gösterdiğini belirtti. 
Alman avukat Ilius, okullardaki sınıf be-
lirleme sisteminin yabancı dil seçimine 
göre yapıldığını, Arap çocukların nere-
deyse hiçbirinin, Türk çocuklarının da 
bazılarının Latinceyi seçtikleri için sı-
nıfların bu şekilde oluştuklarını kaydet-
ti. Ilius, bu şekildeki sınıf belirleme sis-
teminin ayrımcılığın dolaylı bir formu 
olduğunu dile getirerek, yalnızca böyle 
bir yabancı dil kriterinin bile ayrımcılık 
etkisi yaptığını vurguladı.

ÖĞRETMENLER BAŞARIYI 
ENGELLİYOR

Programa Berlin Evangelist 
Üniversitesi›nden katılan sosyoloji pro-
fesörü Juliane Karakayalı, 2001›deki 
‹Piza› verilerinden sonra birçok ebevey-
nin, göçmen asıllı çocukların bulunduğu 
sınıfları kendi çocukları için riskli gör-
meye başladıklarını söyledi.

Halbuki yabancı asıllı çocukların ba-
şarısızlığının asıl nedeninin kurumsal 
eğitim ayrımcılığından kaynaklandığını 
belirten Karakayalı, iki dilli çocukların 
noksanlı imiş gibi görüldüklerini, okula 
başladıklarında hep geride bırakıldık-
larını ya da zihin engelli Alman çocuk-
ların gittiği ‹Sonderschule› adı verilen 
özel okullara gönderildiklerini kaydetti. 
Karakayalı, Alman çocuklarla aynı not 

ortalamalarını almalarına rağmen, öğ-
retmenlerin göçmen ailelere çok nadir 
çocuklarını Gymnasium›a göndermele-
rini tavsiye ettiklerini belirtti.

Sosyoloji profesörü Karakayalı, öğret-
menlerin göçmen çocuklarına karşı 
olumsuz tavırlarının çocukların başa-
rılarını engellediğini ifade ederek, bu 
öğretmenlerin göçmen çocuklarının 
davranışlarını ‹yabancı kültür› olarak 
algıladıklarını söyledi. Okulda çıkan 
gerginliklerin de, her okulda yaşanan 
günlük problemler olmasına rağmen 
derhal göçmen çocukların kültürleriyle 
ilgilendirildiğini vurguladı. Karakayalı, 
yabancı çocuklarının çoğu zaman öğret-
menleri tarafından teşvik edilmedikle-
rini, aynı derecede derslerinde başarılı 
olmalarına rağmen Alman arkadaşların-
dan daha kötü not aldıklarını belirtti.

Arabs and Turkish origin 
families in Berlin, capital of 
Germany litigated for their 

children are not accepted to “Gyman-
sium” which is a high quality of school 
equal to high school after the primary 
school. Immigrant parents claiming 
children are not successful because 
there are too many foreign-born chil-
dren in classes where their children 
are in the case opened although court 
didn’t find them right, sociologists 
and immigration researchers noted 
that the complaint is in place.

Researchers who discuss the topic in 
a program organized by the media 
service “Integration in Berlin”, said 
German school system is injustice to 
the children of the foreign-born. A 
continuous daily racism is concerned 
that children are faced every day is 
emphasized.

TURKISH CLASS MARK

In September last year, the lawsuits 
filed against the school administra-
tion by Turkish and Arab families in 
Berlin met with negative reactions of 
many circles. Immigrant families had 
complaint for their children are not 
successful in trial exams to be contin-
ued to Gymnasium.

Plaintiff families’ children were 
placed in a class that a large number 
of foreign-born children in Berlin’s 
Neukölln district ‘Leonardo-da-Vinci-
Gymnasium. Carsten Ilius, lawyer of 
the complainant family, said that the 
class where the children of these fami-
lies placed is composed of 63 percent 
foreign-born and the foreign-born 
rate in other classes vary between 13 
percent and 29 percent.

Ilius point out that this class named 
as “Turkish Class”which is an expres-
sion of discrimination, affect chil-
dren very negatively and this kind of 

stigma revealed how each day racism 
is being done at schools. German law-
yer Illius said that class determining 
system at schools is up to choosing of 
a foreign language and almost none 
of the Arab children and some Turk-
ish Children Choose Latin that’s why 
the classes formed in this way. Illius 
said that this kind of class determin-
ing system is a different form of dis-
crimination, only this kind of foreign 
language criteria has discrimination 
affect.

TEACHERS PREVENTING SUC-
CESS

Juliana Karakayalı, a professor of so-
ciology at the Evangelical University 
of Berlin participated in the program 
said that many parents started to see 
risky the classes where the foreign 
born are after the “Piza” data of 2001.

Karakayalı who mention the main 
cause for the failure of the foreign 

born is institutional educational 
discrimination said that bilingual 
children were seen as if they were 
deficient, they have been left behind 
when they start school or sent to 
private schools called  ‘Sonderschule’ 
where mentally handicapped German 
children goes. Karakayalı said that 
despite the foreign born receive the 
same average grade point with Ger-
man children; teachers advised mi-
grant families very rarely to send their 
children to the Gymnasium.

Karakayalı, Professor of sociology, 
stating that negative attitudes of 
teachers towards the migrant chil-
dren, prevent their success said that 
these teachers detect immigrant 
children behavior as a ‘foreign cul-
ture’. She stressed that although the 
tensions at school are daily problems 
experienced in each school has been 
immediately connected with the cul-
ture of immigrant children. Karakayalı 
stated that children of foreigners were 
often not encouraged by teachers, de-
spite being equally successful in their 
classes received poor grades than their 
German friends.

Alman öğretmenler ırkçılık yapıyor

German Teachers are doing racism

Uyum araştırmacıları, Almanya’daki okullarda 
öğretmenlerin yabancı asıllı çocuklara karşı ırkçı 
davrandıklarını, bu yüzden çocukların başarılı 
olamadıklarını bildirdi.

Immigration researchers reported that teachers in schools in Germany 
behave racist against the children of foreign families so that they could not 
be successful.
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BDP, Grup Başkanvekille-
ri Pervin Buldan ve İdris 
Baluken ile HDP İstanbul 

Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, 
İmralı ziyareti sonrası bir açıklama 
yapıldı. BDP Basın Biriminden yapı-
lan yazılı açıklamaya göre, Öcalan, 
açıklamasında, yeni yılın, barış, 
demokrasi ve özgürlük umutlarının 
gerçekleşeceği bir yıl olmasını di-
ledi, “Ülkeyi darbe ateşiyle yangın 
yerine çevirmek isteyenler, bu ateşe 
benzin taşımayacağımızı bilmelidir” 
dedi.

Tarihi bir sonuç almak üzere baş-
lattıkları sürecin geldiği noktayı 
tanımlamak istediğini belirten 
Öcalan, şunları kaydetti: “Savaş 
bir cehennemse barış cennettir. 
Biz, bir ayağımızı cehennemden 
çıkarttık ama diğer ayağımızı da 
çıkarma konusunda ortaya konan 
engeller mani olduğu için arafta 
beklemekteyiz. Barış süreci amacı-
na uygun formatlarla geliştirilmeye 
çalışılıyor. Bizim barış irademiz tüm 
engellemelere rağmen başlattığımız 
günkü kararlılığındadır. Fakat şu 
da bilinmelidir ki arafta sonsuza 
kadar kalınamaz. Bu cehennemi 

şartlardan bir an önce ülkemizi ve 
bölgemizi kurtarmak için herkes 
ivedilikle ve sarsılmayacak bir irade 
ortaya koymalıdır.

Yaşanan son gelişmeler de gös-
termektedir ki süreç bir an önce 
tahkim edilip, tam demokratik bir 
ülke inşası gerçekleşmezse içeride 
ve dışarıda savaş isteyen demok-
rasi düşmanı güçler komplolarına 
hız vereceklerdir. Bu topraklar son 
iki yüz yıldan beri hep bir darbe 
ateşiyle kavrulmaktadır. Bizim ge-
liştirdiğimiz süreç anti darbecidir 
ve demokratik bir toplumu hedefle-
mektedir.” 
 
“Ülkeyi bir darbe ateşiyle yeniden 
yangın yerine çevirmek isteyenler 
bizim bu ateşe benzin taşımayaca-
ğımızı bilmelidir” ifadesini kullanan 
Öcalan, bu ateşi söndürmenin tek 
yolunun demokratik barışı bir an 
önce getirmek olduğunu savundu. 
 
Öcalan, Hrant Dink’in anısını se-
lamladığını da belirterek, Dink’in 
ölüm yılında Ermenilere geniş kap-
samlı bir mektupla seslenmeyi um-
duğunu da kaydetti.

A statement was made after 
the visit of BDP group vice 
presidents Pervin Buldan, 

İdris Baluken and HDP İstanbul 
Deputy Sırrı Süreyya Önder to 
Imralı.According to the written ex-
planation from BDP press depart-
ment, Öcalan in his explanation 
wished New Year will bring peace, 
democracy and freedom hopes 
come true. He said; “the one who 
want to turn the country a fire 
place with a coup fire should know 
that we will not carry oil to this 
fire”

Öcalan who want to define the 
point which the process they start 
to get a historical result said these: 
“If war is a hell then peace is heav-
en. We take one foot out of the hell 
but because of the obstacles to take 
other foot out we are waiting in 
limbo. The peace process is trying 
to be developed with the purpose to 
an appropriate format works. Our 
peace will in spite of all obstacles 
is in the same stability the day we 
started. But this should be known 
that it cannot be stayed in limbo 
forever. Everyone urgently must 

show a stable will to save our coun-

try and our region from these hell-

ish conditions a moment ago.

The recent developments indicate 

that if the process is not arbitrated 

a moment ago, a truly democratic 

country does not take place enemy 

of democracy powers who wanted 

war inside and outside will give mo-

mentum to their conspiracy. This 

land has been roasted with coup 

fire for the last two hundred years. 

The process which we develop is an-

ti-subversive and aims a democratic 

society.”

Öcalan who used the statement 

of  “The one who want to turn the 

country a fire place with a coup fire 

again should know that we will not 

carry oil to this fire” argued that 

the only way to extinguish this fire 

is to bring the democratic peace a 

moment ago.

Ocalan, saluted the memory of 

Hrant Dink, noted that: In the 

death anniversary of Dink he hoped 

to call to the Armenians with a 

comprehensive letter.

Öcalan: Ateşe benzin 
taşımayacağız...

Öcalan: We will not put 
oil to the Fire...

İmralı›yı ziyaret eden 
BDP ve HDP›li vekiller, 
Öcalan›ın «Ülkeyi darbe 
ateşiyle yangın yerine 
çevirmek isteyenler, 
bu ateşe benzin 
taşımayacağımızı 
bilmelidir» dediğini 
bildirdi.

Deputies from BDP 
and HDP who visited 
İmralı reported that 
Öcalan said; “the one 
who want to turn the 
country a fire place 
with a coup fire should 
know that we will not 
carry oil to this fire”
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Ramazan
TOPRAK

bir doğru,
büyük bir yanlışın parçası olmuş,
yanlış hedef için kullanılıyor(!) hale gel-
mişse
yapılması gereken şey,
hem doğru dikkate alınmalıdır,
hem yanlışın gereği yapılmalıdır..
doğru görmezden gelinecek olursa
büyük yanlışa hizmete devam edecektir..

gezi protestolarında başlangıçta
masum ve kendince haklı nedenlerle
yola çıkanların bile bir büyük yanlışın
nasıl parçası haline getirildikleri ortada..
7-8 gencin öldürülmesi, onlarcasının 
sakatlanması,
binlercesinin yaralanması yanlışa hizmet 
etti..
masum ve haklı talepler görülemedi,
küçük kıvılcımlar yangına dönüştü..
şimdi de benzeri bir durum var..
doğru ve haklı zemine oturan sorunu
kitleselleştirmek isteyenler kol gezerken
ellerindek! hakl! malzemeler! almak gerek..
aksi halde yanlış emellerine engel ola-
mazsınız..

kitleselleştirilmek istenen bir sorun üze-
rinden
topluma kanca atılabilmesi için,
. yerel motiflerin ve ayakların olması,
. gerçek, doğru olması veya kabul edil-
mesi,
. toplumca haklı görülüp desteğinin alın-
ması şart..
bu unsurlar mevcutsa, iç-dış, yerli-
yabancı
mihrak/odakın işi(!) hiç de zor değil..
yetkili sorumlulara düşen görev,
yerinde ve zamanında küçük adımlarla
kıvılcım halindeyken söndürmektir, ateşi..
salt topluma şikayet ve kirli odaklara 
sövmek
marifet değil acziyettir, yangına sebebi-
yettir..
* toplum nezdinde haklı gibi gösteren
malzemelerini ellerinden alın ve oyunu 
bozun..
* siz malzeme vermeyin, onlar köpürte-
mesin..
* «kökü dışarıda tezgâh» ise ki öyle,
gereğini yapın..
* hz.ali›ye savaş ilan eden muaviye yan-
lıları
sıffîn savaşında halkı galeyana getirmek 
için
mızrakların ucuna kur’an sayfalarını 
takması ile
paralellik arz edecek şekilde üzüntüyle 
yaşadığımız,
dozu gittikçe artma emareleri gösteren
tuhaf mücadele!, hangi aklın ürünü..?
cemel vak›asında on bin, sıffîn savaşında 
yetmiş bin
müslüman, müslüman kardeşince öldü-
rülmüşken..
hâkeza, kerbelâ›da ehl-i beyt katledilmiş-
ken..
kürsüden meydandan ekrandan yıllarca
«uzak durun» çağrısı yapmışken..
şimdi aynı yanlışı göz göre göre yapmak,
hangi aklın! ürünü.? üstelik daha büyü-
ğüyle..
siyasi mücadeleye alet edilen dinî argü-
manlar,
daha ziyade dinî hassasiyetlere zarar 
veriyor..
* bir büyük ilimizde iki dönem başarıyla
belediye başkanlığı yaptıktan sonra
«bana göre değilmiş» diyerek siyaseti 
bırakıp
eski görevine dönen üst düzey bürokrat 
arkadaşımın,
«sahabe-i kirâmın birbirlerine niye kılıç 
çektiğini,

If a truth,
Has become part of a great mistake,
And is being used for the wrong target;
What needs to be done is that 
Both the truth should be considered,
And necessary measures taken for the 
mistake.
If the truth is neglected,
It will continue to serve the great mis-
take.

It is now obvious how those who set up
For their innocent and right reasons 
at the beginning of the Gezi protests
later became part of a great mistake.
Killing of 7-8 young people, hurting of 
dozens
And injuring thousands of them served 
the mistake.
Innocent and right demands were not 
seen,
Little flames turned into great fires.
Now there is a similar situation.
While those who wish to publicize 
The problem located on a true and righ-
teous base prowl around,
The right (!) materials in their hands 
should be taken away.
Otherwise you cannot hinder their 
wrong desires.

In order to hook down the society
Over a problem aimed to be publicized,
It is necessary to have local motives and 
branches,
Should be right, true and acceptable,
And supported by the public.
If these elements are available,
It is not difficult for the internal-exter-
nal,
Local-foreign circles to do their jobs.
What the authorities ought to do is
To extinguish the fire while it is just a 
flame,
With small steps in the right place and 
time.
Only complaining to the public and 
cursing dirty circles
Is clumsiness rather than talent, and is 
the reason of the fire.
* Take their excuses which show them as 
right among the public
From their hands and invalidate their 
tricks.
* Do not give them excuses so they ex-
ploit them.
* If it is a «plot originated from outside”, 
which is so,
Do what you ought to.

* When the party of Muawiyah declared 
war on Caliph Ali,
They hanged pages from Quran to the 
heads of their spears as a trick
To make the people furious;
Similarly the struggle we are living to-
day sadly
Is the product of which mindset?
While 10 thousand Muslims in the 
Battle of Camel,
And 70 thousand in the Battle of Saffin 
were killed
By their Muslim brothers;
Similarly the family of the Prophet was 
slaughtered at Karbala;
And when people were warned for such 
a struggle for years
From the chairs and screens,
Doing the same mistake deliberately 
and even a harsher one
Is the product of which mindset?
Religious arguments becoming tool for 
political struggles
Rather hurt the religious feelings.
* A friend of mine who served in big city 
two terms as a mayor

birbirlerini nasıl öldürdüklerini bir türlü 
anlayamazdım..
ne zamanki siyasete girdim, ancak o za-
man anlayabildim»
sözlerinde saklı, ifade edilemeyen gerçek..

dünlerde diyebileceğimiz günlerde
anayasa kitapçığı fırlatılmakla
siyasi ve ekonomik krize davetiye çıkarıl-
mıştı..
kur›an-ı kerim›in karıştırıldığı siyasi mü-
cadeleye
dinî ve sosyal boyutları da eklenirse ki 
öyle, artık
kriz sarsıcı olmaktan çıkar ve yıkıcı olur,
yalnız tarafları için değil tüm toplum 
için..
bağıra çağıra krize davetiye çıkarılırken,
sorunun/kavganın/mücadelenin çözü-
münde
konumları itibariyle hakem olan kişi ve 
kurumların,
içten içe bu değirmene su taşıdıkları in-
tibaı gibi,
mücadelenin sonunu/kazananını bekli-
yor(!) gibi
derin bir sessizliği bürünmeleri câlib-i 
dikkat!
ve sorumluluklarıyla hiç bağdaşmıyor..

* haklılığın değil utancımızın göstergesi 
olan
baltanın sapının bizim ormandan olması
aldatıcı olmasın.. acı ama gerçek bu..
* kendi safına yığınak yapmak yerine
Hakk›ın(CC) safına yığınak yapılmalı..
* adalet yerine adavet dağıtılan ülke, olsa 
olsa
yönetim hukuku diliyle jüristokrasi›dir..
yargıçlar ülkesi-devleti var demektir..
yasal sınırlar içindeki yargı adaleti sağlar,
yasal sınırları aştığı ölçüde adaveti geti-
rir,
yasal sınırları tanımadığı ölçüde terör 
estirir,
anarşi, kaos ve yıkıma davetiye çıkarır..

* norşinli Allah(CC) dostunun sözünü 
tekrarlayalım,
«şeytanın üç bin hilesinden iki bini 
rahmânî surettedir»
araya sızan şeytan/ların hilelerine dikkat 
edilmezse
Rahmân›a değil şeytan›a! hizmet edilece-
ği âşikar..
* hırs ve öfkenin kararttığı vicdanlar 
sebebiyle
kuyruğundan tuttuğunu zannedenlerin
kuyruğundan tutulduğunu göremediği 
kavga..
* kazananı olmadığı gibi herkesin kay-
bettiği,
* her bir tarafın kendini lokomotif zan-
nettiği,
* hem öndeki istasyonda
makası boşa düşürmek için bekleyenle-
rin,
* hem sondaki vagonu ittirerek! raydan 
çıkaracağı,
âşinası olduğumuz trencilik oyunu görü-
lemiyor mu?
* hemen bu gece yarısı.. iki el bir baş dü-
şünün..
* öndeki istasyonda bekleyenleri bir dü-
şünün..
* son vagonu kim/lerin ittirdiğini görün ve
elinizin tersiyle ittirin o kirli elleri,
onlar sizi ittirmeden..

sözün özü,
hem rüşvet ve yolsuzluğa geçit vermeyin,
hem sufle(!) edilen fitneye düşmeyin..
yoksa hep birlikte kaybederiz,
mâzallah..

And later decided to leave the post say-
ing “this job is not for me”
Once told me “In the past I never under-
stood
Why the Companions of the Prophet 
drew their swords against each other.
I only understood it once I entered poli-
tics”.

Only in the near past,
The political and economic crises were 
invited
By throwing the constitution booklet to 
someone.
The crisis will become more destructive 
not only for the two parties
But for the whole society
once the Quran is 
used in the political struggle and reli-
gious dimension is added,
Similar to what we see nowadays.
It is worth attention to see those who 
ought to be
At the arbitration position as per their 
positions,
Seem to be waiting for the end of the 
struggle/winner 
With a deep silence, which is not ex-
pected from them.

* We should not be deceived by the bit-
ter fact that 
The handle of the axe is from our woods, 
which is the sign of
Our shamefulness rather than being 
right.
* We should accumulate among the 
ranks of the God
Not among our own ranks.
* A country which distributes enmity 
rather than justice
Is called nothing but juristocracy; s 
country/state of judges.
Jurisdiction within legal boundaries 
maintains justice,
When it exceed legal boundaries it 
brings enmity,
It brings terror when it does not recog-
nize the legal boundaries,
And invites anarchy, chaos and detsruc-
tion.

* Let us repeat the words of the Muslim 
scholar from Norşin;
«Among three thousand tricks of the 
Devil, two thousand of them are in the 
form of goodness»
If we do not pay attention to the tricks 
of the devil,
It is clear we serve the Devil rather than 
to Allah the Compassionate.
* This is a fight in which people do not 
even
Recognize their positions due to con-
sciousness 
Darkened by greed and rage.
* Can we not see this tricky game,
* In which there is no winner but all are 
losers,
And all see themselves as engines,
But do not see those setting tricks in 
front or push the train out of the rail-
way?
* Right this midnight, think of two 
hands and a head.
* Think of those waiting at the station 
ahead,
* And those pushing the wagons off the 
rail,
And slam those dirty hands,
Before they slam you.

Briefly,
Do not open the way for bribery and 
corruption,
Neither be part of the instigation set up.
Otherwise we all lose,
God forbid!

Gezi-2 Gezi-2
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Türkmenlerin Tek Çatı atında Siyasi ve 
Askeri olarak teşkilatlandırması elzemdir 
ve bunun yanı sırada Türkiye ye sadık 
olan diğer Sünni Arap aşiretleri ama bu 
geldiğimiz noktada ise dostlarımızı adım 
adım kayıp ediyoruz. İte köpeğe boğduru-
yoruz, bu gedişle gerçek bir dost bulama-
yacağız. 

Tüm Bunları göz önünde bulundurursak 
Türkiye’nin Suriye deki öncelikli hedefle-
rinden bir ileriye dönük Suriye deki Türk-
lerin ve Türkiye’nin çıkarları bir an önce 
tam düzeyde Askeri ve Siyasi , sivil örgüt-
lerini kurması ve tek çatı altında yönet-
mesi gerekmektedir ileri ki aşmada Türk-
menler Suriye’nin ve Türkiyecin teminatı 
ve güvencesi olurlar. Bu doğrultuda kendi 
yoksul imkanlarımız dahilinde Gaziantep 
merkezli ( Suriye Oğuz Boyları Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Derneği )mızı kurduk. 
Amacımız; Suriye Türklerinin Teşkilatlan-
masında doğru ve yasal gerçek bir adım 
atılsın güvenilir bir adres verelim değerli 
yardım sever Türk Halkımıza Gönlümüz 
ve kapımız açık tüm halkımıza. Kimisinin 
duası kimisinin katkısı çam sakızı çoban 
armağanı ,yeter ki bu dava omuzlansın 
şehitlerimizin kanı yerde kalmasın karın-
ca kararınca bu dava yolundayız.

bir Türkmen Köyünü koruyacak kadar 
güçleri bile yok burada tek amaç rakamla-
ra göre verilen aylıkları paylaşmak, olansa 
zavallı Türkmen Milletine oluyor gelen 
vuruyor  giden vuruyor, kayıp eden Türk-
menler oluyor . Verilen insani yardımlar, 
kişisel ganimet sayılıyor oda Araplar 
Türkiye den Aldıkları Yardımlardan ne 
verirlerse. Türkiye, Türkmenleri Direk 
muhatap almadan kimden çekiniyor, 
Türkiye’nin bu tutumundan dolayı Arap 
Muhalefeti de Türkmenleri yok sayıyor . 
Türkiye de Muhalefet hükümet kuruyor 
bir Türkmen’e  Bakanlık bile vermiyor . 
Meclis kuruyor 17 tane Kürt var , ger-
çekte bir tane Türkmen var ama sayıda 4 
tane. Türkmenlik davası ile ne yakından 
nede uzaktan alakası olmayan fırsatçılar 
tarafından yağmalanmıştır.Nedeni ise 
Türkmen Davası sahipsizdir. Humus ta 
Tesnin Türkmen Köyünde 150 Türkmen 
Boğazlandı kimse bir basın açıklaması 
bile yapmadı . Katil Esad etnik temizleme 
ve tehcir başlattı.  Humus ve Hama’daki 
Türkmen Köylerine, çoğu Türkmen aile-
leri can bahasına kuzeye Türkiye sınırına 
doğru kaçtı. Kimi sınırı geçti kimi ise 
aylardır sınırda bekletiliyorlar çok zor 
şartlar altınında. Bir yandan kuzeyde ise 
Pkk Araplar için etnik temizleme başlattı 
. Bazı Arapların Mülklerini Pkk’nın kamu 
mülkü oldu ve Pkk Suriye’nin Kuzeyinde 
( yakında yeni bir terim doğacak Kuzey 
Suriye ) yaklaşık iki yıldır Petrol üretiyor 
ve OPC de üye olursa da şaşmayın. Bu 
gün Suriye genelinde iç savaş dolu dolu 
yaşanıyor en vahşi biçiminde ve dünyanın  
çoğu İstihbarat örgütleri kendi yerel teş-
kilatlarını kurmuş halde ve ileriye dönük 
stratejilerini adım adım uyguluyorlar. 
Peki Türkiye 850 KM sınırını güvenliğini 
için Suriye deki hangi gruptan güvence 
aldı, İstanbul da Teşkilatlanan ve Türkiye 
‘nin de referans ve destek olduğu grup 
ise bu Suriye Halk tabanı çok zayıf, buda 
şunu dedirtir ki hangi grup sana sadık 
veya dost , bir tarihe bakmak  gerekmi-
yormu ki Suriye de biz bir dost bulamı-
yoruz, yoksa dostlarımızı görmekten aciz 
miyiz. Bu gün Suriye  de oluşan bu otori-
ter en çok etkilenecek olan Türk Toplumu 
ve Türkiye Devletidir, Milli güvenliğimiz 
ve Ekonomimiz büyük tehlike altındadır, 
bu durum da Türkiye kendine sadık olan 

yor. Bilmezler mi ki, kimisi Halep, kimisi 
Şam bir de öksüz kalmış ” Kerkük’liyem 
Gavim Gardeş nerdesen men ölmüşem”, 
kurdu köpeğe boğduruyorlar, uçsuz 
uçaksız Ata diyarım Türkistan’a haber 
salmışam şehitlerin iniltisinden yetimle-
rin hıçkırığından ne gelen var nede selam 
, 20 bin Şehit ses duyuramadı ama bir 
TIR, Türkmen’e ses oldu suç oldu, bir gün 
Tarih soracak bunun vebalını, nasıl kur-
tulunacak ve hesabı verilecek,Türkçüsü 
de Arapçısı da . Bilmeyenler varsa bilsin 
Suriye Türkleri ( Türkmenleri) hem Müs-
lüman hem Türk tür... Hangisi suçtur bi-
lemedik, kimileri biz Türkmeniz diye gör-
mediler, kimileri ise dostuna kin etti katil 
Türk Düşmanı Esad’a Dost oldu, biz ise 
yok olduk, bu nasıl Türklük anlayamadık. 
Kürtler Barazani, Esad ve Güneydoğudaki  
Pkk barış süreci ile Suriye de Pkk Devlet 
kurdu. Türkiye’ye sınır oldu, Savaşa gir-
meden savaşı kazandırlar. Türkmenler 
ise tüö yükünü omuzladılar ama tüm 
alanlarda kayıp etiler. Temel ilk adım olan 
Teşkilatlanma yapılmadı veya yaptırılma-
dı, kimileri Türkmen ölüsünün kefenini 
çaldı, birkaç tane taşeron tabela teşkilatı 
ilan edildi amaç kişisel çıkarlar ve elde var 
sıfır. İnsani yardımlaşma ve sivil Teşki-
latlanma yoktur , siyasi yoktur varsa da 
fonksiyonu yok sözde Türkmen Meclisi , 
ne duyan var ne gören sözde Suriye Türk-
menlerinin onursal başkanı o leş karga-
larını kendisi seçmiş, peki askeri durum 
nedir önemli olanda o 4 keleşle Bir Tabur 
kuruyorlar ve televizyonlar çıkıyorlar ora-
dan Katil Esad’a meydan okuyorlar sözde 
komutası altında 5 tane Türkmen Tugayı 
var ve 4750 askeri var, ama gerçekte ise 

Üçüncü yılını dolduran Suriye olay-
ları normal bir halk isyanından 
silahlı mücadeleye dönüşen ve 

uluslararası hesaplaşma meydanına dö-
nüşen Suriye haritası tüm dini ve mezhe-
bi ve etnik faktörlerin kullanıldığı ortaçağ 
Vahşi bir Gladyo dövüşünü andırıyor,.
Müslümanları  kıran kırana birbirini silah 
kullanmayarak boğazlıyorlar; tekbir geti-
rerek tüm yasallığını kayıp etmiş bir Re-
jim TNT dolu varillerle ve uzun menzilli 
Sukut  ve Uçak bombardımanı kullanarak 
kendi halkını yok ediyor. Üç yıl içinde bir 
milyona aşkın insan yok oldu; dört mil-
yon insan yurt dışına göç etti ve 6 milyon 
iç göç etti..Nedir bu ..! Kimi için mezhebi 
hesaplaşma, kimine göre iktidar kavga-
sı kimine göre çıkar savaşı ama gelinen 
nokta ise batı istihbaratının kurduğu ve 
Cahil yerel taşeronlara devrettiği misyon 
İslami yobazlaştırmak ve terör diniymiş 
gibi dünya ya duyurmak. Bu genel tablo, 
gelelim biz Türkler bu oyunun neresinde-
yiz, bu gün Suriye coğrafyası olarak bili-
nen ve 1000 yıllık Türk toprağı olarak iki 
imparatorluk ona yakın Türk, Türkmen 
devletlerine ev sahipliği yapmış eski bir 
Türk toprağıdır. Dünkü tarihe göre, şu da 
bir gerçektir ki Göktürk devletinden son-
ra tarihte ikinci Türk ismini kullananlar 
Memluklu (Kölemen oğulları ) dır, Mısır 
ve Suriye de Kurdukları ( Devleti Türkiye 
) devletidir. Bu  günkü  Türkiye Cum-
huriyetinden binyıl önce, ama bu gün  
Ortadoğu’daki Türk varlığından habersiz 
bizim tarihçiler o coğrafyadaki varlığımızı 
400 Yıl Osmanlı hakimiyeti ile sınırlı ol-
duğunu zannediyorlar, bu  büyük bir gaf-
lettir. Türkiye’nin de sorumluluğu Dini 
ve İnsani olarak sınırlıyorlar,bilmezler mi 
ki önce can sonra canan bu gerçeği kabul-
lenmeyen bir yaratık bulunur mu! Neden 
bu gün Suriye deki 3.5 Milyon Suriye Tür-
künün ( Türkmen’in ) varlığını ve sorum-
luluğunu görmezden geliyorsunuz. On-
ların dini Müslüman ve Milleti Türk’tür, 
Onların Suçumudur ki , İngiliz ve Fransız 
İşgal sınırı içinde kalmak ve yüz yılladır 
Türklüğün bedelini Fransız Mandasına 
ve Arap Faşizmine karşı ödemek.Nasıl 
oluyor onların ataları Sarıkamış’ta ve 
Çanakkale’de Vatan evladı diye yatıyorlar, 
kimse onların doğduğu toprakları sormu-
yor onların torunu nereler de diye aramı-

Suriye ve Türkmenlerin
Son durumu
Bilmeyenler varsa bilsin Suriye Türkleri ( Türkmenleri) hem Müslüman hem Türk’tür. 

Av. Ali ÖZTÜRKMEN

Suriye Oğuz Boyları 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği Kurucu Başkanı

İran Devrim Muhafızlarının önde gelen 
komutanlarından Emir Ali Hacızade 
Lübnan’daki Hizbullah’la ilgili açıklamalar 
yaptı, Hacızade Hizbullah›ın savaş kabiliyetini 
ve gücünü büyük oranda artırdığını ifade etti.

Hacızade açıklamasında, çıkabilecek herhangi 
bir savaşta, Hizbullah’ın İsrail’deki her noktayı 
vurabilecek güçte ve kabiliyette olduğunu 
ifade etti. Hacızade, Hizbullah›ın geçtiğimiz 
aylarda suikaste uğrayarak hayatını kaybeden 
komutanı Hasan El Lakis›in bu gelişmelerde 
önemli payının olduğunu söyledi.

Hizbullah İsrail’in her noktasını vuracak güçte
İran Devrim 
Muhafızları Komutanı 
Emir Ali Hacızade, 
Hizbullah›ın savaş 
kabiliyetini büyük 
oranda geliştirdiğini ve 
İsrail›in her noktasını 
vuracak konuma 
geldiğini açıkladı
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150 Turkmen were killed in the Turkmen 
village of Tesnin in Homs. Even no one did 
a press release. Killer Assad started ethnic 
cleansing and deportation. Many Turkmen 
families escaped towards the Turkmen 
villages in Homs and Hama and at the ex-
pense of their life to north, the borderland 
of Turkey. Some crossed the border, some 
are being held at the border for months in 
very hard conditions. On the other hand 
PKK started ethnic cleansing for Arabs. 
Some of the Arabs property became public 
property of PKK and in the north of Syria 
a new term will be born soon “North Syr-
ia” It has been producing oil nearly for two 
years and don’t be surprised if they are 
the member of OPC. Today all over Syria 
internal war is continuing in the wildest 
form and many intelligence services of the 
world has set up their local institutions 
and applying their forward-looking strate-
gies step by step. So Turkey for the safety 
of its border of 850 km in Syria received 
assurances from which group. If it is the 
group which is organized in İstanbul and 
supported by Turkey, their Syrian public 
ground is weak and this means don’t we 
need to have a look at the history to see 
which group is friend of you and obedi-
ent to you? We are not able find a friend 
in Syria, if we are incapable of seeing our 
friends. Turkish society and State will be 
the most affected by the authorities occur 
in Syria in these days. Our national secu-
rity and economy is under a great danger. 
At this situation it is vital for Turkey to 
organize Turkmen who are obedient under 
one roof politically and militarily and also 
other Sunni Arabs tribes who are faithful 
to Turkey. We are losing our friends step 
by step at this point.we are making a dog 
to drown it, in this way we are not able to 
find a true friend. As long as this case has 
been taken, 

Considering all these, one of the primary 
targets of Turkey in Syria is prospective 
Turks and Turkey’s interests in Syria. It is 
required to establish the full level of mili-
tary and political, civil organizations and 
manage under one roof a moment before. 
Next Turkmen become assurance and 
guarantee of Syria and Turkey. In this di-
rection we established Syria Oguz Boy As-
sistance and Solidarity Association within 
our own poor facility based in Gaziantep. 
Our aim is to take a legal step for the orga-
nization of Syrian Turks and give a secure 
address to our valued helpful Turkish peo-
ple. Our hearts and our doors are open to 
all our people. Prayer of some and money 
of some is a small gift. Let not the blood of 
our martyrs remain on land, we are on this 
case as much as we can do.

tance, civil Organization and no political 
assistance if there is it has any function, 
the so-called Turkmen Assembly, hide nor 
hair, the so-called honorary president of 
the Syrian Turkmen he chose that Gray 
backs himself, what is the situation of 
army, that is important, They create a Bat-
talion with 4 calash and showing them-
selves on televisions they are challenging 
Assad the Killer from there. There are five 
units Turkmen Brigade under the so-called 
command of him but in reality they do 
not have power even to defend a Turkmen 
village. Here the only aim is to share the 
salaries which were given according to the 
numbers.  The damage has been done to 
the poor Turkmen nation, hit from the 
outgoing hit, the loser is the Turkmen na-
tion. Given humanitarian assistance, are 
considered as personal booty. How much 
Arabs give from they get from Turkey. Tur-
key whom it is afraid to take Turkmen as 
direct interlocutor, because of this attitude 
of Turkey Arab opposition also ignores the 
Turkmen. Opposition is setting up a gov-
ernment in Turkey Turkmen are not given 
even Ministry. They form a parliament, 
there are 14 Kurds, in reality there is only 
one Turkmen but four in number. Turk-
men case has been plundered by irrelevant 
opportunistic. The reason is that the Turk-
men case is unclaimed. 

and Damascus “I am from Kerkuk, broth-
er, where are you, I die”,  they are doing 
the dog strangled wolf, I send news to my 
ancestor vast land, There is no one coming 
and no hi from moaning of martyrs, sobs 
of orphans, 20 thousands martyrs could 
not be announced their sounds but a long 
vehicle became a sound of Turkmen and 
an offense, one day history will hold them 
responsible, how they will be eluded and 
explain the one Turk and Arabs. 

Let those who do not know, Syrian Turks 
(Turkmen) are both Muslim and Turk-
ish…We are not able to know which one 
is a guilt, some ignore us because we are 
Turkmen some has a grudge to his friend 
and became friend with killer Assad who 
is an enemy of Turks and we disappeared 
we couldn’t understand what kind of being 
a Turkish is this. PKK established a state 
in Syria with Kurds, Barzani, Assad and 
peace process of PKK in the south east. 
It became neighbor to Turkey, without 
entering the war they are the winner of 
it. Turkmens shoulder all the burden but 
they lost in all fields. Basically, as the first 
step Organization wasn’t done or didn’t 
have done, some stole the shroud of the 
Turkmen dead, a few subcontractor signs 
Organization was announced, the aim is 
personal interests and there is nothing 
in hand. There is no humanitarian assis-

In the third anniversary the Syrian 
events that return from a  normal 
popular uprising to an armed struggle 

and the Syrian map which  return to in-
ternational reckoning square is reminis-
cent of medieval wild Gladio fighting, all 
religious and sectarian and ethnic factors 
are used. They are slaughtering Muslims 
rough-and-tumble without using weapons; 
a regime have lost all legitimacy by bring-
ing takbir destroying its own people with 
a barrel full of TNT and using  long-range 
Sukuta and Aircraft bombardment. Within 
three years, more than a million people 
have disappeared; Four million emigrated 
abroad and 6 million have migrated in... 
What is this…! For some sectarian reck-
oning, according to some power struggle 
according to some war of interests but the 
point is the mission founded by western 
intelligence and transferred to local igno-
rant subcontractors is eroding Islam and  
to announce Islam as if the religion of ter-
rorism. This is the general statement, Let’s 
see Where are we as Turks in this game, 
the geography which is known as Syria 
today is an old thousand years Turkish ter-
ritory that hosted two empire and nearly 
10 Turkish and Turkmen states. According 
to the yesterday history, It is also a reality 
that the second state who used the name 
Turk after Gokturks are Memluks (sons of 
Kolemens) and their state which they es-
tablished in Egypt and Syria called Devlet-i 
Türkiye. Our Historians today who are not 
aware of Turkish existence in the Middle 
East a thousand year before the Turkish 
Republic think that our existence on that 
territory limited to 400 years Ottoman 
sovereignty, This is a large vanities. They 
limits Turkey responsibilities as religious 
and humanitarian as well, do they not now 
first soul then beloved, is there any crea-
ture who do not accept this truth! Why 
today you ignore the existence and respon-
sibility of 3.5 million Syrian Turks (Turk-
men) in Syria. Their religion is Islam and 
nationality Turk. Is that their guilt to stay 
within the limit of the British and French 
occupation and pay the cost of being Turk 
against the French Mandate Arab fascism 
for hundreds of years? How possible their 
ancestors are lying down in Sarıkamış and 
Çanakkale as sons of this country, nobody 
is asking the land which they were born on 
and looking for their grandsons.  Do they 
not know they are orphaned in Haleppo 

The last situation of 
Turkmen and Syria 
Let those who do not know, Syrian Turks (Turkmen) are both Muslim and Turkish.

One of the Leading commanders of Iranian 
Revolutionary Guards, Emir Ali Hacızade, 
made   statements about Hizballah in Lebanon. 
Hacızade said that Hezbollah’s fighting ability 
and strength have greatly increased. 

Hacızade said in his statement that  , 
in any war that may arise, Hezbollah is 
strong and able enough to hit any point 
in Israel. Hacızade also said that, Hassan 
al Lakis the commander of Hezbollah who 
was assassinated in recent months had an 
important role in these developments.

Hezbollah has the power to hit any point in Israel
Persian Revolutionary 

Guards Commander 

Amir Ali Hajizadeh, 

stated that Hezbollah’s 

fighting capability is 

largely developed and 

came in a position to hit 

every point in Israel.
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cep Tayyip Erdoğan da ilk devlet 
başkanı olur” şeklinde konuştu

Cumhurbaşkanının halk tarafından se-
çiminin hayati olduğunu ifade eden Mil-
letvekili Şamil Tayyar, «Erdoğan›sız 
bir Türkiye isteyenler cumhurbaşkanlığı 
seçimine doğru her türlü provokatif 
eylemi tertipleyeceklerdir. Siyaset sat-
ranca benzer. Siyasetin şahı mat edebi-
lir. Şah mat edildiğinde oyun biter. Gezi 
olayları da Sayın Başbakan Erdoğan›ı 
devirmeye yönelik bir durumdur. Gezi 
olaylarında planlanan darbe girişimin 
kesintiye uğradığını ancak bu olayların 
Başbakan Erdoğan›ın, cumhurbaşkan-
lığı adaylığından vazgeçinceye kadar 
devam edecektir.

Neocon çetesini cemaatin içine sızmış, 
uluslararası istihbarat örgütleriyle 
bağlantılı olduğunu ifade eden Ak Par-
ti Milletvekili Şamil Tayyar, «Cemaat 

ile Neocon çetesini aynı teraziye, kefeye 

koyarak tartmak doğru bir yaklaşım 

değildir. Belki içimizde de var. Kendi 

özgür iradesiyle hayır yapanlarla ya da 

cemaatin tabanıyla bizim hiçbir soru-

numuz yok ancak o Neocon çetesi, meş-

ruiyet kazanmak ve sürdürdüğü siyasi 

operasyonu etkili kılmak için cemaatin 

omzundan iktidar partisine, Adalet ve 

Kalkınma Partisi›ne yaylım ateşi yapı-

yor. O zaman burada cemaate düşen 

çok önemli görev var. Omzunu oradan 

çekecek, Neocon çetesiyle arasına me-

safe koyacak, onları sahiplenmeyecek 

ve siyasi operasyon karşısında meşru-

iyetini milletten alan Adalet ve Kal-

kınma Partisi›nin yanında yer alacak. 

Eğer bunu yapmaz ise o zaman Neocon 

çetesinin arkasında cemaatin olduğu ve 

siyasi operasyonu, bu darbe girişimini 

cemaatin yaptığını iddia edenlerin 

değirmenine su taşımış olursunuz. 

Buna da izin vermemek gerekir. Ce-

maat adına söz söyleyenlerin dikkat 

etmesi gereken şey bu. Cemaatin içine 

sızmış bir çete var, ağırlıklı olarak em-

niyetçilerden, hukukçulardan ve medya 

mensuplarından oluşmuş. Bunlara fi-

nansman desteği sağlayan birileri var. 

Bize düşen görev, bunları deşifre etmek, 

cemaate düşen görev ise kendi omuzla-

rından ateş edilmesini önlemek» dedi.

AK Parti Antalya Kadın Kolları 
Başkanlığı tarafından Erdem 
Bayazıt Kültür Merkezi’nde 

düzenlenen gündeme ilişkin 
değerlendirme toplantısına katılan 
Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, 
cemaatin içine sızmış bir çete olduğunu 
söyledi.

Bayazıt Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
gündeme ilişkin değerlendirme 
toplantısında konuşan Ak Parti Gazian-
tep Milletvekili Şamil Tayyar, «Cemaa-
tin içine sızmış bir çete var, ağırlıklı ola-
rak emniyetçilerden, hukukçulardan ve 
medya mensuplarından oluşmuş. Bun-
lara finansman desteği sağlayan birileri 
var. Bize düşen görev, bunları deşifre 
etmek, cemaate düşen görev ise kendi 

Uluslararası Ceza Mahkeme-
sine yapılan başvurular dik-
kate alındı ve yaklaşık 400 

işkence vakası için soruşturma baş-
latıldı. Soruşturmada İngiltere›nin 
eski İçişleri ve Savunma bakanları 
için de incelemeler yapılacak.

İngiltere, Amerika’nın Irak’ı işgal 
etmesinde en büyük desteği 
vermişti, İngiliz askeri 2003-2008 
yılları arasında Irak’ta bulunmuştu. 
Bu yıllar içinde İngiliz askerinin 
Iraklı mahkumlara sistemaetik şe-
kilde işkence uyguladığı iddia edili-
yordu.

İngiltereli yetkililer iddiaları 
yalanlarken askerlerinin tamamen 
kanunlar çerçevesinde hareket 
ettiğini ve herhangi bir işkence veya 
aşağılama eyleminde bulunmadığını 
öne sürmüştü. 

omuzlarından ateş edilmesini önlemek» 
diye konuştu.

30 Mart›ta yapılacak yerel seçim-
leri hatırlatan Şamil Tayyar, «30 
Mart›ta sadece belediye başkanı 
seçilmeyecek, Türkiye›nin kaderi 
belirlenecek. Yerel seçimlerden son-
ra Cumhurbaşkanlığı Seçimi yapılacak. 
Türkler tarih boyunca ilk defa kendi 
liderini doğrudan seçecek. Bu seçimi 
değerli kılan başka bir gelişmenin ise 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan›ın aday 
olma ihtimali var. Aday olur mu olmaz 
mı bilmiyorum. Benim gönlümden ge-
çen mutlaka olmasıdır. Aday olursa hal-
kın desteğiyle kazanır. Başbakan›ımız 
seçimi kazandığı zaman Sayın Abdullah 
Gül son Cumhurbaşkanı, Başbakan Re-

İngiliz savunma bakanlığı iddialarla 
ilgili olarak, Iraklı mahkumlara tec-
rit uyguladıklarını ancak sistematik 
işkencenin söz konusu olmadığını 
açıklamıştı.

Cenevre Mutabakatına göre işkence 
bir savaş suçu olarak kabul ediliyor, 
Uluslararası Ceza Mahkemesi şimdi 
İngiliz bakanlar ve yetkilileri savaş 
suçlamasıyla yargılamaya hazırlanı-
yor.

Iraklı mahkumlar 2008 yılında da 
aynı başvuruyu yapmıştı fakat mah-
keme soruşturmayı başlatmamıştı. 
Şimdi ise mahkemenin önünde 250 
sayfalık bir rapor olduğu, raporda 
85 özel işkence vakasının yaklaşık 
2000 kadar da genel işkence vakası-
nın olduğu ifade ediliyor. Mahkeme 
yapılan bu yeni başvuruyu kabul 
etti ve soruşturmaya başlayacağını 
duyurdu.

AK Parti Milletvekili Tayyar:
“Cemaatin İçine Sızmış Bir Çete Var”

AK Parti Antalya Kadın Kolları 
Başkanlığı tarafından Erdem 
Bayazıt Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen gündeme ilişkin 
değerlendirme toplantısına 
katılan Gaziantep Milletvekili 
Şamil Tayyar, cemaatin içine 
sızmış bir çete olduğunu 
söyledi.

Eski İngiliz politikacılara Irak soruşturması
Irak’ta 2003-2008 yılları arasında 
bulunan İngiliz askerinin Iraklı 
mahkumlara işkence ve şiddet 
uyguladığı gerekçesiyle dönemin 
İngiltere İçişleri ve Savunma bakanları 
hakkında soruşturma başlatıldı
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elected to that post. If he becomes the 

candidate he will win with the support 

of the people. Mr. Abdullah Gül will 

be the last Head of Republic while PM 

Erdoğan will be the first elected Presi-

dent”.

Stating that public vote in presidency is 

vital, Deputy Tayyar said: «Those who 

desire Turkey without Erdoğan shall 

stage every provocation towards the 

presidential elections. In fact politics 

is like chess. The check of the chess can 

mate, which ends the game. Gezi events 

were organized to topple PM Erdoğan. 

These attempts shall continue until 

they make Erdoğan step back from the 

candidacy for presidency”.

Mentioning that the neocon gang, 

which is leaked into the Community, 

is linked to international intelligence 

organizations, AK Party Deputy Şamil 

Tayyar added: «It is not a right ap-

proach to equate the whole Community 

with the Neocon gang; maybe we have 

them even amongst us. We have noth-

ing against those working on charity 

with their own will or with the base of 

the Community. However the Neocon 

gang is firing at the AK Party from over 

the shoulders of the Community to 

legitimize their organization and make 

their political operation influential. In 

this case there is a very important task 

for the Community; they have to pull 

their shoulder from there and distance 

themselves from this neocon gang, 

and take position beside the AK Party, 

which has its legitimacy from the pub-

lic. If they refrain from this, then they 

will strengthen the perception that 

the Community is behind these opera-

tions and that this plot is organized by 

the Community itself. They should not 

allow this to happen. There is a gang 

leaked into the Community; it is mostly 

comprised of security officers, lawmak-

ers and media members. There are 

some circles providing financial support 

to them. Our mission is to decipher 

them; and Community’s task is to pre-

vent them shooting from within their 

ranks”.

The applications to the In-

ternational Court of Crimes 

have been taken into consid-

eration and an investigation has been 

launched for about 400 torture cases. 

The probe shall cover investigations 

towards the former British Interior 

and Defense Ministers.

Britain had provided the greatest 

support to the US occupation of 

Iraq. The British soldiers were pres-

ent in Iraq from 2003 to 2008. It was 

claimed that British soldiers had ex-

hibited systematical torture against 

Iraqi prisoners during this period.

On the other hand, British officials 

always denied the accusations and 

claimed that the soldiers always acted 

within the legal framework. 

British Defense Ministry accepted 

In an assessment meeting held at 

Erdem Bayazıt Cultural Center by 

AK Party Antalya Women’s Branch, 

Deputy of Gaziantep Şamil Tayyar stat-

ed that there is a gang leaked into the 

Community.

In his words at the meeting at Bayazıt 

Cultural Center, AK Party Deputy of 

Gaziantep Şamil Tayyar said: “There is 

a gang leaked into the Community; it is 

mostly comprised of security officers, 

lawmakers and media members. There 

are some circles providing financial 

support to them. Our mission is to de-

cipher them; and Community’s task is 

that they practiced isolation to Iraqi 

prisoners but denied the accusations 

of systematic torture.

Torture is accepted as a war crime 

according to the Geneva Convention. 

The International Court of Crimes is 

now getting prepared to try former 

British Ministers and officials with 

the accusation of committing war 

crimes.

Iraqi prisoners had filed the same ap-

plication in 2008 but the Court had 

not initiated the probe. It is stated 

that now there is a report of more 

than 250 pages containing 85 special 

torture cases and around 2000 gen-

eral torture cases before the Court. 

The application was accepted by the 

Court, which announced the launch-

ing of the probe.

to prevent them shooting from within 

their ranks”.

Recalling the local elections to be held 

in March 30, Şamil Tayyar said: “in 

March 30 we will not only elect mayors 

but we will decide on Turkey’s fate. Fol-

lowing the local elections we have the 

presidential elections. As Turks we will 

elect our president for the first time in 

our history. What makes this election 

important is the possibility that Prime 

Minister Recep Tayyip Erdoğan may 

run for the candidacy. I am not sure 

right now if he is willing to do so or 

not whereas I strongly wish him to be 

AK Party Deputy Tayyar:
“The community had infiltrated a gang”

In an assessment meeting 
held at Erdem Bayazıt Cultural 
Center by AK Party Antalya 
Women’s Branch, Deputy of 
Gaziantep Şamil Tayyar stated 
that there is a gang leaked into 
the Community.

Iraq probe to former British Politicians
A probe has been launched against 
former British Interior and Defense 
Ministers for allegations of violence 
shown to Iraqi prisoners by British 
soldiers between 2003 and 2008 in Iraq
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Kültür ve Turizm Bakanlığı 
2003’e kadar Türkiye’ye 
gelen turist sayısını beşe 

katlayacak yol haritasını tespit etmiş. 
Kamu kuruluşlarında yeni âdet 
olduğu üzere hazırlanan stratejik 
plan hazırlanırken, Başbakan’ın 
“bugüne kadar turist sayısını 3’e 
katladık” sözleri şiar edinilerek yeni 
dönemde 5’e katlayalım anlayışının 
hâkim olduğu gözleniyor. Sadece 
deniz turizmi değil, sağlık, golf, kış, 
yayla ve diğer turizm sektörlerinin de 
canlanması hedefleniyormuş. Buraya 
kadar makul ve mantıklı gerekçeler 
hâkim.

Mamafih, turist sayısının 
artmasındaki başarıya “sahiplenme” 
işinde gözden kaçan bazı şeyler var. 
Eskiden başka bir ülkeye gitmek 
için epeyce zahmetlere katlanmak 
gerekirdi. Uzun otobüs veya gemi 
yolculuklarına tahammül, günlerce 
seyahat, yollarda sürekli yeme içme 
masrafları gibi. Hem giderken, 
hem de dönerken yorgunluk da 
cabası. Son zamanlarda ise ucuz 
uçak biletleri, tam gidilecek şehre 
3-4 saatte inmek ve kolayca bölgeyi 
dolaşmak turist sayılarını artırdı. 
Tur şirketleri her şeyi ayarlıyor, 
sadece dikkatlice rehberi dinleyerek 
önceden tespit edilen en önemli 
yerleri kısa sürede görmek mümkün. 
Zaten bütün dünyada turizm sektörü 
canlanmış ve seyahat sayıları artmış; 
Türkiye de bundan pay almış. Hadise 
bundan ibaret. Alanya-Antalya-
Kemer hattında ise beş yıldızlı otel 

yatırımları ile aslında sadece deniz-
kum-güneşe gelen ucuzcu turistlere 
bir de bir haftalık sabah-öğle-akşam 
tıka basa yeme kürü sunuyoruz. 
Neredeyse uçak bileti parasına bir 
de haftalık besiye çekilme hizmeti 
veriliyor ülkemizde. Bu tür turistler 
dışarı çıkmadıkları için esnafa da 
para bırakmıyorlar. Yani reklam 
parasını bile kurtarmadıkları 
söylenebilir. Bunların sayılarının 
artmasında mâlî açıdan fazla fayda 
yoktur.

Bu arada yurtdışına giden Türk turist 
sayısının muazzam artışına kimse 
dikkat ediyor mu? Giden ve gelen 
arasındaki makası kapatacak kadar 
turist artışı var mı acaba? Gelmesi 
beklenen herbir turist için adam 
başına 600 dolara yakın bir harcama 
yapıldığı ve turizm gelirinin de zaten 
o kadar olduğu söyleniyor. Demek ki 
el elde baş başta. Son yıllarda gözle 
görülür tek artış sağlık turizminde. 
Golfle molfle vakit kaybetmeden 
sağlığa yüklenerek gelirler beşe de 
katlanır, ona da. Kongre turizmi 
gelirleri de büyük artış kaydetmiş 
durumda. Pekçok ülkeye fark atmış 
yatırımlar yapıldı. İstanbul, Ankara 
ve Antalya’da aynı gün içinde binlerce 
kişiyi ağırlayacak kongre salonları 
mevcut. Bu organizasyonlar katma 
değeri yüksek ve ülkeye kayda değer 
para bırakan faaliyetler arasındadır.

Kültür ve Turizm bakanlıklarının 
birleşmesi bazı mahfillerde hâlâ 
tenkit edilmektedir. Bakanlık 
personeli arasındaki doku 
uyuşmazlığı halen aşılabilmiş 
değildir. Halbuki Türkiye’de turizm 
sektöründe asıl para eden şey bizim 
öz kültürümüzdür. Mutfağımız, 
Anadolu halk kültürünün bütün 
öğeleri, edebiyatımız, müziğimiz, 
tarihimiz son derece otantik, 
dünyanın bütün ülkelerinden 
farklı ve turizm potansiyelini 
artıran unsurlardır. Ancak, hâlâ 
Topkapı, Ayasofya, Sultan Ahmed, 
Dolmabahçe, Anadolu’da ise Mevlana 

ve Peri Bacaları arasında sıkışmış 

bir açmaz içindeyiz. Ankara sadece 

Kapadokya’ya giderken yol üzerinde 

uğranılacak ve bir öğle yemeği 

yenecek Anadolu Medeniyetleri 

Müzesi’yle hatırlanır. Diğer 

şehirlerimiz ise sadece az sayıdaki 

şaşkın turisti ağırlamaktadır. 

Günlerce kalmaya değecek, 

orijinalitesini koruyan hiçbir 

şehrimiz kalmamıştır ya, o da ayrı 

mesele.

Turist sayısını artırmak için yukarıda 

saydıklarımızdan başka bir katkımız 

da bulunmuyor. Ecdadın yapıp 

Allah’ın yarattıklarını gösteriyoruz 

o kadar. Tabii ve tarihi kültürel 

varlıklarımızın sunumuna verilen 

kıymetin ne kadar az olduğunu, 

rehberliğe verilen önemden 

anlıyoruz. Elit rehber sayısını 

artıracağımıza, bol keseden rehber 

kokartı verip onları aç bırakıyoruz. 

Sayıları ihtiyacın o kadar üstünde 

ki, çoktandır yevmileri kaldırılmış. 

Rehbere turizm şirketleri artık ücret 

ödemiyormuş. Müstahakları, turist 

başına iki üç dolar bahşişten ellerine 

ne kalırsa. TURSAB ise sûretâ rehber 

ücretlerinin ödendiğine dair belge 

kontrolünü yapıyor. Rehber ne 

yapsın, “aldım” deyip almadığı paraya 

imza atarak günlük nafakasına razı 

oluyor. 

Bakanlık tanıtım ve reklama önem 

verecek, bunun için öncelikle 

dünyaca ünlü sinema filmlerini 

kullanacakmış. Ünlü filmlerin 

Türkiye’de çekilmesi için sektöre 

teşvikler verilecek, bu sayede 

dünyanın her tarafındaki milyarlarca 

insan seyrettiği filmlerdeki 

Türkiye’yi görmek için akın akın 

gelecekmiş. Ardından döviz akacak 

ve carî açığımız kapanacakmış. Bu 

iş Nasreddin Hoca’nın diken ekip 

koyunların takılan yünlerinden 

örülecek atkı ve kazaklardan elde 

edilecek paralara ne kadar da 

benziyor.

Kültür Bakanlığı ülkeye hizmet 

edecekse evvel be evvel Hollywood’u 

memleketimizden uzak tutsun. 

Türk turizmine en fazla zararı 

Türkiye’de çekilen yabancı filmlerin 

verdiği âşikar. Geçtiğimiz yıllarda 

İstanbul’da bazı sahneleri çeken 

muhterem James Bond’un yaptıkları 

hala hafızalarda tazeliğini koruyor. 

Eminönü’nden Sirkeci’ye kadar, 

Valide Sultan Camii gölgesinde, 

Afganistan’daki Kabil pazarına 

benzeyen, içinde tavuklar uçuşan 

bir pazar kuruldu. Bu da yetmedi; 

Haliç-Süleymaniye manzarası altında 

Kapalıçarşı’nın çatısında motosiklet 

kovalamacası sergilendi. Ünlü 

oyuncu Jackie Chan’in Türkiye’de 

bir film teklifinde ise İstanbul az 

kalsın devasa bir uyuşturucu şehri 

olarak gösterilecekti. Kıssadan hisse, 

Hollywood’dan ülkenin hayrına film 

çıkmayacağı tecrübelerle sabittir. Bu 

arada reklam için verilen memleketin 

paralarına yazık olur. 

Kültür bakanlığı turizmin 

gelişmesine katkıda bulunacaksa 

önce 

· Simsarların ve korsan rehberlerin 

Sultan Ahmed’de turistleri taciz 

ede ede, ite kaka Arasta’ya sokup 

binbir hileyle uydur kaydır malların 

neredeyse zorla satılmasına, 

· Birkaç yıldır moda haline gelen 

ve Divanyolu’nda lokantalarda 

camekâna yerleştirilip yufka açan 

teyzelerin sergilenmesine mani 

olsun. 

Milli yemek kültürümüzü çoktandır 

kan-ter içinde yanakları al al olmuş 

yufka açan teyzeler ve gözleme 

temsil ediyor. Seviyeyi daha aşağı 

çekmeyelim, ülkeye yazık oluyor.

El ariftir yokla kendi kendini

Dağıtırlar tuzağını fendini

Alçaklarda otur gözet kendini

Katı yükseklerden uçucu olma 

Doç. Dr. 
Bülent ARI

Hollywood’u Türk Turizminden Uzak Tutun!
Milli yemek 
kültürümüzü çoktandır 
kan-ter içinde yanakları 
al al olmuş yufka açan 
teyzeler ve gözleme 
temsil ediyor. Seviyeyi 
daha aşağı çekmeyelim, 
ülkeye yazık oluyor.

Avrupa Birliği (AB), Müslüman 
ve Hristiyan gruplar arasındaki 
çatışmaların sürdüğü Orta Afrika 

Cumhuriyeti’ne (OAC) ortak askeri güç 
gönderme konusunda anlaşma sağladı.

AB Daimi Temsilciler Komitesi’nde (CO-
REPER) alınan karar gereği, ortak askeri 
güç OAC’nin başkenti Bangui’ye gönde-
rilecek.

Ortak AB gücünün, halen Fransız güç-
lerinin kontrolünde olan havalimanı 
bölgesinde görev yapması ve sivillerin 
korunması ile insani yardım dağıtımına 
katkıda bulunması öngörülüyor.

AB gücünde yer alacak askerlerin sayısı-
nın ve görev süresinin sınırlı olması bek-
leniyor. AB, askeri gücün gönderilmesi 
için Birleşmiş Milletler (BM) görevlen-
dirmesi talep edecek.

Fransa, olayların şiddetlenmesi üzerine 
OAC’ye 1600 askerden oluşan bir güç 
göndermişti. Olası AB gücünün de 700-
1000 askerden oluşabileceği belirtiliyor.

İçeriği önümüzdeki haftalarda netleşe-
cek olan AB gücünün OAC’ye gönderil-
mesine ilişkin nihai kararı, 20 Ocak’ta 
Brüksel’de bir araya gelecek olan AB dı-
şişleri bakanları verecek.

Avrupa Birliği, Orta Afrika’ya asker gönderiyor
AB, çatışmaların sürdüğü OAC’ye ortak askeri güç gönderilmesi konusunda anlaşma sağladı.
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Culture and Tourism Ministry 
has identified roadmap that 
quintupled the number of 

tourists coming to Turkey until 
2003. While strategic plan is being 
prepared in public institutions, 
as was newly customary, It is 
observed that the understanding 
of quintupling the number of 
tourists in the new era by taking 
the word of Prime Minister as a 
base  “by far we have tripled the 
number of tourists “. It is aimed 
the revival of not only sea tourism 
but also health, golf, winter, spring 
and other tourism sectors. So far, 
reasonable and sensible grounds 
are dominant.

However, “ownership” of the 
success in increasing number of 
tourists there are some things 
overlooked. It is used to be 
endured quite a few bother to 
go to another country. Such as 
tolerating the long bus or boat 
trips, days travel, the cost of eating 
and drinking constantly on the 
roads. As well as the both way 
not to mention fatigue. Recently, 
cheap airline tickets landed at 
the exact city to be visited in 3-4 
hours and easy to move around 
increased the number of tourists. 
Tour companies are setting up 
everything; it is possible to see the 
most important predetermined 
places in a short time just by 
listening guide carefully. Already 
tourism industry revitalized in the 
whole world and the number of 
travels increased; Turkey has taken 
its share. Event is this. In Alanya-
Antalya-Kemer line, in fact we 
offer tallyman tourists who came 

only for sea-sand-sun a crammy 
eating cure of breakfast- lunch-
dinner for a week with five-star 
hotel investments. The service of 
being weekly fattened is presented 
nearly at the cost of a plane ticket 
in our country. These types of 
tourists not heading out, they 
do not leave money for traders. 
That is they do not even meet the 
expenses for advertisement. There 
is no financially viable benefit in 
the increasing number of these 
tourists.

Meanwhile, does anyone care about 
tremendous increase in the number 
of outgoing Turkish tourists? I 
wonder if there is enough increase 
which will close the gap between 
outgoing and incoming tourists. 
It is said that per man close to $ 
600 expenditure is being done 
for each tourist expected to come 
and tourism revenue is that much 
anyway. That means everything 
is equal. Recently the only visible 
increase is in the health tourism. 
Without wasting time with golf, 
only investing health we can 
triple and quintuple the revenues. 
Congress tourism revenues have 
also significantly increased. Out 
innovate investments have been 
made. There are congress center in 
Istanbul, Ankara and Antalya which 
has the capacity to host thousands. 
These organizations are among 
the activities that has high added 
value and left quite a lot amount of 
money to the country.

The merging of culture and tourism 
ministries is still criticized in some 
quarters. Tissue mismatch between 
the staff of the Ministry still has 
not been overcome. However, 
the thing which brings money in 
the tourism sector in Turkey is 
our own culture. Our kitchen, all 
elements of Anatolian folk culture, 
our literature, our music and our 
history is extremely authentic and 
different from all the countries 
of the world are the factors that 
increase the potential for tourism. 
However, we’re still stuck to 
Topkapi Palace, Hagia Sophia, Blue 
Mosque, Dolmabahçe, the Fairy 
Chimneys and Mevlana in Anatolia. 

Ankara is a place where you can 
see on the way to Cappadocia and 
lunch will be taken remembered 
with its Museum of Anatolian 
Civilizations. Other cities host few 
bewildered tourists. It is a separate 
issue that there is no city that will 
worth staying for days, protecting 
its originality. Tourism companies 
did not pay guide anymore.

To increase the number of tourists 
there is no additive other than the 
ones mentioned above. We are 
showing what our ancestors did 
and God created. We understand 
how less the value which we gave 
the presentation of our natural 
and historical cultural resources 
from the importance we gave to 
the guidance. Though we increase 
the number of elite guides we 
leave them hungry by giving many 
guidance licenses. Their number is 
much over the need so their daily 
wages has long been removed. Their 
deserving, how much left from 
two three dollars tip per tourist. 
TÜRSAB is doing the control of 
the document whether guide fees 
have been paid. What a guide do, 
he accepts his daily wage by signing 
the money which he is not paid. 
Ministry will give importance to 
the promotion and advertising, 
for this primarily use the world-
renowned films. Incentives to the 
sector will be given for the famous 
films to be shot in Turkey, in this 
way; billions of people all over the 
world come flocking to see Turkey 
which they watch in the movies. 
Then foreign exchange will flow 
and current account deficit will 
be closed. This work how much 
resembles Nasreddin Hodja’s 
planting of thorns and the money 
will be obtained from the scarf and 
sweater to be knitted from the wool 
of the sheep on these thorns.

If the Ministry of Culture will 
serve the country before it should 
keep Hollywood away from our 
hometown. It is obvious that the 
biggest damage to the Turkish 
tourism have been given by foreign 
films shot in Turkey. In the past 
year, what Reverend James Bond 
done who shot some of the scenes 

in Istanbul is still fresh in the 

memories. From Eminönü to 

Sirkeci, in the shadow of the Valide 

Sultan Mosque, a market was 

established which flying chickens 

in similar to the market in Kabul, 

Afghanistan. It was not enough; 

under the views of the Golden 

Horn-Sulaymaniyah, motorcycle 

chase was exhibited on the roof of 

the Grand Bazaar. In a film offer 

of the famous actor Jackie Chan in 

Turkey, Istanbul would be shown 

almost as a gigantic drug city. The 

moral of a story is, it is fixed with 

experience that a film will not come 

out for the good of the country 

from Hollywood. Meanwhile, the 

country’s money for advertising 

would be a pity.

If Ministry of Culture contributes 

to the development of tourism, 

first; it should prevent

· Brokers and pirates tourists 

guides harassing the tourists in 

Sultan Ahmed, taking them into 

Arasta fraudulently almost forced 

to sell the goods,

· the display of aunts who roll  

dough thin in the showcase of the 

restaurants in Divanyolu becoming 

a fashionable for several years.

Our national food culture has long 

been represented by aunts whose 

cheeks are vermilion in a blood-

sweat prepared pastry and pancake. 

Let’s not lower the level, the 

country is getting a shame.

Stranger is intellectual examine 

yourself

Disband the trap and yourself

Sit on the heels and take care of 

yourself

Not to volatile from the solid 

heights

Doç. Dr. 
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Keep Turkish Tourism away from Hollywood!
Our national food 
culture has long been 
represented by aunts 
whose cheeks are 
vermilion in a blood-
sweat prepared pastry 
and pancake. Let’s not 
lower the level, the 
country is getting a 
shame.

The European Union (EU), has 
agreed to send a joint military force 
to Central African Republic (CAR) 

where clashes between Muslim and Chris-
tian groups have been going on.

Upon the decision taken by the EU Com-
mittee of Permanent Representatives 
(COREPER), joint military force will be 
sent to Bangui the capital city of CAR. 

Common EU force is expected to serve 
in the airport area which is still under 
the control of French forces and to con-
tribute in the protection of civilians and 

the humanitarian distribution EU will 
demand United Nations (UN) mandate 
to send military forces to the region.

On the severity of the event France, had 
sent a force of 1600 soldiers to CAR. 
Possible EU force is said to be consist of 
troops of 700-1000 soldiers.

The final decision of sending the EU 
force, whose content will become clearer 
in the coming weeks, will be given in EU 
Foreign Ministers meeting in Brussels 
on January 20.

The European Union is sending troops to Central Africa
EU has agreed to send a joint military force to Central African Republic where clashes have been going on.
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Üzüntü verici olan ise 
Müslümanlar arasında 
büyüyen ve yayılan bu fitne 

ateşidir.

2013 yılının son günlerini ortalık 
toz duman olmuş bir şekilde geçiri-
yoruz.

2002’den beri devam eden bir itti-
fak, 2013 yılının bu son demlerinde 
çatırdıyor, hatta çatırtı boyutunu 
aştı artık yerle bir oldu desek yanlış 
olmaz herhalde.

AK Parti iktidara gelirken, ülkedeki 
muhafazakâr yapılarla, cemaat ve 
tarikatlarla bir ittifak içine girmiş, 
bu ittifak o günden bugüne kadar 
devam etmişti.

Bu ittifak içinde en önemli ayaklar-
dan birisi de kamuoyunda Gülen 
cemaati, genellikle cemaat veya 
kendi deyimleriyle hizmet hareketi 
adı verilen oluşumdu.

Yurt içi ve yurt dışında açtıkları 
okullar, yurtlar, dershaneler yoluy-
la çok geniş bir kitleye hitap eden 
cemaat, AK Parti döneminde altın 
çağını yaşadı.

Aslında hiçbir dönemde, diğer ce-
maatler veya tarikatlar gibi devletin 
kara listesine girmiş değillerdi.

28 Şubat’ın kudretli paşaları ve 
sonrasındaki Ecevit hükümeti dö-
neminde bile diğer muhafazakâr 
gruplar baskılar altında ezilirken, 
Gülen hareketi bir şekilde hayatta 
kalmayı başarabildi.

Bunda, bu hareketin başındaki 
Sayın Gülen’in ve cemaatin genel 
yapısının, devlet yönetiminde kim 
olursa olsun, devletle çatışmayan, 
kendilerinin uzlaşmacı dediği ancak 
muhafazakâr kamuoyunda daha 
çok tavizkar olarak adlandırılan 
siyasetlerinin etkisi büyüktü.

İşte bu hareket 2002’de AK Parti 
etrafında kenetlenen muhafazakâr 
taban arasında yerini aldı.

Geçen 11 yıllık süre içinde iktidarın 
nimetlerinden en fazla faydalanan 
grup olduklarını söylersek haksızlık 
etmiş olmayız.

Eğitim, yargı, emniyet gibi kurum-
lara çok ciddi ve köklü bir şekilde 

yerleştiler.

Nitekim onlar da bu nimetin karşı-
lığını vermekten geri durmadılar; 
11 yıl boyunca seçimlerde, refe-
randumlarda, krizlerde hükümete 
olan desteklerini hiç aksatmadan 
sürdürdüler.

Ancak çözüm süreci ile başlayan 
süreçte, bu ittifak ilk çatırtıları 
duymaya başladı.

Cemaatin çözüm sürecine yönelik 
tavrı daha çok zoraki bir onaydan 
öteye gitmiyordu.

Özellikle devlet ve PKK arasındaki 
meşhur Oslo görüşmeleri 
sonrasında bu rahatsızlıklar daha 
belirgin hal almaya başladı.

Bu süreçte, geçtiğimiz yıl Şubat 
ayında MİT Müsteşarının Oslo gö-
rüşmeleri sebebiyle ifadeye çağrıl-
ması aslında krizin ilk habercisiydi.

Bu ilk girişim, bizzat Başbakanın 
müdahalesiyle savuşturuldu ama 
artık kılıçlar kınlarından çekilmiş, 
herkes gardını almıştı.

Daha sonra Gezi Parkı olayları geldi.

Ayrışma biraz daha belirgin bir hal 
almaya başladı.

Gezi Parkı sürecinde özellikle cema-
atin İngilizce gazetesi olan Today’s 
Zaman yazarları, hükümet aleyhin-
de çok sert yazılar kaleme aldılar, 
hatta bazı yazarlar, yabancı basında 
hükümet aleyhinde zehir zemberek 
ifadelerin yer aldığı yazılar yazdılar.

Gezi Parkı, bir yerde AK Parti-cemaat 
ilişkilerinde bir kırılma noktası oldu.

Ancak asıl beklenen fırtına dersha-
neler tartışması üzerinde koptu.

AK Parti hükümetinin dershaneleri 
dönüştürme projesine doğal olarak 
en çok dershanesi olan Gülen grubu 
sert bir muhalefet başlattı.

Dershaneler konusunda kişisel gö-
rüşüm şudur; dershaneler, eğitimin 
tam olarak rayına oturmadığı sis-
temlerin bir ürünüdür.

İyi bir eğitim sisteminiz varsa, 
dershanelere ihtiyaç olmaz.

Eğer hükümetin dershaneleri dö-

nüştürme veya kapatma planı var-
sa, öncelikle dershanelere duyulan 
ihtiyacı ortadan kaldırması yani 
eğitim sistemini iyileştirmesi gere-
kir.

Tekrar konumuza dönersek; ders-
hane konusunda köşeye sıkışan 
cemaat, kendisinden beklenen 
hamleyi 17 Aralık’ta gerçekleştirdi 
ve yolsuzluk operasyonu adıyla hü-
kümete karşı saldırıyı başlattı.

Ancak burada çok dikkat çeken 
nokta şudur; asıl niyetlerini gizle-
mek için yolsuzluk, rüşvet gibi top-
lumun çok hassas olduğu konuları 
kılıf olarak kullanmışlardır.

Biz, “hırsızlık yapan kızım Fatima 
bile olsa cezalandırırım” diyen bir 
Peygamberin ümmetiyiz; hırsızlığı, 
yolsuzluğu yapan kim olursa olsun, 
bu ister sıradan bir hırsız olur, ister 
rüşvet alan bir memur, isterse de 
bir siyasetçi veya bürokrat, mutla-
ka cezalandırılmalıdır, buna böyle 
inanırız.

Gözden kaçırılmaması gereken, bu 
yapılanların üstü örtülü bir darbe 
girişimi olduğudur.

Bir süredir içeride ve dışarıda, Er-
doğansız bir AK parti ve Türkiye 
senaryoları yazılıyor.

Peki, hedefte neden Erdoğan var?

Erdoğan, uçurumun kenarından 
aldığı bir ülkeyi dünyanın sayılı 
ülkeleri arasında taşıdı, girdiği her 
seçimden zaferle ayrıldı, öyle görü-
nüyor ki bu trend böyle de devam 
edecek.

Ülkenin kanayan yarası olan 
Kürt sorunun çözümü için çözüm 
sürecini başlatarak, düşünülmesi 
bile bir zamanlar hayal olan 
adımları atmıştır.

Dışarıda ise, mazlum milletlere el 
uzatan, onların sesini duyuran bir 
hükümetin başında.

Bugün nerede acı çeken ve gözyaşı 
döken bir halk varsa; Filistin, Suri-
ye, Mısır, Arakan ve açlıkla mücade-
le eden Afrika’ya el uzatan, onların 
feryadına kulak kesilen hep bu hü-
kümet olmuştur.

Hal böyle olunca, bu topraklarda 
çıkarları zedelenen ülkelerin hede-
finde olmasından daha doğal bir 
durum yoktur.

Şimdi ise bu iktidar, bir zamanlar 
müttefik oldukları insanlar eliyle 
bir yargı darbesi marifetiyle ve se-
çimsiz bir şekilde alaşağı edilmek 
isteniyor.

İşin bir diğer dikkat çekici boyutu 
da uzun süredir bilindiği söylenen 
bu iddiaların servis edilme 
zamanlamasıdır.

Önümüzde çok büyük öneme sahip 
seçimler var.

Yerel seçimlerin hemen ardından 
tarihimizde ilk defa cumhurbaşkanı 
seçeceğiz.

Çok açık bir şekilde ortaya çıkmıştır 
ki bu millete başkan seçtirmek 
istemiyorlar.

Bunun için her yolu deneyecekleri 
çok açık.

Bu planı önce Gezi’de denediler, 
tutmadı. 

Erdoğan ve hükümeti Gezi badiresi-
ni atlatmıştı.

Şimdi yargı darbesini deniyorlar.

Bu yargı merkezli darbe girişimini 
de atlatacaktır Erdoğan.

Çünkü arkasında güçlü bir millet 
iradesi vardır.

Bu millet, Menderes’i, Özal’ı, 
Erbakan’ı yiyen bu vesayete 
Erdoğan’ı da kurban etmeyecektir. 

Üzüntü verici olan ise Müslümanlar 
arasında büyüyen ve yayılan bu 
fitne ateşidir.

Çünkü fitne bir ateş gibidir, bulaş-
tığı herkese ve her yere, az veya çok 
zarar verir.

Müslümanlar arasındaki ayrılıktan 
yine Müslümanlar zarar görür.

Biz Müslümanlar olarak bu fitnenin 
sona ermesi ve Müslümanların bir-
liği ve iyiliği için dua edelim.

Bize yakışan da budur. 

Muhammed İkbal 
SAYLIK

Büyük ittifakın sonu (mu) ?

Bu millet, 
Menderes’i, 
Özal’ı, 
Erbakan’ı yiyen 
bu vesayete 
Erdoğan’ı 
da kurban 
etmeyecektir.

Mısır’da Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP), ha-
pishanelerdeki tutuklulara yönelik “insan 
hakları ihlallerine” son verilmesi için Birleşmiş 

Milletler’e (BM) harekete geçme çağrısında bulundu.

HAP’tan yapılan yazılı açıklamada, BM ve uluslararası 
insan hakları kuruluşlarına, “darbe yönetiminin tutuk-
lulara yönelik insanlık dışı uygulamalarına son verilme-
si için” harekete geçmesi çağrısı yapıldı.

HAP’tan dün yapılan açıklamada da, uluslararası 
kuruluşlardan, askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan 
Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi›nin can güvenliğinin 
sağlanması için gerekli temaslarda bulunmaları istenmişti.

Mısır›da 3 Temmuz›daki askeri müdahalenin ardından 

darbe karşıtlarına yönelik geniş çaplı gözaltı kampanyası 
başlatılmış, binlerce kişi tutuklanarak cezaevine gönde-
rilmişti. Cezaevindeki tutukluların, ziyaret yasağı, tecrit 
ve uzun tutukluluk süreleri gibi çeşitli baskı ve hak mah-
rumiyetlerine maruz kaldıkları ifade ediliyor. 

Mısır 
hapishanelerinde 
insan hakları 
ihlalleri var
HAP, hapishanelerdeki 
tutuklulara yönelik in-
san hakları ihlallerine 
son verilmesi için BM’ye 
çağrıda bulundu.
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The real saddening issue is the 
sedition that is expanding 
among the Muslims.

We are witnessing the last days of 
2013 in a real chaotic atmosphere.

An alliance, which has been going 
on since 2002, is now cracking or 
even we can say has fallen apart at 
the very last days of the 2013.

When the AK Party came to power 
in 2002 it had set up an alliance 
with all conservative structures, 
communities and Islamic groups in 
this country.

One of the main bodies of this 
alliance was the Gülen movement 
as named in the public or widely 
known as community (cemaat) or as 
named service movement (hizmet 
hareketi) by the community itself.

The community, which addresses a 
very large audience through their 
schools, dormitories, prep schools 
in the country or abroad, lived the 
golden era of their history during 
the AK Party rule.

In fact they were never black listed 
by the state like the other Islamist 
groups in this country.

Even during the darkest periods 
of the 28th February process and 
the following Ecevit period, the 
Gülen movement always managed 
to survive while other conservative 
groups were crashed down.

This mainly stemmed from the 
character of the movement, 
which they named as conciliatory, 
but other Islamist groups called 
concessive.

 So this movement, like others, 
positioned itself among the 
conservative base gathered around 
AK Party in 2002..

During the last 11 years, it 
would not be wrong to say they 
have benefited the most from 
the blessings of the power and 
government.

They have placed themselves deeply 
among the ranks of sectors like 
education, judiciary and security.

On the other hand they paid back 
for these blessings by supporting 
the government during all these 
years starting from 2002.

However, the first cracks of this 
alliance were seen during the peace 
process, which aimed at finding a 
solution to the Kurdish issue.

The attitude of the community 
towards the peace process was not 
more than an obligatory approval.

The discomfort became more 
evident following the talks that took 
place in Oslo between the state and 
the PKK.

The first evidences of the crisis 
appeared when the judges called the 
Undersecretary of MİT (National 
Intelligence Organization) for 
questioning, upon the claims on 
Oslo talks.

This first attempt was repulsed with 
the direct intervention of the Prime 
Minister; however the sides were 
now en garde with swords drawn.

Then came the Gezi Park events.

ÛDuring the Gezi Park events, 
the writers and columnists from 
the community, especially of the 
English journal Today’s Zaman, 
wrote very harsh articles criticizing 
the government both at home and 
abroad.

Gezi Park had become the milestone 
in the relations between the AK 
Party and the Community.

However the real expected storm 
occurred upon the debate over issue 
of prep schools.

AK Part’s project on transformation 
of the prep schools was objected 
mostly by the Gülen movement, 
which owned most of the prep 
schools in the country.

Personally I believe that prep 
schools are products of an education 
system, which is not functioning 
very well.

If you have a good system, there will 
not be a requirement for the prep 
schools.

In case the government has a plan 

to transform or even close down 
the prep schools, first they have 
to abolish the necessity for prep 
schools, in other words, make 
improvements in the education 
system.

Having said this, let us return 
to our subject; the Community, 
which felt offended with the prep 
school issue, started an operation 
against the government under 
the justification of “corruption 
operation” in December 17th, which 
was an expected move from the 
Community.

What is important here is that 
the justification which they have 
used to cover their real purpose 
is corruption and bribery, against 
which the society is very sensitive.

We are the followers of a Prophet 
who had said “if it is my daughter 
who has made theft, I will punish 
her”; we are of the belief that 
whether it is an ordinary thief, or 
an officer or even a politician and 
bureaucrat, the thief and briber 
must be punished.

The point we should not miss is that 
this is an undercover coup attempt.

It has been a while since scenarios 
on an AK Party and Turkey without 
Erdogan are being written and 
staged.

But why is Erdogan being targeted?

The answer is simple; Erdogan has 
taken a country from the edge of a 
cliff and carried it among the most 
powerful countries in the region 
and the world, and it appears this 
trend will continue this way.

Apart from achieving political and 
economic stability, he has taken 
major steps to solve the Kurdish 
issue, which is the most crucial issue 
in this country.

Abroad, he is helping the oppressed 
nations and voicing their cries.

Today in every part of the world, be 
it Palestine, Syria, Egypt, Myanmar 
or the hunger suffering Africa, it is 
this government which helps this 
nations or voice their concerns in 

the international arena.

This naturally brings us to that fact 
that countries, which have other 
plans on these regions, target 
Erdogan.

Now the government is being tried 
to be brought down through the 
hands of their once-allies.

In addition, the timing of these 
operations and claims, which are 
claimed to be followed for a long 
time, is also worth attention.

We are at the dawn of a very crucial 
elections process.

Just after the local elections, for the 
first time in our history we will be 
electing our president.

It has now become very clear that 
they do not want this nation to elect 
its president.

It is evident that they will do 
anything to prevent this.

They first tried to implement this 
plan at Gezi, but it did not work.

Erdogan and his government 
managed to overcome the Gezi 
events. 

Now they have commissioned the 
judiciary for this purpose.

However, Erdogan will overcome 
this plot as well since he has a huge 
public support behind.

This nation will not sacrifice 
Erdogan to the tutelage as 
Menderes, Ozal and Erbakan were 
sacrificed in the past. 

The real saddening issue is the 
sedition that is expanding among 
the Muslims.

It will be the Muslims who will 
suffer from the sedition and 
separation among themselves.

As Muslims, what is expected 
from us is to pray for the unity 
and goodness of all Muslims, not 
something else.

Muhammed İkbal 
SAYLIK

End of the great alliance (?)

This nation will 
not sacrifice 
Erdogan to the 
tutelage as 
Menderes, Ozal 
and Erbakan 
were sacrificed in 
the past.

Freedom and Justice Party in Egypt (HAP) urged 
UN to take action for ending “the human rights 
violations” against the prisoners in the prisons.

In a written statement from HAP, a call was made to 
take action to the UN and international human rights 
organizations” for ending inhumane practices of coup 
d’état against the prisoners “ 

In yesterday statement of HAP, international organizati-
ons were asked to hold necessary talks to ensure safety 
of life of President Mohammed Mursi, removed from 
his position with a military coup.

After the military intervention in Egypt on July 3, a 

large-scale arrest campaign started against the blow 
opponents, thousands of people were sent to prison. It 
is being expressed that Prison inmates are exposed to a 
variety of pressure and deprivation of rights such as the 
visit ban, isolation and the long detention periods.

Human rights 
violations in 
Egypt jails

HAP urged UN to give an end 
the human rights violations 
against the prisoners in the 
prisons.
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BİRBİRİMİZE DUA ETMELİYİZ
 Müslümanlar arasında yaşanan ihti-
lafların üzüntü verici olduğunu ve bu 
durumdan tüm Müslümanların zarar 
göreceğini belirten Selahaddin Seydao-
ğulları  “Kur’an-ı Kerim’de ‘fitne, adam 
öldürmekten daha şiddetlidir’ buyru-
luyor. Fitne öyle bir ateştir ki, bulaştığı 
yeri yakar kül eder. Bugün eğer Müslü-
manlar arasında bir fitne, ihtilaf, bölün-
me çıkarsa, bundan etkilenmeyecek bir 
kesim yoktur; az veya çok herkes mu-
hakkak etkilenecek, bundan zarar göre-
cektir. Bir Müslüman’a yakışan, kardeşi 
için dua etmesi, onun hayrını, iyiliğini, 
ıslahını talep etmesidir, başka türlü 
davranması değil. Allahu Teâlâ’dan 
temennimiz Müslümanlar arasındaki 
ihtilafı ve bölünmeyi ortadan kaldırma-
sıdır” dedi.

acıları sona erdirme yönünde büyük bir 
irade var. Bakın mesela son Diyarbakır 
buluşmasına, bir zamanlar hayal bile 
edilemeyecek bir tablo yaşandı. 

Şimdi korkumuz bu gelişmelerin tersine 
doğru çevrilmesidir. Bu operasyonlar 
bahanesiyle tam da seçimlerden önce 
birileri siyaseti kendi istediği şekilde 
tanzim etmek istiyor diye düşünüyoruz. 
Yanı başımızda Suriye örneği var, Allah 
korusun bizi oraya benzetmek isteyen 
güçler var, bu tuzağa düşmememiz ge-
rekir. Sayın Başbakan son derece karar-
lı, sabırlı ve tavizsiz bir şekilde hem bu 
operasyonlarla hem de varsa yolsuzluk-
la mücadele etmeli ve bu mücadeledeki 
yol arkadaşlarını da aynı istikamette 
belirlemelidir” şeklinde konuştu. 

MAZLUMLARIN UMUDU KIRILMA-
SIN
Türkiye’nin son dönemlerde mazlum 
milletler nezdinde bir umut ışığı oldu-
ğunu ifade eden Seydaoğulları Hoca 
“Bugün gerek bölgemizde ve gerek 
diğer mazlum milletlerin Türkiye’den 
ve hükümetten büyük beklentileri mev-
cuttur. Filistin’de, Suriye’de, Arakan’da, 
Afrika’da ve diğer zulüm altındaki top-
raklarda mazlum milletlere el uzatan bu 
hükümet olmuştur. Mısır’da darbeye ve 
darbecilerin katliamlarına karşı sesini 
yükselten tek ülke yine Türkiye olmuş-
tur. Şimdi bu operasyonlarla bir yerde 
mazlum milletlerin bu umudu da yok 
edilmek istenmektedir” diye konuştu. 

termesi mümkün değildir. Çünkü biz 
“hırsızlık yapan kızım bile olsa cezasını 
veririm” diyen bir Peygamberin ümme-
tiyiz. Eğer bu işlere tevessül eden birisi 
olmuşsa her kim olursa olsun cezasını 
çekmelidir. Zaten Sayın Başbakan da 
bu konuda ne kadar kararlı ve tavizsiz 
olduğunu hem gösterdi hem de her za-
man söylüyor” diye konuştu. Hüküme-
tin 11 yıldan bu yana ülkeye ve millete 
çok büyük hizmetlerde bulunduğunu 
aktaran Selahaddin Seydaoğulları özel-
likle din ve vicdan hürriyeti önündeki 
engellerin kaldırılmasıyla birlikte Müs-
lümanlar olarak büyük bir rahatlama 
yaşadıklarını söyledi.

BU TUZAĞA DÜŞMEYELİM!
Seydaoğulları Hoca, hükümetin her 
alanda halkın refahı için önemli çalış-
malar yaptığını belirterek “Yapılanlar 
elbette sadece bununla sınırlı değil, si-
yasette, ekonomide çok büyük başarıla-

ra imza atıldı. Özellikle 
bizim bölgemiz için 
çok önemli olan çözüm 
süreci devreye konula-
rak yıllardır akan kan 
ve gözyaşının durdu-
rulması için hamleler 
yapıldı ve yapılıyor. Bu 
bölgede biz çok büyük 
acılar gördük, şahit 
olduk ve yaşadık. Çe-
kilen acılardan herkes 
etkilendi. Şimdi bu 

Mardin Kızıltepe Şeyh Abdur-
rezzak Medresesi’nin üstadı 
ve bölgenin önde gelen alim 

ve kanaat önderlerinden Selahaddin 
Seydaoğulları Hoca, son günlerde yaşa-
nan gelişmelerle ilgili gazetemize önem-
li açıklamalarda bulundu. Son günlerde 
yaşanan olaylardan dolayı üzüntü ve 
endişe içinde olduklarına dikkat çe-
ken Seydaoğulları Hoca “Müslümanlar 
arasında hızlı bir fitne ateşi yayılıyor. 
Endişemizin sebebi de yolsuzluk ope-
rasyonu adıyla, içeriden ve dışarıdan bir 
takım güçlerin işbirliği içinde Türkiye’yi 
karıştırmak istemesidir. Müslümanlar 
aklıselimle hareket ederek bu oyuna 
gelmemelidir” dedi.

HÜKÜMET DE YOLSUZLUĞA KARŞI
Yolsuzluk, hırsızlık ve rüşvetin herkesin 
hassasiyet gösterdiği meseleler olduğu-
na işaret eden Seydaoğulları Hoca “Bu 
konularda hiç birimizin müsamaha gös-

Bu tuzağa düşmeyelim
Bir  Müslüman’a yakışan, kardeşi için dua etmesi, onun hayrını, iyiliğini, ıslahını 
talep etmesidir, başka türlü davranması değil.

CIA eski hukuk başmüşaviri 
John Rizzo, Hollywood oyub-
cularının ajanlık yapmak için 

CIA’Ya müracaat ettiğini iddia etti.

Anılarını yazan John Rizzo, sinema 
dünyasının ajanlıkla bağlarının sade-
ce beyazperdeyle sınırlı kalmadığını 
savunarak çok sayıda önemli oyuncu-
nun CIA için ajanlık yaptığını açıkladı. 
Rizzo,Company Man: Thirty Years of 
Controversy and Crisis in the CIA adlı 
kitabında CIA’nın Hollywood oyuncu-
larına ajanlık yapmaları için yaklaşma-
sının rutin bir işlem olduğunu ifade 
etti.

Rizzo kitabının yayımlanması vesile-

siyle verdiği bir söyleşide, “Hollywood 
ünlülerinin ekseri sol eğilimli olduğu 
düşünüldüğünden, daha muhafazakâr 
isimlerin CIA için çalıştığını düşüne-
bilirsiniz fakat liberal sanacağınız pek 
çok isim de CIA ile işbirliği yaptı” dedi. 
CIA ile işbirliği yapan ünlüler “gizli” ka-
bul edildiğinden, Rizzo kitabında isim 
vermekten kaçınıyor. Buna rağmen 
CIA›nın Hollywood’un hizmetlerine 
hangi konularda ve nasıl başvurduğuna 
ilişkin bilgi vermekten çekinmiyor. 
Rizzo’ya göre; film çekimleri, ABD 
dışında ve özellikle de CIA ajanlarının 
operasyon yürütmekte güçlük çektiği 
bir ülkede gerçekleştirildiğinde, 
CIA ajanları film ekibinin arasına 
karışıyor. Ayrıca özellikle yurtdışındaki 
propaganda faaliyetlerine destek 
vermeleri için aktörlerin yardımına 
başvuruluyor. CIA’nın gizli finansman 
sağladığı belgesellerde, bu oyuncuların 
rol alması talep ediliyor. Aynı şekilde 
Hollywood’un dünyadaki önde gelen 

bir liderle buluşan bir yıldız, görüşme-
de geçenleri ayrıntılarıyla CIA yetkilile-
rine aktarıyor.

Rizzo, CIA bünyesinde sadece 
Hollywood’la ilişkileri yönetmekle gö-
revli çok sayıda personel çalıştığını da 
açıkladı. John Rizzo, “Bu ilişkiler ben 
geldiğimde vardı ve ben ayrılırken de 
sürüyordu. Oyuncular, ABD hükümeti-
nin giremediği yerlere bile girebiliyor-
lar” diyor.

John Rizzo kitabında şöyle bir örnek 
de veriyor:  
«Büyük bir oyuncu, CIA için ajanlık 
yapmak istediğini söyler. Zira rakip bir 
aktörün CIA’ya çalıştığını öğrenmiştir. 
CIA hizmetleri karşılığında aktöre üc-
ret teklif eder fakat ünlü oyuncu teklifi 
reddedip, onun yerine 50 bin dolar 
tutarında kokain talep eder. CIA teklifi 
reddetse de, oyuncu hizmetlerini 
istihbarat servisine sunmaya devam 
etti.”

Hollywood oyuncuları CIA’ya ajanlık yapıyor
CIA eski çalışanı, büyük 
oyuncuların CIA’ya 
çalıştığını, dünya 
liderleri ile yaptıkları 
görüşmeleri kuruma 
rapor ettiklerini açıkladı.
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WE SHOULD PRAY FOR THE GOOD 
OF EACH OTHER

Stating that the disputes among Mus-
lims is saddening and that all Muslims 
shall be harmed by such disputes Se-
lahaddin Seydaoğulları concluded his 
remarks saying “In the Holy Quran it is 
preached that “sedition is worse than 
murder”. Sedition is like fire, it burns 
down everything. If there is a sedition 
or dispute among Muslims, all of them 
will be harmed. What suits a Muslim 
is to pray for the good of his Muslim 
brother or sister and plead for his well 
being and safety, not anything else. We 
pray to Allah Almighty that he removes 
the dispute and separation among all 
Muslims”.

the scene we saw there could not have 
been imagined a decade ago. 

Now we fear that these developments 
are tried to be reversed. We believe 
some circles want to design the 
politics in Turkey by using such 
probes right before the elections. 
We are neighboring Syria, which is 
experiencing the greatest tragedy of 
our age. We know that they want to 
resemble us to Syria. We should not be 
entrapped by such attempts. The Prime 
Minister should stand decisively both 
against these operations and also the 
corruption; and he must select his road 
mates at the same direction”.

FINAL HOPE FOR THE OPPRESSED 
NATIONS 

Mentioning that Turkey has become 
a hope for the oppressed people in 
many parts of the world, scholar 
Seydaoğulları said “Today there are 
expectations of the oppressed nations 
in the region or different parts of the 
world from Turkey. Turkey has been 
standing beside the people of Palestine, 
Syria, Muslims in Myanmar, Africa and 
other oppressed land. Besides Turkey 
is almost the sole country which raised 
its voice against the coup and the mass 
murders in Egypt. Now we believe that 
they want to diminish the final hope 
of the oppressed nations through such 
allegations and operations”.

daughter I will punish her”. If someone 
is involved in such acts, he should be 
punished regardless of their position. 
In fact Prime Minister Erdoğan has 
shown his decisiveness for such claims 
before”.

Selahaddin Seydaoğulları said the 
government has conducted great 
services for the people since 11 years in 
many fields and added that especially 
with the removal of the restrictions 
before freedom of religion and 
consciousness; Muslims have found 
a great atmosphere of relief in the 
country.

WE MUST NOT BE ENTRAPPED!

Seydaoğulları said; “of course their 
services are not only limited with this 
issue; many achievements have been 
conducted in politics and economy. The 
launching of the settlement process, 

which is vital for our 
region, has been a 
major step towards 
ending the bloodshed 
in this region. We 
have witnessed a lot of 
pain and sufferings in 
this area. We have all 
suffered. Now there is 
a will to end all these 
pains. Have a look at 
the latest meeting in 
Diyarbakır for instance, 

The Islamic scholar and opinion 
leader Selahaddin Seydaoğulları, 
who is based in Kızıltepe 

district of Mardin province, made 
some important remarks to the 
Journal. Stating that they are in a deep 
sorrow and concern about the latest 
developments, he said “The sedition fire 
is spreading rapidly among Muslims. 
The reason for our concern is that some 
internal and foreign circles are aiming 
to create turmoil in the country under 
the cover of graft probe. Muslims 
should not be deceived by this trick”.

PRIME MINISTER IS ALSO 
AGAINST CORRUPTION 

Stating that corruption, theft and 
bribery are issues against which 
everyone is sensitive, Seydaoğulları 
said; “we can show no tolerance at all 
to such issues. We are the followers of a 
Prophet who had said “If the thief is my 

We must not be entrapped
What suits a Muslim is to pray for the good of his Muslim brother or sister and plead 
for his well being and safety, not anything else.

Former CIA Chief Legal Advisor 
John Rizzo claimed that  Hol-
lywood actors are applying  CIA 

for spying.

John Rizzo in his memoir argued that 
spying roles of major players are not 
limited only with the silver screen, by 
announcing that they are also spying 
for CIA.  Rizzo in his book called, Com-
pany Man: Thirty Years of Controversy 
and Crisis in the CIA said that it is a 
routine procedure to spy for the CIA 
for a Hollywood actors/actresses. 
Rizzo in an interview on the occasion 
of his book’s publication: “You may 
think that as most of Hollywood celeb-

rities predominately left-leaning and 
assume that the more conservative 
names worked for the CIA, but those 
who you might consider as liberal col-
laborated with the CIA”  said. As the 
celebrities cooperating with the CIA 
are accepted as “secret”, Rizzo avoids 
announcing names in his book. De-
spite this, he is not afraid to give infor-
mation concerning on what subjects 
and how has the CIA applied for Hol-
lywood’s services.

According to Rizzo, when the film 
shoots are being carried out in out-
side of the U.S. and especially in the 
countries where CIA agents had dif-
ficulties in conducting operations, the 
CIA agents are mingling with the film 
crew. In addition to this, CIA applied 
for Hollywood actors’ to support, espe-
cially for foreign propaganda activities. 
In the documentaries which are se-
cretly funded by the CIA, these players 
are requested for taking roles. In the 

same way a Hollywood star who meet 
a leading leader in the world, transfers 
the details of the interview to the CIA 
officials.

Rizzo, also announced that many staff 
within the CIA just work for manag-
ing relations with Hollywood. John 
Rizzo states: “Those relationships had 
been going on when I started working 
and when was continuing when I left. 
“Players can go to the places in which 
the U.S. government cannot enter”.

John Rizzo gives the following exam-
ple in his book,:

“A great player says he wants to spy 
for the CIA. Because he has learned a 
rival actor’s is working for the CIA. The 
CIA offers money in exchange for his 
services but famous player rejects the 
offer, instead he demands 50 thousand 
dollars of cocaine. Although the CIA 
rejects the offer , the player continued 
to provide services to the intelligence 
service.”

Hollywood actors are spying for the CIA
A former CIA employee 
stated that, great players 
work for CIA works; 
report their talks with 
world leaders to the 
institution. 



Ocak 2014
SİVİL İNİSİYATİF18

Önceki sayından hatırlana-
cağı üzere kimliğin anla-
mı, tanımı ve tarifini ele 

almıştım. Bu sayıda ise öncelikle 
kimliğin kapsamlılığını ve gücünü 
belirleyen sebep ve amilleri; ardın-
dan da kimlik ve hüviyet kavramla-
rı arasındaki farkı inceleyeceğim.

İlkin kimliğin kapsamlılığı etkile-
yen tayin edicilere bakalım. Bunlar 
sayısaldır ve iki yönleri vardır:

İlk yönde kimlik hanesini oluştu-
ran öğeleri aynı şekilde sıralayan 
veya sıraladığını düşünen kişilerin 
sayısı arttıkça kimliğin kapsam-
lılığı genişler. Örneğin sadece on 
ya da yüz birey kendi listesinin 
zirvesine aynı öğeyi koyuyorsa bu 
durumda söz konusu edilebilecek 
kimlik tüm iktisadi ve siyasi ko-
şullar yeni bir ulus yaratmak için 
elverişli olsa dahi ulusal kimlik 
değil ama bir topluluk kimliği veya 
dini bir kimlik seviyesinde kalacak-
tır. Bu arada hemen belirteyim ki 
yeni bir ulus yaratmak için gerekli 
bu sayı da coğrafyaya ve siyasi sı-
nırlar içinde yaşayanların mevcu-
duna bağlıdır. Bu nedenle mesela 
Amerika Birleşik Devletleri’nde 
Mangas Colorado (1797-1863), 
Cochise (1812-1874) veya Gero-
nimo (1829-1909) soyundan ge-
len tüm Apaçiler de Apaçi olmak 
Amerikan vatandaşı olmaktan çok 
daha önemli olsa dahi böyle dü-
şünenlerin sayısı bu kimliği ulusal 
kimlik olarak sınıflandırmamıza 
ve kabul edebilmemize imkân ver-
memektedir. -Diğer sebepleri bir 
kenara bıraksak bile- bu durum 
başlı başına Apaçi kimliğinin olsa 
olsa topluluk veya kabile kimliği 
seviyesinde kalmasına sebep ol-
maktadır.

Sayısal tayin edicilerin ikinci yön-
de ise kimlik hanelerini oluşturan 
öğelerinin ortak olduğuna ve 
bunlar arasında yapılan sıralama-
sının aynı olduğuna inananların 
sayısı ile ortak olduğuna inanılan 
öğelerin miktarı arttıkça kimliğin 
kapsamlılığı genişler. Örneğin yüz 
birey kimlik hanelerini oluşturan 
on öğe olduğunu düşünsünler. Bu 
yüz kişiden söz konusu öğelerin 
ortak olduğuna ve bunları aynı 
şekilde sıraladıklarına inananların 
sayısı arttıkça sahip olunan kim-
liğin kapsamlılığı o oranda geniş-
leyecektir. Aynı zamanda ortak 
olduğuna inanılan öğe sayısı ne 
kadar fazlalaşırsa kapsamlılık yine 
o oranda artacaktır.

Şimdi de kimliğin gücünü etkile-
yen tayin edicilere bakalım. Bunlar 
sayısal değillerdir ve iki yönleri 
vardır: Kimlik yoğunluğu ve bas-
kınlığı.

İlk yön kimlikte görülen yoğunluk 
seviyesidir. Bir hatırlatma yapa-
yım. Bireyler esasen kendilerini (i. 
inanç; ii. acı ve pişmanlıklar yurdu 
olan geçmişe ve iii. endişeler yurdu 

olan geleceğe dair hisler gibi bazı-
ları hariç) etkileşim içine girdikleri 
kişilerle aynı değil aksine (çıkarlar, 
görevler ve imkânlar yüzünden) 
farklı görürler. Bu yüzden geçen 
yazıdan hatırlanacağı üzere yaptı-
ğım kimlik tanımımda bireylerin 
kimliklerini oluşturan öğelerin 
gerçekten “benzemesi” gerekmez 
“benzediğine inanılıyor” olmaları 
yetmektedir. Bu hatırlatma ışığın-
da yoğunluk düzeyi meselesine 
döndüğümüzde şunu söyleyebi-
liyoruz: Bu düzey (‘çok yakın’ ve 
‘oldukça yakın’ derecelerinde olu-
şan) güçlü bütünleşme ile (‘yakın 
olmayan’ derecesinde oluşan) zayıf 
bütünleşme kategorilerinde belir-
lenir. Örneğin Manchester United 
taraftarları (kimlik hanelerinin en 
üstüne Manchester United’lı olma 
öğesini koyma hali olan) Manches-
ter United’lık kimliğini (“rakibi/
düşmanı” öldürmeye varacak) 
fanatiklikten ta takımlarının başa-
rıları karşısında bir gülümseme ile 
tatmin olmaya kadar farklı yoğun-
luk düzeylerinde hissedip, sahip-
lenip yaşayabilirler. Yine, ABD’de 
basketbol takımı taraftarlarının 
kendilerini bir kabilenin üyeleri 
olarak tanımladıkları bilinir. Ha-
keza Türkiye’de Fenerbahçe Spor 
Klubü taraftarları ise takımlarını 
Türkiye Cumhuriyeti’nden farklı 
bir cumhuriyet olarak düşünür, 
çıkarlarını korur, saygı duyar ve 
kendilerini Spor Klubünün vatan-
daşları olarak görürler (Siamus Ve-
neciani piva Christiani).

Kimliğin baskınlığı ise ikinci yön-
dür. Din, milliyet, ırk, kabile, dil 
vb. kimlikleri oluşturan öğeler 
muhteva bakımından farklı bas-
kınlık ve güce sahiptirler. Örneğin 
İskoçya’da İskoç, Kalvinist, Edin-
burghlu, işçi ve kadın ögelerinden 
oluşan kimliğin baskınlığı ile Hong 
Kong’da uluslarüstü bir şirkette 
(farklı anadil konuşsalar, farklı 
din ve milletlere mensup olsalar 
da) ortak bir dil, aynı çıkarlar ve 
yüksek konumlara sahip olma 
öğelerinin oluşturduğu kimliğin 
(yani burada bunların şirket üyesi 
olma öğesini kendi kimliklerini 
oluşturan diğer unsurların üzerine 
koydukları varsayılıyor) baskınlığı 
eşit değildir.

Kapsamlılık hakkında bir karşılaş-
tırma da şu iki kavram arasında 
yapılabilir: Köken ve vatandaş-
lık. Örneğin, Almanya Federal 
Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşları 
Alman kabul edilir, en azından 
anayasal olarak. Fakat Orta Asya, 
Rusya ve diğer ülkelerde Almanya 
Federal Cumhuriyeti’nin vatanda-
şı olmayan Almanlar yaşar. Yine 
Fransa Cumhuriyeti vatandaşı 
olmayan Fransızlar da mevcuttur. 
Bununla beraber mesela Osmanlı 
Devleti’nin vatandaşı olmayan 
hiçbir Osmanlı yoktur ve olamaz. 
Çünki Osmanlılık siyasi anlaşma 

ve birleşme üzerine kurulmuştur 
ve kapsayıcılığı siyasi sınırları ile 
kayıtlıdır.1

Tüm bu bağlantılı kelimelerin öte-
sinde Türkçe’de kimlik için eşdeğer 
bir kelime bulmaya çalıştığımızda, 
kökenbilim olarak (etymologically) 
çok ilginç keşiflerde bulunmuş olu-
ruz. Klasik Türkçe’de kimlik yerine 
hüviyet kullanılır(dı).

Şimdi bu ikisi arasındaki farkı in-
celemeye geçebiliriz.

Kimlik kelimesinin kökeninde kim 
bulunur. Kim “kim geldi?” örneğin-
de olduğu gibi soru zamiri ya da 
“kim gelirse gelsin kapıyı açmayın!” 
örneğinde olduğu gibi belgisiz 
zamirdir. “Lik” ise yapım ekidir ve 
soru zamiri ile belgisiz zamiri isme 
dönüştürür, kim>kimlikte olduğu 
gibi. Kim sorusu belirsizlik, tespit 
edilememe, anlaşılmazlık, müp-
hemlik, varolmama ve araştırma 
duygularını içerir. Örneğin kim-
seden korkmam; kimsesi yok; kimse 
yemedi vb.

 Eski Yunan mitolojisinden bir 
örnekle vereyim. Homeros’un 
Odysseia’sının dokuzuncu kitabın-
da Odysseus tarafından yönetilen 
izci topluluğunun yolu (Odysseus 
Yunanca yol gösteren demek olan 
odigostan gelir) kocaman kafaları-
nın ortasında tek gözü bulunan in-
sana benzer devler olan kiklopların 
adasına düşer ve geniş bir mağa-
raya yönelirler. Mağaraya girerler 
ve bu mağaranın -dedikoduya göre 
Poseidon›un oğlu- bir kiklop olan 
Polyfimus’a ait olduğunu bilmeden 
ve orada buldukları yiyeceklerle 
şenlik yapmaya başlarlar. Polyfi-
mus bir müddet sonra çıkagelir. 
Malını gaspeden izcileri görür ve 
mağaranın ağzını hiçbir ölümlü-
nün kıpırdatamayacağı bir kayayla 
kapatır. Sonra izcileri sırayla ye-
meğe başlar. Bu durum karşısında 
Odysseus kaçış için kurnazca bir 
plan yapar. Polyfimus’u gafil av-
lamak için ona bir varil çok güçlü 
katışıksız şarap sunar. Polyfimus 
Odysseus’un ismini sorduğunda 
Yunanca kimse anlamına gelen 
‘Outis/Metis’ der. Dev, sarhoş 
olup uykuya daldığında Odysseus 

1 1876 Osmanlı Kanun-ı Esasisinde (m. 8) Os-
manlı Devleti’nin tüm tebaası dil, din, mezhep, 
ırk gözetilmeksizin Osmanlı olarak tanımlan-
mıştır ve hepsi kanun önünde eşit vatandaş-
lardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 1924 Kanun-ı 
Esasisinde (m. 88) de ilginç bir biçimde aynı 
ifadeler kullanılır: “Türkiye ahalisi din ve ırk 
farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle Türk ıtlak 
olunur.” Bu yaklaşım en azından 1940’ların so-
nuna kadar değişmez. Bizim için bu bakımdan 
ilk iş Türk lafzının Germen, Frank, Kelt gibi bir 
etnik topluluğu mu yoksa tamamen ideolojik 
bir anlaşma ve birleşmeyi mi (eğer öyleyse ki 
bu Türk’ün az çok Osmanlı’ya benzediği gerçeği 
ile karşılaşırız. Az çok dedim çünki Türk lafzı 
(Amerikan gibi) Osmanlı’dan daha geniş bir ma-
nayı ifade eder. Zira Osmanlılar siyasi anlaşma 
ve birleşme üzerine kurulmuşken Türk ideoloji 
üzerine kurulmuştur. Bu nedenle bir kişi ken-
disine (Amerikan gibi) Türk demek için Türk 
kökenine (böyle bir kökenin ne kadar olduğu da 
ayrıca tartışılmalıdır) ya da Türk devleti vatan-
daşlığına sahip olmak zorunda değildir.) işaret 
ettiğine karar vermektir. Bunun için de Türk 
tarihini yeniden baştan yazmak gerekir.

ve arkadaşları sert bir mızrakla 
Polyfimus’un sahip olduğu tek gö-
zünü kör ederler. Polyfimus acıdan 
haykırmaya ve bağırmaya başlar. 
Diğer kikloplar Polyfimus’a bunun 
sorumlusunun kim olduğunu sor-
duklarında Polyfimus kikloplara 
“Kimse” der. Bu cevap üzerine kik-
loplar fail yok diye çekilip giderler. 
Odysseus›un planı tökezlemeden 
adım adım ilerlemektedir. Sabah 
Odysseus kendini ve adamlarını 
Polyfimus’un koyunlarının altına 
bağlar. Polyfimus mutad olduğu 
üzere koyunlarını otlatmaya çıkar-
madan önce insanlar üzerlerine 
binip de kaçıyor olmasınlar diye 
koyunların üstünü eliyle yoklar 
ama altına bakmak aklına gelmez 
ve izciler böylece kaçıp kurtulurlar.

 Hikayede görüldüğü üzere kimlik 
(kim+lik>kim+se) kelimesinin ma-
nasını anlamamıza yarayacak çok 
önemli ipuçları bulunur.

Diğer taraftan klasik Türkçe’de 
kimliğin yerine kullanılan kelime 
hüviyettir. Hüviyet Arapça’da huwe 
ve hewā ile aynı köktendir. Huwe 
o ya da Allah demektir ve işaret 
zamiridir. “Yet” ise “lik” gibi yapım 
ekidir. Bu arada önemle belirtmek 
isterim ki Türkler kullanmaya 
başlamadan önce Araplarda hü-
viyet kelimesi yoktur. Bu nedenle 
hüviyet kelimesi bir Türk icadıdır. 
Hüviyet kelimesini kimlik ile karşı-
laştırdığımızda ise ilkinin açıklık, 
dakiklik, anlaşılırlık, kesinlik ve 
şeffaflık içerdiğini ve varlığı işaret 
ettiğini görürüz. Daha da ilginci 
hüviyet varolma durumu ve mahi-
yeti ile ulûhiyet anlamlarına gel-
mektedir (Sir James W. Redhouse, 
Türkçe ve İngilizce Sözlük, İstanbul 
1890). Kısaca huwe varlığı ve hüvi-
yet ise varolma durumunu ve ma-
hiyetini işaret eder.

Sonuç olarak görüldüğü üzere 
hüviyet kullanım bakımından kim-
lik kelimesinden farklı anlamlar 
ihtiva eder. Bunun yanında kimlik 
kavramı ile Batı lisanlarındaki 
identity arasında da fark vardır. 
Anlam farklılıkları sebebiyle 
Türkiye’deki tüm kimlik araştır-
maları ve kuramları kimlik kavra-
mının çağrıştırdıkları sebebiyle 
“Kimsiniz?” sorusuna cevap bulur-
larken Avrupa ve ABD’de identity 
kavramının çağrıştırdıkları sebe-
biyle “Aidiyet ve ayniyet hissettiği-
niz şahıslar veya oluşumları söyler 
misiniz?” ya da “Hangi şahıslara 
benzediğinizi düşünüyorsunuz?” 
sorularına cevap bulurlar. Belki 
bunun da ayrıntılarına başka bir 
yazıda gireriz.

Herkese iyi yıllar diler ve yeni 
yıl hediyesi olarak Ludwig 
Wittgeinstein’a (1889-1951) ait 
olan “dilimin sınırları, dünyamın 
sınırlarıdır” sözünü hatırlatmak 
isterim.

Dr. A. Teyfur
ERDOĞDU

Kimlik ya da  Hüviyet



19January 2014
GOVERNMENT INITIATIVE

As we remember we ex-
amined 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 dissimi-
larity between identity and Turk-
ish word huviyet.

First, let us look at the quantita-
tive 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 iden-
tity expands. Thus, for example, 
if only, ten or a hundred Selves 
put the same element at the pin-
nacle in their list, the identity can 
then be just a group, or a religious 
identity, but not a national iden-
tity, even if all the economic and 
political conditions are favour-
able 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, Co-
chise 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 defini-
tion 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 identifi-
cation: 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/op-
ponent”, and a fan can be satisfied 
with a smile after the team’s victo-
ries, 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, national-
ity, 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 be-
ing member of a supranational 
company, using a shared language, 
having common advantages, ben-
efits, 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 ele-
ments forming their identities.

An analogous comparison can be 
made between two elements: ori-
gin and citizenship. For example, 
all citizens of the Federal Republic 
of Germany are considered to be 
Deutsch (German), at least consti-
tutionally. But there are also Ger-
mans who do not have citizenship 
of the Federal Republic of Germa-
ny i.e. in Central Asia, Russia, and 
so on. However, it must be borne 
in mind that there was no Otto-
man who did not have citizenship 
of the Ottoman State1. Neverthe-
less, like the Germans, there are 
also some French people who do 

1  In the 1876 Ottoman constitution (a. 8) Ot-
toman citizenship was defined as, “All subjects 
(teb‘a) of the Ottoman State, regardless of re-
ligion 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, be-
cause 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 him-
self a Turk likewise American one).

not have citizenship of the Repub-
lic 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. Further-
more, in Ottoman Turkish, it used 
to be huwiyet.

In modern Turkish, the root of 
kimlik is kim (=who/whoever). 
Kim can be an interrogative pro-
noun 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 in-
definite pronoun to a noun.

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

Let us make it clear with an exam-
ple 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 Odys-
seus 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 Odys-
seus’ name, he tells him that it was 
‘Outis’ (Greek) “Kimse (Tr.) =No-
body”. Once the giant falls asleep 
drunk, Odysseus and his men 
take a hardened spear and destroy 
Polyphemus’ only eye. Polyphe-
mus cries for help. Other Cyclopes 
come by and ask Polyphemus what 
is wrong, but Odysseus’ plot suc-
ceeds. Polyphemus replies saying 
that, “Nobody has blinded me”, the 
Cyclopes, therefore, don’t bother 
to help Polyphemus. In the morn-

ing, Odysseus ties his men and 
himself to the undersides of Poly-
phemus’ 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 remark-
able 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 ear-
lier, huwiyet written with the same 
letters with huwe or hewā in Ara-
bic. Huwe means he, it, or God, and 
is a demonstrative pronoun. Fur-
thermore, 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 clear-
ness, 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 di-
vinity (Sir James W. Redhouse, A 
Turkish and English Lexicon, Istan-
bul 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. A. Teyfur
ERDOĞDU

Identity or Huviyet
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Altı Park, Eryaman Şeker Parkı, Erya-
man Emre Parkı, TOKİ Örencik Parkı, 
Uyanış Parkı, Kusçağız Parkı, Ortaköy 
Mezarlığı Hizmet Binaları ve Çevre 
Düzenlemesi, Şelaleli Tebessüm Parkı 
(Pursaklar), Dere Boyu Parkı, Nevbahçe 
Parkı, TOKİ Turkuaz Parkı, Tuana Par-
kı, Gazi Üniversitesi Girişi Koşuyolu, 
Aliya İzzetbegoviç Parkı, Prof.Dr. Nec-
mettin Erbakan Parkı.

DEKORATİF SAATLER:

Ankara Kent Merkezi ile metropol ilçe-
lerinde yapımı gerçekleştirilen 33 mey-
dan saati.

HANIM LOKALLERİ VE AİLE 
YAŞAM MERKEZLERİ:

Sincan Hanımlar Lokali, Gölbaşı Ha-
nımlar Lokali, Akyurt Aile Yaşam 
Merkezi

SAĞLIKLAŞTIRMA ÇALIŞMASI 
YAPILAN HİSARPARK CADDESİ:

Hisarpark Caddesi›nde 11 adet bina 
ve dükkanın dış cephesi yapıldı ve 
buradaki yol, kaldırım ve otoparklar 
yenilendi.

TABAKHANE CAMİİ 
RESTORASYONU:

Çıkan yangında büyük hasar gören 
Tabakhane Cami’nin yenilenen halinin 
açılışı yapılacak. Caminin ahşap 
bölümleri söküldü ve sıva raspaları 
yeniden yapıldı, çatı saçak kaplamaları 
yenilenen caminin avize, mihrap, 
minber ve kürsüsünde restorasyon pro-
jesine uygun olarak eski özgün haline 
getirildi.

MODERN TAKSİ DURAKLARI:

Çeşitli semtlerde yapımı gerçekleştirilen 
100 adet modern taksi durağı”. 

Kazan Aile Yaşam Merkezi, Sincan Aile 
Yaşam Merkezi, Elmadağ Aile Yaşam 
Merkezi, Kuzey Ankara İtfaiye Lojistik 
Binası, Dikmen İtfaiye Binası, Kazan 
İtfaiye Binası, Ortaköy Mezarlığı Camii 
ve yollar, Hacı Bayram Veli Camii Katlı 
Otopark,

Ulus Hükümet Hisar Caddeleri 
Kentsel Tasarım Projeleri, Kızı-
lay Cephe Kaplama (4 adet bina), Sin-
can 12. Cadde Pazar yeri ve Zabıta 
Binası, TOKİ Örencik Kapalı Pazar 
Yeri.

YAYA ÜST GEÇİTLERİ:

Gazi Hastanesi önü, İstanbul Yolu 
Makro Market önü, İstanbul Yolu 
Jandarma Lojmanları önü, İstanbul Y
olu TOKİ Blokları önü, Ayaş Yolu 309. 
Sokak.

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
PROJELERİ:

Elmadağ Kargalı Yeraltı Barajı, Elma-
dağ İlçesi Hasanoğlan Atıksu Arıtma 
Tesisi, Mamak İlçesi Lalahan Atıksu 
Arıtma Tesisi, Çankaya İlçesi Alternatif 
İsale Hattı,Ankara›ya yeni bağlanan ve 
mahalle statüsüne geçen köylere toplam 
41 adet paket içme suyu arıtma tesisi.

ANKARA GENELİNDE ALTYAPI 
ÇALIŞMALARI:

Son 5 yılda Ankara geneline toplam 
2.700 kilometre içme suyu, 1.900 
kilometre atık su ve 477 km. yağmur 
suyu olmak üzere toplamda 5.077 
kilometre altyapı döşenmiştir.

PARK ALANLARI:

Safa Parkı (Çukurambar), Öveçler 
Vadisi Rekreasyon Alanı, Eryaman 
Otoban Kenarı Parkı, Eryaman Metro 

Arena Spor Salonu›nda 14 Ocak Salı 
günü saat 14.00›da Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan ile Başkan Melih 
Gökçek›in açılışını yaptığı Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yapımı gerçekleş-
tirilecek projelerden bazıları şöyle:

«KÖPRÜLÜ KAVŞAK VE ALT 
GEÇİTLER:

Milli İrade Köprülü Kavşak (CHP önü), 
Seyyid Abdülhakim Arvasi Köprüsü 
(Bağlum Köprüsü), Yıldırım Beya-
zit Köprülü Kavşağı (Akyurt Kala-
ba), Necip Fazıl Kısakürek Köprüsü 
(Gimat Mezarlık), Uzay Çağı Köprü-
lü Kavşağı, Bağlıca Köprülü Kavşağı, 
Şeker Köprülü Kavşağı (3 adet), 
Batıkent 1695 Caddesi K-1 Köprüsü.

YAŞAM ALANLARI, OTOPARKLAR, 
HİZMET BİNALARI, PAZARLAR

Ankara (Sivil İnisiyatif) –  An-
kara Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapımı gerçekleşti-

rilen 214 projenin resmi açılış töreni, 
14 Ocak Salı günü, saat 14.00’da Arena 
Kapalı Spor Salonu’nda Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ger-
çekleşti.

Aralarında parklar, Köprülü kavşaklar, 
yaya üst geçitleri, aile yaşam merkezleri, 
hanım lokalleri, itfaiye binaları, katlı 
kapalı otoparklar, yer altı barajı, atık 
su ve içme suyu arıtma tesisleri, dış 
cephe yenilemeleri, meydan saatleri, 
taksi duraklarının da bulunduğu 214 
projenin resmi açılışını Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan ile Büyükşehir 
Belediye Başkanı Melih Gökçek, saat 
14.00›da Arena›da düzenlenen törenle 
gerçekleşti..

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 
Toplu Açılış

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapımı gerçekleştirilen 214 projenin resmi açılış 
töreni,  Arena Kapalı Spor Salonu’nda Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti.
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Cemetery Service Buildings and Land-
scaping Şelaleli Tebessüm Park (Pur-
saklar), Dere Boyu Park, Nevbahçe 
Park, TOKİ Turkuaz Park, Tuana 
Park, Gazi University Üniversitesi Enta-
rance Racetrack, Aliya İzzetbegoviç Park, 
Prof.Dr. Necmettin Erbakan Park.

DECORATIVE CLOCKS:

33 Clocks are being launched in Ankara 
City Center and the towns of Ankara. 

LADIES CLUBS AND FAMILY LIFE 
CENTERS

Sincan Ladies Club, Gölbaşı Ladies 
Club, Akyurt Family Life Center

RENOVATION of BUILDINGS in 
HİSARPARK AVENUE:

Street facades of 11 buildings and shops 
were made and the roads, sidewalks and 
parking lots were renewed.

RESTORATION of TABAKHANE 
CAMİİ:

Refurbished Tabakhane Cami that 
damaged in a fire will be inaugurated. 
Wooden parts of the mosque was torn 
down and the blast was re-plastered, the 
mosque›s roof eaves coating was renewed 
chandeliers, altar, pulpit and lectern were 
made according to the old original.

MODERN TAXI RANKS:

100 modern taxi ranks whose construc-
tions were carried out in various districts 
of the stand

ings), Sincan 12. Street  Market Place and 
Municipal Police Building, TOKİ Örencik  
Covered Market Place. 

PEDESTRIAN FOOTBRIDGES

In front of Gazi Hospital, İstanbul Av-
enue in front of Makro Mar-
ket, İstanbul Avenue in front of Gen-
darme Houses, İstanbul Avenue, infront 
of TOKİ Blocks, Ayaş Avenue 309. Street

PROJECTS OF ASKİ DIRECTORATE 
GENERAL:

Elmadağ Kargalı Underground Dam, 
Town of Elmadağ  Hasanoğlan Waste-
water Treatment Plant, Town of Ma-
mak Lalahan Wastewater Treatment 
Plant, Town of Çankaya  Alternative 
Transmission Line, 41 drinking water 
treatment plant in the villages that have 
been connected to Ankara recently as 
neighborhoods. 

THE INFRASTRUCTURE ACROSS AN-
KARA:

2,700 kilometers drinking water and  
1900 kilometers waste water, 477 kilo-
metres storm water pipes, totally  5077 
kilometers of infrastructure have been 
launched in the last 5 years.

PARKING LOTS:

Safa Park (Çukurambar), Öveçler Valley 
Reaction Area, Eryaman Highwayside 
Parking Lot, Eryaman Under Suub-
way Parking Lot, Eryaman Şeker Park, 
Eryaman Emre Park, TOKİ Örencik Park, 
Uyanış Park, Kusçağız Park, Ortaköy 

and the Mayor Melih Gökçek  are as fol-
lows:

“INTERCHANGES and UNDERPASS-
ES”:

Milli İrade Interchange (In front of 
CHP), Seyyid Abdülhakim Arvasi Bridge 
(Bağlum Bridge), Yıldırım Beyazit In-
terchange (Akyurt Kalaba), Necip Fazıl 
Kısakürek Bridge  (Gimat Cemetary), 
Uzay Çağı Interchange, Bağlıca Inter-
change, Şeker Interchange (3), Batıkent 
1695 Street K-1 Bridge.

LIVING AREAS, PARKING LOTS, SER-
VICEBUILDINGS, MARKETS

Kazan Family Life Center, Sincan Family 
Life Center, Elmadağ Family Life Cen-
ter, Kuzey Ankara Firefighting Logistics 
Building, Dikmen Fire Station, Kazan 
Fire Station, Ortaköy Cemetery Mosque 
and roads, Hacı Bayram Veli Mosque 
Multi-Storey Car Park.

Ulus Hükümet Hisar Streets Urban De-
sign Projects, Kızılay Cladding (4 Build-

Ankara (Non-Governmental Ini-
tiative) – The official opening cer-
emony of 214 projects carried out 

by the Ankara Metropolitan Municipality, 
was held with the participation of Prime 
Minister Recep Tayyip Erdoğan in  Arena 
Indoor Sports Hall on Tuesday, January 
14th, at 14:00 pm.  

The official opening of ceremony 214 
projecst that include parks, interchanges, 
pedestrian overpasses, family life cen-
ters, ladies premises, firehouses, storey 
underground car park, underground 
dams, waste water and drinking water 
treatment plants, exterior renovation, 
square watches, taxi stands,  was held by 
the Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan 
and the Mayor Melih Gökçek at 14.00 in 
the Arena.

Some of the projects will be carried out 
by the Metropolitan Municipality that 
were inaugurated in Arena Sports Hall 
on Tuesday, January 14 at 14.00 by the 
Prime Minister Recep Tayyip Erdogan 

Grand Openings by 
Ankara Metropolitan Municipality 

The official opening ceremony of 214 projects 
carried out by the Ankara Metropolitan 
Municipality, was held with the participation of 
Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan in Arena 
Indoor Sports Hall.
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getirildiği, kültür birlikteliği; Türk ve 
Kırgız halklarının gelecek beklentilerini 
hep yüksek tutmaktadır.

Kırgızistan ve Türkiye arasında kültü-
rel, siyasi ve ticari anlamda arzu edilen 
seviyelere kavuşmak istiyoruz. Bununla 
ilgili akademisyenlerin, kültür elçileri-
nin, iş dünyasının karşılıklı olarak bir 
araya gelmelerini sağlayacağız. Dün ol-
duğu gibi, bugünde yarında Kırgızistan 
halkının yanında olacağımızı ve İki ülke 
arasında kültürel ve ticari olarak iliş-
kilerimizi daha da geliştirip;böylelikle 
kardeşlik hukukunu daha da kuvvetlen-
direceğimize inanıyorum dedi..

larını, çıkış ya da yok oluş ihtimallerini 
kadim tartışmalar çerçevesinde ele alan 
Aytmatov, birlikteliğinin önemine dik-
kat çekiyor.

İşte bizler, Türkler ve Kırgızlar, bu yüce-
lik etrafında kol kola girmiş, geçmişini 
unutmayan 21 yüzyıl kahramanları ol-
maya namzet iki ülkeyiz.

Aytmatov’un “Gün olur asra bedel” ese-
ri de bu tez üzerine inşa edilirken, ortak 
söylemimizin de esasını oluşturmuştur.

Milli hafızamıza ait değerlerin korun-
duğu, öz’e bağlılığın her ortamda dile 

Kazakistan İş adamları ve Sanayiciler 
Birliği (KİTİAD), ilk TİKA Bişkek Ofisi 
aklımıza ilk gelenlerdir.

Ticari anlamda da, karşılıklı alış veriş 
yükselen bir trend göstermektedir. 
Bugün 250 milyon dolar seviyesindeki 
ticaretin, önümüzdeki yıllarda yüksele-
bilmesi, birbirimizi daha iyi tanımamız-
la doğru orantılıdır.

Bizden oraya, makine, telekomünikas-
yon ürünleri, hazır gıda, motorlu taşıt, 
tekstil ve giyim eşyaları giderken; biz de 
oradan, deri, kürk mamulleri, dokuma-
cılık maddeleri, hurda bakır, canlı hay-
van ve hayvansal ürünler almaktayız.

Bu ticari malların çeşitlendirilmesi ve 
gelirlerin artırılması, ülkeler arasındaki 
sosyal ve ekonomik ilişkilerin çeşitlen-
dirilmesi ile arzu edilen seviyelere ula-
şabilecektir.

Bizler arasında, şartlara göre de-
ğişmeyecek “evrensel değerler” söz 
konusudur… Aytmatov’un “küresel 
çağın bütün paradigmalarını altüst 
eden gerçekliğinin romanı”, “Dağlar 
Devrildiğinde-Ebedi Nişanlı” adlı eseri, 
adeta kader’imizin bir romanı…

Global çağın gerçeklerini, piyasa şart-
larında insan ruhunun kaçış ve arayış-

Ankara (Sivil İnisiyatif) – 
Kırgızistan Cumhuriyeti mil-
letvekillerinden oluşan heyet 

önce Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi 
Ermek İbrahimov ve Kırgızistan Türki-
ye Kayseri Fahri Konsolosu Dr. Mustafa 
Kurt ziyaret ettiler… 
 
Kırgızistan milletvekilleri Akılbek, 
Nurbek ve Malik Osman ilk ziyaretleri, 
Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Er-
mek İbrahimov›u ve Kırgızistan fahri 
konsolosu Dr. Mustafa Kurt’a oldu. 
Daha sonra birçok iş adamı ile bir araya 
gelen heyet; iki ülke arasındaki mevcut 
ilişkileri değerlendirdiklerini  bugün 
ve gelecekte neler yapabileceklerini 
masaya yatırdıklarını daha güçlü ve 
sağlam bir birliktelik sayesinde  ülkeler 
arasındaki barışa, kardeşliğe,birlik ve 
beraberliğe giden yolda nasıl bir strateji 
izlemeleri gerektiği hakkında fikir alış 
verişinde bulunduklarını ifade ettiler….

Kırgızistan fahri konsolosu Dr. Mustafa 
Kurt ziyaret ile ilgili şunları söyledi; 

Türkiye, Kırgızistan’ın bağımsızlığını 
tanıyan ilk ülkedir.

Öyle ki ilişkilerimiz hep “ilk’ler üzerine” 
kurulmuştur. İlk büyükelçilik, ilk eko-
nomik ve ticari işbirliğine dair protokol, 
ilk Türk-Kırgız İş Konseyi, ilk Türkiye-

KIRGIZSİZTAN CUMHURİYETİ 
MİLLETVEKİLLERİNDEN ANKARA ZİYARET..

Kırgızistan Başbakanının görevlendirdiği milletvekilleri bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Ankara’ya geldiler…
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expectations of Turkish and Kyrgyz 
people always high.

We want to achieve the desired levels 
between Kyrgyzstan and Turkey in 
cultural, political and commercial 
sense. However, we will provide mutual 
come together of interested academics, 
culture ambassadors and business 
world. As it was yesterday, today and 
tomorrow we will be with the people 
of Kyrgyzstan and he said;  by  further 
developing our cultural and commercial 
relations between the two countries ; 
so I believe we will further strengthen 
fraternal law ...

cooperation.

Here we are two countries, Turks and 
Kyrgyz, to be candidate arm in arm 
around the glories of the past that 
does not forget the heroes of the 21st 
century.....

While Aitmatov’s work “Some days 
equal to century” which is built on 
this thesis, also form the basis of our 
common discourse.

Cultural association which the values   
of our national memory is protected, 
self-commitment expressed in any 
environment; is to keep the future 

the first TİKA office in Bishkek.

In commercial terms, the mutual 
exchange shows a rising trend. Today’s 
trade of 250 million dollars rising in the 
coming years is directly proportional 
with better recognition of each other.

While we are exporting machinery, 
telecommunication products, prepared 
foods, motor vehicles, textiles and 
garments, we import leather, fur 
products, handloom items, scrap 
copper, live animals and animal 
products. Diversification of these trade 
goods and increase of income will be 
reaching the desired levels with the 
diversification of social and economic 
relations between the countries.

Among us, there are “universal values” 
that will not change according to the 
circumstances…

Aitmatov’s work named “novel of 
reality which upset the whole paradigm 
of the global era, “, When tilting 
the mountains-the Eternal Engaged 
“almost a novel of our destiny ...

Aitmatov who address the realities 
of the global age, seeks and escape, 
probabilities of exit and extinction of 
the human spirit in market conditions 
in the framework of discussions 
draws attention to the importance of 

Ankara (Sivil İnisiyatif) – 
Delegation of Kyrgyz MPs  
first visited Ermek İbrahimov 

Kyrgyz ambassador to Ankara and Dr. 
Mustafa Kurt  Kayseri honorary consul 
of  Kyrgyzstan- Turkey…

Kyrgyz MPs Akılbek, Nurbek and Malik 
Osman did their first visit to Ermek 
İbrahimov Kyrgyz ambassador to 
Ankara and Dr. Mustafa Kurt honorary 
consul of  Kyrgyzstan. Delegation 
that meet many businessmen later 
on expressed that ; they evaluate the 
existing relationships between the 
two countries, they think about what 
they can do today and tomorrow, 
exchange their ideas about what kind 
of a strategy they should follow on 
the road to peace, brotherhood, unity 
and solidarity between the countries 
through a more robust re association…

Honorary consul of Kyrgyzstan Dr. 
Mustafa Kurt said these about the visit; 
Turkey is the first country to recognize 
the independence of Kyrgyzstan So 
our relationship has been established 
always “on the first”. First come to 
mind are first Embassy, first Protocol 
of cooperation on the fields of 
economy and trade, the first Turkish-
Kyrgyz Business Council, the first 
Turkey-Kazakhstan Businessmen and 
Industrialists Association (KİTİAD), 

MPs of REPUBLIC OF KYRGYZSTAN 
VISIT TO ANKARA...

MPs appointed by Kyrgyz prime minister arrived in Ankara to make a series of visits...
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