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Ölüm hakkında bir deneme
An essay on death

Çanakkale Şehitlerimize Borcumuz Var!
We Owe To The Martyrs Of Çanakkale!
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Muhammed İkbal SAYLIK
Doç.Dr. A. Teyfur ERDOĞDU

Doç. Dr. Bülent ARIProf.Dr.Muharrem TUNA

17 Aralık Sürecinin Çözüm Sürecine Etkileri
Influence of the December 17 Process to the 
Settlement Process

Twitter’ına Bandım
Dunk In Twitter

Kırgızistan Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı 
Tursunbekov Chynybay Akunovich :

“Demokrasi ve ülkemize yatırımlar 
konusundan çok hassasız”
Chairman of the Kyrgyzstan Social Democrat Party 
Tursunbekov Chynybay Akunovich:

“We are very sensitive about 
democracy and investments to 
our country”

Başbakan Yardımcısı Emrullah 
İŞLER, Ankara ANTARES AVM’de 
Esnaflarla bir araya geldi…
Visit of Deputy Prime Minister 
Emrullah İşler to the Tradesmen 

Danta İnternational yetkilili Henri Jegen’e, 
Türkiye’deki faaliyetlerinden ötürü Başkent 
Uluslararası Barış ve Kardeşlik Platformu Genel 
Başkanı Dr. Mustafa Kurt tarafından plaket 
takdim edildi.

A Plaque was presented to Henri Jegen, Dante 
International authorized, for his operations in 
Turkey by Dr. Mustafa Kurt Chairman of the Capital 
International Peace and Brotherhood Platform.

Merkezi Hollanda olan, Danta 
İnternational B.V. Şirketler 
Gurubu Artık Türkiye’de…

Dante International B.V. Group 
of Companies centered in Netherlands, now in Turkey 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, 3. Nükleer Güvenlik Zirvesi kapsamında 
Hollanda’nın Lahey kentinde kabul ettiği BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile 
görüşmesinde, ağırlıklı olarak Suriye’deki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

BM Nükleer Güvenlik Zirvesi toplandı..

UN Nuclear Security Summit convened...

Gül-Ban Ki-mun görüşmesi

Gül-Ban Ki-mun interwiev
President Abdullah Gul in his meeting with UN Secretary-General Ban Ki-mun, 
within 3rd Nuclear Security Summit in the Hague, Netherlands it is said that they 
mainly discussed the developments in Syria.

Rusya’nın G-8 
üyeliği askıya alındı

Russia’s G-8 
membership suspended

Fransa Dışişleri Bakanı Fabius, 
Moskova’ya yapacağı ziyareti iptal etti 
ve Rusya’nın G-8 üyeliğinin askıya 
alındığını açıkladı.

French Foreign Minister Fabius cancels 
visit to Moscow and says Russia’s G-8 
membership is suspended.

AP, Türkiye ilerleme raporunu kabul etti.

European Parliament (EP), accepts Turkey Progress Report

Türk Dünyası  Kültür 
Başkentliği, Eskişehir’den
Kazan’a Devredildi

Turkish World Capital 
City Of Culture Title 
Transferred From 
Eskişehir To Kazan 

Fransa’nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulu, 2013 yılı Türkiye 
İlerleme Raporunu 153’e karşı 475 oyla kabul etti.

EP General Council summoned in Strasbourg, France, accepted 2013 Turkey 
Progress Report with 475 votes against 153.
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Kırgızistan (Sivil İnisiyatif) 
- Kırgızistan Sosyal Demokrat 
Parti Genel Başkanı Tursunbe-

kov Chynybay Akunovich , demokrasi ve 
Kırgızistan’a yatırımlar konusundan çok 
hassas olduklarını belirterek “yatırım 
yapmak isteyen şirketlere her türlü yardı-
ma hazırız” dedi.

Başkent Platformu Genel Başkanı, Kır-
gızistan Fahri Konsolosu Dr. Mustafa 
Kurt ve beraberindeki heyet, Kırgızistan 
Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı 
Turssunbekov Chynbay Akunovich’i ziya-
ret ederek “iki ülke arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesine yönelik” değerlendirme-
lerde bulundular. Ziyarette, kültürel ve 
ekonomik projeler ile iki ülke arasındaki 
hukuki bilgi alış verişleri konusunda 
önemli görüşmeler gerçekleşti.

Tursunbekov “KDV muafiyeti sağla-
rız”

Kırgızistan Sosyal Demokrat Parti Genel 
Başkanı Tursunbekov Chynybay Akuno-
vich Türkiye’nin son 11 yılda yaptıkları-
nın dikkate değer çalışmalar olduğunu 
vurgulayarak şunları söyledi:

“Kırgızistan ve Türkiye ilişkileri çok iyi 
seviyede… Yatırım yapmak isteyen şir-
ketlere her türlü yardıma hazırız. Sayın 
Erdoğan’ın dediği gibi önceden su akar 
Türk bakar idi. Cumhurbaşkanı Almaz-
bek Atambayev Demokrasi ve ülkemi-
ze yatırımlar hususunda çok hassas. 
Kırgızistan’a birçok ülkeden yatırım 
yapmak için gelmek istiyorlar, elbette 
biz dünyaya kapılarımızı açmışız herkes 
gelebilir ancak bizlerin ilk tercihi akraba-

larımız olan Türklerdir. Şimdi yatırım için 
gelenleri iyice inceliyoruz ve seçiyoruz.  
Kırgızistan Türkiye Fahri Konsolosu-
muz Sayın Kurt; yatırım konusunda bize 
müracaat ettiğinde her türlü yardıma 
hazırız. Bu amaçla Yap-İşlet-Devret (YİD) 
için gelen şirketlere yer verebiliriz, KDV 
muafiyeti sağlarız, yaptığınız yatırımlara 
destek olacağız ve kolaylık sağlayacağız”.

Kurt “Kırgızistan’ı bölgenin parlayan 
yıldızı haline getireceğiz”

Başkent Platformu Genel Başkanı, Kırgı-
zistan Türkiye Fahri Konsolosu Dr. Mus-
tafa Kurt, Kırgızistan’ın bölgenin parla-
yan yıldızı haline getirileceğini söyledi. 

Türkiye’nin Kırgızistan’ın bağımsızlığını 
tanıyan ilk ülke olduğunu belirten Kurt 
“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-
Kazakistan İş adamları ve Sanayiciler 
Birliği (KİTİAD), ilk TİKA Bişkek Ofisi 
aklımıza ilk gelenlerdir” diye konuştu.

Başkent Platformu’nun insan odaklı ulus-
lar arası bir platform olduğuna dikkat 
çeken Kurt, şunları söyledi:

“Platformumuz, felsefesini Osmanlı im-
paratorluğundan almıştır. ‘’İnsanı yaşat 
ki devlet yaşasın’’ anlayışı ile din, dil, 
mezhep, renk ayrımı yapmadan, dün-
yanın çeşitli yerlerinde barış kardeşlik 
adına  hizmet eden, mutlu bir dünyanın 
var olması için çaba sarf eden bir sivil 
inisiyatifiz.. Kainat bütünlük ve ahenk 
içerisinde görevini yaparken biz insanlara 
büyük görev düşmektedir. İnsanlar, bitki-
ler ve hayvanlar yerler içerler ve sonunda 
göçer giderler yani ölürler. İnsanların di-
ğer canlılardan farkı olmalı…Bitkilerden 
ve hayvanlardan farklı olarak insanlar bu 
dünyaya güzel eserler bırakırsa bu fark 
sebebi ile ölümsüzleşirler. (Tıpkı ata ba-
balarımızın yaptığı gibi). Platform olarak 
bizler inanıyoruz ki; mutlu bireylerden 
mutlu aileler, mutlu ailelerden mutlu 
toplumlar, mutlu toplumlardan mutlu 
devletler, mutlu devletlerden mutlu bir 
dünya oluşur”.

Siyasetçilere, iş adamlarına, akademis-
yenlere, sanatçılara çok büyük görevler 
düştüğünü belirten Dr. Mustafa Kurt, 
sözlerini şöyle tamamladı:

“Hep beraber Türkiye - Kırgızistan arasın-
da iktisadi, siyasi, kültürel yenilenmeyi 
sağlayacağız. Özellikle Türkiye- Kırgızis-
tan arasında daha ileri ticari alış verişler 
olsun istiyoruz. Türkiye’nin tecrübelerini 
Sivil Toplum Kuruluşları ve iş adamları-
mız vasıtası ile buraya taşımak istiyoruz. 
Kırgızistan›ın yer altı, yer üstü kaynak-
larını, Kırgızistan halkının menfaatine 
daha verimli hale getirerek, Kırgızistan›ın 
bu bölgede parlayan yıldız olmasını isti-
yoruz. Tabii ki bütün bunlar,  ortak akıl, 
ortak gönül, ortak kazanımla olacak ve 
kardeşliğimiz daha da pekişecek…  An-
cak bütün bunlardan daha önemlisi,  bu 

çerçevede; Cumhurbaşkanımız Abdul-
lah Gül’e, Başbakanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a ve Kırgız Cumhurbaşkanı 
Almazbek Atambayev’e tarihi görevler 
düşmektedir”.

Kırgızistan Emniyet Müdürü Maksat 
bey :

“Kırgızistan her ülke vatandaşı için 
oldukça güvenli bir ülke”

Kırgızistan (Sivil İnisiyatif) - Başkent 
Platformu Genel Başkanı, Kırgızistan 
Türkiye Fahri Konsolosu Dr. Mustafa 
Kurt, beraberindeki heyet ile birlikte Kır-
gızistan Emniyet Müdürü Maksat bey’i 
makamında ziyaret ederek güvenlik ko-
nusunda bilgi alış verişinde bulundular.

Emniyet Müdürü Maksat bey “Burada 
devlet var, demokrasi var”

Kırgızistan Emniyet Müdürü Maksat bey 
dışarıdan Kırgızistan’a bakıldığında gü-
venli bir ülke olmadığı imajı verilmeye ça-
lışılmasının yanlış algılamalara sebebiyet 
verdiğini belirterek “bu ülkedeki insanları 
korumak ve asayişin düzenli, insanların 
huzurlu olmasını sağlamak bizim göre-
vimizdir. Buraya gelecek Türk ve diğer 
ülke vatandaşları kendi ülkelerindeki gibi 
güvende olduklarını bilmelerini isterim” 
dedi.

Eğitim için dört yıl Türkiye’de kaldığı-
nı ifade eden Müdür Maksat, “dinimiz, 
dilimiz, mezhebimiz aynı sizleri kendi-
mizden biliyoruz.  Türkiye deki kardeş-
lerimi çok iyi tanıyorum ve sizleri çok 
seviyorum. Bana bağlı altı adet şube var. 
Bunların içinde mafya ile mücadele eden 
organize şube müdürlüğü de bana bağlı. 
Size bizzat ben taahhüt ediyorum. Asla 
Kırgızistan’da iş adamları bu ve buna 
benzer sıkıntıları asla yaşamayacaklardır. 
Burada devlet var demokrasi var” diye 
konuştu.

Başkent Platformu Genel Başkanı, Kırgızistan’ın Türkiye Fahri Konsolosu Dr. Mustafa Kurt 
ve beraberindeki heyet, Kırgızistan Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Turssunbekov 
Chynbay Akunovich’i ziyaret ederek “iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik” 
değerlendirmelerde bulundular.

Kırgızistan Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Tursunbekov Chynybay Akunovich :

“Demokrasi ve ülkemize yatırımlar 
konusundan çok hassasız”
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Erdoğan and the Kyrgyz President Almaz-
bek Atambayev”.

Kırgızistan Chief of Security Mr. Mak-
sat  :

“Kyrgyzstan is a safe country for citi-
zens of all countries”

Kyrgyzstan (Non Governmental Initiative) 
- Chairman of the Capital City Platform 
and Honorary Consular of Kyrgyzstan to 
Turkey Dr. Mustafa Kurt and accompany-
ing delegation paid a visit to Kyrgyz Chief 
of Security Mr. Maksat  and discussed secu-
rity issues.

Chief of Security Mr. Maksat  “State 
and democracy are present here”

Kyrgyzstan Chief of the Security Force Mr. 
Maksat stated that giving the image that 
Kyrgyzstan is an unsafe country when 
looked from far away can lead to misper-
ceptions and said “our mission is to protect 
the people in this country and maintain 
the security and peace for people. I want 
every Turkish and other countries’ citizens 
to know that they will be safe here as they 
are in their own country”.

Stating that he lived in Turkey for four 
years for education, Mr. Maksat said; “we 
share the same religion, language and sect, 
we know that we are the same. I know my 
Turkish fellows and I love your country. 
There are six departments under my man-
agement including the Organized crime 
Department, which fight against the mafia. 
I personally guarantee you that business-
men coming to Kyrgyzstan shall never ex-
perience security problems. We have state 
and democracy present in this country”.

and brotherhood in different parts of the 
world with the motto of “let the people 
live so the state lives” without making any 
religious, language, sectarian and racial 
discrimination. As the nature is doing its 
mission with integrity and harmony, we 
the humans have a lot of responsibilities. 
Humans, plats and animals they born, live 
and die. Unlike plants and animals, if hu-
man beings live good works behind, they 
become immortals (just like our ancestors 
have done). As a Platform we believe that 
happy individuals make happy families, 
happy families make happy societies, hap-
py societies make happy states, and happy 
states make a happy world”.

Stressing that much falls on the shoulders 
of politicians, businessmen, academicians, 
Dr. Kurt finalized his words saying:

“Altogether we will manage the economic, 
political and cultural renewal. We especially 
want the commercial relations between 
both countries to boost. We wish to trans-
fer the experience and knowledge of Tur-
key to Kyrgyzstan through NGOs and busi-
nessmen. We want Kyrgyzstan to become 
the shining star of the region through mak-
ing all resources of the country more effi-
cient and to the benefit of its people. All of 
these shall definitely be achieved through 
common mindset, common heart and com-
mon gaining and thus our brotherhood 
shall be solidified. Above all of these, the 
main responsibility falls to our President 
Abdullah Gül, Prime Minister Recep Tayyip 

flowed and Turk only 
looked”. President 
Almazbek Atambayev 
is very sensitive about 
democracy and invest-
ments to our country. 
There are people from 
different parts of the 
world who are interested 
in investing in Kyrgyz-
stan, certainly our gates 
are open to the whole 
world but our priority 
is for the Turks who are 
our relatives. Now we 

check those interested in investing and do 
selections accordingly. If Honorary Con-
sular of Kyrgyzstan to Turkey Mr. Kurt 
applies for investing here we are ready to 
provide any kind of help to him. We can 
allocate space for companies applying for 
Build-Operate-Transfer (BOT), we can pro-
vide VAT exemption and provide all kinds 
of support and assistance to investors”.

Kurt “We shall make Kyrgyzstan the 
shining star of the region”

Chairman of the Capital City Platform and 
Honorary Consular of Kyrgyzstan to Tur-
key Dr. Mustafa Kurt said Kyrgyzstan shall 
become the shining star of the region. 

Mentioning that Turkey is the first state 
recognizing Kyrgyzstan’s independence, 
Mr. Kurt said; “our relations are built on 
“firsts”. First embassy, first economic and 
commercial relations protocol, first Turk-
ish-Kyrgyz Business Council, first Turkey-
Kyrgyzstan Businessmen and Industrialists 
Association (KİTİAD) and first TİKA office 
in Bishkek are the initial things we remem-
ber at once”.

Stating that the Capital City Platform is a 
human centered international platform, 
Mr. Kurt continued:

“The Platform has obtained its philoso-
phy from the Ottoman Empire. We are 
anon governmental initiative for the 
existence of a happy world and for peace 

Kyrgyzstan (Non Governmental 
Initiative) - Chairman of the 
Kyrgyzstan Social Democrat Party 

Tursunbekov Chynybay Akunovich stated 
they are very sensitive about democracy 
and investments to Kyrgyzstan and said 
“we are ready to provide all kind of support 
to companies wishing to invest in Kyrgyz-
stan”.

Chairman of the Capital City Platform 
and Honorary Consular of Kyrgyzstan to 
Turkey Dr. Mustafa Kurt and accompany-
ing delegation paid a visit to Tursunbekov 
Chynybay Akunovich, Chairman of the 
Kyrgyzstan Social Democrat Party and dis-
cussed issues towards “improving the rela-
tions between both countries”. During the 
visit important meetings were held regard-
ing cultural and economic projects and the 
legal information exchange between both 
countries.

Tursunbekov: “We shall provide VAT 
exemption”

Chairman of the Kyrgyzstan Social Demo-
crat Party Tursunbekov Chynybay Akunov-
ich mentioned that Turkey has achieved 
significant works during the last 11 years 
and said:

“Relations between Kyrgyzstan and Turkey 
are at a very good level. We are ready to 
provide all kind of support to companies 
wishing to invest in Kyrgyzstan. As Mr. 
Erdoğan have stated, in the past “water 

Chairman of the Capital City Platform and Honorary Consular of Kyrgyzstan to Turkey Dr. 
Mustafa Kurt and accompanying delegation paid a visit to Chynbay Akunovich, Chairman of 
the Kyrgyzstan Social Democrat Party and discussed issues towards “improving the relations 
between both countries”.

Chairman of the Kyrgyzstan Social Democrat Party Tursunbekov Chynybay Akunovich:

“We are very sensitive about democracy 
and investments to our country”
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de birlikte oluşturabiliriz. Ülkeyi kaos 
ortamına sürükleme çabası içerisinde 
olanlara pirim vermemeliyiz. Çünkü, bu 
Türkiye’den başka bir Türkiye yok” diye 
konuştu.

Esnafa uygulanan kredi faizlerinin ar-
tırılmayacağına işaret eden Başbakan 
Yardımcısı Emrullah İşler, sözlerini şöy-
le sürdürdü:

“Çok çok olağanüstü durum olmadıkça 
faiz oranını artırmayacağız. Faiz oranı-
nı artırmadığımız gibi bazı önemli dü-
zenlemeler de yapıyoruz. İnşallah faiz-
siz bankacılıkla ilgili Ziraat Bankamızın 
çalışması var, Halk Bankası’nın çalış-
ması var, Vakıf Bankası’nın çalışması 
var. Artık esnafımız ne tür bir çalışma 
yapmak istiyorsa, kamu ile de yapma 
imkânı bulacak”.

not frightened off by anyone. With the 
permission of Allah, we are not going to 
give the country as a prey to the parallel 
gang and its collaborators.  

Turkey received the understanding of 
modern urbanism thanks to AK Party. 
We are grateful for the support given to 
us from our tradesmen, but this elec-
tion has a historical importance. With 
local governments a new era is going to 
start, that for a stronger Turkey, we ask 
for the support of  our tradesmen and 
our citizens to the Ak party mayoral 
candidates.  

Ankara (Sivil İnisiyatif) – Baş-
bakan Yardımcısı Emrullah İşler 
ANTARES AVM’de gerçekleştir-

diği esnaf ziyaretinde Antares AVM İcra 
Kurulu Başkanı Mustafa Çayırpınar, 
Ramazan Kahraman ve Antares Amade 
Balo ve Nikah Salonu Yönetim Kurulu 
Başkanı, ATO Meclis Üyesi Atillahan 
Kurt ile bir araya geldi.

İşler “Güçlü bir Türkiye için birlik ve 
beraberliğimizi muhafaza etmeliyiz”

Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler 
modern şehirciliğin AK Parti ile günde-
me geldiğini belirterek yerel seçimlerin 
oldukça önemli olduğunu söyledi. İşler, 
ekonomideki istikrarın siyasi istikrar 
ile söz konusu olacağına dikkat çekerek 
“bizler, birlik ve beraberliğimizi mu-
hafaza edebilir isek, güçlü Türkiye’yi 

ANKARA (Non governmen-
tal Initiative), Deputy Prime 
Minister Emrullah İşler visited  

tradesmen of Antares Shopping Center. 

He paid visits to Executive Board mem-
bers Mustafa Çayırpınar,  Ramazan 
Kahraman and Antares Amade prom 
and wedding halls’ Chairman of the Bo-
ard and a councilman of Ankara Cham-
ber of Commerce Atillahan KURT. 

The deputy prime minister, Mr. İşler 
who met tradesmen in the shopping 
center, was met with great interest of 
the tradesmen…

 In his speech Mr. 
Emrullah İşler 
stated that «Tra-
desmen  wants us 
to stand upright, 
‹We are aware of 
the games played,› 
they say.» indica-
ting the tradesmen 
also  support them, 
Mr. İşler continued 
his speech by sa-
ying «we are cristal 
clear that we are 

Başbakan Yardımcısı 
Emrullah İŞLER, Ankara 
ANTARES AVM’de 
Esnaflarla bir araya geldi…

Visit of Deputy Prime 
Minister Emrullah İşler 
to the Tradesmen 

“Bizler, birlik ve beraberliğimizi muhafaza edebilir isek, güçlü 
Türkiye’yi de birlikte oluşturabiliriz. Ülkeyi kaos ortamına 
sürükleme çabası içerisinde olanlara pirim vermemeliyiz. 
Çünkü, bu Türkiye’den başka bir Türkiye yok”
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Ankara (Sivil İnisiyatif) – Dünya 
Kadınlar Günü dolayısıyla, Pur-
saklar Belediyesi ve Asfor-Arus 

Nikah ve Balo Salonları’nın sponsorlu-
ğunda gerçekleştirilen “Kadının Dünya 
ve Türk Toplumundaki Yeri” ana temalı 
panele konuşmacı olarak katılan Başkent 
Uluslar arası Barış ve Kardeşlik Platfor-
mu Onursal Başkanı Ramazan Toprak 
“İnsanlar Şiddet ile değil, Sevgi ile yetişti-
rilmelidir” dedi.

Panele Toprak’ın yanı sıra Başkent Ulus-
lar arası Barış ve Kardeşlik Platformu 
Genel Başkan Vekili ve Türk Hukuk Ens-
titüsü Yönetim Kurulu Üyesi Av. Neslihan 
Duran Kocakaya ile Asfor&Arus Nikah ve 
Balo Salonları ile Özler Döner Yönetim Ku-
rulu Başkanı Cemalettin Ercan da katılım 
sağlayarak birer konuşma yaptılar.

Toprak “İnsanlar Şiddet ile değil, Sevgi 
ile yetiştirilmelidir”

Panelde bir konuşma yapan Başkent 
Uluslar arası Barış ve Kardeşlik Platformu 
Onursal Başkanı Ramazan Toprak kadına 
yönelik şiddet suçunu işleyenlerin “Neden 
yaptın?” sorusuna cevabının genel itibariyle 
“Sevdiğim için” şeklinde olduğunu belirte-
rek “dünyada hiçbir sevgi öldürmez, böyle 
bir sevgi şekli olamaz” dedi.

Ankara (Civil Initiative) – On the 
occasion of International Women’s 
Day, Ramazan Toprak, Honorary 

President of Capital International Peace 
and Brotherhood Platform, participated 
as a speaker in the panel which the main 
theme of discussion is “Woman’s Place 
in the World and Turkish communities” 
held under the sponsorship of Pursaklar 
Municipality and Asfor-Arus Wedding 
and Prom Halls, said that “People 
should be grown with LOVE not with 
VIOLENCE” 

Along with Toprak adv. Neslihan 
Duran Kocakaya Deputy Chairman of 
the Capital International Peace and 
Brotherhood Platform  and Board 
Member of Turkish Law Institute 
and Cemalettin Ercan Chairman of 
Administration Board of  Asfor & Arus 
Wedding and Ballrooms and Özler Döner 
made their speeches by participating in 
the  Panel.

Toprak “People should be grown with 
LOVE, not with VIOLENCE” 

Ramazan Toprak Honorary President 
of Capital International Peace and 
Brotherhood Platform who made a 
speech at the panel stated that when the 
perpetrators of violent crimes against 
women are asked “why do you do this?” 
they answered “because I love her”. He 

Mesleki tecrübelerinden örnekler veren 
Toprak, özellikle doğu ve güneydoğu 
Anadolu bölgesinde erkeklere sorulan 
“kaç kardeşsiniz” sorusuna kız kardeşleri 
saymadan cevap verilmesinin, kadınlara 
verilen değerin ifadesi açısından oldukça 
önemli olduğa dikkat çekti.

Töre cinayetlerine ve kadına hiçbir şekil-
de yaşam hakkı tanınmamasına da vurgu 
yapan Toprak,  “oysa ki İslam dininde 
kadın ne kadar kıymetli ve önemli bir 
varlıktır. Gerek Peygamber Efendimiz 
(SAV), gerekse Hz. Ömer Efendimiz eşle-
rine karşı gösterdikleri ince tavırlar tüm 
İslam alemine örnek teşkil etmektedir” 
diye konuştu.

Toprak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cennet anaların ayağının altındadır 
sözü ne kadar doğru bir atasözü ise kızını 
dövmeyen dizini döver de o kadar yanlış 
bir atasözüdür. Kızını döven insanların 
nihayetinde dizlerini nasıl dövdüklerini 
medya aracılığı ile izlemekteyiz. İnsanlar 
şiddet ile değil, sevgi ile yetiştirilmelidir”.

Neslihan Duran Kocakaya “Kadın 
eğer isterse ve inanırsa çok başarılı 
olur”

Panelin bir diğer konuşmacısı Başkent 

said that “any love does not kill in the 
world; this cannot be a shape love”

Toprak who gave examples of his 
professional experiences drew attention 
that the question of “how many siblings 
you are” asked to the men especially in 
East and Southeast Anatolia is replied 
without considering sisters  and this 
is quite important sign in terms of the 
value given to women.

Toprak who emphasize honor killings 
and no right to live for women said that 
“whereas women in Islam how precious 
and important asset. Both our Prophet 
(SAV) and Hz. Omar’s polite attitudes 
against their wives are exemplary in the 
whole Islamic world”

Toprak, continued his words:

How much the proverb “Heaven is under 
the feet of mothers” is true “spare the rod 
spoil the child” is that much wrong.  We 
watch through media that the one who 
beat their daughters  how they beat their 
knees. People should be grown with love, 
not with violence.

Neslihan Duran Kocakaya “If the 
woman wants and believes she would 
be very successfull”

Another speaker of the Panel adv. 

Uluslar arası Barış ve Kardeşlik Platfor-
mu Genel Başkan Vekili ve Türk Hukuk 
Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 
Neslihan Duran Kocakaya ise kadının 
eğer isterse ve inanırsa çok başarılı olabi-
leceğine dikkat çekti.

Medeni kanunun yenilendiğini ve kadını 
korumaya yönelik pek çok değişikliğin 
hayata geçtiğini belirten Kocakaya “bir 
boşanma anında mal paylaşımından tu-
tunuz da, evlenmeden evlat edinmeye 
kadar hemen her konuda iyileştirmeler 
yapıldı” diye konuştu.

Kocakaya, şunları söyledi:

“Kadınlar olarak artık gündelik yaşamın 
her yerindeyiz. İş hayatında, okullarda, 
trafikte, ticarette kısacası akla gelebilecek 
her yerde.  Aktif bir şekilde gündelik ya-
şamın içerisindeyiz. Gündüzleri evin reisi 
gibi hayati sorumluluklarımızı yerine 
getirirken, akşamları da evin hanımı ola-
rak, bir anne olarak sorumluluklarımızı 
yerine getiriyoruz. O yüzden bizlerin her 
konuda bilgi ve birikim sahibi olması ge-
rekmekte. Yeni medeni kanun ile birlikte 
ev yaşamımızda da artık evin erkeği ile 
eşit durumdayız”.

Kadın olmanın hiçbir toplumda bir eksik-
lik değil, aksine bir avantaj olduğuna de-

Neslihan Duran Kocakaya, Deputy 
Chairman of the Capital International 
Peace and Brotherhood Platform and 
Board Member of Turkish Law Institute, 
drew attention that “If the woman want 
and believe she would be very successfull”

Kocakaya indicating that Civil Code 
is renewed and many changes started 
to be implemented for the protection 
of women said that “improvements 
in almost every aspect were made 
from sharing of goods instantly to the 
marriage and the adoption in case of a 
divorce. 

Kocakaya, said these:

“We as women are in all around of 
everyday life now. We are in business, 
schools, traffic and trade in short 
everywhere imaginable. We are in 
everyday life in an active way. During 
daytime, while we are fulfilling our vital 
responsibilities as head of the house, in 
the evening we fulfill our responsibilities 
as a mother and a housewife. That’s why 
we are required to have information and 
knowledge in any subject. With the new 
civil code in our house life we are even 
equal to the man of the house.”

Kocakaya who mention being a woman 
is not a lack, but rather an advantage in 
any society, emphasized especially the 

ğinen Kocakaya, özellikle İslam âleminde 
kadının yerinin önemine okuduğu hadis-
lerle vurgu yaptı.

Panel sonrası “Dünya Kadınlar Günü Ka-
dınlar Matinesi” pek çok sanatçının katı-
lımıyla geç saatlere kadar devam etti.

Gecenin sonunda bir konuşma yapan 
Asfor&Arus Nikah ve Balo Salonları ve 
Özler Döner Yönetim Kurulu Başkanı 
Cemalettin Ercan ise tüm katılımcılara te-
şekkür ederek “Hepinizin Dünya Kadınlar 
Gününü kutlarım” dedi. 

importance of the role of women in the 
Islamic world with the hadith she read.

After the panel “International Women’s 
Day of Women Matinee” continued 
until late with the participation of many 
artists. 

Cemalettin Ercan, Chairman of 
Administration Board of Asfor & Arus 
Wedding and Ballrooms and Özler Döner 
in his speech at the end of the night 
thanking to all participants he said “ I 
celebrate International Women’s Day of 
all “

“İnsanlar ŞİDDET ile değil, SEVGİ ile 
yetiştirilmelidir”

“People should be grown with LOVE 
not with VIOLENCE” 

“Kadının Dünya ve Türk Toplumundaki Yeri” ana temalı panele konuşmacı olarak katılan Başkent 
Uluslar arası Barış ve Kardeşlik Platformu Onursal Başkanı Ramazan TOPRAK:

Ramazan Toprak, Honorary President of Capital International Peace and Brotherhood Platform, 
participated as a speaker in the panel which the main theme of discussion is “Woman’s Place in the 
World and Turkish communities”: 
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Son günlerde seçimlerin 
yaklaşmasıyla birlikte, 
Türkiye’de siyasi tansiyon 

iyice yükseldi. Yapılan eylemler, 
bunlara verilen karşılıklar; ar-
kasından gelen ölüm haberleri; 
toplum genelinde sabır sınırlarını 
zorlar hale geldi. Tam da akl-ı se-
lim sahibi kimseler artık birileri 
bir şeyler yapmalı demeye başla-
mışken; bir de baktık ki 18 Mart 
gelmiş çatmış. Takvimde bu tarihi 
görünce, kendi kendime önce tüm 
şehitlerimizin ruhlarına bir Fatiha 
okudum. Sonra da “Allah razı ol-
sun, bizler bu günleri görelim diye 
vatan için canlarını verdiler, şeha-
det mertebesine erdiler; bununla 
da kalmadılar, biz ülkeyi bir kaos 
ortamına sürükleyince zafer yıldö-
nümleriyle Hazreti Hızır (A.S) gibi 
yetiştiler” dedim. Gerçekten özel-
likle son birkaç ay içerisinde, ülke-
de son derece istenmeyen olaylar 
yaşandı. Bunların sonucu olarak 
toplum gerildi, birbirinden uzak-
laştı. 18 Mart geldiğinde görüldü 
ki herkes aynı dilden konuşabili-
yor, aynı duyguları paylaşabiliyor. 
Bu günde başta sosyal medya 
olmak üzere, herkes atalarımıza 
saygı ve şükranlarını aynı ağızdan 
dillendirdi. Yaşananlar, geleceğe 
yönelik sararmaya yüz tutmuş 
umutlarımın yeniden yeşermesini 
sağladı.

Her yıl 18 Mart geldiğinde lise 
yıllarımda dinlemiş olduğum 
yaşanmış bir olayı hatırlarım ve 
gözlerim dolar. İnsanımızın, vata-
nımızın, kültürümüzün ne kadar 
değerli olduğunu yeniden anımsa-
rım. Mümkün olduğunca çok kişi-
ye de anımsatma gayreti içerisine 
girerim. Birçoğumuzun bildiği bu 
olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Yıl 1915, yer Çanakkale. Üstteğ-
men Faruk cepheye yeni gelen 
askerleri kontrol ediyor; bir taraf-
tan da onlarla laflıyor, nerelisin 
gibi sorular soruyordu. Bir ara 
saçının ortası sararmış bir çocuk 
görür. Merakla, “Adın ne senin ev-
ladım” der. Çocuk, “Ali” diye cevap 
verir. “Nerelisin?” der komutan. 
Ali,”Tokat Zile’denim” diye cevap 
verir. Komutan, “Peki evladım bu 
kafanın hali ne?”. Ali, “Anam cephe-
ye gelirken kına yaktı komutanım” 
der. “Neden?” der komutan. Ali, 
“Bilmiyorum komutanım” der. Ko-
mutan, “Peki gidebilirsin Kınalı Ali” 
der. O günden sonra herkes ona 
Kınalı Ali der. Herkes kafasındaki 
kınayla dalga geçer. Kısa sürede 
cana yakın ve cesur tavırlarıyla 

tüm arkadaşlarının sevgisini kaza-
nır. Bir gün ailesine mektup yaz-
mak ister. Ali’nin okuma yazması 
da yoktur. Arkadaşlarından yar-
dım ister ve hep beraber başlarlar 
yazmaya. Ali söyler, arkadaşları 
yazar “Sevgili anacığım, babacığım 
ellerinizden öperim, ben burada çok 
iyiyim beni merak etmeyin” diye 
başlar. Kız kardeşini, kendinden 
bir küçük erkek kardeşini sorar; 
köyündekilerin burnunda tüttü-
ğünü yazdırır. Kendilerini merak 
etmemesini, kendileri var oldukça 
düşmanın bir adım bile ilerleye-
meyeceğini yazdırır. Gururla mek-
tubu bitirir, neden sonra aklına 
gelir ve yazının sonuna anasına 
not düşer: Ali’nin kendisinden 
hemen sonra askere gelecek bir 
kardeşi daha vardır. “Anacağım ka-
fama kına yaktın; burada komutan-
larım ve arkadaşlarım benle hep dal-
ga geçtiler; sakın kardeşim Ahmet’e 
de yakma, onla da dalga geçmesinler 
der, ellerinden öptüm” diye bitirir. 
Aradan bir kaç gün geçer. İngi-
lizler kati netice almak için tüm 
güçleriyle Gelibolu’ya yüklenirler. 
Bu cepheyi savunan erlerimiz 
teker teker şehit düşmüşlerdir. 
Onlara takviye olarak giden yedek 
kuvvetler de yeterli olamamış, on-
ların sayılarında da epey azalma 
olmuştur. Gelibolu düşmek üze-
redir. Kınalı Ali’nin komutanı da 
olaylar nedeni ile yerinde duramı-
yordur. Kendisinin bölüğü henüz 
düşman askeri ile birebir savaşa 
hazır değildir. Komutanlarının 
bu düşünceli halini gören Kınalı 
Ali ve arkadaşları, komutanlarına 
düşmanla birebir savaşmak iste-
diklerini söylerler. Komutanlarına 
onları düşmanla savaşa sokmaları 
için adeta yalvarmaya başlarlar. 
Komutan öyle çaresizdir ki, asker-
lerinin bu isteğini çaresizlikten 
ötürü kabul edip; onları düşma-
nın üzerine gönderir. Birçok er 
gibi Kınalı Ali de o gün orada 
şehit düşer. Günler sonra, Kınalı 
Ali’nin son yazdığı mektuba an-
nesinden yanıt gelir. Komutanları 
bu mektubu hep birlikte buruk 
ve yaşlı gözlerle okurlar. “Oğlum 
Ali nasılsın iyi misin? Çokça selam 
eder gözlerinden öperim yavruumm. 
Öküzü sattım paranın yarısını sana, 
yarısını da cepheye gidecek kardeşi-
ne veriyorum. Şimdi öküzün yerine 
tarlayı ben sürüyorum. Zaten artık 
zahireye de fazla ihtiyacımız olmadı-
ğı için yorulmuyorum. Bir anan, bir 
bacın bir ben… Yediğimiz içtiğimiz 
ne ola ki. Üç beş kuruş para bize ye-
ter de artar bile. Siz sakın bizi merak 
etmeyin, bizi düşünmeyin. Köy de, 

köylü de hep birden iyicedir. Burada 
hiç bir yaramazlık yoktur. Gece gün-
düz duacınızım oğluummm; hasretin 
iyice bir büyüdü içimde ama ondan 
başka da bir düşüncem kederim yok-
tur çok şükür der ve ekler “Ali ana-
nın da sana diyeceği bir şey var...” 
der. Annesi, “Oğlum Ali; yazmışsın 
ki kafamdaki kınayla dalga geçtiler; 
kardeşime kına yakma demişsin. 
Kardeşine de yaktım. Komutanları-
na, arkadaşlarına söyle, senle dalga 
geçmesinler. Adettir, bizde üç şeye 
kına yakılır.1-Gelin kıza; gitsin aile-
sine çocuklarına kurban olsun diye. 
2-Kurbanlık koça; Allah’a kurban 
olsun diye. 3-Askere giden yiğitleri-
mize; vatana millete kurban olsun 
diye. Bu dediklerimi komutanlarına 
ve arkadaşlarına bir bir iyice anlat 
e mi oğlum. Gözlerinden öper selam 
ederim. Allah’a emanet olun.”

O sırada mektubu okuyan Ali’nin 
komutanı ve silah arkadaşları hıç-
kıra hıçkıra ağlamaktadırlar… 

(Bu mektubun aslı, Çanakkale 
Müzesi’nde sergilenmektedir.)

Çanakkale Savaşı, atalarımızın 
kahramanlık hikâyeleriyle doludur 
ve yukarıda anlatmış olduğum 
bunlardan sadece bir tanesidir. 
Hangi koşul altında olursa olsun, 
atalarımız istiklal inançlarını hiç-
bir zaman yitirmemiş; zaferi ka-
zanana kadar kahramanca savaş-
mışlardır. 18 Mart 1915 günü de 
en şiddetli çatışmaların yaşandığı 
gün olarak tarihe geçmiş ve her yıl 
“Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri 
Anma Günü” olarak kutlanmaya 
başlanmıştır. Bize düşen; sadece 
18 Martlarda değil, her an, her 
davranışımızda atalarımıza karşı 
sorumluluğumuzun bilinciyle ha-
reket etmemizdir. 

Gelibolu yarımadasını gezenler, 
Çanakkale Savaşında milletimizin 
nasıl tek yürek, nasıl tek bilek 
olduğunu açıkça görürler. Yarıma-
danın her metrekaresi atalarımı-
zın kahramanlıklarıyla ve savaşın 
korkunç izleriyle doludur. Bu va-
tan, yukarıda anlatılan olayda da 
görüldüğü gibi kolay kazanılmadı, 
kolay elde tutulmadı. Bu uğurda 
atalarımız canlarından, eşlerin-
den, dostlarından, mallarından 
oldular. Bizim de bıraktıkları mi-
rasa gereken saygıyı göstermemiz 
gerekir. 

Çanakkale kahramanlarının to-
runları, son birkaç yılda siyasile-
rin de etkisiyle gerilen ortamda 
birbirlerine iyice tahammülsüz ve 

kindar hale getirildi. Sosyal med-
yada yer alan mesajlar ve internet-
teki haber yorumları bunu açıkça 
gösteriyor. Öyle bir noktaya geldik 
ki; bir taraf 15 yaşında öldürülen 
bir çocuk için hüzünlenmek yerine 
ağır ifadeler kullanıyor, diğerleri 
ise görevi başında şehit olan polis 
memurlarına ağza alınmayacak 
sözler sarf ediyor. Hani nerede 
kaldı Müslümanlığımız, nerede 
kaldı atalarımızdan yadigâr değer-
lerimiz, nerede kaldı insanlığımız. 
Yakışıyor mu bu tavırlar, bu sözler 
bize? Arkalarından bir Fatiha oku-
muyorsan bile sus bari! 

Birkaç gün önce yaşanan olaylarda 
bir cinayet daha işlendi. Nereye 
gidiyoruz, nereye götürülüyoruz. 
Buna artık dur demek gerekmez 
mi? Şu andan itibaren başta si-
yasiler olmak üzere herkes acilen 
kendine çeki düzen vermeli, kin 
ve nefret yaratacak yaklaşımla-
rı terk etmeli. Bu senaryoların 
benzerlerini geçmişte Çorum’da, 
Kahramanmaraş’ta, Sivas’ta ve 
daha birçok yerde yaşadık. Şimdi 
de bunlara yenilerini eklemek is-
tiyorlar. Yazık değil mi bu ülkenin 
solan fidanlarına. Onların hepsi 
bizim, hepsi çok değerli; ayırma-
dan, fark gözetmeden. Protesto 
etmek hak ama yakmadan, yık-
madan, medenice; gösterilerin 
kontrollü bir biçimde yapılmasını 
sağlamak yetki ama dövmeden, 
zarar vermeden. Kendi gemimizde 
saadet içerisinde yaşamak varken, 
başkalarının kayığına binmek bize 
yakışmaz. İster siyasi, ister eylem-
ci, isterse kamu görevlisi olsun; 
lütfen kimsenin kışkırtmasına 
gelmeyelim. Demokrasiden ve 
çağdaşlıktan hiçbir zaman ödün 
vermeyelim. Gösteri yapmak ana-
yasal bir haktır; ancak görünen 
o ki artık sokak eylemleri hangi 
taraftan olursa olsun kötü niyetli 
kimselerin kontrolüne geçmiştir. 
Lütfen bu kötü niyetli kimselerin 
ekmeğine yağ sürmeyelim. Ayrıca 
sosyal medya ya da internet site-
leri üzerinden kimseye medeni 
ölçüleri aşarak sözlü saldırılarda 
bulunmayalım. Bu dönemde lüt-
fen daha dikkatli, hoşgörülü ve 
anlayışlı olalım ki, bu sıkıntılı 
günler geçtiğinde birbirimize bak-
maya yüzümüz olsun. 

Bu süreçte tüm halkımızdan so-
rumsuz davranmamalarını ve Ça-
nakkale şehitlerimizin kemiklerini 
sızlatmamalarını rica ediyorum. 

Saygılarımla…

Prof.Dr.
Muharrem TUNA

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZE 
BORCUMUZ VAR!
Özellikle son birkaç ay içerisinde, ülkede son derece istenmeyen olaylar yaşandı. 
Bunların sonucu olarak toplum gerildi, birbirinden uzaklaştı. 18 Mart geldiğinde 
görüldü ki herkes aynı dilden konuşabiliyor, aynı duyguları paylaşabiliyor. 
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As the elections approach, 
the political tension 
in Turkey steadily 

increased. The movements, 
counter movements, the death 
events have forced the limits 
of the patience throughout the 
society. As we started to say the 
wise should do something, we 
found out that March 18 has 
already come. When seeing this 
date in calendars first I prayed 
for all the martyrs. Then I said 
to myself “May God be pleased 
wit them; they sacrificed their 
lives and became martyrs for the 
motherland and make us live 
in peace; in addition they saved 
the day as if sent by God in a 
time when we needed to relieve 
the chaos nowadays”.  We have 
witnessed non desired events in 
this country especially during 
the past few months. As a result, 
the tension increased and the 
society distanced from each 
other. When March 18 came, 
we saw that everyone can speak 
the same language and share 
the same feelings. In this day 
everyone sounded their respects 
and gratitude for our ancestors in 
different platforms including the 
social media. This lead to revival 
of the hopes for the future, which 
were fading away.

Every year in March 18, my eyes 
fill with tears when I remember 
something I first heard when I 
was at high school. I once again 
remember how valuable is our 
homeland, culture and people. I 
try to spread this memory to as 
many people as possible. I would 
like to share this event, which I 
think most of you know about. 

It is the year 1915, Çanakkale. 
First Lieutenant Faruk checks 
the newly arrived soldiers and 
meanwhile talks with them asking 
where do they come from etc. He 
sees a soldiers whose hair in the 
middle is yellowish unlike the rest 
of his hair. Curiously he asks him 
“What’s your name son “. The boy 
replies: “Ali”. “Where are you from?” 
asks the commander. “From Tokat 
Zile” replies Ali. Commander asks 
again; “Son, what has happened to 
your head?” Ali replies, “My mother 
applied henna to my hair, sir”. 

“Why?” asks the commander. Ali 
replies, “I don’t know, Sir “. “Alright, 
you can go now Kınalı Ali (Ali with 
henna)” says the commander. 
After that day everyone calls him 
“Kınalı Ali” and make fun of the 
henna on his hair. It is not long 
before everyone in the battalion 
like him for his friendly and brave 
character. One day he decides to 
write a letter to his family but 
since he is illiterate he asks for 
the help of his literate friends. He 
says and his friend writes “Dear 
mum and dad, I kiss your hands (a 
tradition in the Islamic societies 
to show respect to the elder); I am 
very fine here, do not be anxious 
about it”. Then he asks about his 
sister and younger brother and 
says that he misses everyone in 
the village. He adds that as long 
as they stand here, the enemy 
would move even one step. At the 
end of the letter he remembers 
and issue and asks his mother; 
“Mum, you had applied henna to 
my head; here my commanders 
and my friends all made fun of me. 
Do not do the same fro my brother 
Ahmed, or else they will make fun 
of him too”. A few days pass and 
the British forces attack Gallipoli 
with all their forces to get a final 
grip. All the soldiers defending 
this front were martyred one by 
one. The substitute force was also 
not sufficient and had lost most 
of its ranks. Gallipoli was about 
to fall and commander of Kınali 
Ali was very concerned because 
his squadron was not prepared 
for a direct battle with the 
enemy. Seeing their commander 
concerned, Kınali Ali and his 
friends tell their commander that 
they want to fight against the 
enemy. Having no other choice, 
the commander sends them 
against the enemy. Like many 
other soldiers, Kınali Ali was also 
martyred that day. Days after 
Ali’s martyrdom, his mother’s 
letter arrives to the squadron. His 
commanders read his mother’s 
letter with tears flowing from 
their eyes. “My dear son Ali, how 
are you? I kiss from your eyes (a 
tradition in the Islamic societies to 
show love to the younger) my son. 
I have sold the ox and I am sending 
half of its amount to you and I will 

give the other half to your brother 
who is about to join the army. Now 
I am plowing the field. Since we do 
not need much cereal, I am not that 
tired now. We will survive with a 
few pennies. Do not worry about 
us. We and all the villagers are fine. 
We are praying for you day night 
my son. I have no any concern apart 
from your longing, which is growing 
every single day. My son, you have 
asked in your letter that your friends 
made of the henna on your hair 
and asked me not to do the same 
for your brother. My son, I did the 
same for your younger brother. Tell 
your commanders and friends that 
we apply henna to three: 1- To the 
bride; so that she goes and sacrifices 
herself for her family and children; 
2- To the ram to be sacrificed for God 
and 3- To the braves who we sent 
to the army so that they sacrifice 
themselves for the homeland and 
nation. Tell this to your commanders 
and friends my son. May Allah 
protect you”.

Reading these words, Ali’s 
commander and friends fall 
into tears (the original copy of 
this letter is in the Çanakkale 
Museum).

Çanakkale Battle is full of heroic 
tales of our ancestors; the one I 
told above is only one of them. 
No matter what the conditions 
are, our ancestors never lost their 
belief for freedom and fought 
until the victory. 18 March 1915 
has become to be known as one of 
the fiercest battle days in history 
and is being commemorated 
as “Commemoration Day of the 
Martyrs and Çanakkale Naval 
Victory” every year. What is 
expected from us is to act with 
a responsibility to honor our 
ancestors everyday not only on 
March 18. 

When walking around the 
Gallipoli peninsula, one can see 
how our nation had become a 
single heart and single fist during 
the Çanakkale Battle. Every 
square meter of the peninsula 
is full of the heroism of our 
ancestors and fierce marks of the 
war. This land was not saved and 
defended so easily. Our ancestors 
lost their lives, families, friends 

and properties for this cause. 
We have to suspect their legacy 
properly. 

The descendants of the Çanakkale 
heroes have become malevolent 
against each other in this 
tense atmosphere with the 
contributions of politicians. The 
messages in the social media and 
news on the internet are clear 
evidences for this. We have come 
to a point that one group says 
harsh words for a 15 year-old 
boy killed while other groups do 
the same for police officer killed 
during the events. Where are our 
values of Islam, values we have 
inherited from our ancestors and 
where is our humanity? If you do 
not pray after these people killed, 
then just remain silent! 

Another murder was conducted 
during the events a few days 
ago. Where are we heading to? 
Don’t we have to say “halt” to 
this? Everyone, especially the 
politicians should leave aside 
their current attitudes that 
bring hatred. We have seen 
similar scenarios in the past in 
Çorum, Kahramanmaraş, Sivas 
and many other places. Is it not 
a pity that the young values of 
this country fall? Protesting is a 
right but it should be done in a 
civilized manner without burning, 
destroying and harming anyone. 
We should not be provoked by 
others while leaving happily in 
this ship. We should never step 
back from democracy and being 
civilized. Demonstration is a 
constitutional right but it appears 
they are all controlled by people 
with evil intentions. We should 
not help these kinds of people. 
We should also not assault other 
people’s rights through the social 
media and internet. We should 
be more careful, tolerant and 
understanding in this period so 
that when these days are over 
we should be able to look at each 
other’s face.

 In this process I kindly request 
all people to act responsibly 
and in respect to the martyrs of 
Çanakkale.

Prof.Dr.
Muharrem TUNA

WE OWE TO THE MARTYRS 
OF ÇANAKKALE!
We have witnessed non desired events in this country especially during the past few 
months. As a result, the tension increased and the society distanced from each other. 
When March 18 came, we saw that everyone can speak the same language and share 
the same feelings. 
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ABD yönetimi, Mısır’daki idam 
kararlarının açıklanmasının ar-
dından sert tepki gösteriyor. bu 

kararın “mantıksız” olduğunu belirten 
Amerikan yönetimi, Mısır hükümetinden 
bu kararların uygulanmamasını istedi. 
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie 
Harf, “Mısır hükümetine bu kararların 
geçerli olmasına izin verilemeyeceğini 
açıkça belirtiyoruz. Bu kararların uygu-
lanmaması gerektiğine inanıyoruz, Mısır 
hükümetinden bunları uygulamamalarını 
istedik” dedi.

ABD yönetimi ayrıca, bu gelişmeler karşı-
sında Mısır’a yönelik yardımlarını gözden 
geçiriyor. Ancak bir yandan da Mısır ile 
özellikle de güvenlik ve terörle mücadele 
konuları nedeniyle işbirliğini tamamen 
keserek ipleri koparmak istemiyor. Bu 
noktada iki gündür diplomatik kanalla-
ra ağırlık veren ABD’nin, Mısır’ın idam 
kararının uygulanması yönünde ısrar et-
mesi halinde ne tür adımlar atabileceğini 
öngörmek de şu anda erken.

Mısır yönetiminin son dönemdeki tutu-
muyla birlikte bu son adım, Washington 
çevrelerinde ülkenin siyasi geleceği ve 
demokrasisine yönelik artan endişeleri 
beraberinde getirdi.

- “Karar büyük ihtimalle uygulanma-
yacak” -

İnsan Hakları İzleme Örgütü Ortadoğu 
ve Afrika Bölgesi Direktörü Sarah Leah 
Whitson, AA muhabirinin sorularını ya-

nıtlarken, “Yargı sürecindeki ciddi kaygı-
lar bir yana, 500’den fazla insanı bir polis 
memurunu öldürmekten idama mahkum 
ediyorsunuz. Ama polis memurlarının 
yüzlerce protestocuyu öldürmesini sorgu-
lamıyorsunuz” diyerek, karardaki siyasi 
yaklaşıma işaret etti.

Kararın uygulanması olasılığına yönelik 
soru üzerine Whitson, “Ne olacağını ön-
görmek çok zor. Kimse böyle bir kararın 
çıkmasını beklemiyordu. Ama bu tip 
davalara baktığımızda bu karar büyük 
ihtimalle uygulanmayacaktır. Çünkü ya 
temyize gidecek ya da mahkeme gelecek 
ayki son duruşma öncesinde kararını geri 
çekecek” diye konuştu.

Whitson, bu kararın çok rahatsız edici ve 
şoka neden olduğunu belirterek, mahkeme-
nin şeffaflığına ve kanıtların somutluğuna 
yönelik ciddi kaygılarının bulunduğunu 
kaydetti. Whitson, özellikle sistematik bi-
çimde Müslüman Kardeşler’e yönelik siyasi 
tutuklamaların yürütüldüğünün görüldü-
ğünü sözlerine ekledi.

“Demir yumruk gösteriyorlar”

Freedom House Ortadoğu ve Afrika Di-
rektörü Charlas Dunne de Mısır’daki ka-
rarın askeri yönetimin tarzını ve vermek 
istediği mesajı yansıttığını söyledi.

Bu tip yaklaşımlarla “demir yumruk” gös-
terildiğini, “sus otur yerine” mesajının ve-
rildiğini belirten Dunne, bunun Mısır’da 
muhalefetin hoş görülmeyeceğinin işaret-
leri olduğunu kaydetti.

Dunne, bunun siyasi arenada “soğuk duş 
etkisi” yaşatacağına ve insanları korkut-
tuğuna işaret ederek, cumhurbaşkanlığı 
seçimlerini etkileyebileceğini kaydetti. 
Dunne, “Bu noktada gerçekten kaç ki-
şinin cumhurbaşkanlığı için yarışmayı 
başarabileceğini göreceğiz” değerlendir-
mesinde bulundu.

Bu kararların hepsinin uygulanmasının 
pratikte mümkün olmadığını belirten 
Dunne, yine de kararın çok rahatsız edi-

ci olduğunu kaydetti. Dunne, kararın 
Mısır’ın modern tarihindeki en büyük 
idam kararı olduğuna işaret ederek, 
bunun ülkeye daha çok istikrarsızlık ve 
şiddet getirebileceğine işaret etti. Dunne, 
“Hiç Müslüman Kardeşler’in yanında 
olmadım ama onları şeytanlaştırmak 
Mısır’a istikrar getirmez” diye konuştu.

“Bu daha başlangıç”

Ortadoğu uzmanlarından Mark Perry ise 
mahkeme kararlarının hepsinin olmasa 
bile bazılarının uygulanabileceğini söyle-
di. Perry, “Bu bir eğilim ve arkasının da 
geleceğini, bunun sadece başlangıç oldu-
ğunu düşünüyorum” dedi.

Yaşananın “diktatörlük” olduğunu kayde-
den Perry, “Dolayısıyla, Arap Baharı’nın 
geldiği noktayı görmek açısından çok şa-
şırtıcı” ifadesini kullandı.

Mahkeme kararlarının Müslüman Kardeş-
leri hedef alan bir girişim olduğunun açıkça 
görüldüğünü belirten Perry, Müslüman 
Kardeşler’in geçmişi göz önünde bulundu-
rulduğunda varlıklarını sürdürmeye devam 
edeceği yorumunda bulundu.

Perry, Mısır’da artık siyasi bir hayat 
kalmadığını ancak yine de yakın vadede 
olması bile siyasi hayatta canlanmanın 
yeniden yaşanacağına inandığını ifade 

etti ve “Mısır halkı sağduyuya gelecektir 
ama bu kanlı olacak” diye konuştu.

“Normal bir yargılanma olduğuna 
işaret eden hiçbir belirti yok”

Danimarka Dışişleri Bakanı Martin Lide-
gaard ise yaptığı açıklamada, Mısır’daki 
bir mahkemenin verdiği idam kararları-
nın adil olmadığını söyledi.

Mısır’da arzu ettikleri gelişmelerin bunlar 
olmadığını vurgulayan Lidegaard, “Normal 
bir yargılama olduğuna işaret eden hiçbir 
belirti yok. Mısırlı yetkililerle doğrudan ile-
tişime geçeceğiz ve kendilerine bu kararın 
bizim beklentilerimizin tam tersine olduğu-
nu söyleyeceğiz” diye konuştu.

“Mısır’ın ihtiyacı tüm etnik, dini ve poli-
tik gruplara yer olması. Bu karar bunun 
tam tersine işaret ediyor” diyen Lidega-
ard, kanuna aykırı davrananların doğal 
olarak mahkeme önüne çıkarılacağını 
ancak sadece Müslüman Kardeşler tem-
silcilerinin mahkemelere çıkarılmasının 
adil olmadığını vurguladı.

Danimarka hükümetinin bu konudaki 
kaygılarını Birleşmiş Milletler’de (BM) 
dile getireceğini belirten Dışişleri Bakanı 
Lidegaard, Mısır’ın gelişmesinde rolü 
olan uluslararası kuruluşları da bu konu-
da kullanacaklarını bildirdi.

US administration reacted harshly 
to the execution decision in 
Egypt. Stating that the decisions 

were “illogical”, US management urged 
Egypt not to implement the decisions. US 
Department of State Spokesperson Marie 
Harf said: “We clearly state to the Egy-
ptian government that they will not be 
allowed for validation of these decisions. 
We believe these decisions should not be 
implemented and we asked the Egyptian 
government not to implement them”.

US administration also decided to review 
its aids to Egypt following this decision. 
On the other hand however, the US does 
not wish to interrupt its ties with Egypt 
completely especially in the fields of 

security and terror. At this point, while 
focusing on diplomatic channels during 
the last few days, it is early to predict 
what steps US can take if Egypt decides 
to implement the executions.

With this final step of the Egyptian 
management, concerns were raised in 
Washington regarding the political future 
and democracy of Egypt.

“Most probably the decisions will not 
be implemented”

Replying AA’s questions, Human Rights 
Watch Organization Middle East and Af-
rica Region Director Sarah Leah Whitson 
pointed to the political aspect of the de-

cision and said: “Apart from the serious 
concerns about the judicial procedures, 
you are sentencing more than 500 people 
to death for killing a police officer. Ho-
wever you do not question police officers 
killing hundreds of protesters”.

For the question about the possibility of 
implementation of the decision Whitson 
said: “It is very difficult to assume what 
will happen. Nobody was expecting such 
a decision. Looking at such cases howe-
ver, most probably these decisions will 
not be implemented. They will either be 
appealed for either the court shall with-
draw its decision before the final trial 
next month”.

Whitson stated the decision was dis-
turbing and shocking and that they had 
serious concerns about the transparency 
of the court and concreteness of the evi-
dences. Whitson added that they have 
also observed systematic political arrests 
against the Muslim Brotherhood.

“They show iron fist”

Freedom House Middle East and Africa 
Director Charles Dunne said that the 
decision in Egypt reflects the style of the 
military regime in Egypt and the message 
they want to give.

Stating that with such approaches an 
“iron fist” is being shown and the messa-
ge “be quite and sit down” is given; Dun-
ne said these were marks showing that 
opposition in Egypt will not be tolerated.

Dunne pointed that this will lead to a 
“cold shower” in the political arena and 
that it will frighten people, and stated 
that this could effect the presidential 
elections. Dunne said: “At this point we 
will see how many people will really dare 
to contest for presidency”.

Stating that all these decisions will not be 
able to be implemented in practice, Dun-
ne added that the decision was disturbing 
anyhow. Noting that this decision is the 
biggest number of executions in the his-
tory of modern Egypt, Dunne stated that 
this would bring more destabilization 
and violence to the country. Dunne said: 

“I have never stood by the Muslim Brot-
herhood but demonizing them would not 
bring stability to Egypt”.

“This is just the beginning”

Middle East expert Mark Perry said court 
decisions might be implemented partly 
if not fully and added “this is just a ten-
dency and I believe this is the beginning 
with more to follow”.

Stating what is exhibited is “dictatorship”; 
Perry said “it is therefore surprising to see 
where the Arab Spring has arrived”.

Mentioning that it is clearly seen that the 
court decisions have clearly targeted the 
Muslim Brotherhood, Perry said keeping 
in mind the history of the Brotherhood, 
the organization will continue to survive.

Perry said there is no more a political life 
in Egypt but it might be revived if it re-
turns in the near future and added “com-
mon sense shall prevail among Egyptians 
but this will be bloody”.

“There is not a single indication that 
this is a normal trial”

In his statement, Danish Foreign Minis-
ter Martin Lidegaard said the execution 
decisions by the Egyptian court were not 
just and fair.

Emphasizing that these were not the 
developments they wished in Egypt, 
Lidegaard said “There is not a single indi-
cation that this is a normal trial. We will 
contact Egyptian officials directly and 
inform them that this decision is exactly 
opposite our expectations”.

Saying “What Egypt needs is space for 
all ethnic, religious and political groups. 
This decision points exactly the opposi-
te way”, Lindegaard stated naturally all 
those acting against the law will be tried 
but it was not just to try only the Muslim 
Brotherhood members.

FM Lindegaard said he will voice the con-
cerns of the Danish government on this 
issue at the UN and use the international 
organizations, which have roles in deve-
lopment of Egypt, for this purpose.

Mısır’da 528 kişinin idam 
kararına tepkiler büyüyor

528 people in Egypt are growing in 
response to the death sentence.

ABD yönetimi, Mısır’da 
528 kişinin idama 
mahkum edilmesine 
tepki gösterirken, ABD’li 
uzmanlar ve sivil toplum 
örgütleri bu durumdan 
noktadan kaygı duyuyor.

US administration reacts to decision to execute 528 
people in Egypt while US officials and NGOs are 
concerned about the decision.
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Müdürü Nazif Yılmaz’ın, “İmam 
hatip camiası adına, başarıların 
devamının gelmesi için ekip olarak 
büyük bir özveriyle çalıştık. Özellik-
le Türkiye’de bu yıl beşinci gerçek-
leştirilecek olan Uluslar arası Arapça 
Yarışmaları bu başarıda büyük rol 
oynadı “ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Uluslar arası Fa-
tih Sultan Mehmet İmam Hatip Li-
sesi Müdürü Mustafa Üçünçü’nün, 
öğrencilerin büyük bir özveriyle ya-

General Director of Religious Educa-
tion Nazif Yilmaz “on behalf of the 
Imam Hatip community, for the con-
tinuation of success we worked with 
great dedication as a team. Especially 
the fifth International Arabic Compe-
tition which will be held this year in 
Turkey played a big role in this suc-
cess.” took place.

It is recorded that in the statement 
also Mustafa Üçüncü, Principal  of 
International Fatih Sultan Mehmet 
İmam Hatip High Schools said “the 

rışmalara hazırlandığını, başarının 
kalite bir eğitimin yansıması olduğu 
söylediği kaydedildi. 
Lisenin müdür yardımcısı Nazif De-
miral ise yaptığı açıklamada, “İmam 
hatip lisesi öğrencileri, ülkemizi 
gururla temsil etti. Öğrencilerimiz 
finalde Yemenli öğrencilerle ‘Arap-
çanın gerilemesinde lehçe faktörü-
nü’ münazara etti ve büyük başarı 
sağladı” dedi.

students has been prepared to com-
petition with great dedication, suc-
cess is a reflection of the quality of 
education.” 
Nazif Demiral, deputy principal of 
high school in his statement said that 
“Religious High School students have 
proudly represented our country. Our 
students have debated with Yemeni 
students on ‘ dialects factor in the 
decline of the Arabic ‘ in the final and 
has a great success.”

Milli Eğitim Bakanlığı Din 
Öğretimi Genel Müdürlü-
ğünden yapılan açıklama-

da, Katar tarafından her yıl Katar 
Foundation bünyesinde düzenlenen 
ve 22 ülkenin katıldığı yarışmada, 
Uluslar arası Fatih Sultan Mehmet 
İmam Hatip Lisesi 11. Sınıf öğrenci-
si 4 kişiden oluşan takımın, finalde 
Yemen’i eleyerek dünya birinciliğini 
elde ettiği belirtildi.

Açıklamada, Din Öğretimi Genel 

In a statement from the Ministry 
of National Education, the General 
Directorate for Religious Educa-

tion, it is stated that in the competi-
tion organized by Qatar within Qatar 
Foundation each year and 22 countries 
participated Fatih Sultan Mehmet In-
ternational Religious Vocational High 
School with 4 person teams composed 
of 11th grade students achieved the 
world championship in the final by 
eliminating Yemen.

In the statement,  the testimony of 

Ankara (Sivil İnisiyatif )-Ana-
dolu Basın Yayın Birliği İzmir 
Şubesi Başkanı ve Bütün Sivil İni-

siyatif Oluşumu İzmir İl Başkanı Şerafet-
tin ŞIVKIN tarafından, geçtiğimiz günler 
de İzmir Tarihi Hava Gazı Fabrikası’nda 
bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe,  İzmir 
Büyük Şehir Belediye Başkanı Aziz Ko-
caoğlu ve Bütün Sivil İnisiyatif Oluşumu 
Genel Başkanı İdris ORTAKAYA, Dün-
ya İyi Niyet Elçisi büyük ses sanatçısı 
onur konuğu Ersin FAİKZADE ve birçok 
bürokratın ve dünyanın dörtbir tara-
fından gelen ressamların katılımıyla 1. 
GELENEKSEL ULUSAL RESSAMLAR 
DAYANIŞMA GÜNÜ SERGİSİ büyük 
bir coşkuyla gerçekleştirilmiştir. Her yıl 

Ankara (Civil Initiative )- An 
event in Izmir Historical Air 
Gas Plant has  recently been 

organized by  Şerafettin Sıvkın,  Chair-
man for Anatolian Press Union of 
Izmir Branch and President of all Civil 
Initiative bodies in Izmir Province. 
1st  TRADITIONAL NATIONAL 
ARTISTS SOLIDARITY DAY EXHI-
BITION was carried out with great 
enthusiasm with the participation of 
Aziz KOCAOGLU, Izmir Metropolitan 
Municipality Mayor, Idris ORTAKAYA, 
President of all Civil Initiative Bodies 
Ersin FAİKZA, World Goodwill Ambas-
sador great sounds artist honor guest, 
many bureaucrats and the painters all 

Anadolu Basın Yayın Birliği tarafından 
düzenlenecek olan serginin açılışını çe-
şitli etkinlikle dünyaya duyaracaklarını 
söyledi.

Başkan Şeraffetin ŞIVKIN, Ayrıca her yıl 
15 Temmuz’da İzmir’de ilk defa düzen-
lenecek olan 25 kategoride, Altın Plaket 
ödül törenini düzenleyeceklerini belirtti. 

Bütün Sivil İnisiyatif Oluşumu olarak 
81 vilayette başkanlıkları ve 700 ilçede 
temsilciliklerinin bulunduğunu büyük 
bir sivil toplum kuruluşu olduklarını ve 
Anadolu Basın Yayın Birliği Ve Bütün 
Sivil İnisiyatif Oluşumu ile birlikte hare-
ket ettiklerini söyledi.

over the world. Şerafettin Sıvkın said 
that the exhibition which will be orga-
nized by Anatolian Press Union every 
year, the opening will be heard to the 
world with a variety of activities. Presi-
dent Şerafettin Şıvgın indicated that 
also they would edit each year the Gold 
Plaque award ceremony in 25 categories 
which will be held for the first time on 
July 15 in İzmir.

He said “As a Body of all the Civil Initia-
tive they have presidencies in 81 prov-
inces and offices in 700 counties and 
they are a large non-governmental or-
ganizations and moves with Anatolian 
Press Union and Civil Initiative Bodies.

“Şeraffetin ŞIVKIN, her yıl 15 Temmuz’da İzmir’de ilk defa 
düzenlenecek olan 25 kategoride, Altın Plaket ödül törenini 
düzenleyecekler.”

1st Traditional National Artists 
Solidarity Day Exhibition celebrated 
with a great enthusiasm

1.Geleneksel Ulusal Ressamlar 
Dayanışma Günü Sergisi Büyük Bir 
Coşkuyla Gerçekleşti

Şeraffet Şıvkın “Gold Plaque award ceremony which will be 
held each year on July 15 in 25 categories will be held for the 
first time in Izmir this year” 

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen “Liselerarası Arapça Münazara Yarışmaları”na ilk defa 
katılan Türkiye, 22 ülke arasından dünya birincisi oldu.

TÜRKİYE 1. OLDU

The “Inter High School Arabic Debating Competition “held in Doha, capital of Qatar which 
Turkey participated for the first time and is the first among 22 countries in the world.

TURKEY IS THE FIRST
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menfaatini, toplumun men-
faatinin önüne geçirmemiş-
tir. Siyasete girenler, hüküm 
noktasında yer alanlar da 
bu hassasiyete uymuştur. 
Sözgelimi Amcam Yüzbaşı 
Şükrü Yörük, Rus harbinde 
gazi olmasına rağmen sefer-
berlikte Van halkının göçü-
nü organize etmiş, dönüşte 
iki dönem belediye başkan-
lığı yapmıştır. Amcazadem 
Ömer Yörük, Muş-Tatvan 
cephe komutanı olarak 
Atatürk’ün övgüsüne maz-
har olmuş bir askerdir. Yine 
Amcazademiz Kemal Yörük, 
Cumhuriyet başsavcılığı dö-
neminde, Özalp’ta sivillerin 
öldürülmesi olayında halkın 
yanında yer almış, haksız-
lığa engel olmaya çalışmış; 
ayrıca Said-i  Nursî yargıla-
malarında çok adaletli dav-
ranmıştır. DP’den iki dönem 
milletvekilliği yapmış, Özalp 
hadisesini Meclis kürsüsün-
den Türkiye’nin gündemine 
taşımıştır. Merhum babam 
Cemil Yörük, nezaket ve 
cesareti şahsında toplamış, 
Vanlılarca çok sevilen bir 
insandı. Van’da Demokrat 
Parti ve Adalet Partisi’nin 
kurucu il başkanlığını yap-
tı; 1960 ihtilalinden sonra 
siyasetin değişen üslubunu, 
ayak oyunlarını benimseme-
diği için 1969 yılında MHP 
milletvekili adayı olarak  se-
çime girdi. 283 oyla kaybet-
tikten sonra 1980 ihtilaline 
kadar  bu partide siyaset 
yaptı. 

Bunları söylememin sebebi 
aynı coğrafyada yaşarken 
nüfus ve nüfuz hareketleri 
yoğun bir şekilde sürerken 
siz oradasınız, her şeye şahit 
veya müdahilsiniz. Haksız-
lıklara boyun eğmiyorsunuz, 
her platformda sizin gibi dü-
şünenlerle diyaloglarınız var 
ve en önemlisi halkı suiisti-
mal etmiyorsunuz. Onların 
standartlarını yükseltiyor-
sunuz. Müteahhitliğim bo-
yunca bu kriterlerle hareket 
ettiğimden, faaliyetlerim 
ve sözlerim otomatikman 
halkın malı oldu. Firmala-
rımız bütün bölgenin gurur 
kaynağıdır. Hayatın normal 

akışı içinde iyi şeylere kimse zarar veremez; 
verirse bunu izah edemez. Dediğim gibi 
başka bir musibete de Allah’a şükür maruz 
kalmadık. Mesleğim boyunca zannediyo-
rum on binlerce kişi çalıştırdım; doğrusu 
kötü niyetli insana pek rastlamamışımdır. 
Ülkücü kimliğim de bu insanları rahatsız 
etmemiştir. 

Bölgeyi gözlemlemiş ve orada insan-
larla sıcak diyaloglar kurabilen birisi 
olarak,  siz sorunların çözümünün 
nasıl olabileceğini, bölgeye barış ve 
kardeşlik havasının tekrar ne şekilde 
geleceği konusundaki görüşlerinizi 
açıklar mısınız? 

Bölgenin sorunlarını ülkemizin sorunların-
dan ayırmak mümkün değildir. Coğrafi ya-
pının ve iklimin sertliği, nüfus yoğunluğu, 
yılların ihmali, bölgenin feodal yapısının 
yanlış değerlendirilmesi, siyasi zaaflar ve 
yanlış tercihler, askerî ve sivil bürokrasinin 
yetersizliği yıllar içinde problemleri bü-
yütmüştür. Basmakalıp gibi gelebilir ama 
çözüm sevgi ve saygıdan geçer; temel 
argüman budur. Gelişmiş Batı kültürlerin-
den veya atalarımızdan alacağımız dersler 

Sayın YÖRÜK;  sizi Van ve bölge 
halkı çok iyi tanıyor; ancak oku-
yucularımızın sizi daha yakından 

tanıyabilmesi için bize biraz Abdurrah-
man Nafiz Yörük’ü anlatır mısınız?

1958 yılında Van ili Cumhuriyet Mahallesi 
Çalık Sokak’ta dünyaya gelmişim. Tah-
sil hayatım da Van’da geçti. Askerliğimi 
Denizli’de kısa dönem olarak yaptım. 1980 
ihtilalinden sonra kısa bir süre hapiste kal-
dım. Devlet kurumları işe almadıklarından, 
aile büyüklerimizin de teşviki ile müte-
ahhitliğe başladım. Şeceremiz beş yüz yıl 
öncesinin Karaman’ından geldiğimizi işaret 
etmektedir; yani 500 yıllık Vanlıyız. Hâlen 
bütün imkânlarımızı Van’a hasrederek;  ak-
rabalarımız, hısımlarımız, aile dostlarımız-
la Van’da yaşamaktayız. 

YTY ŞİRKETLER gurubu olarak, kaç 
yıldır bu sektörde hizmet vermektesi-
niz?

Müteahhitliğe 1980 yılının Mayıs ayında 
başladım. Benim herhangi bir öngörüm 
yoktu. Afet İşleri’nde ambar memuru ola-
rak çalışırken yüksek okulumu bitirmeye 
çalışıyordum. İhtilal oldu, bizi işten kov-
dular. Nişanlıydım; evleneceğim günden 
bir gün önce işsiz kalmıştım. Güvenlik fiş-
lemesinin olmadığı bir sektörü mecburen 
seçtim. 34 yıl olmuş. 

Birçok firma özellikle riski az olan şe-
hirlerde ve bölgelerde çalışmayı tercih 
ediyor. YTY Yol İnşaat olarak riskli 
olmasına rağmen Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgesinde iş yapmaktasınız. 
Özellikle bu bölgelerde iş yapmayı ne-
den tercih ettiniz ve bu sizi hiç tedir-
gin etmiyor mu? 

Bu sorunuzdan anladım ki siz Van’ı gör-
memişsiniz. En kısa zamanda bekliyorum. 
İnsanlar sorumluluklarından kaçmamalılar. 
Biraz önce 500 yıllık Vanlı olduğumuzu 
söylemiştim. Biz bu toprakların her tadını 
tatmışız. Acı da olsa benimdir. Ailemiz 
1915 yılında Ermeni mezalimine uğra-
mış, Tatvan üzerinden Urfa’ya muhacir 
olarak gitmiş, her türlü acıyı çekmiş. Am-
cam Diyarbakır’da, dedem Yusuf Urfa’da 
rahmete gitmiş, birçok aile efradımız yol-
larda, savaşlarda kaybolmuş. Geriye kalan-
lar yine Van’a dönerek kök salmış. Şimdi 
Van’da 3.000 kişilik aile yapımızla hayatı-
mıza devam etmekteyiz. İnsanın tarihine 
saygı duyarak, ders alarak hayatını idame 
ettirme mecburiyeti var, kanaatindeyim. 
İçinde bulunduğumuz suni gündemlerle 
çok zaman kaybettik. Artık insanımıza 
daha fazla özen göstermek, bilhassa genç-
lerin önünü açmak zamanıdır. Van’da yaşa-
mak, Van için bir şeyler yapabilmek bana 
büyük haz veriyor. Bunu, ömrüm yettikçe 
devam ettirmek istiyorum. 

Bölge halkı, siyasi yöneticiler sizin 
dünya görüşünüzü, siyasi tercihlerini-
zi, yani ülkücü kimliğinizi iyi bilmekte. 
Bölgede yaşanan olaylar nedeniyle işi 
aldıktan sonra çalışmalarınızı hiç ak-
satmak isteyenler oldu mu, bunlarla 
nasıl mücadele ettiniz? 

Biz bu bölgenin geçmişini, bugününü ve 
geleceğini iyi analiz ettiğimizi ve bunların 
çözüm yollarını çok iyi bildiğimizi, düşünü-
yoruz. Ankara ihtilal  veya siyaset yapıyor, 
bizim problemlerimiz daha çok artıyor. 
Bölge insanının naçizane ricası, talebi, bek-
lentisi bizim geleceğimizin günlük siyasete 
alet edilmemesidir. Devlet sadece “Adaleti 
sağlasın”, diğer problemler bölgenin irfan 
sahibi, karakterli kadrolarıyla çözülür. Bu 
bahsi biraz açmazsam yanlış anlaşılabilir. 
Biz genel Türkiye gündeminden uzak ko-
numda değiliz; fakat genel olumsuzluklar-
dan daha fazla etkileniyoruz. Siyasi irade 
bürokrat atarken genellikle yanlış seçim 
yapıyor; bölgenin tarihini, coğrafyasını, 
kültürel yapısını bilmeyen insanlar devleti 
temsil ediyor. Yerel siyasetçiler de benzer 

usullerle seçildiği için seviye halkın altında 
kalıyor. Bölgeyi bilen, seven, problemleri 
çözecek birikimleri olan insanlar dışlanmış 
oluyor. Bu durum maalesef yıllardır böy-
ledir; 12 Eylül ihtilalinden itibaren ise çok 
daha belirginleşmiştir. Siyaset halka hizmet 
yarışı ise tüm siyasi partilerin halkı gerçek-
ten dinlemelerini beklemek hakkımızdır. 
Ancak işleyişin, sahih bir demokratik işle-
yiş olmadığını söylemek zorundayım. Bu 
durum seviyeyi düşürdüğü gibi halkın da 
katılımını ve denetimini engellemektedir 
kanaatindeyim. 

Ülkücü kimliğe sahip bir iş adamı ola-
rak terörün devam ettiği bir ortamda 
hiçbir araç-gereciniz tahrip edilmedi 
ve yakılmadı. Bunun sebebi sizce ne-
dir?

Zarar görebilirdik, Allah’a şükür ki böyle bir 
musibete uğramadık. Terör eylemleri bir 
yana halktan herhangi bir zarar görmemiz 
söz konusu bile olamazdı. Ailemiz, asır-
lardır yönetici olarak, asker olarak, tüccar 
olarak; bu topraklarda yaşamış, köklü bir 
“yapı” oluşturmuştur. Günlük siyasetin 
dışında kalmaya özen göstermiştir. Kişisel 

vardır. İnsanın elinde olmayan özellikleri 
ile yargılanması en büyük haksızlıktır. Bir 
insanın Kürt, Türk, Alevî, Sünnî olması 
elindeymiş gibi kategorilere ayrılması 
yanlıştır. Bu avantaj veya dezavantaj ol-
mamalıdır. Birileri bunlarla alakalı bir hiz-
meti, hakkı ianeymiş  gibi sunmamalıdır. 
Vatandaşlık bilincinin öne çıktığı bu ortam, 
milli devlet kavramına da aykırı değildir. 
Çünkü o bizim Kürdümüz, bizim Alevîmiz 
veya bizim Ateistimiz, bizim Komünistimiz 
olmalıdır. Ötekileştirmek daima emperyal 
güçlerin işine geldi, bundan sonra da öyle 
olacaktır. İnsanları kaba kimlik inşalarıyla, 
derinliksiz benzetmelerle şuraya veya bu-
raya itmek yakın tarihimizde de yapılmış 
bir hata. Birlikte yaşama konusunda kendi 
tarihimizin çok öğretici olduğunu tekrar 
hatırlamalıyız. 

Sorunları çözme konusunda sihirli bir 
sopaya mı ihtiyaç var… Sizce ne tür bir 
hareket ile çözüm sağlanabilir, nasıl 
bir adım atılmalı?

Gençlerin önüne yeni kızıl elmalar konul-
malıdır. Türkiye ancak büyük iddialarla 
yönetilebilecek bir yerdir. Bu Necip Millet 
ayağa kalkmalıdır ki coğrafyasına ve dün-
yaya adalet gelsin. Önümüzde okyanuslar 
dururken derede imkânlarımızı, gücümüzü 
harcamayalım. Türkiye’nin sorunları bü-
yüktür, aynı şekilde imkânları ve potansi-
yeli de büyüktür. Yeter ki bunun farkında 
olalım, sorumluluğumuzu bilelim ve suiisti-
mal etmeyelim. 

Bölge insanının görüşü ve yabancılara 
yaklaşımı nasıl? Bu bakış ve yaklaşım 
sorunun çözümüne engel teşkil edecek 
bir noktada mı yoksa sorunu çözecek 
bir noktada mı?  Sizce siyasilerin yak-
laşımları nasıl olmadır, onlara bir tav-
siyeniz olacak mı? 

Yabancılardan kasıt ülkemizin batısından 
bölgeye gelen insanlarsa, söylene söylene 
anlamını yitirmeye başlasa da, kardeş-
likten öte söylenebilecek bir şey yok. Bu 
hâlâ böyledir. Siyasîlere gelince; makamı 
yükselenin sorumluluğu da artar. Devletin 
imkânlarının âdil ve amacına uygun bir 
şekilde kullanılmasını, bölgenin (ve aslın-
da ülkenin her yerinin) sadece oy deposu 
olarak görülmemesini bekliyoruz. Bürokrat 
ve en önemlisi öğretmen ile imam atamala-
rında azami hassasiyet gösterilmesi gerekir. 
Mevcut algının aksine, aslında bölgemizde 
devletin mehabetinden kimse rahatsız 
olmaz; bu aynı zamanda burada yaşayan 
insanların teminatıdır. Ancak bu ciddiyete 
sahih manasıyla insana hürmet ve şefkat 
eşlik etmelidir. Başka problemlerin çözümü 
zaman içinde zaten hallolacaktır. 

Sayın YÖRÜK;  bölge insanı olarak 
bu kadar çok bilgi ve tecrübeyi elde 
edecek adeta sorunların mutfağında 
yetişmiş biri olarak, sorunların tespiti 
ve çözüm önerilerini anlatan bir kitap 
yazmayı hiç düşündünüz mü?  

Naçiz fikirlerime değer verdiğiniz için sizle-
re çok teşekkür ederim. Sizi Van veya Doğu 
insanını, coğrafyasında tanımak için Van’a 
davet ediyorum. İstanbul-Ankara stüdyo-
larında oturup coğrafyam hakkında ahkâm 
kesenlerin, daha fazla inceledikten, anlayıp 
bildikten dertlendikten sonra konuşma-
larını hâssaten rica ediyorum. Kitap yaz-
maktansa kendi sahamda hizmet etmeyi bu 
ortamda daha fazla önemsiyorum. Bütün 
mensuplarınıza, okuyucularınıza saygılar 
sunuyorum... 

“Van’da yaşamak, 
Van için bir şeyler 
yapabilmek 
bana büyük haz 
veriyor”.

YTY Şirketler 
Gurubu 
Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Abdurrahman 
Nafiz Yörük:

Sayın Yörük’ü dinlerken, Van’ı yüreğimde 
yaşadım dersem, yanlış söz söylemiş olmam diye 
düşünüyorum… Hizmeti önceliği olarak kabul eden 
Yörük’ün çözüm konusunda “sevgi ve saygı”yı işaret 
etmesi ve bunu temel argüman olarak göstermesi 
hepimizin aklından geçenlerin net olarak ifadesi, 
bence… Hele hele, gençlerin önüne yeni kızıl elmalar 
konulmalıdır sözüne imza atmamak mümkün 
değil… Bakın ne diyor, Abdurrahman Nafiz Yörük: 
“Türkiye ancak büyük iddialarla yönetilebilecek 
bir yerdir. Bu Necip Millet ayağa kalkmalıdır ki 
coğrafyasına ve dünyaya adalet gelsin. Önümüzde 
okyanuslar dururken derede imkânlarımızı, gücümüzü 
harcamayalım. Türkiye’nin sorunları büyüktür, aynı 
şekilde imkânları ve potansiyeli de büyüktür. Yeter 
ki bunun farkında olalım, sorumluluğumuzu bilelim 
ve suiistimal etmeyelim”. İşte altına imza atılacak 
bir cümle daha… Yörük’ün ilgi ile okuyacağınızı 
düşündüğümüz bu röportajı bir sohbet sonucu ortaya 
çıktı…



11March-April 2014
GOVERNMENT INITIATIVE

always paid attention to this 
rule. For instance, altough 
my uncle Captain Şükrü 
Yörük became veteran, he 
organized the migration of 
Van and served two times 
as the mayor of the city. 
Our cousin Ömer Yörük, 
received the appreciation of 
Atatürk as the commander 
of Muş-Tatvan front. Our 
other cousin Kemal Yörük, 
during his serving as the 
chief prosecutor of the 
republic, took part with the 
public, tried to resist against 
inequity and moreover he 
was very fair during the 
jurisdiction of Said-i  Nursî. 
He became parliamenterian 
two times from DP and 
brought the case of Özalp 
to the Parliament. My late 
father Cemil Yörük was a 
man of grace and courage 
and loved by people of 
Van. He was the founder 
and provincial chairman 
of Democratical Party and 
Justice Party. After the 
1960 coup as he didn’t like 
the change in politics, he 
became a candidate from 
MHP. After losing only with 
283 votes, he served for the 
party till 1980 coup.  

I’m telling you all, because  
while the flow of population 
is growing you are there, 
you are a witnesser 
to all and involved in 
everything. You don’t 
submit to injustices. You 
have dialogues with those 
who think like you at an 
every platform and most 
importantly you don’t abuse 
people. You raise their 
standards. As I have served 
with those principles during 
my building constructor 
period, my actions and 
words have become the 
public’s property.  As I have 
mentioned thanks God we 
haven’t been faced with 
any other calamity.During 
my career I have worked 
with tens of thousands of 
people, actually I haven’t 
seen a malicious people. My 
idealistic identity haven’t 
disturb them at all. 

I would like to ask a question as person 
working in the region you might  have 
the idea how to solve the problem. 
Could you please explain how might  
the peace and brotherhood be brought 
back the region as a person who has 
observed very well the region and who 
has close relations with them?

It is not possible to depart the problems 
of the regigion from the problems of 
our country. Geographical structure and 
the harshness of the climate, density 
of the population, years of neglect, 
misunderstanding of the feudal structure 
of the region, political weaknesses and 
wrong decisions, inability of the military 
and civil beurocracy have enlarged the 
problems in years. It might be regarded 
as streotyped, but the solutions can be 
realized via love and respect, this is the 
basic argument. We have lessons to take 
from developed western countries or from 
our ancestors. It is the biggest injustice to 
be judged by the qualities you don’t have. 
It is wrong to be categorized as Kurdish, 

I was born in 1958 in Cumhuriyet 
Neighbourhood, Çalık Street. I 
received my education in Van as well. I 

completed my millitary service in Denizli 
in a short period. After the 1980 Millitary 
Cope I served a short time in prison. As I 
wasn’t taken to the states instutions, with 
the support of my senior family members, I 
started working as building contractor. Our 
genealogy says that we are coming from 
five hundred years ago’s Karaman, that we 
have been from Van for five hundred years. 
We are still living in Van with devoting all 
our potential with our relatives, friends, 
kins. 

For how long have you been serving in 
the sector as YTY Group of Companies? 

I started working as a building contractor 
in May, 1980. I didn’t have any foresight. 
I was working in Disaster Affairs as a 
storehouse officer and trying to complete 
my education at the Academy. After the 
cope we were dismissed. I was engaged, I 
was jobless just before the day I was about 
the get married.  I had to choose a sector 
where there were not security clearance. I 
has been 34 years. 

Lots of firms, prefer to work in the 
areas in which the risk rate is the 
lowest. As YTY Road Constraction you 
are working in East and Southeast 
regions. Why did you specifically 
sellect to work in those areas, aren’t 
you afraid?

As I understand from your question, you 
haven’t seen Van yet. I’m waiting for you at 
the earliest People shouldn’t afraid f taking 
responsibilities. As I mentioned afore, 
We’re from Van for 500 years. We have the 
taste of each variaties of these lands. It 
is mine even if it is bitter. My family was 
suffered from Armenian atrocity.  They 
had to migrate to Urfa by way of Tatvan. 
They suffered alot. My uncle passed away 
in Diyarbakır, my grandfather Yusuf in 
Urfa. Many of our family members were 
lost on the roads, in wars. Those who were 
left went back to Van and took root agin. 
Now we are living with the number of 
3000 family members. I believe that the 
man has to live with respecting his history 
and taking lessons from it. We lost lots of 
time wit artifial agendas. Now it is time 
to respect our people especially we should 
pave the way for our younger generations. I 
feel very happy tol ive in Van, to be able to 
do something for Van. I want to continue 
doing so as long as I’m alive. 

The people from the region, rulers all 
know your political approach, your 
idealistic view. Was there anyone who 
wanted to hinder your works, if yes 
how did you struggle with them?

We all know the problems of the region 
that are coming from the past and still 
valid and the ways to solve them. Ankara 
makes either cope or politics, our problems 
grow more. The humble wish, request, 
expectation of the people of the region is 
the daily politics would not interfere with 
our future. The government should only 
“Secure the Justice”, the other problems 
would be solved by the prominents of the 
region. At this point, I have to explain more 
to avoid misunderstanding. We are not 
apart from the general Turkish agenda. But 
we effect more from the general negativity. 
The political will make wrong choices while 
appointing broucrats. Those who don’t 
know the history, geography and cultural 
structure represent the government. As 
the local politicians are appointed smilaly 
the level becomes lower from the public. 
The people who know, love, have the 
background to solve the problems are being 
allianetded. Unfortunately this has been 

the situation for years. It has been more 
signifcant since the September 12 Coup. If 
the politcs is the competition to serve for 
the publi, it is our right to expect from each 
political party to listen to us. In fact I have 
to say that the regulation is not a precise 
democratic one. The situation both lowers 
the level and blocks the participation and 
supervision of the public.   

Being a businessman who has an 
idialist identity you have had no 
vehicles harmed or bunt in the 
environment where terrorism has 
been going on.  What might be the 
reson for it? 

We might have, thanks God we haven’t. 
Other than terrorism, it could not possible 
for us to be harmed by the public. Our 
family has been living on these lands as 
leaders, soldiers, craftsmen since centuries 
and built a rooted “structure”.They have 
paid attention to be distanced from the 
Daily politics. They have never regarded 
their personal benefit before the public’s 
benefit. Those who became politicians have 

Turkish, Alevi, Sunni. This should not 
be something described as an advantage 
or disadvantage. Nobody could offer it 
as an equity. The atmosphere in which 
citizenship consciousness comes forward 
is not against the concept of natioanal 
state. Because he should be our Kurdish, 
our Alevi or our Atheist, Communist.  
Marginalism has always been in the favor 
of imperialistic Powers. What is going 
to be next? To describe people with rude 
identities, meaningless anologies were 
also our mistakes being done in our near 
history. We should remember that our 
history is very didactic in the culture of 
livng together. 

Is there a magical wand to solve the 
question? Can the long meetings solve 
the problem or can the little steps to 
be taken solve the problem? I mean, 
do you believe that can a little action 
solve this problem and what it might 
be in your opinion? 

New redapples (It is the goal that is desired 
to be reach in Turkish heritage) should be 
put in front of the younger generations. 
Turkey is a land that can only be ruled 
with big ideals. This chaste nation should 
stand up so that there comes justice to its 
geography and the World. We shouldn’t 
waste our strength and facilities in vain. 
Turkey has great problems so are its 
possibilities and potentials. We should be 
aware of it and of our responsibilitie, we 
shouldn’t abuse.   

What is the approach of the people of 
the region to the outlanders? Is this an 
approach that can be an obstacle or a 
solution  to the problem? What should 
be the politicians approach, do you 
have any recommendations?

If you mean those coming from 
western part of our country when 
you say outlander, we can say nothing 
but brotherhood, although it became 
maningless by saying and saying millions 
of times. As for the politicians, your 
responsibilities get more and more when 
your position becomes higher and higher. 
We expecting them to use the resources 
of the state in justice and for the purpose, 
and regard the region (and the whole 
country) not for a deposit of votes.  
When appointing a buroucrats and most 
importantly teacher great importance 
should be attached. As the opposit of 
what is believed, nobody is annoyed with 
the greatness of the country, it is also 
the guarantee of the people living in the 
region. But there should also be respect 
and compassion towards people. Other 
problems could be solved in time. 

Mr. YÖRÜK; as a person who was 
brought up almost in the kitchen of 
the problems, have you ever thought 
about writing a book that would be 
anayzed the problems with their 
solutions?

  I thank you very much for valueing 
my humble ideas. I invite you to get to 
know better people of Van or East, the 
geography. I personally insist that those 
who dogmatize about my geography from 
the studios in İstanbul-Ankara, to talk after 
deeply analyzing and worrying about my 
region. I prefer to serve in my own field 
rather than writing a book. With all my 
respect to your collegues and readers… 

“I am tremendously 
happy for living in 
Van, to be able to 
do something for 
Van”. 

The Chairman 
of YTY Group 
of Companies 
Abdurrahman 
Nafiz Yörük:

I believe I’m safe to say that I lived Van in my heart 
while listening Mr. Yörük… I think  when Mr. Yörük, 
who reagards service as his priority, pointed to “respect 
and love” are the solutions, and regarded it as the basic 
argument of us, we feel that those are the decleration 
of what we all have in our minds…  Moreover it is 
impossible not to assign signature under his sentence, 
“New redapples (It is the goal that is desired to be 
reach in Turkish heritage) should be put in front of 
the younger generations Look what Abdurrahman 
Nafiz Yörük is saying: “Turkey is a land that can only 
be ruled with big ideals. This chaste nation should 
stand up so that there comes justice to its geography 
and the World. We shouldn’t waste our strength and 
facilities in vain. Turkey has great problems so are 
its possibilities and potentials. We should be aware 
of it and of our responsibilitie, we shouldn’t abuse.” 
Here another sentence that should be assigned too… 
The following interview that you are going read with 
interest, was realized  after a conversation…



Mart-Nisan 2014
SİVİL İNİSİYATİF12

Bu ayki kavramım ölüm. Yazı-
mı geçen ay suda boğularak 
can veren çok sevgili öğ-

rencim Emre Küçük (09.11.1990-
16.03.2014) ve kalp krizi sonucu ara-
mızdan ayrılan mesai arkadaşım Elif 
Ertan’ın (13.03.1975-24.03.2014) 
aziz hatıralarına armağan ediyorum. 
Ruhları şad olsun.

Ölüm kavramını ele almak hele onun 
her an gündemde olduğu ve yakın 
zamanda iki kez kapımızı çaldığı dü-
şünülürse hiç de kolay olmasa gerek. 
Bu yüzden başlığını deneme olarak 
belirledim. 

Ölüm kısaca canın bedenden çekilip 
çıkmasıdır. Bir başka ifadeyle canlı 
bir nesnenin kendisini oluşturan en 
küçük parçalarına ayrılma yani çürü-
me sürecine geri dönüşü olmayan bir 
şekilde girmesidir.

Burada asıl tanımlanması lazım ge-
len belki de candır, hayattır. Çünki 
mesele hayattar olmanın nasıl tanım-
lanacağı ve tarif edileceği noktasın-
da düğümlenmektedir. Bu yüzden 
hayatın ne olduğu bugüne kadar 
biyolojik, tıbbi, hukuki, dini tanım ve 
tarifler ile ele alınıp ihata edilmeye 
çalışılmıştır. Hayattar olmanın şart-
larından biri olarak mesela şuur ileri 
sürüldü. Ancak tek hücreliler veya 
bitkiler gibi bazı canlılarda şuurun 
olmadığı anlaşıldı. Bu yüzden den-
di ki canlı olmak için şuur olmazsa 
olmazlardan değildir. Nitekim artık 
herkesçe kabul edilmektedir ki şuu-
runu tamamen yitirmiş olsa da bir 
insan hala canlıdır ve ölmüş kabul 
edilemez.

Hayat kavramına biyolojik olarak 
yaklaşıldığında ise hayat, yaşayan 
bir organizmanın hayat evresinin 
sonuna kadarki dönemi kapsar ve 
ölüm de tüm işlevlerinin sona ermesi 
anlamına gelir. Bu alanda gösterilen 
tek istisna Turritopsis dohrnii’dir, 
yani ölümsüz denizanası. Bu isim 
bir yakıştırmadır çünkü aslında o 
da ölümlüdür. Sadece hayat evresini 
tamamlaması çok uzun sürer. Hayat 
evresinden kastım şudur: Örneğin bir 
kelebeğin hayatı, yumurtanın içinde 
bulunması akabinde yumurtadan tır-
tıl olarak çıkması ardından kelebeğe 
dönüşmesi ve sonrasında işlevlerini 
tamamen yitirmesinden ibarettir. 
Kelebeğin hayat evresi çok kısa oldu-
ğu için onun ölümünü gözlemlemek 
kolaydır. Turritopsis dohrnii’nin ha-
yat evresi kelebeğinkine çok benzer; 
ikisi de belli süreçlerden geçerler ve 
kendilerinden sonra gelecek deniza-
nası ve kelebeklerin ortaya çıkması 
için polip/yumurta bırakarak ölürler. 
İşlevlerin sona ermesi ile kastettiğim 
ise örneğin insan ve birçok hayvanda 
dolaşım ve nefes alma işlevlerinin 
geriye döndürülemez bir şekilde ve 
beyinsapı (brainstem) dahil beyindeki 
tüm işlevlerin durmasıdır.

Kan deveranının ve nefes alıp ver-
menin geriye dönüşsüz olarak dur-
masına “klinik ölüm” denir. Geriye 
dönüşsüz diyorum; çünki duran kalp 
ve ciğerler yeniden çalışabilirler. Bu 
yüzden duran kalp ve ciğerler eskiden 
kabul edildiğinin tersine artık ölüm 

için yeterli işaretler sayılmamaktadır. 

Klinik ölüm yanında bir de beyin iş-
levlerinin beyinsapınınkiler de dahil 
olmak üzere bitmiş olması anlamına 
gelen “beyin ölümü” vardır. Bir kimse-
nin kalp ve ciğer işlevleri durmamış 
olsa hatta hamile bir kadının fetüs 
işlevleri devam etse dahi beyin ölü-
mü gerçekleşmiş olabilir (Franklin G. 
Miller “Death and organ donation: 
back to the future” Journal of Medical 
Ethics, 35/10, 2009: 616-620). “Bitki-
sel hayat” konumuna geçen bir insan-
da beynin kortikol faaliyeti durmuş 
olsa da beyinsapı faaliyetleri devam 
etmektedir. Yani kişi göremez, ko-
nuşamaz, işitemez, hareket edemez 
ama dolaşım, solunum, uyuma, sin-
dirim gibi istemsiz hareketler devam 
etmektedir.

Biyolojik hayat/ölüm yanında bir 
hukuki hayat/ölüm vardır. Hukuk 
genellikle birçok ülkede beyin ölümü-
nü yeterli kabul eder ve klinik ölümü 
şart koşmaz. 

Bir de halkın kabul ettiği ölüm vardır. 
Bu da bedenin hareketsiz kalması, 
dışarıdan yapılan -ağızdan sirke veya 
biber dökmek; ayaklara ve makata 
iğne batırmak, saplamak veya sıcak 
demir değdirmek gibi- uyarılara 
hiçbir şekilde tepki vermemesidir. 
Tıbbın gelişmediği zamanlarda veya 
ileri tespit tekniklerinin ulaşamadığı 
mekanlarda bu tarz tespit işlemleri 
oldukça hata vermektedir. Zira tam 
ölüm gerçekleşmeden toprağa göm-
me hadisesi sayısı geçmişte olduğu 
gibi bugün de hiç az değildir.

Tam ölüm dediğim şudur: Tam ölüm 
gerçekleştiğinde geriye dönüşü ol-
maksızın artık kalp çalışmaz olur. 
Vücutta bulunan kan kalp yardımı ile 
pompalanmadığı ve devridaim yap-
madığı için ölümden sonra yer çekimi 
etkisiyle damarlardaki kan, cesedin 
alt kısımlarında toplanır ve koyu mor 
renkte “ölüm lekeleri” (livor mortis) 
meydana getirir. Ölümden sonra 
ayrıca kaslarda sertleşme meydana 
gelir. Buna “ölü katılığı” (rigor mortis) 
denir. Ölü katılığı sebebiyle cesedin 
çenesi ve iki ayağı biçimsiz şekil al-
masın diye bağlanır. Bu arada farklı 
kültürlerde cesedin üstüne şişmesini 
engellemek için bıçak koymak, koku-
sunu bastırmak için çiçek bırakmak 
gibi farklı işlemler yapılır. Ölenin 
şekline dikkat edilmesi tamamen kül-
türel bir hadisedir. Çünkü ölü katılığı 
cesedin çürümeye başlamasından 
(decomposition) 48 ila 72 saat içinde 
çözülmeye başlar.

Ölmekte olan insan ölümü nasıl his-
seder? 

Bunun cevabı yine farklı kültürlerde 
farklı cevaplarla verilmiştir. Bazı 
kültürler ölümü tamamen kolay, 
bazıları ise tamamen zor kabul eder-
ler. Bazıları birşey hissedilmediğini 
iddia ederler. Bazıları da kişiye göre 
değiştiğini söyler. Örneğin İslamiyet 
ölümün kimileri için tereyağından 
kıl çeker gibi kimileri içinse içinden 
dikenli tel çekiliyormuşçasına his-
sedildiğini söyler. Bazen yaşanan bu 
tecrübenin aktarımını paylaşmak 

için ölümün bizzat bilerek yaşandığı 
ve hissedilenlerin aynı anda yazıldığı 
örnekleri de tarihten biliyoruz. Ölüm 
ile hissedilecek olanın bilgisinin ya 
da bilinemezliğin mevcudiyeti birçok 
insanı “ölüm korkusu”na sevkeder. 
Bu korku bazı insanları dünyadan 
soğutur. Bu soğuma neticesi kişi 
daha aşkın değerler uğruna yaşamaya 
başlayabilir veya ruhen mefluç duru-
ma düşebilir, herhangi bir iş yapamaz 
hale gelir. Bazı kültürlerde insanın 
içine düştüğü her iki durum da psiko-
lojik bir rahatsızlık olarak kabul edi-
lirken bazılarında ilk durum övgüye 
değer bulunur.

İnsanların ölüm ile ilişkisi her kültü-
re göre az çok farklılık göstermesine 
rağmen merkezde bulunan ve yerini 
hiç kaybetmeyen nadir konulardan 
biridir. Tanrı’ya ve onun gönderdiği 
kutsal kitaplara inananlara göre ilk 
insanlar ölümle hemen karşılaşmış 
olmalılar; belki yemek için köküyle 
kopardıkları bir otun ölümüyle, belki 
gördükleri bir böceğinkiyle. Ama hiç 
şüphesiz bunlar bir insanın ölümü-
nü görmelerinden öncedir. İnsanlar 
arasında ilk ölen, Havva ile Adem’in 
oğullarından Habil’dir. Bazı din ve 
kültürlerde ise ölüm ile ortaya çıkan 
eksiklik hissinin verdiği acıyı hafif-
letmek için tenasüh (reincarnation) 
inancı geliştirilmiştir. Buna göre bir 
ruh bir bedenden diğerine geçerek 
yeryüzünde sürekli yaşamakta ve 
dolaşmaktadır. Ölüm yine bazı kül-
türlerde suçlulara verilen büyük ceza-
lardan biri olarak kabul edilmektedir. 
Ölüm ile cezalandırmak... Bazı din 
ve kültürlerde ise (İslamiyette, Hris-
tiyanlıkta olduğu gibi) din uğrunda, 
(Japonlarda kamikazede olduğu gibi) 
vatan uğrunda ölüm aslen bir müka-
fattır; şehitlik olarak anılır. Ölüm ile 
mükafatlandırılmak...

İntihar da bu minvalde ele alınır: Ja-
pon, Çin ve Hind’deki bazı kültürler 
intihar yüce değerler uğruna yapıl-
mışsa (örneğin Japonyada seppeku) 
karşılığının şehitlik, şan, şeref gibi 
mükafatlar olacağını belirlemişlerken 
sırf kendini düşünerek yapılmışsa 
karşılığının azap olacağını söylemiş-
lerdir. İntiharın yanında ama ona da 
sebep olabilecek olan ölüm güdüsü 
(Todtrieb=death drive) insanda ken-
dini yok etme ve anorganik duruma 
dönme güdüsü olarak tanımlanır ve 
psikolojide herhangi bir değer atfet-
meden ele alınıp incelenir. İslami-
yetten etkilenen bazı kültürlerde ise 
ne uğruna yapılırsa yapılsın, intihar 
esnasında cinnet geçirme mevzuba-
his değilse sonunun azap olacağı fikri 
hakimdir. Bunun yanında bugün öta-
nazinin (kendi ölümüne tıbben karar 
verme hakkı ve uygulaması) huku-
ken, ahlaken kabul edildiği ülkeler de 
mevcuttur.

Ölümle sonuçlanan adaklar da dinler-
de ve kültürlerde önemli bir yer işgal 
eder. Hayvanlar veya insanlar adana-
rak ilahi güçlerle irtibat kurulur, içine 
düşülen kıtlık gibi, Tanrı(ların) gaza-
bından kurtulmak gibi, Tanrı(ların) 
rızasını kazanmak gibi zorlu ve 
muhataralı durumlardan canlar feda 
edilerek çıkılmaya çalışılır.

Ölüm birçok kültürde cisimleşmiştir. 
Bazılarında Azrail olur; bazılarında 
elinde tırpan tutan kara pelerinli bir 
iskelet; Ortaçağ’da ise bir mumya. 
Çin, Japon ve Kore kültürlerinde 4 
rakamının okunuşu “si” ölüm ile ses-
teştir ve ölümü simgeler.

Ölülere ne yapılacağı da dinlere ve 
kültürlere göre değişir: Kimi toprağa 
gömer ve üstünü tamamen toprakla 
örter; kimi küçük, büyük veya türbe, 
anıtmezarda olduğu gibi devasa bir 
bölmenin içine cesedi koyar ve böl-
menin üstünü toprakla, mermerle, 
taşla dikdörtgenler prizması, küp, 
piramit gibi farklı şekillerde kapatır; 
kimi yakar, külleri gömer, denize, 
havaya, suya savurur veya katar, kimi 
asit/alkalik çözücülerle bedeni eritip 
görünmez kılar, kimileri de mumya-
lar, sırlar (cyroconservation), tahnit 
(taxidermy) veya tatrih (plastination) 
eder, dondurur cesedi çürümekten 
alıkoymaya çalışır; kimi dik, kimi ya-
tay, kimi yüzüstü, kimi sırtüstü, kimi 
yan yatırarak defneder; kimi cesedi 
parçalara ayırarak kendilerine gıda 
veya hayvanlara yem veya süs eşyası 
yapar; kimi iç organlarını temizleye-
rek gömer; kimi içorganlarını çıkarıp 
başka canlılara takar; kimi (Ortaasya-
da olduğu gibi) kullandığı eşyaları ve 
hayvanlarıyla birlikte defneder; kimi 
(Hindistanda olduğu gibi) sağ karı-
sıyla birlikte; kimi toplu şekilde, kimi 
münferit gömer; kimi üstüste, kimi 
yanyana, kimi ayakayağa, kimi başba-
şa... Bazı ölüler ise hiçbir muameleye 
tabi tutulmadan, hiçbir insan eli değ-
meden yeryüzü tarafından balıklar, 
sırtlanlar, akbabalar, karıncalar eliyle 
yenilir ve yutulurlar. Her hâlükârda 
eğer Dünya’yı çevreleyen gökler aşı-
lıp da uzaya götürülmedi ise beden, 
sonuçta Dünya’ya gömülmüş olur. 
İnsanın şahit olduğu ilk gömülme 
vakası da yine Kutsal Kitaplarda 
bahsedildiği üzere bir karga tarafın-
dan gömülen bir başka kargadır. İlk 
gömülen insan ise bu örnekten ilham 
alarak gömülen ve yukarıda adı zikre-
dilen Habil’dir.

Vefa kelimesinden türeyen ve onunla 
aynı anlama gelen “vefat” Arapça’dır 
bizimle açıkça konuşur: “Borcunu 
öde, görevini yerine getir !” Borç 
alınan can, ödenir ve hesap kapanır. 
Alınan can borcu ile dünyada işler 
yapılır ve can verilerek görev tamam-
lanmış olur. Buna rağmen vefasız 
kelimesi hiç de ölümsüz anlamına 
gelmez! Çünkü ölüm borcunu ödeme-
menin imkanı yoktur. Ölümü öldür-
mek mümkün olmadığı için alınan 
bu can borcu mutlaka ödenecektir ve 
hesap kapanacaktır.

Netice; hangi türden olursa olsun 
her ölüm bizi eksiltir, bir yanımızı, 
bir parçamızı beraberinde alır uzak 
diyarlara götürür. Ahirete inananlar 
için yeniden bir buluşma mutlaka 
vardır. Ama bu buluşma gününe 
kadar üzülmemek kabil midir? Akıl 
buluşmayı kabul etse bile kalp dur-
maz, kalbin kapısı olan gözler yaşarır, 
çeşme olur yürekleri ıslatır. 

Bir günde dünya üzerinde ortalama 
yüz elli bin insan ve bunun dışında 
milyonlarca canlı ölmektedir. Her ne-
fis ölümü tatmaktadır ve tadacaktır. 
Bir an gelecek biz de can borcumuzu 
ödeyeceğiz. O halde çok geç olmadan 
“ölüm her an gündemde” diyerek 
bizzat ölümün kendisinden ders çıka-
rarak “her anımızı son anımızmış gibi 
değerlendirerek yaşamaya” en azın-
dan niyet edelim ve mümkün merte-
be bunu gerçekleştirmeye çalışalım.

Doç. Dr. 
A.Teyfur ERDOĞDU

Ölüm hakkında 
bir deneme
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My concept in this month 
is death. I would like 
to gift my article to 

cherished memories of Emre Kü-
çük(09.11.1990-16.03.2014), my 
dear student who died by drowning 
last month and my colleagues Elif 
Ertan (13.03.1975-24.03.2014) who 
left us as a result of an heart attack. 
God rest their souls.

Especially to address the concept of 
death shouldn’t be easy if it is tho-
ught that every moment it is on the 
agenda, and recently twice knocked 
at our door. That’s why I determine 
the title as an essay.

Briefly death means pull out of the 
soul from the body. In other words, It 
is a way to enter a living object apart 
itself so the smallest irreversible de-
cay process.

Here, perhaps the real defining thing 
is soul, life. Since the issue is linked 
around how to define and described 
of being alive. So what is life have 
been tried to be handled so far bio-
logical, medical, legal, and religious 
definitions and recipes. As one of the 
conditions of being alive for examp-
le consciousness was put forward. 
However, it is understood that some 
single-celled organisms or plants has 
no consciousness. So it is said that 
consciousness is not the sine qua 
non of being alive. Indeed, it is now 
accepted by everyone that a man 
though has completely lost conscio-
usness, is still alive and unacceptable 
as died.

When the concept of life approached 
as biologically, the life covers the pe-
riod up to the end of stage of a living 
organism and death means the end 
of all functions. Dohrnii Turritopsis 
ie immortal jellyfish is only exception 
shown in this area. This name has 
been fabricated because of the fact 
it is mortal. Stage of life is just too 
long to complete. I mean this with a 
life phase: For example, a butterfly’s 
life starts with its presence in the egg 
then come out as caterpillars turn 
into butterflies and then completely 
lost their function at the end. The 
butterfly’s life is too short so it is 
easy to observe the stage of its death. 
Turritopsis dohrnii’s life stages are 
very similar to the butterfly; Both go 
through a certain process and they 
die by leaving polyps / the eggs for 
the emergence of jellyfish and but-
terflies after them. What I mean by 
saying the end of the function, for 
example, the cessation of circulatory 
and respiratory functions irreversibly 
in humans and many animals, inclu-
ding brainstem and all functions of 
the brain.

The stop of blood circulation and 
breathing irreversibly is called as “cli-
nical death”. I say irreversible since 
stopped heart and lungs can work 
again. So the stopped heart and lungs 
are no longer accepted sufficient 
signs of death as they are used to be. 

As well as clinical death there is also 
“brain death” which means the stop 
of all of brain function, including 
those of the brain stem. Brain death 
may have occurred though a person’s 
heart and lung functions have not 
stopped even the fetus function of 
a pregnant woman continue. In a 
human being who lapse into “a ve-
getative state” though cortical brain 
activity stopped, brainstem activity 
continues. That means he cannot see, 
speak, hear, move but his involun-
tary movements such as circulation, 
sleep, digestion continues.

Along with biological life / death the-
re is also a legal life / death. The law 
generally accepts brain death adequ-
ate in many countries and does not 
require clinical death.

There is another death accepted by 
the people. This also remain body 
motionless not react the alert from 
outside in any way like pouring vi-
negar or pepper to the mouth, prick 
feet and anus or stick hot iron. When 
the times medicine is not developed 
yet or in places beyond the reach of 
advanced detection techniques this 
style of detection process gives quite 
error. The number of incidents of 
burying before exact deaths is no less 
today as well as in the past.

It is this I mentioned as exact death: 
When complete death occurs heart 
will not work anymore without rever-
sal. since the blood not pumped with 
the help of heart and the recirculated 
after death with the effect of gravity 
the blood in the veins swarm with in 
the lower parts of the body and  form 
“death spots” (livor mortis) dark 
purple in color. After death harde-
ning of the muscles also occurs. This 
is called “Dead stiffness” (rigor mor-
tis). Due to stiffness of dead bodies 
two feet and jaw are tied not to be 
misshapen. Meanwhile in different 
cultures different things are done 
such as put the knife on the body 
to prevent swelling, leave flowers 
to suppress the smell. Considering 
the shape of the deceased is a purely 
cultural phenomenon. Because the 
dead body stiffness begins to dissolve 
from the beginning of the decay of 
deceased (decomposition) within 48 
to 72 hours.

How dying men feel about death?

This is answered in different cultu-
res in different ways. Some cultures 
accept death totaly easy some totaly 
hard. Some claim that nothing is fe-
eled. Some  says it change according 
to the person.For instance Islam says 
death is feeled  by some people as if 
like a (hot) knife through butter and 
for some as if like a barbed wire thro-
ugh butter. We know written examp-
les from history that sometimes to 
share the transfer of the experience 
those who felt death personally and 
experienced it at the same time. The 
presence of knowledge or unkno-
wability of the death which will be 

felt prompts many people to “fear of 
death”. This fear cools some people 
from the world. As a result this pe-
ople can begin to live for the sake of 
more over values or spiritually may 
fall in to enamor situation, cannot do 
any business. In some cultures, both 
cases which the people fall into con-
sidered as the psychological disorder 
in some cases the first is laudable.

Although the relationship of people 
with the death differs more or less 
according to every culture it is one 
of the rare issues at the center which 
never lose its place. According to the 
ones who believe God and the holy 
book sent by him the first people 
had been met with death immedia-
tely; maybe the death with roots of 
a weed they pull to eat, maybe an 
insect they have seen. But no doubt 
they are before to see the death of 
a man. The first to die among the 
men is Abel, the son of Adam and 
Eve. In some religions and cultures 
transmigration (reincarnation) fa-
ith has been developed to ease the 
pain and lack feeling associated with 
death. Accordingly, one spirit lives 
permanently on earth by circulating 
from one body to another. In some 
cultures Death still considered one 
of the biggest criminals given to the 
offenders. Punishing  with death... 
In some religions and cultures (as in 
Islam, in Christianity) for the sake of 
religion, (as in Japanese Kamikaze) 
the death for sake of the homeland is 
essentially a reward; it is referred to 
as martyrdom. Being rewarded with 
death...

Suicide is handled in this manner:, 
while some cultures in Japan, China 
and India has been determined sui-
cide (for example, in Japan seppek) 
rewarded with the martyrdom, glory 
if it is for the sake of supreme value  
If it is done by thinking just himself 
they have said provision will be the 
doom. Besides suicide, death instinct 
which may be the reason (Todtrieb 
= death drive) and is defined as the 
situation of human instinct of self-
destruction and return to inorganic 
statue and It examines in psychology 
without attributing any value. In 
some cultures influenced by Islam 
the idea is dominant that the end of 
suicide if insanity entirely absent will 
be pain. Besides, today countries are 
also available that euthanasia (me-
dically right to decide his own death 
and applications) legally, morally 
acceptable.

Offerings’ resulting in death occupies 
an important place in religion and 
culture. Devoting animals or man 
ending with death oneself try to 
contact with divine powers, trying 
to quit challenging situations such 
as falling into famine, escaping the 
wrath of God (s) and obtaining the 
approval of God (s) by sacrificing 
souls.

Death is embodied in many cultures. 
Some says Azrael; in some a black 
cloak skeleton holding a scythe; In 
the Middle Ages a mummy. Chinese, 
Japanese and Korean culture reading 
of the digit four “si” is homonym 
with death and symbolizes death.

What to do for the dead vary accor-

ding to religion and culture: Some 
bury and cover it with the soil; some 
put corpse into a huge chamber as 
in small, large tomb or mausoleum, 
, and closes the chamber’s superior 
with soil, marble, stone in different 
ways such as rectangular prism, cube, 
pyramid; Some burn, bury the ashes, 
or blows or add it to the sea, air, wa-
ter; some melt body in acid / alkaline 
solvents and make it invisible; some 
would mummies, glaze (cyroconser-
vation), embalming (taxidermy) or 
plasters (plastination) ; Freeze corpse, 
tries to stop its rotting; some buried 
steep, some horizontal, some prone, 
some the supine, some by side til-
ting; some by cutting  corpse parts 
make food for themselves or feed the 
animals or ornaments; some buried 
clearing internal organs; Some  remo-
ve internal organs put to the other 
creatures; some (like in Central Asia) 
is buried with objects used and ani-
mals; some (as in India) along with 
his alive wife; some burry in mass 
some individual; some overlapping, 
some together, some feet to feet , 
some head to head ... Some of the 
dead without being subjected to any 
treatment, by no human hand witho-
ut touching are eaten and swallowed 
up by  the ground; fish, hyenas, vul-
tures, ants. In any case, if the body 
was not taken into space surroun-
ding, would ultimately buried in the 
world. The first burial that the man 
witnessed is the incident buried of a 
crow by another as it is mentioned in 
the Holy Books. Taking inspiration 
from this example, the first person 
buried is above-mentioned name, 
Abel.

“Death” derived from the word “Vefa” 
and has the same meaning is Arabic. 
It talks with us clearly: “Pay what you 
owe, fulfill your mission!” Debt be 
paid and the account is closed. With 
the life debt work done in the world 
and the task completed with the soul 
given. Nevertheless unfaithful does 
not mean immortal at all! There is 
no nonpayment possibility of death 
of debt. Since it is not possible to kill 
Death, the debt will be paid and the 
account will be closed.

As a result, no matter what kind all 
deaths diminish us and gets along 
with our parts to distant lands. For 
those who believe in the Hereafter 
there is surely a meeting again. But 
is it possible not to be sad until this 
meeting day? Even if the mind agrees 
to meet the hearth does not stop, the 
eyes heart’s door get wets and be a 
fountain in the heart.

One hundred and fifty thousand pe-
ople per day over the world and milli-
ons of living is dying out of it. Every 
soul taste death and will taste. One 
day we also pay our life debt. Then 
before it’s too late by saying “death at 
any moment in the spotlight,” perso-
nally draw lessons from death itself 
let’s intention “to live every moment 
evaluating our reality as if the last 
moment” and at least as much as 
possible try to accomplish this.

Doç. Dr. 
A.Teyfur ERDOĞDU

An essay on 
death
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, 
3. Nükleer Güvenlik Zirvesi 
kapsamında Hollanda’nın La-

hey kentinde kabul ettiği BM Genel 
Sekreteri Ban Ki-mun ile görüşmesinde, 
ağırlıklı olarak Suriye’deki gelişmelerin 
ele alındığı belirtildi.

Genel Sekreter Ban’ın, Cumhurbaşka-
nı Gül’e, Türkiye’nin Suriye’de izlediği 
politikayı ve çok sayıda mülteciyi kabul 
etmiş olmasını BM olarak büyük takdir-
le karşıladıklarını söylediği kaydedildi.

Ban Ki-mun’un ayrıca, Kıbrıs’ta iki 
toplum lideri arasında başlayan doğ-
rudan görüşmelerin ele alındığı kabul-
de, Türkiye’nin bu konuda oynadığı 
yapıcı rolden duydukları memnuniyeti 
ifade ettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Gül ise Suriye’deki 
insanlık dramının bu şekilde devam 
etmesinin bölge ve küresel düzen 
bakımından daha büyük riskler oluştu-
racağını, bu nedenle soruna bir an önce 
çözüm bulunması gerektiğini belirte-

President Abdullah Gul in his 

meeting with UN Secretary-

General Ban Ki-mun, within 3rd 

Nuclear Security Summit in the Hague, 

Netherlands it is said that they mainly 

discussed the developments in Syria.

It is recorded that Secretary-General 
Ban said to President Gul, as UN they 
were appreciated of Turkey policies in 
Syria and acceptance of a large number 
of refugees 

Ban Ki-moon also on admission which 

rek, Cenevre sürecinin başarılı olması-
nın elzem olduğuna dikkati çekti.

Türkiye’nin, Kıbrıs’ta kapsamlı bir 
çözümün bulunması için bugüne kadar 
üstlenmiş olduğu yapıcı rolü oynamaya 
devam edeceğine vurgu yapan Gül, ada-
da iki topum lideri arasında doğrudan 
görüşmelerin başlamasıyla yakalanan 
olumlu ivmenin mutlaka sonuç verecek 
şekilde devam etmesi gerektiğini dile 
getirdi. Gül, BM Genel Sekreteri’nin bu 
konuda aktif bir tutum içinde olmasın-
dan memnuniyet duyacağını ifade etti.

BM Genel Sekreteri Ban’ın ayrıca 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 
telefonda kendisini arayarak, dü-

discusses about the starting of direct 
talks between the leaders of the two 
communities in Cyprus, expressed 
their satisfaction of Turkey to play a 
constructive role in this regard. 

President Gul stating that continuing 
of human drama in Syria in this way 
would constitute great risk in terms of 
regional and global scheme, therefore an 
immediate solution should be found for 
this issue, drew attention the Geneva 
process to be successful is essential.

Gül who emphasized Turkey continues 
to play constructive role so far assumed 
for a comprehensive settlement in 
Cyprus, he expressed that the positive 
momentum caught with the start of 
direct talks between the two community 
leaders on the island should continue 
to give the results. Gül said he would be 
delighted the UN Secretary General in 
this regard has an active attitude.

It is also recorded that UN Secretary-
General Ban call on the phone Foreign 
Minister Ahmet Davutoglu gave 

şürülen Suriye uçağıyla ilgili 
bilgilendirdiğini,Türkiye’nin bu önlemi 
alma gerekçesini anladıklarını söylediği 
kaydedildi.

Ban’ın, durumun daha fazla tırman-
masından endişe duyduğunu aktardığı 
öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Gül ise Türkiye’nin, sı-
nırını ihlal eden ve uyarılara rağmen bu 
ihlale devam eden Suriye uçağına karşı 
uluslararası hukuktan kaynaklanan 
meşru müdafaa hakkını kullandığını ak-
tardı. Gül, Suriye rejiminin Türkiye’nin 
sınır güvenliğini ihlal eden eylemlerine 
son vermesi gerektiğinin altını da çizdi.

information about the crashed Syrian 
aircraft say that they understood Turkey 
grounds for this measure.

It was learned that Ban said they feared 
further escalation of the situation. 

President Gul said that Turkey use 
right of self defense arising from 
international law borders against the 
Syrian aircraft violation of borders 
despite warnings continued this 
violation. Gul underlined that the 
Syrian regime must put an end to its 
acts violating Turkey’s border security.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, 3. Nükleer Güvenlik 
Zirvesi kapsamında Hollanda’nın Lahey kentinde 
kabul ettiği BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile 
görüşmesinde, ağırlıklı olarak Suriye’deki gelişmelerin 
ele alındığı belirtildi.

BM Nükleer Güvenlik Zirvesi toplandı..

UN Nuclear Security Summit convened...

Gül-Ban Ki-mun görüşmesi

Gül-Ban Ki-mun interwiev
President Abdullah Gul in his meeting with UN 
Secretary-General Ban Ki-mun, within 3rd Nuclear 
Security Summit in the Hague, Netherlands it is said 
that they mainly discussed the developments in Syria.
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Ülkemiz, dünyanın en güzel 
ülkelerinden biridir. Bizler 
bu güzellikleri torunlarımıza 

miras olarak bırakacağız. Başka Türkiye 
yok. Gelin Türkiye’yi üst kimliğimiz 
olarak belirleyelim. Bütün İstan’lar 
da kimliklerimiz olsun. Türkistan, 
Kürdistan, Kırgızistan, Lazistan, 
Çerkezistan, Kazakistan, Özbekistan ve 
diğer İstanlar… Türkiye Cumhuriyeti 
devleti bütün İstan’ların kutsalı olsun. 
Kardeşliğimiz pekişsin, tek yumruk ve 
tek yürek olalım. Çanakkale ruhunu 
yeniden canlandıralım. Şehitlerimizi 
rahmetle ve minnetle analım, yâd edelim 
ki torunlarımızda bizleri rahmetle ve 
minnetle anıp yâd etsinler…

On günlük Kırgızistan gezisi sonucunda 
çok ilginç gözlemlerde bulundum. Kırgız-
ların Kürt olduğuna inanmaya başladım. 
Halen şaşkınlıktan kurtulamamış durum-
dayım. Kırgızlar ve Orta Asya ülkelerinin 
tamamında ‘NEVRUZ’ bayram olarak 
kutlanır. Aynı kutlamayı Türkiye Kürtler 
’i de yapar. Kırgızlar Allaha Huda (XUDA) 
derler, Türkiye Kürtleri de Allaha Huda 
(XUDA) der. Kırgızlar ekmeğe nan der, Tür-
kiye Kürtleri de ekmeğe nan derler. 

 Kırgızların misafirperverlikleri üst dü-
zeydedir. Kürtlerde de aynı şey geçerlidir. 
Çoğunluğun Dini İslam’dır. Kürtlerinde 
çoğunluğunun dini İslam’dır. Gelenekler, 
görenekler çok benzerlik içerir. Bir hatun 
heykeli gördüm, adını okuduğumda şaşır-
dım. Kahraman hatunun adı “KURMAN-
Çİ DATKA”.  Kurmançi,  Kürt demektir. 
Bu Kırgız kahramanı hatunun hikayesi 
şöyle; Ruslara karşı özgürlük savaşı veren 
Kırgız komutan Kurmançi’nin oğlunu 
Ruslar esir almışlar ve Kurmançi’ye, sa-
vaşı bırakmadığın taktirde oğlunu idam 
edeceğiz diye haber göndermişler. Bunun 
üzerine hatun oğlunun asılacağı yere gel-
miş ve oğlunun boynunda ip olduğunu 
görmüş, oğluna ölüme dik git. Ben oğlum 
için Kırgız halkını feda edemem diyerek 
savaşa devam kararı almış.

Orta Asya’da yaşayan Türkî Cumhuriyet-
lerinin tamamı, Türklerle ve Kürtlerle 
aynı hamurun farklı yumakları gibidirler. 
Bu, tavuk mu yumurtadan çıktı, yumur-
ta mı tavuktan çıktı, sorusunu aklımıza 
getiriyor. Kim kimden çıkarsa çıksın. Biz 
bunun peşinde değiliz. Bu coğrafyada ya-
şayan insanların Din birliği var. Dil birliği 
var. Kültür birliği var. Kardeşliklerini pe-
kiştirmek için daha neye ihtiyaçları var.

Cihana hükmetmiş ve yüz yıllarca cihanı 
yönetmiş Osmanlı İmparatorluğu’nun 
çöküş sürecini fırsat bilen Hıristiyan 
âlemi haçlı orduları ile ülkemizi işgal et-
mek istemiş. Tüm güçleri ile Çanakkale’yi 
geçmeye çalışanlara Türkiyeliler canlarını 
siper ederek, şer güçlerinin heveslerini 
kursaklarında bırakmışlar. Bu şer güç-
leri on kat daha güçlü gelseler bile biz 
Çanakkale ruhu taşıdığımız sürece bizi 
yenemeyeceklerini bilmektedirler. Bizi 
yenmelerinin tek bir yolu olduğunu 
biliyorlar. Böl, parçala ve yönet. Şimdi 

bu yöntemlerini devreye sokmuş, bizi 
parçalamaya çalışıyorlar. Güçlenmemizi 
istemiyorlar. Gelişmemizi istemiyorlar. 
Emirlerinden çıkmamızı istemiyorlar. 
Bağımsız davranışlarımızdan hoşnut 
değiller. Milli istihbaratımızı denetlemek 
istiyorlar. IMF’ye borçlu kalmamızı isti-
yorlar. Savunma sanayimize müdahale 
ediyorlar. Ekonomik anlamda güçlenme-
mizi istemiyorlar. Yani bizim ülkemizi, 
görünümde bizden birileri, arka planda 
kendileri yönetmek istiyorlar. Bunların 
isteklerine karşı çıkan yönetimleri, der-
hal devre dışı bırakıyorlar. Her türlü al-
çakça yöntemleri kullanıyorlar. İhtilaller 
yaptırıyorlar.  

 Ülkemiz, bölgemizde lider ülke konu-
muna gelmiş ve emperyalist güçlere taviz 
vermeden doğru bildiği yolda ilerlemek-
tedir. Bunu kabullenmeyen güçler, yerli 
iş birlikçileri vasıtası ile ülke yönetimine 
müdahale etmeye çalışıyorlar. Geçmişte 
bizleri sağcı, solcu, alevi, sunni, şimdi 
de Kürt, Türk diye 
bölmeye çalışanlara 
çok önemli bir ders 
vermeliyiz. Aynı 
Çanakkale’de ki ders 
gibi…

Emperyalist oyunları 
bozmak için, Kürt-
çülük ve Türkçülük 
yapan ilkel anlayış 
taraftarlarına diyo-
rum ki, gidin Orta 
Asya ülkelerini dola-
şın, oralarda kendinizi 
göreceksiniz. Biz Kürt 
müyüz yoksa Türk 
müyüz diye kendinize 
soru soracaksınız. 
İster Kürt olun ister 
Türk olun ne yazar. 
Türkiyeli olabiliyor 
musunuz? Bütün 
mesele bu…  Ameri-
kalılar kırk milletten 
oluşmuş. Hiçbir millet 
Amerika’nın üstünde olamaz. Amerika o 
milletlerin kutsalıdır. Peki, biz aynı ha-
murun parçaları olarak neden Türkiye’yi 
kutsalımız olarak kabullenmiyoruz? 
Çünkü bizi yönetmek isteyen güçler, bi-
zim birlik olmamızdan korktukları için, 
bizi bir araya getirmek istemezler. 

Ülkemiz, dünyanın en güzel ülkelerinden 
biridir. Bizler bu güzellikleri torunları-
mıza miras olarak bırakacağız. Başka 
Türkiye yok. Gelin Türkiye’yi üst kimliği-
miz olarak belirleyelim. Bütün İstan’lar 
da kimliklerimiz olsun. Türkistan, 
Kürdistan, Kırgızistan, Lazistan, Çerke-
zistan, Kazakistan, Özbekistan ve diğer 
İstanlar… Türkiye Cumhuriyeti devleti 
bütün İstan’ların kutsalı olsun. Kar-
deşliğimiz pekişsin, tek yumruk ve tek 
yürek olalım. Çanakkale ruhunu yeniden 
canlandıralım. Şehitlerimizi rahmetle ve 
minnetle analım, yâd edelim ki torunları-
mızda bizleri rahmetle ve minnetle anıp 
yâd etsinler… 

Turkey is one of the most beauti-
ful countries in the world. We 
will leave all these beauties to 

our descendants as a legacy. There is no 
other Turkey. Let’s determine Turkey as 
our supreme identity. All other “stan”s 
should be our identities: Turkistan, 
Kurdistan, Kyrgyzstan, Lazistan, Cher-
chessistan, Kazakhstan, Uzbekistan and 
other “stan”s. Let the Republic of Turkey 
be the divine of all other “stan”s. Let 
our brotherhood solidify, and let us be 
a single hand and single heart. Let us 
revive the soul of Çanakkale (Gallipoli). 
Let us commemorate our martyrs with 
compassion and gratefulness; and let us 
remember them so that our descendants 
remember us with compassion and grate-
fulness…

 I have made very interesting observa-
tion during my ten day-visit to Kyrgyz-
stan. I have started to believe that Kyr-
gyz people are Kurds. I am still amazed. 
“Nevruz” (the day that marks the begin-
ning of Spring) is being celebrated in 

Kyrgyzstan and all 
other Central Asian 
countries. Kurds in 
Turkey also celebrate 
the same day. The Kyr-
gyz people name God 
as “Xuda” whereas the 
Kurds of Turkey also 
use the word “Xuda”. 
Kyrgyz people name 
bread as “nan” and 
similarly Kurds of 
Turkey also use the 
same word. 

Hospitality of the Kyr-
gyz people is very em-
inent while Kurds are 
known for the same 
peculiarity. Majority 
of both the Kyrgyz 
and Kurdish people 
are Muslims. The tra-
ditions and customs 
are mostly similar. I 
saw the statue of a 
woman and I was sur-
prised when I read the 

name “KURMANÇİ DATKA” on it. Kur-
mançi means Kurd/Kurdish. The story 
of this Kyrgyz heroine is as such: While 
fighting for independence against the 
Russians, son of the Kyrgyz commander 
Kurmançi was captured by the Russians. 
Kurmançi was threatened by the Rus-
sians that his son will be executed if he 
does not cease the war. His mother came 
to the spot where her son will be hanged 
and told her son to raise his head and 
die proudly since they were not going to 
sacrifice the whole Kyrgyz nation for one 
son and decided to sustain the war.

Most of the Turkish Republics of the 
Central Asia are like parts of the same 
dough structure. This reminds us the fa-
mous question whether if egg is from the 
chicken or if chicken is from the egg? We 
are not after the answer for this ques-
tion whatever it is. The people leaving 
in this geography have unity in religion, 
language and culture. What else do they 
need to solidify their brotherhood?

The Western world, which wanted to 
benefit from the fall of the Ottoman 
Empire after ruling the world for centu-
ries, occupied our country with Crusader 
armies. The people of Turkey defended 
their country with all their power against 
the evil powers in Çanakkale and other 
battles. These evil powers know that they 
will never defeat us even with tenfold 
strong armies as long as we carry the 
soul of Çanakkale. They are aware that 
there is only one way to defeat us: divide, 
separate and rule. Now they are trying to 
implement this strategy and separate us. 
They do not wish us to be strengthened 
and develop. They want us to remain 
under their rule and they are not happy 
with our independent policies. They wish 
to control our national intelligence. They 
want us to remain in debit to the IMF. 
They interfere to our defense industry. 
They do not want us to develop economi-
cally. Shortly, they want our country to 
be ruled by someone amongst us before 
the scenes but by themselves behind the 
curtains. They topple the administra-
tions, which oppose their desires. They 
use every flagrant method possible in-
cluding organizing coups.  

Our country has become a leader in its 
region and is progressing on the right 
track without making concessions to the 
imperialist powers. The powers, which 
do not accept this progress, try to inter-
fere to the administration with the help 
of their local compradors. We must give 
a very important lesson to those who 
aimed to separate us as rightist, leftist, 
Alevi and Sunni in the past and as Kurd 
and Turk presently; a lesson similar to 
the one in Çanakkale…

 In order to destroy the imperialist plans 
I recommend the followers of the primi-
tive approaches of Kurdism and Turkism 
to go and see the Central Asian countries 
where they will see themselves. You will 
be asking yourselves whether you are a 
Kurd or Turk. Even if you are a Kurd or 
Turk, it does not matter; can you become 
a citizen of Turkey? This is the whole 
issue. Americans are made up of 40 na-
tions and none of them see themselves 
above America. America is the holy con-
cept for all of them. Then why do we not 
accept Turkey as divine for ourselves? 
The answer is simple; because the powers 
which aim to rule us do not want us to 
unite since they fear from our unity. 

 Turkey is one of the most beautiful 
countries in the world. We will leave all 
these beauties to our descendants as a 
legacy. There is no other Turkey. Let’s 
determine Turkey as our supreme iden-
tity. All other “stan”s should be our iden-
tities: Turkistan, Kurdistan, Kyrgyzstan, 
Lazistan, Cherchessistan, Kazakhstan, 
Uzbekistan and other “stan”s. Let the Re-
public of Turkey be the divine of all other 
“stan”s. Let our brotherhood solidify, and 
let us be a single hand and single heart. 
Let us revive the soul of Çanakkale (Gal-
lipoli). Let us commemorate our martyrs 
with compassion and gratefulness; and 
let us remember them so that our de-
scendants remember us with compassion 
and gratefulness… 

İdris ORTAKAYA İdris ORTAKAYA

Başka Türkiye Yok… There is no other Turkey…
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Hükümete yakın çevrele-
rin hükümeti devirme 
operasyonu dediği, 

muhalefet ve cemaat çevrelerinde 
yolsuzluk ve rüşvet operasyonu 
olarak adlandırılan 17 Aralık ope-
rasyonu, Türkiye siyasetinde bir 
dönüm noktası oldu aslında.

Bu operasyonun en önemli 
sonuçlarından birisi, hatta en 
önemlisi de 2002’den beri devam 
etmekte olan AK Parti-Gülen ce-
maati ittifakının bozulması oldu.

O tarihten bu yana istisnasız her 
seçimde ve referandumda kader 
birliği yapan bu iki unsur şimdi-
lerde kılıçları çekmiş ve amansız 
bir kavgaya tutuşmuş vaziyette.

İddialar, suçlamalar, kasetler, 
dinlemeler ortaya saçılmış 
durumda.

Seçimin yapılacağı 30 Mart günü-
ne kadar bu hesaplaşma ve müca-
dele devam edecek.

Ve savaşın bu ilk kapışmasının 
etkisi ortaya çıkacak.

Bunun ardından da hemen ikinci 
raund başlayacak; yani önümüz-
deki yaz yapılacak Cumhurbaş-
kanlığı seçimi için mücadele baş-
layacak.

Ve eğer hala taraflardan birisi 
teslim olmadıysa üçüncü raund 
olan 2015 genel seçimleri muhte-
melen son raund olacak.

Gelinen nokta itibariyle tarafla-
rın geri adım atma eşiği çoktan 
aşıldı.

Bu saatten sonra geri adım atan 
kaybedecek.

Bu savaşın sonunda bir taraf ta-
mamen kaybedecek, ancak diğeri 
de kazansa bile hasarsız ve sali-
men atlatmayacak bu badireyi.

Görünen şu ki bu mücadelede an 
itibariyle her iki taraf yara almış 
olsa da asıl zararı Gülen cemaati 
görmüştür.

Çünkü mevcut durumda savaş, 
AK Parti’nin güç alanı olan siyasi 
arenada devam etmektedir.

AK Parti bu mücadelede toplu-
mun önemli bir kesiminin yanı 

sıra diğer dini grup ve cemaatle-
rin desteğini alarak mücadelesini 
sürdürüyor.

Gülen Hareketi her ne kadar dini 
bir hareket olarak başlamış olsa 
da, bu niteliğinden sıyrılalı çok 
uzun zaman oldu.

Bu durumu, harekete mensup 
yazarlar da çeşitli defalar dile ge-
tirdiler.

Gülen hareketi artık büyük bir 
sermayeye hükmeden, iş bağla-
yan, ihaleler dağıtan, devletin 
tüm kadrolarına nüfuz eden/
etmeye çalışan sosyolojik bir ha-
rekettir.

Öyle olduğu için yani dini 
boyuttan çıktığı için de 
“dokunulmazlığı” kalkmıştır, 
eleştiriye ve saldırıya açık bir 
konuma gelmiştir.

Bugün mevcut güç mücadelesin-
de ülkedeki diğer dini grup ve 
cemaatler de Gülen hareketine 
karşı tavır alıyorlarsa bunun bir 
sebebi işte bu hareketin dini ha-
reket kimliğinden çıkmasıdır.

Elbette bunun başka sebepleri de 
vardır, kısaca sıralamak gerekirse 
ilk aklımıza gelen sebepler şunlar 
olabilir:

İlk ve en önemli sebep olarak 
şunu sayabiliriz; dini cemaat 
ve gruplar en geniş manasıyla 
serbestlik ve özgürlüğe AK Parti 
döneminde ulaşmışlardır. 

Şimdi yaşanacak bir değişim, 
mevcut kazanımların 
kaybedilmesi ve geçmişin 
karanlık günlerine dönülmesi 
anlamına gelecektir.

Diğer bir sebep olarak da dini 
grup ve cemaatlerin Gülen ha-
reketine yönelik geçmişten beri 
gelen mesafeli tavırlarını görebi-
liriz.

Dini cemaat ve gruplar özellikle 
28 Şubat döneminde baskı ve zul-
me maruz kalırken, konjonktüre 
uyan Gülen hareketi bu süreci 
kazasız belasız atlatabilmişti.

Dindar kitleler, Gülen’in merhum 
Erbakan’a karşı mesafeli tutumu-
nu ve Ecevit’e yönelik “şefaatçi” 

yaklaşımını unutmamaktadır.

Yine AK Parti’nin küresel güçlere 
karşı duruşu da diğer cemaatlerin 
takdirini toplarken Gülen grubu 
bu duruşu ve politikayı eleştirmiş 
ve karşı çıkmıştır.

Nitekim Fethullah Gülen’in 
Mavi Marmara girişimini açıkça 
eleştirmesi, bu gruba mensup 
gazetecilerin hükümet ve cemaat 
arasında ilişkilerin bozulmasının 
miladı olarak Mavi Marmara ola-
yını göstermeleri de diğer cemaat 
ve grupların Gülen hareketine 
karşı açıkça tavır almalarına se-
bep olmuştur.

AK Parti yeni Türkiye’nin mimarı 
olmuştur.

Ne dini cemaatler ne de halkın 
büyük bir bölümü 2002 öncesi 
karanlığına dönmek istememek-
tedir.

Karşı tarafta ise cemaatin yanın-
da CHP ve MHP saf tutmuş görü-
nüyorlar.

Zaten kendilerinden beklenen 
doğal rol de bu.

Kürtlere ve Kürt siyasi hareke-
tine gelince; bu kesim, ülkenin 
batısındaki muhalefetin aksine, 
farklı ve daha yapıcı bir pozisyon 
almayı tercih etmişe benziyor.

Bu noktada Kürtler, tıpkı Gezi 
Parkı sürecinde olduğu gibi nis-
peten makul ve sağduyulu bir 
tavır içindeler.

Gezi Parkı sürecinde, kendilerini 
olayların merkezine çekmeye 
çalışan Türk solunun tüm çaba-
larına rağmen, Kürtler ve Kürt 
siyaseti, çözüm sürecinin zarar 
görmemesi için bu provokasyon-
dan uzak durmayı tercih etti.

Hükümetin o süreçten ağır bir 
hasarla çıkmamasını sağlayan 
birincil faktörler arasında Kürt-
lerin sokağa inmemesi, PKK ile 
de çatışmasız dönemin başlamış 
olması vardır.

Benzer bir tutumu Kürtler bugün 
17 Aralık sürecinde de sergile-
mektedir.

Operasyon başladığı günden 

bu yana, yapılmak istenenin bir 
darbe olduğunun farkında olan 
Kürtler ve Kürt siyasetçileri, 
olaylara karşı genel olarak doğru 
pozisyon almışlardır.

BDP lideri Selahattin Demirtaş’ın 
bir demecinde belirttiği gibi “hü-
kümetleri devirmenin yolu yargı 
değil, sandık olmalıdır”.

Kürt siyasetçileri bugün çözüm 
sürecinde tek muhatap olarak AK 
Parti ve Erdoğan’ı gördükleri için 
ve yine AK Parti giderse ortalıkta 
çözüm süreci diye bir olgu kalma-
yacağını bildikleri içindir ki bu 
süreçte hâlihazırdaki mevcut po-
zisyonlarını almayı seçmişlerdir.

Çözüm süreci demişken, hemen 
aklımıza şu soru geliyor; acaba 
süreç 17 Aralık operasyonundan 
etkilendi mi?

Benim buna cevabım hayır ola-
caktır; aksine, Gezi Parkı ve 17 
Aralık süreçleri sonucunda çö-
züm sürecinin kıymeti daha fazla 
anlaşılmış, önemi daha fazla fark 
edilmiştir.

Çözüm sürecine şüpheyle 
bakanlar, geçen yazdan beri 
yaşanan olaylardan sonra 
sanırım pozisyonlarını ciddi bir 
şekilde gözden geçirmişlerdir.

Kürt siyasetinin gelmiş olduğu 
nokta ve son olaylar karşısında 
aldığı tutum, bütün Türkiye siya-
setinin normalleşmesi açısından 
da olumlu bir adımdır.

Bu ülkenin selameti için çözüm 
süreci hiçbir kesintiye uğrama-
dan devam etmelidir.

Nitekim Başbakan Erdoğan da 
çözüm süreci konusunda her-
hangi bir kesinti ve geri adım ol-
mayacağını çeşitli vesilelerle dile 
getirmiştir.

Gelinen nokta itibariyle, 17 Ara-
lık operasyonu, çözüm sürecini 
değersizleştirmemiş, aksine daha 
önemli ve kıymetli bir noktaya 
getirmiştir.     

Bugün Kürtlerin ezici bir kesimi 
ve Türklerin çok önemli bir bölü-
mü çözüm sürecinin devamı nok-
tasında hemfikirdir.

Muhammed İkbal 
SAYLIK

17 Aralık Sürecinin Çözüm Sürecine Etkileri
Gelinen nokta itibariyle, 17 Aralık operasyonu, çözüm sürecini 
değersizleştirmemiş, aksine daha önemli ve kıymetli bir noktaya 
getirmiştir.
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December 17 operation, 
which is named as the 
operation of toppling the 

government by pro-government 
groups, and corruption and 
bribery graft by the opposition 
and pro-Community groups, has 
become a milestone in the Turkish 
politics.

One of the main outcomes of 
this operation, and in fact the 
most crucial one, is the end of the 
alliance between AK Party and the 
Gülen movement, which had been 
going on since 2002.

These two elements, which have 
shared the same stances at every 
single election and referendum 
since 2002, have no drew their 
swords and involved in a fierce 
fighting.

Allegations, accusations, 
wiretappings are all around.

This reckoning and struggle shall 
resume until the March 30 when 
the local elections will take place.

And thus we will be able to see the 
impact of the first battle of this 
war.

Immediately after this, the 
second round will start for the 
Presidential elections, which is 
scheduled for the next summer.

And if still if any of the parties 
have not fallen yet, the third 
round, which will take place 
before the general elections of 
2015, will probably be the final 
round.

 At the current point, the retreat 
threshold for the parties has been 
exceeded already.

The party deciding to retreat at 
this point will be the loser.

At the end of this war one 
side will be the complete loser 
while the other shall celebrate a 
damaged triumph.

Although both sides seem to have 
been affected from this war, it is 
clear that the Gülen movement is 
severely injured now.

The battle is currently going on at 
the political arena, which is the 

power zone of AK Party.

AK Party, in addition to the 
considerable portion of the public, 
has also got clear support of other 
religious groups and communities 
in this war.

Even though the Gülen movement 
had started as a religious 
community, it has abandoned this 
identity long ago.

This fact has been penned 
numerous times even by writers 
affiliated with this community.

Gülen Movement is now a social 
movement, which dominates a 
great capital, runs businesses, and 
aims to penetrate into all ranks of 
the state.

Since it is no more a religious 
community, it has lost its 
“immunity” and is open for any 
kind of critics and assaults.

Today if we see most of the 
religious groups and communities 
lined up against the Gülen 
movement, the main reason is 
this new identity of the Gülen 
community.

There are also several other 
reasons for this, which we can 
shortly list as such:

First and foremost, the religious 
groups and communities have 
reached the widest freedoms and 
liberties during the reign of the 
AK Party. 

A possible change shall result with 
the loss of all achievements and 
return to the dark old days.

Another factor is the distanced 
stance of the communities against 
the Gülen movements.

When all other religious groups 
and communities were exposed to 
oppression during the February 
28 process, Gülen movement 
due to its adaptation to the 
conjuncture, maintained to 
preserve itself during this period.

The pious masses seem to always 
remember Gülen’s distanced 
stance and dislike towards 
late Prime Minister Erbakan 
known for his piety, but for 

his “intercessor” relation with 
another late PM Ecevit who 
is known for his secularist 
approaches.

In addition, AK Party’s stance 
against global powers has always 
been appreciated by other 
communities whereas this stance 
has been criticized by the Gülen 
movement.

The fact that Gülen affiliated 
media and writers have shown the 
Mavi Marmara flotilla incident 
as being the milestone in the 
breaking of the relations between 
the government and the Gülen 
movement have accumulated the 
rage of religious groups against 
the Movement.

AK Party is the architect of new 
Turkey.

Neither the religious groups nor 
the considerable portion of the 
public do not want return to the 
dark periods of pre 2002.

On the other camp we see the 
opposition parties CHP and 
MHP standing beside the Gülen 
community, which is the natural 
role expected from them.

As for the Kurds and the Kurdish 
political movement; they have 
preferred to take a different and 
more constructivist role when 
compared to the opposition in the 
western part of the country.

At this point we can say Kurds 
have adopted a relatively rational 
and prudent approach similar to 
their approach during the Gezi 
Park protests.

At that time, the Kurds and 
Kurdish politics managed to 
remain outside the event and 
were not provoked by all attempts 
and efforts of the Turkish left I 
order not to harm the settlement 
process.

If the government was not 
severely damaged from the Gezi 
process, one of the main factors 
was that the Kurds were not on 
the streets and the ceasefire was 
in effect with the PKK.

Kurds are exhibiting a similar 
approach nowadays.

Being aware that the main aim 
is to topple the government via 
undemocratic means, Kurds and 
Kurdish politics have taken the 
right position at this process.

As stated by BDP leader 
Selahattin Demirtaş; “the only 
way to change a government is 
through the ballot box but not via 
the judiciary”.

Kurdish politicians have taken 
their current position because 
they are aware that the AK Party 
and PM Erdoğan is the only name 
behind the settlement process 
and if the AK Party government 
is toppled there will not be any 
issue like the settlement process 
remaining.

Having mentioned the settlement 
process, we can’t stop asking if 
the process is affected by the 
December 17 operations.

My answer to this is no; but on 
the contrary, the value of having 
such a settlement process is now 
better seen after seeing the Gezi 
Park events and the December 17 
operations.

I believe that those who were 
doubtful about the settlement 
process have now seriously 
revised their positions since the 
last summer’s events.

The current positioning of the 
Kurdish politics is a positive step 
in terms of normalization of the 
whole political arena in Turkey.

The settlement process shall 
maintain for the future of this 
country.

Hence PM Erdoğan has clearly 
stated that there will not be any 
backwards steps in the process 
or any interruptions delaying the 
settlement process.

Standing at the current point, the 
December 17 operations have not 
trivialized the settlement process 
but on the contrary have carried it 
to a more valuable position.     

Today the great majority of the 
Kurds and a considerable portion 
of the Turks are in agreement for 
the resuming of the settlement 
process.

Muhammed İkbal 
SAYLIK

Influence of the December 17 Process to the 
Settlement Process
Standing at the current point, the December 17 operations have not 
trivialized the settlement process but on the contrary have carried it to a 
more valuable position
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Tarih Sümer’de Başlar! Muaz-
zez İlmiye Çığ’ın Türk Tarih 
Kurumu’ndan yayınlanan 

kitabının başlığı olan bu ibare, ya-
zıyı icad eden Sümerlere farklı bir 
misyon yükler. Yazının icadından 
önceki devirler malum tarih öncesi 
addedilir. Gelecek nesillere kalıcı 
birşeyler bırakmak isteyenlerin 
binlerce yıldır uyguladıkları yazı-
dan başka çeşitli usulleri her yerde 
görüyoruz. Tarih öncesinde mağara 
resimlerini çizen ustanın devrine 
göre çok kabiliyetli olduğu ve bizle-
re binlerce yıl öncesinden bugünle-
re mesaj gönderdiği aşikâr. Filvaki, 
resim ayrı bir eğitim gerektirdiğin-
den, yazı daha fazla kullanılan bir 
tarz olarak hala kullanılır.

Kabiliyeti olsun olmasın mektebe 
giden herkesin kompozisyon dene-
meleri olmuştur. Büyük yazarların 
çoğunun bu vesileyle keşfedildiğini 
biliyoruz. Durdurulamaz yazma he-
vesi olanlar okul dışında da kalem 
kağıtla haşır neşir olmaya devam 
ederek işi büyütürler. Yazdıkları-
nın etraftan beğenilmesiyle iktifa 
etmeyenler, bir de bunları tarafsız 
okuyucuya sunmak isterler. İşin en 
heyecan verici kısmı matbaadan 
alınan ilk yazının görülmesidir.  
Herhangi bir yazının yayınlanması 
ayrıca editör, gazete ya da yayınevi 
sahibi gibi kişilerin de kontrol ve 
tasdikinden geçmesine bağlıydı. 
Kısaca özetlemek gerekirse bir yazı-
nın yayınlanması bir süreç ve emek 
gerektirir(di).

Twitter bütün bu zorlu süreçleri 
ortadan kaldırdı. Hesabı olan bir 
şekilde yazmaya başladı. İlk zaman-
larda takipçi toplama hevesi had 
safhadaydı. Fakat bir süre sonra 
görüldü ki, takipçi toplamak da bir 
kabiliyet gerektiriyor. Meselâ ge-
çenlerde yazdıklarını birkaç yüzbin 
kişiye okutan “Odun Herif” lakaplı 
şahısla tanıştım. O kadar dikkat çe-

kici bahisler açıyor ve tesirli ifadeler 
kullanıyormuş ki, genç yaşında ala-
nında efsane olmuş. Belediye baş-
kanları ve milletvekilleri bile yaz-
dıklarını ciddiye alır olmuş. Artık 
sahasında bir kanaat önderiymiş.

Artistler, futbolcular ve siyasetçiler 
gibi şöhret sahibi olanlar haksız 
rekabetin verdiği güçle ayrı bir 
kulvardan takipçileri peşinden sü-
rüklemeye başladı. Ancak Twitter’a 
yazmanın hiçbir zorluğu yok. Yeni 
bir tabir türese yeridir; “Twitter’ın 
kemiği yok”. Hiçbir kabiliyet gerek-
tirmiyor. Okuma yazma bilmek ye-
terli. Gruplara gir, çık; ona öfkelen, 
buna saldır; berikine laf at; kulak 
misafiri olduğun bir habere çalaka-
lem yorum yaz. İmla, konu bütün-
lüğü, fesahat hak getire. Zenginlere 
özenip gittiğin yerlerden resimler 
gönder, yediğin yemeği, seyrettiğin 
manzarayı sevenlerine hissettir. 
Evde olmadığını, uzaklara açıldığını 

takipçin hırsızlara ayan beyan ifşa 
et. Bu arada evde olmadığını afişe 
edip soyulan kişilerin haddi hesabı 
yok tabii.

Mamafih, bazı günler galeyana ge-
lip akıldan ve ferasetten mahrum, 
kendini ele veren, başkalarını tah-
kir eden mesajlar gönderip sonra 
pişman olanların sayısı az değil. 
Normal bir yazının önce kaleme 
alınıp sonra bir kere daha okunup 
tashih imkânı var. Fakat twit anlık 
gelişen bir yazma ameliyesi. Kont-
rol ve gözden geçirme imkânı çok 
zayıf. Kimi zaman seyahatte, kimi 
zaman (doktor, gişe sırası, vergi da-
iresi veznesi, noter katibi gibi) bir 
şey beklerken canı sıkılanlar elde 
telefon twitlere sarılıyor ve başlıyor 
döktürmeye. Bulunduğu ortamın 
boğucu havası, kalabalığı, gürültü-
sünün de tesirinde kalarak aklına 
geleni sıralıyor. Gönder düğmesine 
basınca mavi kuş uçup mesajı tüm 
alıcılara ulaştırıyor. Ardından ce-
vaplar sökün ediyor. Tenkitler yağ-
maya başlayınca bazen hatasını fark 
ediyor ve silmeye uğraşıyor mesaj 
sahibi. 

Şimdi ülke çapında bu kadar yazarı-
mız olduğunu göre okurumuzun da 
o derece çok olması beklenir değil 
mi? Ne gezer! Geçenlerde basılan 
kitap sayısı ile ilgili bir istatistik 
yayınlandı. Japonya açık ara lider: 
Yılda kişi başı 25 kitap. Fransa, 
Hollanda, Almanya ve diğerleri 
12-9-8 şeklinde sıralanıyor. Türki-
ye ise açık ara geride: Senede kişi 
başı 0,26 kitap basılıyormuş. Yani 
yüz Türk bir Japon’a bedel. Sonra 
neden patent çıkmıyor, neden icat 
yapamıyoruz, neden atıflar indek-
sinde gerideyiz diye hayıflanıyo-
ruz. Kitap basılmıyor, çünkü kitap 
okunmuyor. Ama twit atılıyor, twit 
okunuyor; hatta twitlere cevap yazı-
lıp yeni münakaşa konuları çıkarılı-
yor. Bütün bunları, yüz kişi birleşip 

ancak bir Japon kadar okuduğumuz 
kitap sayısından oluşan kıt kültü-
rümüzle başarıyoruz. Bu alandaki 
büyümeye Twitter şirket sahipleri 
de şaşırmış olmalı. Hiçbir kültürel 
istatistik umut vermezken, en hızlı 
gelişme Türkiye’de nasıl oluyor diye 
merak içindeler muhtemelen.

Kapalı toplum sendromları da 
açıkça görülüyor yazılanlarda. Asıl 
garip olan, ekranda yazılanlara, 
ismin sahiplerine herkesin hemen 
inanması. Halbuki istediğiniz isimle 
Twitter’a kayıt yaptırmak ve Hyde 
Park’tan yayına başlamak mümkün. 
Kimse bu ismin gerçek olup olma-
dığını, ekranda yazanın asıl şahıs 
olup olmadığını sorgulamıyor. Bu 
tür sorgulamalar için biraz polisiye 
roman, hikâye okumanın gerekli 
olduğu âşikar. Artık ilkokuldan iti-
baren ders çalışmak test çözmekten 
ibaret olduğu için, bilhassa yeni ne-
sillerin muhakeme gücü kaybolmuş 
durumda. Bu yüzden kullanıcılar 
Twitter’da her gördüğü sakallıyı da 
babası sanıyor tabiatıyla.

Zavallı Kâtip Çelebi, bahtsız Yu-
nus Emre, garibim Fuzulî, talihsiz 
Cevdet Paşa bir Facebook ve birer 
Twitter hesapları olmadan şu fani 
dünyadan göçüp gittiler. Ne bir 
takipçileri oldu, ne de yazdıklarına 
re-twit atanlar. Kim bilir neler kale-
me almışlar, ne edebî eserler ortaya 
çıkarmışlardır. Ama maalesef tek-
nolojik gelişme çağına yetişemedik-
lerinden eserleri günümüze kadar 
ulaşamadı. Kader işte.

Gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder 
isen,

Hak’tan nasip olmasa nasip alası de-
ğil.

Çeşmelerden bardağın doldurmadan 
kor isen,

Bin yıl orda durursa kendi dolası değil.

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent 
Fabius, Rusya’nın Kırım’a yö-
nelik ilhak girişimi yüzünden 

Savunma Bakanı Jean-Yves Le Dri-
an ile Moskova’ya yapacağı ziyareti 
iptal ettiğini açıkladı. Fabius ayrıca 
Rusya’nın G-8 üyeliğinin askıya alın-
dığını ifade etti.

Europe-1 radyo kanalının sorularını 
yanıtlayan Fabius, ‘’Bu koşullar altın-
da ziyaretin yersiz olduğunu düşü-
nüyorum. Şimdi ziyaret etsek, sanki 
onların tavrını onaylamışız anlamı çı-
kabilir. Bu kesinlikle doğru değil’’ ifa-
desini kullandı.

Fabius, bununla birlikte, Rusya ile 
farklı görüşte olmalarına rağmen bu 
ülke ile görüşmelerin süreceğini söy-
ledi.

Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birle-
şik Devletleri (ABD)’nin Rusya’ya yö-
nelik sert tavrına dikkati çeken Fabi-
us, ‘’Sürekli Rusya ile birlikte hareket 
eden Çin bile Birleşmiş Milletler (BM) 
Güvenlik Konseyi’nde çekimser kaldı, 
Moskova tamamen tecrit oldu’’ ifade-
sini kullandı.

Fabius, Rusya’ya yönelik ekonomik 
yaptırımların bu ülkeye önemli zarar 
vereceği uyarısında bulundu.

Doç. Dr. 
Bülent ARI

Twitter’ına Bandım
“Twitter’ın kemiği 
yok”. Hiçbir kabiliyet 
gerektirmiyor. Okuma 
yazma bilmek yeterli. 
Gruplara gir, çık; ona 
öfkelen, buna saldır; 
berikine laf at; kulak 
misafiri olduğun bir 
habere çalakalem 
yorum yaz. İmla, konu 
bütünlüğü, fesahat hak 
getire. Gittiğin yerlerden 
resimler gönder, yediğin 
yemeği, seyrettiğin 
manzarayı sevenlerine 
hissettir. Evde olmadığını, 
uzaklara açıldığını 
takipçin hırsızlara ayan 
beyan ifşa et.

Rusya’nın G-8 üyeliği askıya alındı
Fransa Dışişleri Bakanı Fabius, Moskova’ya yapacağı ziyareti iptal etti 
ve Rusya’nın G-8 üyeliğinin askıya alındığını açıkladı.
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France Foreign Minister Laurent 
Fabius says he has cancelled a 
joint visit to Moscow together 

with the Defense Minister Jean-Yves 
Le Drian due to Russia’s attempt to 
annex Crimea to Russia and added 
that Russia’s G-8 membership has 
been suspended.

Speaking to the Europe-1 radio 
station Fabius said “I believe a 
visit under these circumstances is 
groundless. If we visit them now it 
will look as if we have approved their 

policy, which is definitely not true”.

Fabius added that their negotiations 
with Russia shall resume despite 
these developments. Pointing at US 
and EU’s harsh stance against Russia, 
Fabius said “even China, which acts 
together with Russia at UN Security 
Council, remained abstain and thus 
Moscow was totally isolated”.

Fabius mentioned that economic 
sanctions against Russia shall cause 
considerable damages to this country.

History starts with the 
Sumerians! This phrase 
which is the title of 

Muazzez Ilmiye Çığ’s book 
published from the Turkish 
Historical Society loads a different 
mission to the Sumerians who 
invented writing. As you know the 
periods before the invention of 
writing is considered as prehistoric. 
We see various procedures rather 
than writing anywhere those who 
want to leave something permanent 
for future generations for thousands 
of years. It is obvious that 
craftsman draw in prehistoric cave 
paintings is very talented according 
to his age and send message to us 
from thousands of years before. 
In fact drawing pictures need a 
different training so writing is still 
used widely.

Everyone who went to school has 
essay experiments whether they 
have a talent. We know that many of 
the famous authors are discovered 
in this way. The one who has 
unstoppable enthusiasm for writing 
continued to be cheek by jowl with 
paper and pen outside the school 
and they enlarged their job. Those 
who do not confine themselves to 
what they write with a rating of 
around, They want to provide the 
unbiased reader with them. The 
most exciting part of the word is 
seeing the first type from the press. 
Publication of any writing bounded 
to the approval of it by such persons 
like the editor, the owner of the 
publishing house or newspaper. 
In short, the publish of an essay 
required a process and work.

Twitter eliminated all this 
challenging process. The one who 
has an account started to write. 
At the beginning enthusiasm for 
gathering followers was in extreme. 
But after a while it turns out, 
gathering followers require ability. 
For instance I met recently the 
person nicknamed “wood guy” read 

what he wrote to several hundred 
thousand people. He opens up 
that much remarkable bets and 
using effective expressions, he was 
legend in his field in his young age.  
Mayors and Deputies started to take 
him serious. He was no longer an 
opinion leader in the field.

Celebrities like artists, footballers 
and politicians began to drag the 
followers after them in a separate 
lane, with the strength which 
they got as a result of an unfair 
competition. However, there is no 
difficulty in writing twitter. A new 
phrase can be derived, “Twitter is 
boneless”. It does not require any 
ability. Literacy is enough. Enter/
exit into groups; get angry, attack 
someone; snipe some; write doodle 
s comments on overheard news. 
There is no orthography, subject 
integrity and fluency. Send pictures 
where you visit by aping the rich, 
feel the one who loves you the food 
you have and the landscape you 
watch. You announce your follower 
that you are not at home, you are 

away. Meanwhile there are many 
people who announced that they are 
not at home and robbed.

However, the number of those who 
regret of sending insulting messages 
to the others some days seething 
and deprived of discernment, 
self-addressed are not less. A 
typical essay has the proofread 
opportunity after it is written. 
But twitts are instant thriving 
writing procedure. The possibility of 
monitoring and reviewing it is very 
weak. Sometimes the ones who are 
traveling, sometimes the ones who 
get bored of waiting at the queue for 
(doctor, the box office, the tax office 
cash desk, the notary’s clerk, etc.) 
send twitts from their mobiles and 
start writing. Under the effect of the 
sultry weather, crowds, noise of the 
place where he is started to write 
what is on mind. When he presses 
the send button, blue birds fly to 
deliver the message to all recipients. 
Then many replies came. When the 
criticisms began to come sometimes 
he notices his error and tries to 
delete his messages.

Now that we have many authors 
across the country it is expected 
that we should have that much 
reader, right? It is not so! Recently a 
statistics published on the number 
of the books printed. Japan is 
leader clearly: 25 books per person 
per year. France, the Netherlands, 
Germany and others are listed as 
12-9-8. Turkey, however, is far 
behind: 0.26 books are printed 
per person in a year. So hundred 
Turkish are worth to a Japanese. 
Then we bewailed why not get a 
patent, why cannot we invent, why 
we behind in the reference index. 
Books are not printed since they 
are not read. But twitts are being 
sending because they are read; even 
the twit is replied and new debate 
issues are created. We managed all 
those with our scarce culture which 
consists of a number of books that 

hundred of us read as many as 
only Japanese. Twitter company 
owners should be surprised at 
the growth in this area. While 
any cultural statistics did not give 
hope, they likely wonder how rapid 
development in Turkey.

Closed societies syndromes can 
be seen clearly in those writings. 
The strange thing is everyone’s 
right to believe what is written 
on the screen and to the names. 
However, it is possible to register 
twitters with the name you want 
begin broadcasting from Hyde Park. 
Nobody is asking whether the name 
is correct, the one who is writing 
on the screen is real. It is obvious 
that for this kind of questioning a 
little detective novel, story reading 
is required. From primary school 
studying is nothing more than 
solving the test anymore, especially 
the new generation has lost the 
power of reasoning. That’s why the 
users think that everybody is their 
friends.

Poor Katip Çelebi, the hapless Yunus 
Emre, odd Fuzulî, unfortunate 
Cevdet Pasa migrated from this 
mortal world without having a Face 
book and Twitter accounts. They 
have neither followers, nor re-twitts 
what they wrote. Who knows what 
they have written, what literary 
works they have been revealed. 
But unfortunately, they couldn’t 
catch up the age of technological 
development so their works could 
not reach today. Fate is at work

If you would face a thousand ways 
to the baren hearts,  
If it is not share from the God, not 
bestowed.  
 
If you are afraid of filling the cup 
from the fountain,  
It stand there a thousand years not 
of filled.

Doç. Dr. 
Bülent ARI

Dunk In Twitter
“Twitter is boneless”. 
It does not require 
any ability. Literacy is 
enough. Enter/exit into 
groups; get angry, attack 
someone; snipe some; 
write doodle s comments 
on overheard news. There 
is no orthography, subject 
integrity and fluency. 
Send pictures where you 
visit, feel the one who 
loves you the food you 
have and the landscape 
you watch. You announce 
your follower that you are 
not at home, you are away

Russia’s G-8 membership suspended
French Foreign Minister Fabius cancels visit to Moscow 
and says Russia’s G-8 membership is suspended.
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ANKARA-Sivil İnisiyatif - Bü-

yük Birlik Partisi Bala Belediye 

Başkan Adayı Hüseyin Toker; 

Kırgızistan Fahri Konsolosu Dr. Musta-

fa Kurt’u makamın da ziyaret etti. 

Dr. Mustafa Kurt;  öncelikle Bala Be-

lediye Başkan Adayı Hüseyin Toker’e;  

yapmış oldukları ziyaretten dolayı te-

şekkür etti.

KURT sözlerine şöyle devam etti; bili-

yorsunuz Kırgızistan Fahri Konsolosu 

olmamın yanı sıra aynı zaman da Baş-

kent Uluslar arası Barış ve Kardeşlik 

Platformu genel Başkanı olarak sizleri 

ANKARA – Non Governmen-
tal Initiative – Big Unity 
Party’s Bala District Mayoral 

candidate Hüseyin Toker paid a visit 
to Dr. Mustafa Kurt, Honorary Con-
sular of Kyrgyzstan. 

Dr. Mustafa Kurt initially thanked 
Mr. Toker for his visit and said: “As 
you know, apart from my duty as the 
Honorary Consular of Kyrgyzstan, I 
am also Chairman of the Capital City 
Platform. I wish to brief you shortly 
about the Platform. As the Capital 
City Platform we have acquired the 
principle “let the people live so the 
state lives” and have focused our ac-
tivities based on this perception. In 
case the politicians here in Turkey 
and rest of the world conduct a hu-
man orientated politics or at least if 
they accept that states without at-
taining importance to the human fac-
tor are not successful, then I believe 
we will have happy individuals mak-
ing happy families, happy families 
making happy societies, happy societ-

burada görmek çok güzel. Başkent Plat-
formu hakkında sizlere kısa bir bilgi 
vermek isterim. Başkent Platformu ola-
rak bizler; “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşa-
sın“ ilkesini düstur edinmiş, bu düsturla 
bütün dünya insanları için çalışmaya 
talip olmuş insanlardan müteşekkil bir 
sivil toplum kuruluşu olmanın, bilinç 
ve sorumluluğunu taşıyan sivil bir inisi-
yatifiz. Ülkemizde ve Dünyada Siyaset 
yapanlar insan odaklı siyaset yaparsa ve 
insansız Devlet veya devletlerin önemi-
nin olmadığını kabul ederler ise  Bizler 
inanıyoruz ki, mutlu bireylerden mutlu 
aileler, mutlu ailelerden mutlu toplum-
lar, mutlu toplumlardan mutlu devlet-
ler, mutlu devletlerden mutlu bir dünya 
oluşur. ( Çünkü; Devlet dediğimiz bu 
organize yapı soyut bir kavramdır, İn-
sanda vücut bulur beraberinde insanlar 
organize olur ve devlet dediğimiz olgu 
meydana gelir yani her şeyin başı da 
sonu da insandır.) dedi..

Bala Belediye Başkan Adayı Hüseyin 
Toker; Kırgızistan Fahri Konsolosu ve 
Başkent Uluslar arası Barış ve Kardeşlik 
Platformu Genel Başkanına kendilerini 
kabul ettikleri için teşekkürlerini iletti. 
  
Büyük Birlik Partisi Bala Belediye Baş-
kan Adayı olarak; Allah izin verir Bele-

ies making happy states and happy 
states making a happy world. State is 
an abstract concept; it is concretized 
in humans and through it human be-
ings are organized and form the phe-
nomenon called state; in other words, 
the beginning and end of everything 
is the human.

Bala District Mayoral Candidate 
Hüseyin Toker thanked Mr. Kurt, 
Honorary Consular of Kyrgyzstan and 

Chairman of the Capital City Plat-

form for meeting them and said: 

“As the mayoral candidate of Bala 

district for the Big Unity Party, if 

God allows and I am elected as the 

Mayor, I will undertake revolution-

ary works in Bala. I am aware of 

the importance of the NGOs and I 

believe we will conduct very useful 

services in collaboration with the 

civil society organizations. 

Büyük Birlik Partisi Bala Belediye Başkan Adayı Hüseyin Toker;

Balada Devrim Niteliğinde Çok Büyük 
İşlere İmza Atacağız

Hüseyin Toker, Big Unity Party’s (Bbp) Mayor 
Candidate For Bala:

We Shall Undertake 
Revolutionary Works 
In Bal

“ Devlet dediğimiz bu 
organize yapı soyut bir 
kavramdır, İnsanda vücut 
bulur beraberinde insanlar 
organize olur ve devlet 
dediğimiz olgu meydana 
gelir yani her şeyin başı da 
sonu da insandır.“ 

“State is an abstract 
concept; it is concretized 
in humans and through 
it human beings are 
organized and form 
the phenomenon called 
state; in other words, 
the beginning and end of 
everything is the human”.

diye başkanlığına seçilmem söz konusu 
olur ise, Balada devrim niteliğinde çok 
büyük işlere imza atacağını, Sivil Top-
lum Kuruluşlarının ne denli önemli ol-
duğunu ve sivil siyaset yaparken gönül-
lük esasına dayanarak büyük hizmetler 
vermeye hazır olduklarını, sivil toplum 
kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde güzel 
hayırlı işler yapağına inandığını söyle-
di.. 



21March-April 2014
GOVERNMENT INITIATIVE

Ankara (Sivil İnisiyatif) – AK 
Parti Ankara Yenimahalle Bele-
diye Başkan Adayı Adem Ceylan, 

Başkent Platformu Genel Başkanı, Kır-
gızistan Fahri Konsolosu Dr. Mustafa 
Kurt’u Makamında ziyaret ederek çalış-
maları hakkında bilgi verdi.

Ceylan “Yenimahallelilerin söz sahibi 
olacağı bir yönetim gelecek” 

AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan 
Adayı Adem Ceylan sivil toplum örgütle-
rinin yaptığı hayırlı işlerin önemine dik-
kat çekerek “sizler ülkemizin gelişim ve 
dönüşümüne katkıda bulunuyorsunuz. 
Hepsinden önemlisi ülkemizin ve dün-
yanın ihtiyacı olan barış ve kardeşliğe 
hizmet ediyorsunuz. Bizler de siyasette 
sizlerin bu güzel düşüncelerine katkı 
sağlamak ve bir an önce hayata geçirmek 
için hizmete talibiz” dedi. 

Ülke olarak zor bir dönemden geçildi-
ğine işaret eden Ceylan “ önümüzdeki 
yerel seçimler bu yüzden çok önemli. 
Sadece Yenimahalleli vatandaşlarımızın 
değil tüm Türkiye’nin bu bilinçle sandığa 
gideceğinden hiçbir şüphem yok” diye 
konuştu.

Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“30 Mart akşamı, Yenimahalle Belediye-
sinde bir görev değişikliği olacak. Esnafı, 
Kadını, Genci, Yaşlısı, Engellisi ve top-
lumun tüm kesimleri ile birlikte Yeni-
mahalleli vatandaşlarımızın söz sahibi 
olacağı bir yönetim gelecek. Yenimahal-
le, AK Belediyecilik anlayışı ve hak ettiği 
hizmet ile tanışacak.

Her mahallede kreşi olacak… Kadınları-
mız, gençlerimiz için spor kompleksleri 
ve kültür merkezleri yapılacak… Yaşlı 
takip sistemi ve evde bakım hizmeti ile 
yaşlılarını ihmal etmeyen vizyon proje-
ler Yenimahalle’yi marka ilçe yapacak… 
Yeşil alanlar, otoparklar, eksiksiz sosyal 
donatılar ile değişim Yenimahalle için 30 
Mart’ta başlayacak…”

Kurt “Farklılıklarımız zenginliği-
mizdir”

Ankara (Civil ınitiative) – Adem 
Ceylan, AK party candidate for 
Yenimahalle Mayor gave infor-

mation about their work by visiting Dr. 
Mustafa Kurt, general president of capi-
tal platform, Kyrgyzstan Honorary Con-
sul in his office.

Ceylan “Yenimahalle residents will have a 
say in the future management”

Adem Ceylan AK Party Candidate for 
Yenimahalle Mayor drawing attention 
the importance of good deeds made   
by civil society organizations said that 
“you contribute to the development and 
transformation of our country. The most 
important is that you serve peace and 

brotherhood which our country and the 
world need. We also are offering ser-
vices in politics to contribute your nice 
thoughts and to realize it a moment ago.”

Ceylan who is pointing as a country 
passed through a difficult period said 
that “so the coming local elections are 
very important. I have no doubt that not 
only the citizens who are residence of 
Yenimahalle but also all Turkey will vote 
with this consciousness.”

Ceylan, continued his words:

“Evening of March 30th there will be a 
reshuffling in Yenimahalle municipality. 

Başkent Platformu Genel Başkanı, 
Kırgızistan Fahri Konsolosu Dr. Mus-
tafa Kurt’da ziyaret dolayısıyla yaptığı 
değerlendirmede gelişmiş toplumların 
sivil toplum kuruluşlarını ne kadar çok 
önemsediğine dikkat çekerek platfor-
mun kurulmasında önceliğin insanı 
yaşat ki devlet yaşasın, yurtta barış 
dünyada barış felsefesi olduğunu söy-
ledi.

İnsanlar arasında dinsel, dilsel, ırksal, 
mezhepsel ve siyasal görüş ayrımı yap-
maksızın, dünya insanlarının tümünü 
kucaklan bir bakış açısına sahip olduk-
larını ifade eden Kurt “tüm insanlığın 
huzurlu, mutlu, barış ve refah içerisinde 
yaşayacağı bir dünya oluşturulması için, 

çok yönlü çalışmalar yürüten sivil bir 
inisiyatifiz… Medeniyetlerin ve dinlerin 
buluşma noktası olan Anadolu toprakla-
rındaki insanımızın, farklılıklarına rağ-
men zenginliğimiz olduğu bilincindeyiz.

Biz inanıyoruz ki; mutlu bireylerden 
mutlu aileler, mutlu ailelerden mutlu 
toplumlar, mutlu toplumlardan mutlu 
devletler, mutlu devletlerden mutlu 
bir dünya oluşur. Bu düşüncelerimizin 
gerçekleşmesi için, Ülkemizde ve 
Dünyada Sivil Toplum Kuruluşlarına, 
Siyaset Adamlarına ve Kanaat 
Önderlerine çok iş düşmektedir” diye 
konuştu.

A new governance which the residents of 
Yenimahalle  have a voice with its Shop-
keepers, Women, Youth, Elderly, Disabled 
and all sectors of society will come . Yen-
imahalle will meet with the AK Municipal 
understanding and services deserved

Each neighborhood will have a nursery...
Sport complex and cultural centers will 
be built for our women and youth… 
Elderly tracking system, home care ser-
vices, vision projects not neglect the old 
will make Yenimahalle the brand county 
... The change will start  on 30th of March 
for Yenimahalle with green areas, parking 
lots, complete social reinforcement... “

Kurt “Our diversity is our wealth”

Dr. Mustafa Kurt General President of 
Capital Platform and Honorary Consul of 
Kyrgyzstan in his assessment due to the 
visit, noting developed societies how care 
about non-governmental organizations, 
said that the priority in the establish-
ment of the Platform is the philosophy of 
let live people that the state live and 
peace at home peace in the world.

Kurt who stated that they have a per-
spective which embrace the people of the 
whole world without doing any religious, 
linguistic, racial, sectarian and political 
opinions said that “We are a civil initia-
tive carrying out comprehensive stud-
ies for the creation of a world which all 
humanity will live in peace and prosper-
ity, peacefully and happy... we are aware 
of our people in Anatolia where meet-
ing point of civilizations and religions, 
despite their differences they are our 
wealth.

We believe that; from happy individuals’ 
happy families, from happy families’ hap-
py societies, from happy society’s happy 
states, from happy states a happy world 
occurs. Civil Society organizations, poli-
tics and Opinion Leaders in our country 
and the world should work hard for the 
realization of our thoughts.”

CEYLAN:
“YENİMAHALLE DAHA 
YAŞANABİLİR BİR İLÇE OLACAK”

CEYLAN: 
“YENİMAHALLE WILL BE A 
MORE LIVABLE DISTRICT”

Ak Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Adem Ceylan, 
Başkent Platformu Genel Başkanı, Kırgızistan Fahri 
Başkonsolosu Dr. Mustafa Kurt’u Makamında Ziyaret Etti…

Adem Ceylan, Ak Party Candidate For Yenimahalle Mayor 
Visited Dr. Mustafa Kurt, General President Of Capital 
Platform, Kyrgyzstan Honorary Consul, In His Office...
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Fransa’nın Strazburg kentinde de-
vam eden Avrupa Parlamentosu 
Genel Kurulu’nda dün tartışılan 

2013 Türkiye İlerleme Raporu, bugün 
yapılan oylamada 153’e karşı 475 oyla 
kabul edildi. 
 
AP Türkiye Raportörü Hollandalı parla-
menter Ria Oomen-Ruijten tarafından 
hazırlanan rapora verilen 24 yazılı de-
ğişiklik önergesinden, 8 önerge kabul 
edildi. Bir önerge arasında bulunan 
“Türkiye Başbakanının internet yasası 
ile Facebook ve Youtube’un yasaklanabi-
leceği yönündeki açıklamalarına yönelik 
endişeleri” dile getiren 14 sayılı değişiklik 
önergesi kabul edildi. Kabul edilen öner-
geler arasında Türk yetkililerin “Kızlı-
erkekli evler” ve “alkol satışı” üzerine 
yaptığı açıklamaların hayat tarzı konu-
sunda toplumda kültürel ayrışmaya sebep 
olmasından endişe edildiğini” belirten 
önerge de yer aldı. Genel Kurula sunulan 
“Erdoğan ve Gülen arasındaki ayrışmanın 
Türkiye’de devleti istikrarsızlaştırdığını 
ve Gülen’e yönelik tarafsız bir soruştur-
manın açılması gerektiğine” yönelik 10 
sayılı önerge ise reddedildi.

Verilen tek sözlü önergede ise “Trabzon 

ve İznik’teki kiliselerin, Müslümanlara 
ibadete açılması yönündeki yargı kara-
rının yeniden gözden geçirilmesi” teklifi 
kabul edildi. 14 sayfalık rapor, 41 parag-
raftan oluşuyor. Raporda genel olarak 
Türkiye’nin sağlam kaidelere bağlı de-
mokratik bir yönetim için üzerine düşen 
yükümlülüklere bağlı kalması, Kopenhag 
kriterlerine uyum sağlaması, komşula-
rıyla iyi ilişkiler geliştirmesi ve AB ile 
işbirliğini geliştirmesi yönünde tavsiyeler 
bulunuyor.

EP General Council summoned 
in Strasbourg, France, accepted 
2013 Turkey Progress Report 

with 475 votes against 153. 

8 of the 24 written amendment reso-
lutions were accepted about the report 
penned by EP’s Turkey Reporter the 
Dutch parliamentarian Ria Oomen-
Ruijten. Resolution number 14 read as 
“concerns are stated about the remarks 
of the Turkish Prime Minister regar-

ding the possibility of banning Facebo-
ok and Youtube via the new Internet 
law”. Another resolution included 
concerns regarding Turkish officials’ 
remarks on “girl-boy mixed houses” and 
“alcohol sale” and that such remarks 
cause a cultural disintegration. The re-
solution numbered 10, which read as 
“the current row between Erdoğan and 
Gülen leads to destabilization of the 
state, and that an impartial investigati-
on should be launched against Gülen”, 
was rejected. 
 
The only verbal resolution submitted on 
proposal of “review of the judicial dec-
ree on opening the churches in Trabzon 
and İznik to worship for Muslims” was 
accepted.

The report comprises of 14 pages and 
41 paragraphs. The report generally 
includes recommendations to Turkey to 
fulfill its responsibilities for a democ-
ratic administration with solid bases, 
comply with the Copenhagen criteria, 
develop good relations with neighbors 
and improve cooperation with the EU.

AP, Türkiye ilerleme 
raporunu kabul etti.

European Parliament (EP), 
accepts Turkey Progress Report

Fransa’nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulu, 
2013 yılı Türkiye İlerleme Raporunu 153’e karşı 475 oyla 
kabul etti.

EP General Council summoned in Strasbourg, France, 
accepted 2013 Turkey Progress Report with 475 votes 
against 153.

Ankara (Sivil İnisiyatif) - 
Kazakistan’ın Astana şehrinden 
devralınan 2013 Türk Dünyası 

Kültür Başkentliği, düzenlenen devir 
teslim töreni ile Tataristan’ın Kazan 
şehrine verdi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) İki Eylül 
Kampusu Beden Eğitimi ve Spor Yük-
sekokulu Spor Salonun da (BESYO) 
düzenlenen törende,30 ülkeden gelen 
Türk dünyası halk dansları ekiplerinin 
gösterileri sunuldu. Ardından Türkiye’yi 
ayağa kaldıran ‘Dombra’ şarkısını söy-
leyerek sahne alan Arslanbek Sultan-
bekov davetliler tarafından dakikalarca 
alkışlandı. Sultanbekov’un ardından 
Türk dünyasından gelen sanatçılar Rus-
lan İvakin ve lamala da konser verdi.

Renkli gösterilerin yer aldığı törende, 
Türk dünyası ülkelerinden gelen halk 
dansları ekiplerinden oluşan yaklaşık 
500 dansçının folklor gösterisi ile seyir-
ciler adeta coştu.

Gösterilerin sonrasında Türk Dünyası 
Kültür Başkenti Beratı, Eskişehir Valisi 
Güngör Azim Tuna tarafından Tata-
ristanlı yetkililere teslim edildi. Kültür 
başkentliğini temsil eden Uluslar arası 
Türk Kültürü Teşkilatı’ndan ( TÜRK-
SOY) ALINAN KUPA İSE Başbakan 
Yardımcısı Emrullah İşler tarafından 
yetkililere teslim edildi.

Türk Dünyası Kültür Başkentliği Devir 
Teslim Töreni’ne; Başbakan Yardımcısı 
Emrullah İşler, Milli EĞİTİM BAKANI 
Prof. Dr. Nabi Avcı, Eskişehir Valisi 
Güngör Azim Tuna,Ak Parti Eskişehir 
Milletvekilleri Ülker Can Ve Salih Koca, 
Garnizon Komutanı Korgeneral Abidin 
Ünal, Anadolu Üniversitesi Rektör Prof. 
Dr. Naci Gündoğan, Osmangazi Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, 
TÜRSOY Genel Sekreteri Düsen Kase-
inov, Tataristan Cumhuriyeti Kültür 
Bakanı Ayrat Sibagatullin,Türk dünyası 
Kültür elçisi sunucu Zeynep Köşker ve 
çok sayıda davetli katıldı.+

Ankara (Non Governmental Initia-
tive) - 2013 Turkish World Capital 
City of Culture title, which was 

taken over from Astana, Kazakhstan has 
been transferred to Kazan, Tatarstan with a 
handover ceremony.

The ceremony, which was held at Anadolu 
University (AU) İki Eylül Campus Physical 
Education and Sports Institute Gym started 
with Turkish folk dances from groups rep-
resenting 30 countries. The famous “Dom-
bra” song by Arslanbek Sultanbekov, which 
has been very popular recently in Turkey 
boosted the joy and cheered by the audi-
ence for minutes. Following Sultanbekov’s 
performance, a concert by singers from the 
Turkish world Ruslan Ivakin and Lamala 
was held.

The audience experienced a very joyful night 
with the folk dances of around 500 dancers 
from different parts of the Turkish world.

Following the shows, the Turkish World 
Capital City of Culture Certificate was hand-
ed over to the Tatar officials by the Gover-
nor of Eskişehir Güngör Azim Tuna. The 
cup received from the Turkish Culture Orga-
nization (TÜRKSOY), which symbolizes the 

capital city of culture, was handed over by 
Deputy Prime Minister Emrullah İşler.

The handover ceremony for the Turkish 
World Capital City of Culture was attended 
by Deputy PM Prof. Dr. Emrullah İşler, Min-
ister of National Education Prof. Dr. Nabi 
Avcı, Governor of Eskişehir Güngör Azim 
Tuna, AK Party’s Deputies for Eskişehir 
Ülker Can and Salih Koca, Commander 
of the Garrison Lieut. Gen. Abidin Ünal, 
Rector of the Anadolu University Prof. Dr. 
Naci Gündoğan, Rector of the Osmangazi 
University Prof. Dr. Hasan Gönen, Secretary 
general of TÜRKSOY Düsen Kaseinov, and 
Culture Minister of Tatarstan Ayrat Sibaga-
tullin, Turkey Zeynep world cultural ambas-
sador server and many other guests.

TÜRK DÜNYASI  KÜLTÜR 
BAŞKENTLİĞİ, ESKİŞEHİR’DEN
KAZAN’A DEVREDİLDİ

TURKISH WORLD CAPITAL 
CITY OF CULTURE TITLE 
TRANSFERRED FROM 
ESKİŞEHİR TO KAZAN “Kazakistan’ın Astana şehrinden devralınan 2013 Türk 

Dünyası Kültür Başkentliği, düzenlenen devir teslim töreni ile 
Tataristan’ın Kazan şehrine verdi.”

“2013 Turkish World Capital City of Culture title, which was 
taken over from Astana, Kazakhstan has been transferred to 
Kazan, Tatarstan with a handover ceremony”
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Ankara (Sivil İnisiyatif) -  Ti-
caret ve Hizmet odaklı bir şir-
ket olan Danta İnternational 

Türkiye’de yatırım yapma kararı aldı. 

Danta İnternational yetkilisi Henri 
Jegen müşteri üretici arasında en yük-
sek katma değeri yaratma konusunda 
büyük bir çaba içerisinde olduklarını 
belirterek “Toyota, Komatsu, Olimpiya, 
Zetor, Caterpillar ve Mercedes - Benz 
gibi önde gelen üreticiler tarafından 
verilen yüksek - kaliteli ürünler ile müş-
terilerimizin karşısına çıkıyoruz. Şirke-
timiz ayrıca bakım, onarım, kiralama 
ve sigorta gibi tamamlayıcı hizmetler 
sunmaktadır” dedi.

Henri Jegen, konuyla ilgili şunları söy-
ledi:

“Danta İnternational; Uluslararası geniş 
bir faaliyet yelpazesi olan uluslararası 
bir ticaret ve hizmet şirketidir. Müşte-
rilerimizin dayanıklı ve güvenilir ekip-
man ile onların ihtiyaçlarını karşılama-
ya yardımcı oluyoruz.

Danta İnternational olarak lojistik, pa-
zarlama, dağıtım, servis ve tipi, kalitesi 
ve organizasyon bakımından birbirini 
tamamlayan ürünlerin bakımı odaklan-
mıştır. Binek araç, ticari araç, kamyon, 

Ankara (Civil Initiative) -  Danta 
International, a company focused on 
Trade and Services, decided to invest in 
Turkey.

Henri Jegen, the Danta International 
authorized by stating that they are in 
a great effort in creating highest added 
value between manufacturer and cus-
tomers said that “ we are serving high - 
quality products to our customers with 
the products supplied by leading manu-
facturers such as Toyota, Komatsu, 
Olympia, Zetor, Caterpillar and Mer-
cedes - Benz. Our company offers also 
complementary services such as main-
tenance, repair, rent and insurance.”

Henri Jegen, said on the subject:

“Danta International is an international 
trading and service company with a 
wide range of international activities. 
With durable and reliable equipment 
we are helping to meet the needs of our 
customers.

As Dante International we focused on 
the care complementary products in 
terms of logistics, marketing, distribu-
tion, service, type, quality and organi-
zation. These are the products such as 
passenger cars, commercial vehicles, 
trucks, buses, bicycles, tires, road con-
struction and earthmoving equipments 
and products for shipping, off - shore, 
transport and logistics.

Our goal is; in the framework of con-
fidence that we have created with our 
customers and our solution partners is 

otobüs, bisiklet, lastik, yol ya-
pım ve hafriyat ekipmanları ve 
nakliye için ürünler, off - shore, 
ulaşım ve lojistik gibi ürünler-
dir.

Hedefimiz; Müşterilerimiz ve 
çözüm ortaklarımız ile yarat-
mış olduğumuz güven çerçe-
vesinde, dünyadaki gelişmeleri 
ve trendleri yakından takip 
ederek, öğrenen, sürekli yenile-

nen ve ilkleri gerçekleştiren bir kurum 
olarak Türkiye’de bu faaliyetlerimizi 
sunmaktır”.

Kurt “Ticarette kolaylık, büyümeyi 
getirir”

Başkent Platformu Genel Başkanı Dr. 
Mustafa Kurt, Türkiye’nin yatırım alanı 
olarak seçilmesinin ülkeler arası ilişki-
lerin geliştirilmesi açısından oldukça 
önemli olduğunu vurgulayarak “her 
ülkenin kendine has teknolojisi imkanı 
yada ürettiği bir değeri var, yer altı ve 
yer üstü imkanları var. Bu imkânlar 
ortak paydada buluşursa, ortak akılda 
ortak projelerde, ortak çıkarlar elde 
ederek insanlar daha refah içerisinde 
barış içerisinde yaşayabilirler. Dünya-
daki sermaye hem nazlı hem de korkak 
oluyor, eğer ticaret adamlarına kolaylık 
sağlanır ise başka ülkelerde bilgi beceri 
ve sermayelerini cömertçe ortaya koya-
bilirler” dedi.

Daha sonra, Danta İnternational yet-
kilili Henri Jegen’e, Türkiye’deki faali-
yetlerinden ötürü Başkent Uluslar arası 
Barış ve Kardeşlik Platformu Genel 
Başkanı Dr. Mustafa Kurt tarafından 
plaket takdim edildi.

to offer our activities in Turkey as an 
institution that performs the first, con-
stantly renewed and learn by following 
global developments and trends closely “.

Kurt “Ease in trade brings growth”

Dr. Mustafa Kurt Chairman of the 
Capital Platform, stressing that Tur-
key’s election as an investment area is 
very important for the development of 
relations between countries, said “each 
country has its own technology, facili-
ties or a value that has produced, un-
derground or over ground facilities. If 
these opportunities having a common 
denominator, people can live in peace 
and prosperity by achieving common 
interests in joint projects and mind. 
Capital in the world is both coy and 
funky; if tradesmen provide easiness 
they can reveal their knowledge, skills 
and capital generously in other coun-
tries”

Later on a Plaque was presented to 
Henri Jegen, Dante International au-
thorized, for his operations in Turkey 
by Dr. Mustafa Kurt Chairman of the 
Capital International Peace and Broth-
erhood Platform.

Danta İnternational yetkilili Henri Jegen’e, Türkiye’deki 
faaliyetlerinden ötürü Başkent Uluslararası Barış ve 
Kardeşlik Platformu Genel Başkanı Dr. Mustafa Kurt 
tarafından plaket takdim edildi.

A Plaque was presented to Henri Jegen, Dante 
International authorized, for his operations in Turkey by 
Dr. Mustafa Kurt Chairman of the Capital International 
Peace and Brotherhood Platform.

Merkezi Hollanda olan, 
Danta İnternational B.V. 
Şirketler Gurubu Artık 
Türkiye’de…

Dante International B.V. 
Group of Companies centered 
in Netherlands, now in 
Turkey 
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