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Doç. Dr. Bülent ARI

Ya Benimsin Ya Toprağın!
You are either mine or you are dead!

Prof. Dr. Yasin AKTAY

Türkiye’nin Düşen Uçağı ve 
Suriye Politikası
Turkey’s Jet Down and Syria Policy

Ramazan TOPRAK

Doç. Dr. Muharrem TUNA

Vizyon 2023 Hizmet Anısı Ödülleri, Sahiplerini  Buldu
Vision 2023 Service Awards  Found Their Owners

Halkımızın huzuru ve 
memnuniyeti her türlü 
başarının üzerindedir.
The peace and satisfaction 
of our people are above all 
indicators of success. 

DÜNYA  SURİYE’YE 
TEPKİLİ!...
WORLD REACTS 
TO SYRIA!...

TÜRKİYE-SOMALİ
KARDEŞLİĞİ 
TURKEY SOMALIA
BROTHERHOOD

Kerkük’ün 
Statüsü ve
Türkmen Planı 
Paneli Yapıldı
The status of 
Kirkuk and 
Turkmen Plan Panel 
has been done

Somali’deki Adalet, Barış ve İlerleme 
Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı 
Hacı Muhammed Yasin İsmail, 
Başkent Uluslar Arası Barış  Kardeşlik  
Platformu’nun davetlisi olarak Ankara’ya 
platform  başkanı Mustafa Kurt ve 
yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda sivil 
toplum kuruluş temsilcileri ile bir araya 
geldi…

Somalia Justice, Peace and Progress 
Party’s presidential candidate Ismail 
Haji Muhammad Yasin, board chairman 
of the platform Mustafa Kurt and 
representatives of the numerous non-
governmental organization came 
together in Ankara at the invitation 
of the Capital International Peace 
Brotherhood Platform.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa AK Her yıl Ramazan ayında 
din, dil, ırk, renk, farklılıklarını bütünüyle bir kenara bırakarak 
büyük bir “kardeşlik platformu” oluşturma geleneğimizi bu yıl da 
sürdürüyor.

Mustafa AK Mayor of Kecioren continues a tradition this year 
also to create  a great “platform of brotherhood” for the month of 
Ramadan,  leaving all differences of religion, language, race and 
color behind. 

Avrasya Kalkınma Platformu bu yılki geleneksel ‘Hizmet Anısı’ onur ödülleri, Ak Parti  Genel Başkan 
Yardımcısı Abdulkadir Aksu Başkent Uluslar arası Barış Kardeşlik Platformu Başkanı Dr. Mustafa Kurt 
Ak Parti Ankara İl Başkanı Murat Alparslan,   Vakıfbank Genel Müdürü Süleyman Kalk an, ve medya 
alanında katkıda bulunan Cihan Haber Ajansı (CİHAN) Muhabiri Mevlüt Günay ödüle layık görüldü.

This year’s traditional Honorary Awards of Eurasian Development Platform’s  ‘Service Rewards’ were 
presented to the AK Party Deputy Chairman,  Abdulkadir Aksu, Capital International Peace and 
Brotherhood Platform Dr. Mustafa Kurt, Ak Party Ankara Provincial Chairman Murat Alparslan, General 
Manager of Vakıfbank Süleyman Kalkan, Development at Solomon, and Correspondent of Cihan News 
Agency (CİHAN) Mevlüt Gunay for their contributions to the field of media.

Ah hürriyet sen nelere kadirsin !
O Independence, how mighty you are!

Meselâ dedik...
For instance, We said .. 

Makyavelist Liderliğin Sarkozy ile Çöküşü
The Fall of Machiavelist Leadership with 
Sarkozy
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gösteren sivil toplum kuruluşları beledi-
yemizin düzenlediği organizasyonla bir 
araya geldi. “STK’lar Buluşuyor” etkinliği 
kapsamında Ankara Üniversitesi Sağlık 
Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda 
düzenlenen ve Türkiye’de ilk olma özelliği 
taşıyan bu toplantıya, aralarında AKUT, 
TEMA, Türk Kızılay’ı, Mehmetçik Vakfı ve 
İHH gibi dernek ve vakıfların da bulundu-
ğu yüze yakın sivil toplum kuruluşu başkan 
ve yöneticileri katıldı. Sivil toplum kuru-
luşlarının birbirlerini daha yakından tanı-
malarını sağlamak, aralarındaki iletişimi 
güçlendirmek ve Uluslararası Sivil Toplum 
Kuruluşları Sempozyumu’nun altyapısını 
hazırlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz 
toplantıda, farklı alanlarda faaliyet gös-
teren 13 sivil toplum kuruluşu, yaptıkları 
faaliyetleri anlattı. Çok verimli bir toplantı 
gerçekleştirmiş olduk.

Oldukça yoğun çalışıyorsunuz ve bu 
çalışmalarınız da hem halk tarafından 
hem de çeşitli kurum ve kuruluşlar 
tarafından takdir ediliyor. Geçtiğimiz 
ay da üç ödül aldınız. Bunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Her ödül bizim için iftihardan önce teşvik-
tir. Hizmetlerimizi daha geniş çevrelere 
yayarak ve artırarak sürdürme çabamıza 
ivme kazandıran ödülleri bu çerçevede an-
lamlı ve değerli buluyoruz. Bu kapsamda 
İpekyolu Medya Grubu’nun “Yılın Altın 
Adamları” başlığıyla bu yıl onuncusunu 
düzenlediği ödül töreninde Türk Dünya-
sı Hizmet Ödülü’ne, Turizm ve Tanıtma 
Platformu (TUTAP) tarafından Yılın En 
Başarılı Belediye Başkanı Ödülü’ne, Siyaset 
Dergisi’nin “Siyasetin Ödülleri” töreninde 
de Yılın İlçe Belediye Başkanı Ödülü’ne 
layık görüldük. Tabii, bunlardan önce de 
birçok ödül takdim edildi. Bu sonuçlar 
hizmet için daha fazla gayret göstermemiz 
gerektiğini  ortaya koyuyor. Çünkü, halkı-
mızın huzuru ve memnuniyeti  her türlü 
başarı göstergesinin üzerindedir.

Sayın başkanım, çok özel ve keyifli bir soh-
bet gerçekleştirdik. Bize zaman ayırdığınız 
için çok teşekkür ediyoruz. 

Ben de teşekkür ederim; özellikle hizmetle-
rimizi okurlarınıza anlatma imkanı verdi-
ğiniz için…

denetlemeye çıkıyoruz. KEÇMEK, KADEM, 
Aile Eğitim Merkezi gibi kurumlarımızla 
on binlerce kadına eğitimler veriyor onla-
rın meslek sahibi olmalarına yardımcı olu-
yoruz. Aynı zamanda KEDEM adlı merkez-
lerimizle binlerce çocuğumuzun eğitimine 
destek oluyoruz. Sosyal yardımlarımız 
ve bu manada yapılan çalışmalarımız ise 
Türkiye’ye örnek olacak nitelikte çalışma-
lar. 

Gerçekleştirdiğiniz birçok proje 
oldu bunlardan ve özellikle yeni 
projelerinizden bahsedebilir miyiz? 

Yürüttüğümüz yoğun altyapı çalışmalarıyla 
Keçiörenlilerin sorunlarını en aza indirme-
ye çalışırken Keçiören’e değer katacak pro-
jeler için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Bunların ilki olarak Zümrüt Yaşam Alanla-
rından bahsedebiliriz. 

Şüphesiz sosyal belediyeciliğin 
içerisine sosyal yardımlar da giriyor. 
Keçiören Belediyesi’nin sosyal 
yardımları nelerdir?

Dar gelirli vatandaşlarımızı ve sıkıntı için-
deki komşularımıza yardım ediyoruz. Çün-
kü biz, komşusu açken tok yatamayacak 
insanlarız. Bu sebeple yoksulluk sınırında 
yaşayan ailelere hem maddi hem de ayni 
yardımlar yaparak onların sıkıntılarını 
bir nebze olsun giderme gayreti içindeyiz. 
Bu manada gıda yardımı, eşya yardımları, 
kıyafet yardımı, sıcak yemek hizmeti, bez 
yardımı, yakacak yardımı, barınma hizme-
ti, cenaze sonrası yemek hizmeti gibi pek 
çok konuda muhtaç ailelere yardım elimizi 
uzatıyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımıza 
9.789 adet gıda paketi ulaştırırken, ihti-
yaç sahibi ailelere 5.760 adet giyim eşyası 
yardımı yaptık. Konut iyileştirme projesi 
kapsamında 248 ailenin evi yaşanabilir 
hale getirildi. Günlük ihtiyaçlarını karşı-
layamayan kimsesiz, yaşlı, hasta, engelli, 
vatandaşların kişisel bakımları evlerinde 
yapıldı.

Sayın başkanım; sivil toplum 
kuruluşları son yıllarda hiç olmadığı 
kadar etkin hale geldi ve birçok 
çalışmanın odak noktasında 
bulunuyor. Siz, sivil toplum 
örgütlerini nasıl değerlendiriyorsunuz 
ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte 
çalışmalar yapıyor musunuz?

Biz sivil toplum kuruluşlarının tamamı-
nı çoğulculuğun yaşaması, gelişmesi ve 
demokrasimizin güçlenebilmesi için en 
önemli sosyal paydaşlarımız olarak görü-
yoruz. Çünkü yaptığımız her iş ve icraatta 
sivil toplum örgütlerinin görüşlerini ve 
desteklerini almayı yönetim anlayışımı-
zın vazgeçilmez unsurlarından biri olarak 
benimsedik. Hatta yalnızca belediyemizin 
sivil toplum kuruluşlarının görüş, öneri 
ve tecrübelerinden istifade emesi ile ye-
tinmedik; ülkemizde faaliyet gösteren 
tüm sivil toplum kuruluşlarını bir araya 
getirebilmek için çabaladık. Özellikle son 
yıllarda etkileri gözle görülür biçimde ar-
tan; gerek demokrasi kültürümüze katkı 
sağlayan gerekse tüm ulusal-uluslar arası 
arenada yaşamı kolaylaştırmak ve deneyim 
paylaşımlarını artırmak için birçok faaliyet 

Keçiören Belediye Başkanı olarak 
bize belediyecilik anlayışınızdan 
bahsedebilir misiniz? 

Bizim belediyecilik anlayışımızın temelinde 
insan vardır. Biz, yaptığımız tüm çalışma-
ları, inşa ettiğimiz her şeyi insan için yapı-
yoruz. Belediyeciliğin temel esprisi insan-
ların hayat standardını ve yaşam kalitesini 
yükseltebilmektir. İnsanlar evlerinden 
dışarı adım attığı andan itibaren şehirde 
yaşamaya başlıyor. Hatta çoğu zaman şeh-
rimizde evimizden fazla zaman geçiriyo-
ruz. Bu zaman zarfında insanlar belediye-
lerle karşılaşmış oluyor. Atılan her adım bir 
belediye hizmetine karşılık geliyor. Biz de 
şehrimizin her yerindeki insanımızı mutlu 
kılabilmek ve sorunsuz bir şekilde vakit 
geçirmesini sağlayabilmek için çalışıyoruz. 
Bu yüzden hizmeti adil bir şekilde en uç 
noktalara kadar götürmek gibi gerçekçi ve 
etkili bir yöntemimiz var. Bununla birlikte 
gece aklımıza geleni sabah yapmak gibi 
bir yöntemimiz yok. Tüm çalışmalarımızı 
makro plan dahilinde yapıyor; şehrimizi 
elli yıl sonrasını da düşünerek imar ediyo-
ruz. Bu sebeple göreve başlar başlamaz bir 
beklenti anketi yaptırdık. Bizim Keçiören 
için planlarımız vardı ama halkın beklen-
tileri ile bizim programımız ne kadar uyu-
yordu? Bu anket sayesinde Keçiörenlilerin 
beklentilerini de öğrendik ve “Keçiörenli-
nin önceliği, önceliğimizdir” diyerek plan-
larımızı kısa, orta ve uzun vadeli olarak 
taksim ettik. Ardından da kollarımız sıva-
yıp hummalı bir çalışmaya giriştik.  

Başkanım Keçiören Belediyesi olarak 
birçok hizmet sundunuz. Verdiğiniz 
hizmetlerle Keçiören’de en çok neyi 
sağlamak istediniz? 

Kültür-sanattan sağlığa, çevreden imara, 
fen işlerinden park-bahçelere ve sosyal yar-
dıma kadar birçok başlık altında sıralayabi-
leceğimiz hizmetlerimiz var. Fakat bütün 
bunları yaparken Keçiörenlinin önceliğini 
dikkate alıyor ve hemşehrilerimizin yaşam 
kalitesini artırma vazifemizi önceleyerek 
yapıyoruz. Keçiören’imizi sokak sokak, 
cadde cadde taradık, alt yapıdan üst yapıya 
eksikleri tamamladık. Gerek asfaltlama 
faaliyetleri, gerekse yol bakım ve stabilize 
çalışmaları Keçiören’in her yerinde dur 
durak bilmeden devam ediyor. Öyle ki, bu 
çalışmaların yoğunluğunu anlatabilmek 
için şunu ifade etmeliyim; Keçiören’de ön-
ceki on yılda serilen asfaltı bir yılda serdik. 
Ankara’da ilk defa kaldırımları tümüyle 
engelli vatandaşların kullanımına uygun 
tarzda düzenlemeler yaptık. Çalışmala-
rımızı TSE standartlarına uygun şekilde 
yürütüyoruz. İki yılda Keçiörenlilerin ula-
şımını kolaylaştırmak için 16.150 metre 
yol açtık. 18 mahallede 677 metreye varan 
merdivenli yol yaparak bölge halkının ra-
hat bir nefes almasını sağladık. Parklarımı-
zın tamamını elden geçirdik. Öyle ki, bazı 
parklarımızı baştan aşağı yeniledik. Deyim 
yerindeyse yeniden yaptık. Pazar ve esnaf 
denetimleri hızından hiçbir şey kaybetme-
den devam ediyor. Tüm parklarımıza has-
sas teraziler koyduk. Etiket fiyatlarını ve 
esnafın kimlik kartlarını yeniledik. Zabıta 
ekiplerimizle beraber pazarları ve esnafları 

Halkımızın huzuru 
ve memnuniyeti

her türlü başarının 
üzerindedir.

Keçiören Belediye 
Başkanı  Mustafa  
AK 4. Uluslararası 
Ramazan 
Etkinlikleri’ne 
Tüm Halkı davet 
ediyor…

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa 
AK Her yıl Ramazan ayında din, dil, 
ırk, renk, farklılıklarını bütünüyle 
bir kenara bırakarak büyük bir 
“kardeşlik platformu” oluşturma 
geleneğimizi bu yıl da sürdürüyor. 
 
17 ülkenin ve Birçok hem şehri 
derneğinin katılımıyla gerçekleşen 
4. Uluslararası Ramazan 
Etkinlikleri ile tüm ulusların 
kardeşlik ve barış çabalarına bir 
yenisini örnek hizmetleri ile keçi 
ören Belediyesi hizmetlerine 
ramazan ayında da devam ediyor.     

Sayın başkan bu ve benzer 
etkinliklere çok değer veriyorsunuz 
bu organizasyonlarla neyi 
hedefliyorsunuz?

 Tarihi süreç içerisinde yapay 
bir şekilde kardeş topluluklarla 
aramıza konulan mesafeleri bir 
defa daha ortadan kaldırarak 
kucaklaşacağız.

 Anadolu insanının, modern 
dünyanın bencil karakterine inatla 
başkalarına verebileceği şeyleri 
kazanma çabası içerisinde hareket 
eden insanlar olduğunu yeniden 
hatırlatacağız.

Kültürlerin ayrışmak için 
değil, tanışıp kaynaşmak için 
birer vesile oldukları gerçeğini 
somutlaştıracağız.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde 
halkımızı, Ramazan ayının 
tüm dünyada ruhuna uygun 
bir şekilde yaşanarak bayramla 
kucaklaşılmasını temenni 
ediyorum.
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opinions, suggestions and experiences 
of non-governmental organizations but 
we tried to do our best to bring together 
all civil society organizations operating 
in our country. Especially in recent 
years, non-governmental organizations 
contributing to our culture of democracy, 
facilitating life in the international arena 
and disseminating the experience share 
came together at many activities organized 
by our municipality. Within “NGOs Come 
Together” event held in the Conference 
Hall of Faculty of Health Education in 
Ankara University as the first meeting in 
Turkey almost one hundred presidents 
and managers of non-governmental 
organizations such as AKUT, TEMA, 
Kızılay, Mehmetçik Foundation and İHH 
have attended. 13 non-governmental 
organizations operating in different areas 
talked about the activities in a meeting 
organized to ensure that civil society 
organizations get to know each other more 
closely, to strengthen the communication 
between them and to prepare the 
infrastructure of the International 
Symposium of Non-Governmental 
Organizations meeting. We have realized a 
very fruitful meeting. 

You are working very hard and 
appraised both by people and various 
institutions and organizations as 
a result of your intense work. You 
received three awards in the past 

month. How do you evaluate this ?

Each award is an incentive for us rather 
than a compliment. We find the awards, 
accelerating our efforts to improve our 
services and spread  our mission to wider 
circles,  meaningful and valuable within 
this context. Regardingly, I was presented 
Turkish World Service Award at the awards 
ceremony named “The Golden Men of the 
Year”  organized by Silk Road Media Group 
for the tenth this year, the Mayor of the 
Year Award by Tourism and Promotion 
Platform (TUTAP), “County Mayor of the 
Year Award at Award of politics ceremony 
of Politics Magazine. Of course, several 
awards were presented before them. These 
results reveal for the service you need to 
show with more effort. Because  peace and 
satisfaction of our people are above the 
every indicator of success

Mr. Mayor, we had a very special and a 
pleasant conversation. Thank you very 
much for your time.

I thank you especially for giving 
opportunity to tell your readers our 
services .

roads in two years for easy transportaion. 
We provided a comfortable breathing to 
people in the region by stairs 677 meters 
long. We went through all of our parks. In 
fact, some parks were  updated from top to 
bottom. So to say, We built once again. The 
controls for trades and market continue 
without losing any momentum. We put 
accurate scales to all street baazars.  Tag 
prices and identity cards of shop owners 
have renewed. Together with Municipal 
Police teams we are going out to check 
with the markets and shopkeepers.We 
provide training to thousands of women 
help them to have a profession with our 
institutions such as KEÇMEK, KADEM and 
Family Training Center. We also support 
the education of thousands of our children  
KEDEM Center. Social Contributions and 
related works will be the good example for 
Turkey. 

Many projects were undertaken 
and can we especially speak of new 

projects?

While we are trying to minimize the 
problems of Keçiören citizens with our 
intensive work of infrastructure we 
continue to work at projects that will 
add value to Keçiören. We can talk about 
Zümrüt Habitat as the first of these 
projects.  

Of course, the social municipality 
consists the social aids. What are 
the social contributions of Kecioren 

Municipality?

We help low-income citizens and our 
neighbors in distress. Because we are the 
people who cannot sleep when his neighbor 
is hungry. For this reason, we spent our 
effort to help families living on the poverty 
line by supplying both material and money  
and have them get a little bit relief. In this 
sense, we extend our hands to help families  
in need of food, furniture, clothing, hot 
meals, diaper, fuel assistance, housing 
servicesand, after a funeral service and 
so on. In this context, when we distribute 
9.789 food package to our citizens we 
brought 5.760 pieces of clothing for needy 
families. Within the housing improvement 
project 248 family houses were made 
habitable. was Personal care of orphans, 
elderly, sick, disabled citizens who are not 
able to meet the daily needs was carried at 
home.

Mr. Mayor, civil society organizations 
became active than ever before in 
recent years and is the focal point of 
many studies. How do you assess the 
non-governmental organizations and  

are you working with them? 

We see all the civil society organizations 
as most important social stakeholders 
for  development of our democracy and 
pluralism. Because we have adopted as 
one of the indispensable elements of 
our management approach  to take the 
views and suport of non-governmental 
organizations for everything we do. 
In fact, we did not only benefit from 

As the Mayor of Kecioren, Could 
you tell us your understanding of 

municipality?

People are on the basis of our 
understanding of municipality. We work 
and we build for people. The point based 
on municipality is to increase people’s 
standard of living and quality of life. People 
are starting to experience the city from 
the moment they take a step out of their 
homes.We spend even more time in our 
city than we do in our homes. During this 
time, people are faced with municipalities. 
Every step corresponds to a municipal 
service.We are working to make our people 
happy and to ensure a seamless way to 
spend time throughout the city. So we have 
a realistic and effective technique to drive 
up service for frontiers in a fair manner.
Nonetheless, we don’t have a method 
allowing what comes to our minds at night 
to be performed in the morning. We are 
doing all our work within the macro plan 
and reconstructing our city thinking about 
fifty years later. For this reason, when we 
started to work we made an expectations 
survey.We had plans for Kecioren but we 
would like to check how the expectations of 
the people match with our program.  With 
this survey, we learned the expectations of 
people from Keçiören and we partitioned 
our plans for the short, medium and long 
term having in mind that “their priority is 
our priority”.  Then we  rolled  up the arms 
and attempted to work feverishly.

You have provided many services as 
Municipality of Keçiören. What would 
you like to provide most regarding to 

the services in Keçiören?

We have services in many fields ranging 
from culture and arts to health, 
environment, zoning plan, construction, 
park-gardens and social assistance. But all 
the while we take into consideration the 
priority of our people and try to  fullfill 
our responsibility to improve quality 
of life.  We analysed Keçiören street by 
street and looked at every avenue then 
completed structural deficiencies. Both 
the paving activities, road maintenance 
and stabilize work continues without 
any intervals. To describe the intensity 
of these studies I must express that we 
paved asphalt in one year, which is totally 
more than the previous decade.Sidewalks 
for the first time in Ankara have been 
arranged for completely disabled citizens. 
We are carrying out our work in accordance 
with the standarts of Turkish Standarts 
Institution.  We facilitated 16150 meters 

The peace and satisfaction of our people 
are above all indicators of success. 

Mustafa AK, 
Mayor Of 
Kecioren, Invites 
All People To 4th  
International 
Ramadan Events 

Mustafa AK Mayor of Kecioren 
continues a tradition this year 
also to create  a great “platform 
of brotherhood” for the month of 
Ramadan,  leaving all differences of 
religion, language, race and color 
behind.    
Keçiören Municipality continues 
its services with the example of 
brotherhood and peace efforts of 
all nations by 4th International 
Ramadan Activities with the 
participation of 17 countries and 
many associations in the month of 
Ramadan.

Mr. Mayor, You Apprecıate 
Similar Activities Such Like This. 
What Do You Aim At With These 
Organizations?

We hold on to each other one more 
time by eliminating the distances 
placed in an artificial way between 
sister communities in the historical 
process.   

We will once remind that Anatolian 
people can be open to share with 
others despite the self-centered 
character of the modern world. 

We will verify the fact that cultures 
are not separated but the means of 
meeting and socializing 

With these feelings and thoughts 
I wish people all around the world 
will live this month right for the 
spirit of Ramadan crowned with 
Bayram.
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Avrasya Kalkınma Platformu 
bu yılki geleneksel ‘Hizmet 
Anısı’ onur ödülleri, Ak Parti  

Genel Başkan Yardımcısı Abdulkadir 
Aksu Başkent Uluslar arası Barış Kar-
deşlik Platformu Başkanı Dr. Mustafa 
Kurt Ak Parti Ankara İl Başkanı Murat 
Alparslan,   Vakıfbank Genel Müdürü 
Süleyman Kalk an, ve medya alanında 
katkıda bulunan Cihan Haber Ajansı 
(CİHAN) Muhabiri Mevlüt Günay 
ödüle layık görüldü.

Gazeteci-Şair-Yazar Mustafa Kurt  
Hizmet ödülünü Ak Parti  Genel Baş-
kan Yardımcısı Abdulkadir Aksu  tak-
tim ederken, Cihan Haber Ajansı Mu-
habiri Mevlüt Günay’a  Ak Parti Genel 
Başkan Başdanışmanı Necati Çetinka-
ya  Medya Destek Ödülünü verdi.

Avrasya Kalkınma Platformu 2023 
vizyonuna uygun ‘toplumsal mesajlar’ 
vermek için geleneksel olarak dü-
zenlediği ‘Hizmet Anısı’ etkinlikleri 

kapsamında gerçekleşen törende alan-
larında katkıda bulunan şahsiyetlere 
plaket takdim edildi. 

Ankara’da Antares Alışveriş Merkezi 
Amade Balo salonunda düzenlenen 
‘Hizmet Anısı’ adlı programda, si-
yaset, STK ve medya dünyasından 
birçok isim bir araya geldi. Törende, 
onur ödülleri Ak Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Aksu’ya ve Başkent Uluslar 
arası Barış Kardeşlik Platformu Baş-
kanı Dr. Mustafa Kurt a verilirken,  
yine bu çalışmalara hizmetleri ile des-
tek veren Ak Parti Ankara İl Başkanı 
Murat Alparslan,  Vakıfbank Genel 
Müdürü Süleyman Kalkan ve medya 
alanında katkıda bulunan Cihan Ha-
ber Ajansı (CİHAN) Muhabiri Mevlüt 
Günay ödüle layık görüldü.  

Açılış konuşmasını yapan Avrasya 
Kalkınma Platformu ve Avrasya Ak-
tüel Dergisi Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Cengiz, amaçlarının Türkiye  

ile Avrasya ülkeleri arasındaki dostluk 
ilişkilerini geliştirmek olduğunu be-
lirterek, “ Türkiye ‘nin yakın gelecekte 
bölgenin ve dünyanın süper gücü 
olacağına inanıyoruz. Cumhuriyetimi-
zin 100. yılında ülkemizin hak ettiği 
konuma geleceğinden kuşkumuz yok. 
Her başarının ardında moral ve moti-
vasyon var. Kamu hizmeti yapan kişi 
ya da kurumlara motive edecek prog-
ramlar düzenliyoruz.” dedi.

 ‘Vizyon 2023 Hizmet Anısı çerçeve-
sinde Necati Çetinkaya da Moğolistan 
Bilge Kaan Dünya barış  onur ödülüne 
layık görüldü. Çetinkaya,  coşkulu  bir 
konuşma yaparak, ülkeye çalışmaları 
ile katkıda bulunan Avrasya Kalkınma 
Platformu’nu kutladı. Sakarya şiirin-
den alıntılar yapan, Çetinkaya anayur-
da hizmet etmenin Anadolu insanının 
vefa borcu olduğunu söyledi dün oldu-
ğu gibi bugün de ‘ Türkiye nin birçok 
ülkeye ağabeylik yaptığını kaydetti.

Ödülünü almak üzere sahneye gelen, 
Abdulkadir Aksu teşekkür konuşma-
sında bu ödüllerin kendi alanında 
doğru işler yapıldığının bir işareti 
olduğuna dikkat çekerek, hizmet 
edenlerin kendi alanında teşviki için 
bu ödüllerin önemli olduğunu söyledi. 
Avrasya Platformu’nun güzide kurum-
lardan birisi olduğunu da vurgulayan 
Aksu, platformu çalışmalarından dola-
yı tebrik etti.

Hizmetlerinden dolayı plaket takdim 
edilen bir diğer isim Başkent Uluslar 
arası Barış Kardeşlik Platformu Baş-
kanı Dr. Mustafa Kurt, Başkan KURT 
kendisinin kaleme aldığı Anadolum 

şiiri ile salondakilere duygulu anlar 
yaşattı ve hizmetlerinin devam edece-
ğini vurgulayarak, bu programı düzen-
leyenler ve katkıları olanlara teşekkür 
etti.

 Yine siyasi çalışmalarıyla katkıda 
bulunan Ak Parti Ankara İl Başkanı 
Alparslan’ın programının yoğunluğu 
nedeniyle ödülünü yardımcısı Doğan 
Çağatay aldı

Kapanış konuşmasını ise ünlü sunucu 
Zeynep KÖŞKER Cemal SAFİNİN be-
nim adım AŞK şiir’ini okudu ve ardın-
dan toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.

Avrasya Kalkınma 
Platformu bu yılki 

geleneksel ‘Hizmet Anısı’ 
onur ödülleri, Ak Parti  

Genel Başkan Yardımcısı 
Abdulkadir Aksu Başkent 

Uluslar arası Barış 
Kardeşlik Platformu 
Başkanı Dr. Mustafa 

Kurt Ak Parti Ankara İl 
Başkanı Murat Alparslan,   
Vakıfbank Genel Müdürü 

Süleyman Kalk an, ve medya 
alanında katkıda bulunan 

Cihan Haber Ajansı (CİHAN) 
Muhabiri Mevlüt Günay 

ödüle layık görüldü.

Vizyon 2023 Hizmet Anısı Ödülleri, 
Sahiplerini  Buldu

Avrasya Kalkınma 
Platformu 2023 
vizyonuna uygun 
‘toplumsal mesajlar’ 
vermek için geleneksel 
olarak düzenlediği 
‘Hizmet Anısı’ etkinlikleri 
kapsamında gerçekleşen 
törende alanlarında 
katkıda bulunan 
şahsiyetlere plaket takdim 
edildi. 
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This year’s traditional 
Honorary Awards of Eurasian 
Development Platform’s  

‘Service Rewards’ were presented 
to the AK Party Deputy Chairman,  
Abdulkadir Aksu, Capital International 
Peace and Brotherhood Platform 
Dr. Mustafa Kurt, Ak Party Ankara 
Provincial Chairman Murat Alparslan, 
General Manager of Vakıfbank 
Süleyman Kalkan, Development 
at Solomon, and Correspondent of 
Cihan News Agency (CİHAN) Mevlüt 
Gunay for their contributions to the 
field of media.

While the journalist-poet-author 
Mustafa Kurt was given his Service 
Reward by AK Party Deputy 
Chairman Mustafa Abdulkadir Aksu,  
Deputy Chairman Cihan News, AK 
Party Chif Adviser to the Chairman  
Necati Cetinkaya gave the Award for 
Media Support to Cihan Agency’s 
correspondent Mevlüt Günay.

At the night which is traditionally 
held to give awards in accordance 
with the 2023 vision of the Eurasian 
Development Platform in order to 

give ‘social message’ those who have 
contributions were also  presented 
with ‘Service Awards’  plaques.

Many names from world of politics, 
NGOs and the media came together 
at the organization held in the Amade 
Ballroom, Antares Shopping Center in 
Ankara.  At the ceremony, honorary 
awards were presented to AK Party 
Deputy Chairman Abdülkadir Aksu 
and President of Capital International 
Peace Brotherhood Platform, Dr. 
Mustafa Kurt. Also for those who have 
contributions in this field ; AK Party 
Ankara Provincial Chairman Murat 
Alparslan, Vakıfbank General Manager 
Süleyman Kalkan and Correspondent 
of Cihan News Agency Mevlüt Gunay 
(CİHAN) for his contributions in the 
field of media, were awarded.

Hasan Cengiz the Chairman of the 
Journal of Eurasian Development and 
the Chairman of the Board of Eurosian 
Platform stated in his opening speech 
that Eurasian, their objectives are to 

develop friendly relations between 
Turkey and the Eurasian countries He 
said, “We believe that Turkey is going 
to be the super power in the region 
and in the world near future.. There is 
no doubt that The Republic of Turkey 
will attain its desired position in the 
100th anniversary of the Republic. 
Behind every success there are morale 
and motivation. We are organizing 
programs for people and institutions 
doing public services. 

Being presented by World Peace 
Honorary Award of Mongolia Bilge 
Kaan within the framework of Vision 
2023 Necati Cetinkaya made an 
enthusiastic speech and congratulated 
the Eurasian Development Platform 
for their contributions to the country. 
By enriching his speech with the 
quotes from Sakarya poetry, Cetinkaya 
said that to serve motherland, is the 
fidelity of the people of Anatolia and 
he added ‘Today, as in yesterday, 
Turkey is being the big brother of 
many countries’.

After being presented his award 
on stage, Abdulkadir Aksu in his 
gratitude speech said that the awards 
are the signs that you are on the right 
path, and so rewards are important 
for those who serve good in their 
fields. By emphasizing the Eurasian 
Platform is one of the elite institutions 
congratulated the work platform for 
their services. 

Another name who received plaque for 
his services is  the President of Capital  
International Peace Brotherhood 
Platform Dr. Mustafa Kurt, By reading 
‘Anadolum’  poem penned by himself, 

President Kurt caused emotional 
moments. By emphasizing his services 
will keep continue, he thanked to the 
organizers of the program.

AK Party Ankara Provincial 
Chairman’s award was taken by his 
deputy Doğan Çağatay because of the 
intensity of his program. 

Closing speech was made by 
distinguished presenter Zeynep 
KÖŞKER’s reading the poem ‘Benim 
Adım Aşk’ by Cemal Safi. Then the 
night was ended by taking a family 
photo. 

Vision 2023 Service Awards 
Found Their Owners

This year’s traditional Honorary 
Awards of Eurasian Development 

Platform’s  ‘Service Rewards’ were 
presented to the AK Party Deputy 

Chairman,  Abdulkadir Aksu, 
Capital International Peace and 

Brotherhood Platform Dr. Mustafa 
Kurt, Ak Party Ankara Provincial 

Chairman Murat Alparslan, General 
Manager of Vakıfbank Süleyman 

Kalkan, Development at Solomon, 
and Correspondent of Cihan News 

Agency (CİHAN) Mevlüt Gunay 
for their contributions to the field of 

media.

At the night which is 
traditionally held to give 
awards in accordance with 
the 2023 vision of the 
Eurasian Development 
Platform in order to give 
‘social message’ those 
who have contributions 
were also  presented with 
‘Service Awards’  plaques.
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Irak halkını değil, sadece Türkmenleri 
değil ciddi mana da anavatanımız 
olan Türkiye’yi de ilgilendirmektedir; 
İran’ı yakından ilgilendirmektedir. 
Diğer Arap ülkelerini yakından 
ilgilendirmektedir. Bu uzak ve imkansız 
bir ihtimal değildir.  Sonuç olarak şunu 
demek istiyorum. Bugün ciddi manada 
Kerkük’ün geleceği sulandırılmaktadır. 

Evet, belki de müstakil bir bölge olması 
gerekir. Ama her halükarda üç kesim 
bir arada olacak: Araplar, Kürtler 
ve Türkmenler. Araplar Sünniler ve 
Şiiler olabilir ama onlar tek bir kimlik 
olarak görülecektir. Neticede onlar 
etnik olarak değerlendirilecektir. 
Kürtler zaten müstakil bölgelerini 
kurmuşlar ve bu bölgeyi nasıl 
genişletebileceklerini düşünüyorlar. 
Kaldı Türkmenler. Türkmenler de şehir 
bazında da olsa yoğunlukta yaşadıkları 
bölgelerde kendilerini ispatlamaları 
gerekmektedir. Türkiye’nin de mutlaka 
Türkmenleri düşünerek politikasını 
geliştirmesi lazım. Türkmenler, 
Türkiye’nin Irakla ilgili politikasında 
birinci gündem maddesi olmayabilir. 
Ama geliştirdiği bütün stratejilerde 
ve kurduğu bütün ilişkilerde onları 
denklemin ikinci maddesi olarak 
görmelidir. Diyerek sözlerini paneli 
düzenleyen, Erbil Gazetesi’nin 
yöneticilerine, teşekkür etti.

“Tabloda Görüldüğü gibi Irak’ın 
sadece %11’i Kerkük’ün Kürdistan’a 
bağlanmasını istemiyor. Kürt Bölgesi’ne 
bağlanma fikri bütün anketlerde çok 
zayıf çıkmıştır.  Bu bölgeye zaten 
Kürdistan denilmesi bir olumsuzluk 
ifadesidir. Ne Türkmen bu etnik 
çatının altına girmek ister ne Araplar. 
Bu bölgenin adı da değişmeyeceğine 

göre ancak Kürtler burada yaşamak 
isteyecektir. Yani bütün Türkmen 
bölgeleri Kürt bölgesine bağlansa bile 
burada her hâlükârda Türkmenler hep 
azınlık olarak anılacaklardır.

 İkincisi Sünni Arap Federasyonu’na 
katılma durumu söz konusudur. 
Önce de dediğim gibi Türkmenler 
80 yıl aslında Sünni olan Araplardan 
çekmiştir. Çünkü Sünni Araplar 
genel ırkçı bir siyasetle Türkmenlere 
yaklaşmışlardır.  Merkezi hükümete 
bağlılık bir şartla söz konusu olur. O da 
Irak bir bütün olarak kalabilecekse bu 
seçenek söz konusu olabilir.

 Dördüncüsü Kerkük’ü müstakil 
federasyon olarak kabul edilmesi 
ki anayasaya göre herhangi bir il 
federasyon olabilir ama halkın istemesi 
halinde başka federasyonlara katılabilir. 
Irak’ın parçalanmasından mı yoksa 
bütünlüğünden mi yana olmalıyız. Bu 
çok önemli bir sorudur. Bu sadece 

içerisinde bölgede Türkmenler çok 
kaygılı. Bölgeden gelen haberlere 
baktığınız zaman Türkmenler iki nokta 
üzerinde özellik duruyorlar. Bunlardan 
birincisi Kerkük, Kürt bölgesine dâhil 
edilirse Türkmenler ne olacak? Burada 
azınlık hale düşecekler. Asimilasyon 
olma durumu gündeme geliyor. Bunun 
da çok emareleri vardır bölgede. İkinci 
önemli nokta ise orada bir çatışma 
meydana gelir mi sorusu. Bu çatışmada 
Türkmenler ne olacak, böyle bir çatışma 
kısa sürede çözülmez ve ciddi sorunları 
beraberinde getirir.

Bu ankete tam olarak 1440 kişi katıldı. 
Ankete katılanların 807’si Türkiye’den, 
207 kişi İran’dan katılmış, Esas ilgili 
olan Irak’tan ise, sadece 101 kişi 
katılmış. Almanya’dan 98 kişi, Suudi 
Arabistan’dan 87 kişi, İngiltere’den 62 
kişi, Finlandiya’dan 39 kişi Amerika’dan 
5 kişi katılmıştır.  Ankette garip olan 
İran’dan katılımın Irak’takinden daha 
çok olması ve İngiltere bölge ile hala 
ilgilidir. Bu 1440 kişinin yüzde 68.4’ü 
Kerkük’ün özel bir statüye kavuşmasını 
istiyor. Yüzde 16.3’ü Bağdat’a, merkezi 
hükümete bağlanmasını istiyor. Yüzde 
%14’ü “Kürdistan’a” bağlanmasını 
istiyor. Burada da ortaya çok ciddi 
bir rakam çıkıyor. Yaklaşık olarak 
Kürdistan’a bağlanmasını isteyenleri 
yüzde 13-14 kabul ederseniz geriye 
kalanı buna  “Hayır” diyor demektir. 

Bir başka internet sitesinde, Biz 
Türkmeniz sitesinde, yapılan anket 
sonuçları ile bizim yapmış olduğumuz 
anket sonuçları örtüşmektedir. 
Bildiğiniz gibi önümüzdeki senenin 
ocak ayında Kerkük’te yerel seçimler 
yapılacaktır. Bu yerel seçimlerde halka 
yine Türkmenler, bu seçime nasıl 
girmeleri gerektiği sorulmuş.  Bilindiği 
gibi son seçimlerde Türkmenler El-
Irakiye seçim listesi ile seçime girmiş 
ve Kerkük’ten sadece iki milletvekili 
çıkartabilmiştir. Halbuki Kerkük’ün 
oy potansiyeline bakıldığı zaman en 
az 5 tane milletvekili Türkmenlerden 
çıkarılabileceği takdirde El-Irakiye’nin 
baskıları sonucunda sadece 2 
milletvekili Türkmenlerden çıkmıştır. 
Yapılan ankette halkın büyük 
çoğunluğu yüzde 81 gibi bir oranı 
Türkmenlerin tek başına tek liste ile 
seçime girmek istiyorlar. Yüzde 11’i 
de çoklu Türkmen Listesi’ni istiyor. 
Yani değişik partiler adı altında 
seçime girebilirler. Yüzde 8’i ise diğer 
partilerle seçime girmeyi savunuyor. 
Birinci anket ile karşılaştırıldığı zaman 
Türkmenler kendi bölgelerinde kendi 
ayakları üzerinde durmayı istiyorlar, 
ayrıca büyük ekseriyeti ne Kürdistan’ı 
ne de Bağdat yönetimine bağlanmayı 
istemiyorlar. Bunu reddediyorlar.  dedi

Prof. Dr. Mahir Nakip’de konuyla ilgili 
araştırmarını paylaştı.

Erbil Gazetesi tarafından 
düzenlenen Kerkük’ün Statüsü 
ve Türkmen Planı paneli 

yapıldı.  Prof. Dr. Mahir NAKİP, Nefi 
DEMİRCİ ve Araştırmacı Yazar Cengiz 
EROĞLU tarafından Türkmeneli’ndeki 
son durum ve Türkiye-Irak ilişkileri 
değerlendirildi. 

Türkmen halkının sorunlarının 
detaylı olarak ele alındığı panelde, 
Türkmenelinin ve Irak’ın geleceği 
üzerine birçok kişi düşüncelerini 
belirterek, izlenilmesi gereken yol 
için ilk adımların atılması hususunda 
görüşler belirtildi.

Panele Erbil Gazetesi adına İmtiyaz 
Sahibi İmdat Bilal TERZİ, MHP 
Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran 
Bulut, Sağlık Eski Bakanı ve Ankaralılar 
ve Ankara’yı Tanıtma Vakfı Başkanı 
Halil Şıvgın, Irak Türkmen Cephesi 
Türkiye Eski Temsilcisi Ahmet Muratlı, 
Türkmen Aydınlar Derneği Başkanı 
Fuat Tigin, ORSAM Adına Av. Habip 
Hürmüzlü, Sivil İnisiyatif Gazetesi 
İmtiyaz Sahibi Tülay Erim Çömez, 
Anayasa Uzmanı Doç. Dr. Şeref İBA ve 
birçok Türkmen vatandaşlar katıldı. 
Panelde konuşmacı olarak katılımcılar 
şöyle konuştular.

Araştırmacı – Yazar Cengiz EROĞLU 
panelde “Türkmenleri çok yakından 
ilgilendiren bu panelde, Türkmenler 
gelecekte ne olacak, ne yapmaları 
gerekir, planları nedir? bunları 
gündeme getireceğiz.  Bu paneli 
düzenlemeden önce mayıs ayında bir 
anket düzenledik. Bu anketti yaklaşık 
bir ay Erbil Gazetesi’nin web sayfasında 
bulundurduk. Halkımıza Kerkük’ün 
statüsü ile ilgili ne istediklerini 
sorduk. Kerkük’ün statüsünü 
tartışırken özellikle Kürt politikacıların 
konuşmalarına, yazılarına bakıldığında 
Kürtler geleceklerini tamamen Kerkük 
üzerine inşa etmektedirler. Kerkük 
ne zaman “Kürdistan”a  dahil olur! 
Irak Anayasası’nda yapılması gereken 
referandum ne zaman yapılır? Zira 
tartışmalı Bölgeler içerisinde önemli 
bir yer tutan Kerkük’tür. Bildiğiniz 
gibi genelde tartışmalı yerler Türkmen 
bölgeleridir. Bütün bu tartışmalar 

Kerkük’ün Statüsü ve
Türkmen Planı Paneli Yapıldı

Aşağıdakilerden Hangisi ve Kerkük Şehri ve Tamim Vilayetinin Statüsü 
İçin En İy Çözümdür?

Seçenekler Kerkük Şehri (%) Tamim Vilayeti (%)

Merkezi Hükümete 
Bağlanmak 67.9 57.55

Kürdistan Bölge Hükümetine 
Bağlanmak 11 20

Daimi Hükümet Kurulana 
Kadar Kararsız 7.2 13.10

Bilmiyor 6.4 0.07
Referandumla Kerkük 

Halkının Görüşüne 
Başvurmak

5.10 0.69

Özel Bölge Statüsünü 
Garantilemek 2.4 8.59
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join to other federations as well. Should 
we take side with Iraq disintegration 
or integrity? This is a very important 
question? This is not only interested in 
the Iraqi people, not only Turkmen but 
also our homeland Turkey seriously. 

It is closely related with İran and the 
other Arabic countries. This is not a 
distant possibility and impossibility. 
Consequently I mean the future of 
Kirkuk is being complicated seriously 
today. Maybe there should be a 
private region. But in any case will be 
a combination of three races; Arabs, 
Kurds and Turkmens. Inside Arabs 
there can be Shiites and Sunnis but 
they will seem as unique identity. At 
the end they will be assessed according 
to their ethnic origin. Kurds already 
established their autonomous regions 
and they are thinking of how to extend 
it. Turkmens, they need to prove 
themselves in the region where their 
population is dense even on city base. 
Turkey should develop its policy by 
taking Turkmens into consideration. 
Turkmens may not be the first item on 
the agenda of Turkish policy with Iraq. 
But in all the strategies developed and 
all relationships established should 
see them as the second article of the 
equation. 

By saying this, ended his speech and he 
thanked to the administrators of Erbil 
News who organized the panel.

parliament from Kirkuk. But when you 
look at the potential to vote in Kirkuk, 
while Turkmen in a position to have at 
least 5 members to parliament, under 
pressure from Al-Iraqiya, has only two 
parliamentarians. The survey showed 
that majority of the Turkmen people 
at a rate of 81 percent, they want to 
enter the election in one alone with one 
list. 11 percent want a multi-Turkmen 
List. That is; they can join the election 
under the name of the different parties. 
8 percent argues that entering the 
election with the other parties. When it 
compared to the first survey Turkmens 
want to be standing in their own 
region, besides most of them want to be 
under neither Kurdistan administration 
nor Baghdad. They refused this. He 
noted.

Prof. Dr. Mahir Nakip shared his 
research on the subject

As can be seen from the table only % 11 
of Iraq population doesn’t want Kirkuk 
connect to Kurdistan.The idea of being 
a part of Kurd region is very weak in all 
surveys  Calling the region as Kurdistan 
is already an expression of negativity. 
Neither Turkmen  nor Arabs want  to 
enter under this ethnic roof. According 
to the name of  this region will not 
change, the Kurds want to live here.  
That means All Turkmen region bring 
under the Kurdish sovereignty, in any 
way Turkmen will be staying there as 
minorities. Secondly There is status of 
joining in the Sunni Arab Federation.

As I said before that the Turkmen 
actually had been suffered from Sunni 
Arabs for 80 years. 

Since Sunni Arabs in their approach 
to Turkmens were generally 
racist. Commitment to the central 
government is concerned with one 
condition. He said this option could 
be only possible if integrity of Iraq 
remains.

Fourth is; Kirkuk can be accepted  as 
an independent  federation, according 
to the constitution a province can be a 
federation  but  in case public will it can 

Iraqi Constitution When does it 
take place? Because Kirkuk holds an 
important place among the disputed 
regions.  As you know disputed areas 
generally are of Turkmen territories. 
In all these discussions Turkmens are 
very concerned  at the region. When 
you look at the news from the region 
Turkmens are especially stressing on  
two points. One of them is Kirkuk, 
what will happen to Turkmens if it 
involved in Kurdish territories? They 
will be minorities here.Assimilation 
is coming to the agenda.In this area 
there are many signs of this. The second 
important point is the question if there 
is a conflict there. What will happen 
to Turkmen in such a conflict that is 
not resolved soon, and brings serious 
problems within. 

Exactly 1440 people participated in the 
survey. 807 respondents from Turkey, 
207 people from Iran, only 101 people 
from Iraq where mainly related were 
participated, on the survey. 98 people 
from Germany, 87 people from Saudi 
Arabia, 62 people from England, 39 
people from Finland, 5 from the U.S 
attended. The strange thing is that in 
Iran there are more participants than 
in Iraq in the survey and Britain is still 
related to the region.%68.4 percent 
of this 1440 people want to recover 
to a special status of Kirkuk. %16.3 
wants it to join Baghdat, the central 
government. %14 want Kurdistan 
rule over region. Here also, a very 
serious figure coming out. If you accept 
approximately 13-14 percent of those 
who want it to connect to Kurdistan it 
means the rest of it say “No”.

Survey results held by us and by 
another internet site, called we are 
turkmen, are overlapping. As you know, 
next year in January there will be 
local elections in Kirkuk. In this local 
elections, People should be asked how 
to enter this election. As is well known 
in the last election Turkmen stood 
for election with a list of Al-Iraqiya 
and they got only two members for 

The status of Kirkuk and Turkmen 
Plan Panel held by the Erbil 
Newspaper has been done 

the recent situation in Türkmeneli and  
the Turkey-Iraq relations evaluated by 
Prof. Dr. Mahir Nakip, Nefi DEMİRCİ 
and research writer Cengiz EROĞLU. 

On the panel the problems of the 
Turkmen people discussed in detail, 
many people specifying their thoughts 
in regard to Türkmeneli and the 
future of Iraq stated the opinions on 
first steps to be followed the way. On 
behalf of the concessionaire Journal 
of Erbil İmdat Bilal Terzi, MHP 
Member of Parliament representing 
Balıkesir Ahmet Duran Bulut, the 
former Minister of Health, local people 
of Ankara, Chairman of Promotion 
Foundation in Halil Şıvgın, former 
Representative of Iraqi -Turkey Front 
Turkey representative Ahmet Muratli, 
Turkmen, President of  the Turkmen 
Intellectuals Association Fuat Tigin, 
on behalf  of ORSAM advocate Habib 
Hürmüzlü, Civil Initiative Newspaper 
concessionaire Tulay Erim Çömez, 
Constitutional Specialist Assoc. Dr. 
IBA and many Turkmen citizens are  
participated in the Panel.

Speakers have spoken as below in 
the Panel. 

The research - writer Cengiz EROĞLU 
in the panel  stated that “ in this 
panel very closely related  toTurkmen, 
what will happen to Turkmen in the 
future, what must they do, what are 
their  plans?We will bring this issues 
on the agenda.Before holding this 
panel we conducted a survey in May. 
We kept this survey nearly one month 
on the web page of Erbil news. We 
asked our people what their will is on 
Kerkük’s position.When discussing 
the status of Kirkuk especially looking 
into Kurdish politicians’ speeches and 
writings, Kurds are making on their 
future completely on Kirkuk.When 
Kirkuk become a part of “Kurdistan”! 
the referendum is to be done in the 

Which of the following is the best solution for Kirkuk city and Tamim Province?

Options Kirkuk City (%) Tamim province (%)

Enter under the rule of central 
government 67.9 57.55

Enter under the Kurdistan 
regional government 11 20

unstable untill the 
establishment of permanent 

government
7.2 13.10

Do not know 6.4 0.07
Through referendum refer to 
the opinion of the people of 

Kirkuk
5.10 0.69

To guarantee a special status 
in the region 2.4 8.59

The status of Kirkuk and 
Turkmen Plan Panel has been done
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’’Adalet endeksi’’ denilince ne anla-
mamız gerekir. Adaleti nasıl ölçüle 
bilinir?

Daniel Schraad-Tischler: Her za-
man sosyal açıdan adaletin bir top-
lum için ne demek olduğu ve hangi 
derecede adalet istenildiği her za-
man tartışılır kalacaktır. 

OECD - Endeksi araştırması “katı-
lımcı adalet” kavramına dayalıdır.

Uzun vadede sürdürülebilir ve uz-
laşmaya açık bir konsept olduğunu 
düşündüğümüz için inceleme de 
31 Ülke toplumlarının herhangi bir 
kademesinin, hangi ölçüde kendini 
fırsatlarını gerçekleştirilmesi için 
sunulan imkanlarına bakıyoruz. 
İlgilendiğimiz kağıt üzerinde eşit 
imkanlar değil,  ilgilendiğimiz 5 
Endekstir.

Bunlar:

1.Yoksulluğu önlemek

2.Eğitime erişim

3.İşgücü piyasasına dâhil olma

4.Sosyal uyum ve Eşitlik 

5.Kuşaklararası eşitliğe erişim

İlk üç boyut çok önemli ve daha 
ağır basıyor. Bu boyutların her biri, 
birlikte ve niteliksel göstergelerle 
bir dize oluşturur.

Siz Türkiye’nin diğer 31 OECD – 
Devletleri arasında kıyaslandığın-
da, son sırada yer almasını nasıl 
değerlendiriyor sunuz? 

Daniel Schraad-Tischler: Türkiye 
son yıllarda hem ekonomik hem 
de hukuk devletliği açısından iyi 
adımlar attı. Lakin bizim sıralama-
mızda ise ilk etapta sosyal politik 
indikatörler rol oynar. Bunları te-
mel olarak alıp karşılaştıracak olur-
sak, Türkiye’de birkaç alanda daha 
büyük eksikler görürüz.

Çocuk yoksulluğu OECD’nin ince-
lediği rakamlarına göre Türkiye’ de 
halen büyük bir sorun. Eğer birkaç 
örnek verecek olursak, okul öncesi 
eğitimde yapılan kamu yatırımla-
rı çok önemlidir ki bu eşit imkân 
olanakları için önemli anahtardır. 
Türkiye’yi bu alanlarda karşılaştır-
mak için dayanaklarına bakarsak, 
çok eksiği var. En büyük eksiklerin-
den bir tanesi fakirliğin önlenmesi 
için tedbirlerin alınmaması ve eği-
timde ise iyi eğitime ulaşım herkes 
için geçerli olmaması, sosyal açıdan 
da eşitsizliğin olmasıdır.

Türk eğitim sisteminde, diğer 
önemli eksiklikler de bulunmak-
tadır. Türk eğitim sisteminde, öğ-
retmen - eğitim eksiklikleri olduğu 

Ekonomik Kalkınma ve İşbir-
liği Örgütü OECD verilerine 
göre yoksul Çocukların sayı-

sı Türkiye’ de son yıllarda artmış-
tır.

OECD- Tespitine göre bir çocuk 
50% ortalama gelir altında yaşa-
mak zorunda ise fakirlik içinde 
yaşıyor buda, 

Türkiye ‘de her dört çocuktan biri 
fakir ailede yetişiyor demektir.

Çok saygı değer okurlarım; biliyor-
sunuz bendeniz merkezi kayseri de 
olan kayders genel başkanı olarak, 
halkın halka yardım projesi ile yok-
sul çocukların çeşitli ihtiyaçlarını 
beraberinde eğitimlerine bu proje 
sayesinde katkıda bulunuyoruz. 
Aynı zamanda kardeş kuruluş olan 
Başkent Uluslararası Barış Kardeş-
lik Platformunun üyesiyim. Bütün 
bunları niçin siz okurlarıma pay-
laşıyorum derseniz! Bizler insan 
odaklı çalışmalar yapıyor, sorunları 
çoğu zaman yerinde tespit ediyo-
ruz. Beraberinde çözüm önerile-
rimizi masaya yatırıyoruz ve sivil 
toplum kuruluşu olarak bizim çö-
zebildiklerimizi biz çözüyoruz. Bizi 
aşan konularda ise çözümün adresi 
olan ilgili yetkili kurum kuruluş-
lara görevlerini hatırlatıyoruz ve 
yoksul çocukların haklarını arama-
ya gayret gösteriyoruz. Uluslararası 
sivil inisiyatif gazetesinin kayseri il 
temsilcisi olarak yaptığım inceleme 
neticesinde son yapılan araştırma-
larda Türkiye ‘nin de üye olduğu,  
geçen yılın sonunda yayınlanan söz 
konusu aktüel sosyal adalet Rapo-
ru olan OECD – Ülkeleri arasında 
yapılan araştırma verilerine göre, 
(üye ülkeler arasında Türkiye’ de 
var) çocuk yoksulluğunun en yük-
sek oranda olduğu ve bundan dola-
yı en son sırada yer alma sebepleri 
hakkında verileri ve yorumları 
aktarıyor. Önce insan olarak daha 
sonra bu ülkenin evladı olarak 
çocuklarımızın bunları hak etme-
diğini düşünüyorum ve kahrolu-
yorum. Siz saygıdeğer okurlarımın 
ve duyarlı yetkili ve sorumlularına 
yazının devamını takip ettiğinizde 
eminim çok üzülecek ve hemen 
etrafınızdaki yoksul çocuklara bir 
şeyler yapabilmek için harekete 
geçeceksiniz…

Daniel Schraad-Tischler, Ber-
telsmann Vakfında kanıta dayalı 
politika stratejileri için Proje yö-
neticisi son OECD - Devletlerinin 
arasındaki mevcut çalışmanın, ana 
sonuçlarını açıklıyor. Araştırmanın 
içeriği olan OECD - Devletlerinin 
sosyal adalet ağırlıklı olan incelen-
mesinde, Türkiye’nin son sırada 
yer almasını nasıl yorumlamış.

gibi bazı, güçlü bölgesel farklılıklar 
da bulunmaktadır. Genel istihdam 
oranı tüm OECD - Ülkeleri arasın-
da en düşük düzeydedir.

Kadınlar erkeğe nazaran iş saha-
sında daha az ücret alıyor. Buna 
karşı, pozitif sonuçlarda var.
BIP(Burutto Inland Produkt) - 
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 
verileri OECD – Ülkelerin’ de %62 
iken ,Türkiye ‘de % 52 de.BU da 
gelecek nesillerin yükünün daha az 
olması demektir.

Bu araştırma sonucun da yorum-
larken milli durumun göz ardı edil-
memesi ve uzun vadede hesaplan-
ması gerekiyor. Türkiye çok önemli 
adımlar atıyor fakat diğer 

OECD - Ülkelerinin Sosyal Stan-
dartlarına ulaşabilmesi için, daha 
zamana ihtiyacı var.

İşte tam burada uluslararası sivil 
inisiyatif gazetesi kayseri il tem-
silcisi olarak genel başkanlığını 
yürüttüğüm Kay Ders Derneği 
vasıtası ile bu verileri doğrulayan, 
yoksulluktan çaresiz kalmış vatan-
daşlara, Kayseri ‘de bu problem-
lerin farkında olan, halkın halka 
yardımı diye adlandırılan, yoksul-
luktan dolayı dershaneye gideme-
yen ortaöğretim 6-7-8.sınıf öğren-
cilerine, hiçbir ücret talep etmeden 
Kay Ders Derneği bünyesinde, 
Erciyes Üniversitesi gönüllü öğren-
cileri tarafından ücretsiz dershane 
hizmeti alan çocukların aileleri ile 
yaptığım röportajlarımdan birini 
paylaşmak istiyorum.

Çocukların annelerine yönelen  
‘Eğtim ve Ekonomik Problemle-
riniz Nedir?’ sorusu karşısında 
yürekleri sızlatan açıklamalar geldi.

Aynur Torcu,38 yaşında üç çocuk 
annesi bu soru karşısında şöyle 
cevap verdi:

Eşim inşat işçisi ve bilirsiniz ki 
onların kış sezonunda pek çalışma 
olanakları olmaz, bundan dolayı 
da gelirleri olmaz. Çocuklarımızın 
ihtiyaçlarını alamıyoruz, yılda bir 
defa bayramdan bayrama et giriyor 
mutfağımıza onu da getirirlerse, 
yılda bir defa okullar açılırken 
mecburiyetten kıyafet alabiliyoruz, 
bu sebepten dolayı da okulda ar-
kadaşları arasında eski veya yırtık 
ayakkabı giydikleri için psikolojileri 
bozuluyor. Sırf bu durum çocu-
ğumun derslere adapte olmasına 
engellerken, diğer problemlerde 
eklenince yoksul çocuklar nasıl ba-
şarılı olabilirler ki? Ben kiracıyım, 
çocuklarımın derslerini toparlaya-
bilmeleri için onları dershaneye, 
göndermeye benim gücüm yetmez. 
Allah bu dernekten razı olsun ki 

Zeliha KÖKSAL

Türkiye de Çocukların Çektiği Yoksulluk 
Hala Çok Büyük Bir Problem!

yoksul çocukları ön sınava tabi tut-
madan her birine okuyabilmesi için 
şans veriyorlar.Bu gibi organizas-
yonların tüm Türkiye ‘ye yayılması 
gerek. Temel ihtiyaçları bile alama-
yan bir aile için büyük bir nimet.

Sizce bu problemlerin çözümü ne 
olabilir?

Benim eşim sadece inşaat sezonu 
açıldığında sigortalı olurken, sezon 
dışında sigortasız oluyor. Çocuk 
paralarını neden sigortalı olanlara 
vermiyorlar? Asgari ücret kime 
neye yetiyor ki? Özellikle kiracı 
isen,çocuk parası sigortalıya da 
verilmeli. Bu dar gelirli aileler için, 
kanayan yaralarına merhemdir. 
Sigortalı diye çocuk parasını ver-
memeleri bence çok abes! Böyle 
bir ayırdım yapılmamalı, zaten 
aldığı maaş belli öğrencinin ihti-
yaçları çok büyük önem taşıyor ve 
ilköğretimden, üniversiteye kadar 
yoksul ve dar gelirli ailelere öğren-
ci parası diye kayıtsız şartsız bir 
sistem olmalı. Eşimin aldığı maaşı 
Milletvekillerine vereyim bir ay 
geçinsinler. Bende anne olarak,hiç 
bir şey istemeyeceğim,ne çözüm 
,ne herhangi bir şey istemiyorum.
Evleri kira faturalarda olacak ,ben 
elektrik faturamı ödeyemedim, 
belki bugün yarın elektriğimi kese-
bilirler.

Başka söylemek istediğiniz bir 
şey var mı?

Eğer bu söylediklerimi Başbaka-
nımız okuyacak ve bilecekse ona, 
onu çok sevdiğimi ve bir defacık 
telefonda görüşmek istediğimi bil-
mesini isterim.

SÖYLENEBİLECEK TÜM GÜZEL 
SÖZLERİ SÖYLEYEREK TÜKET-
MEDİKMİ! 

ARTIK KAPIMIZIN ÖNÜNÜ SÜ-
PÜRME ZAMANI GELMEDİ Mİ?

BİZLER İNANIYORUZKİ;

MUTLU BİREYLERDEN MUTLU 
AİLELER,

MUTLU AİLELERDEN MUTLU 
TOPLUMLAR,

MUTLU TOPLUMLARDAN MUT-
LU DEVLETLER,

MUTLU DEVLETLERDEN MUTLU 
BİR DÜNYA OLUŞUR…

MUTLU BİR GELECEĞE HEP BE-
RABER İNSANCA EL ELE DİLE-
ĞİMLE… 
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OECD research the content of 
which is mainly the study of social 
justice 

What we need to understand the 
mention of “Justice Index”. How 
justice be measured?

Daniel Schraad-Tischler: It has 
always been argued what social 
justice means to society and 
what degree of justice is required. 
OECD - Index research is based 
on the concept “participatory 
justice”. Since we think that the 
concept is open to compromise 
and sustainable in the long term 
we look at the opportunities 
provided for the communities 
of 31 countries. But we’re not 
interested in equal opportunities 
on paper but index 5.

They are: 

1- Prevention of poverty

2- Access to education

3- Inclusion of labor force in the 
market

4- Social consistency and equality

5- Access to equality between 
generations. 

The first three dimensions are 
very important and serious. Each 
of these dimensions compose 
a line together with qualitative 
indications.

What do you think about 
Turkey’s results compared to 
other 31 OECD countries?

Daniel Schraad-Tischler: Turkey 
has taken impressive steps in 
terms of economy and the rule 
of law in recent years. But social 
policy indicators play a role in the 
first stage of our ranking. When 
we take and compare them as a 
basis, we see greater deficiencies 
in some other areas in Turkey.

According to figures studied 
by OECD, child poverty is 
still a big issue in Turkey. For 
example, the public investment 
in preschool education is very 
important that it is the key for 
equal opportunities. If we look at 
resources to compare Turkey in 
these areas we find many gaps. 
Some of the biggest shortcomings 
is that there are no the measures 
taken to prevent poverty, access 
to better education is not valid 
for everyone and there is social 
inequality. there are other 
important deficiencies in Turkish 
education system. There are also 
teacher-training deficiencies 
in Turkish education system 

According to the data of 
OECD (Organization for 
Economic Cooperation 

and Development) the number 
of poor children in Turkey has 
increased in recent years.

Regarding to the OECD findings, 
when a child has to live under 
50% of average income it means  
he is in poverty so in Turkey, one 
in four children is growing in poor 
family.

My very respective readers:  you 
know as a chairman of Kay Ders 
centered in Kayseri we contribute 
to education of poor children, 
coordinate welfare work among 
public and meet the needs of 
people through this work. 

I am also a member of the 
Platform for International 
Peace and Fellowship, a sister 
organization. You may say why I 
share all these things with you, 
my readers. We are doing the 
human-centered activities; we 
detect the problems mostly on 
site, put our suggestions to table 
and try to solve them as a non-
governmental organization. We 
remind relevant authorities as 
the address of solution about 
their duty in the issues beyond us 
and try to seek the rights of poor 
children. 

As the Kayseri Province 
Representative of Journal of 
International Civil Initiative I 
have noted that OECD, of which 
Turkey is a member, published 
current social justice report at 
the end of last year. According to 
the research conducted between 
OECD countries (member states 
including Turkey) Turkey is 
among the countries having the 
highest rate of child poverty. The 
report also includes relevant data, 
comments and the reasons for 
being last in line. 

First as a person then as a son of 
this country I think our children 
do not deserve poverty and I feel 
depressed.  I’m sure that you’ll be 
sorry when you follow up article 
then you will be prompted to do 
something for many poor children 
around. 

Daniel Schraad-Tischler, project 
manager for proof based policy 
strategies in the Bertelsmann 
Foundation is explaining the main 
results of present study between 
OECD countries. He commented 
on how Turkey take last place in 

as well as some strong regional 
differences

Overall employment rate is the 
lowest among all OECD countries. 

Women are paid less than men 
in labor market. In spite of this 
there are positive results.  BIP 
(Inland Burutto Produkt) - Gross 
Domestic Product (GDP) data is 
62% in OECD countries while it is 
52% in Turkey. It shows that the 
load of next generation is less.

Commenting on the outcome of 
this research it is important to 
calculate the long term and not to 
ignore national situation. Turkey 
is taking very important steps 
but in order to reach other OECD 
countries’ social standards she 
needs more time.

As the Representative of 
International Civilian Initiative 
Newspaper in Kayseri Province 
and the Head chief of Kay Ders 
Association, I’d like to state 
that volunteer students from 
Erciyes University are educating 
secondary school (6 -7 -8th grade) 
students who cannot take courses 
because of poverty free of charge 
within Association. I want to 
share one of my interviews with 
the families of children receiving 
classroom services free of charge. 
Heart touching comments derived 
from the answers of the question 
“‘what is your educational and 
economic problems?’” asked to 
mothers of those children. Aynur 
Torcu, 38-year-old mother of 
three children said: 

My husband is construction 
worker and you would know that 
they do not have many working 
opportunities in winter season 
so they are lack of income. 
We cannot meet the needs of 
children.  We can find meat in 
our kitchen during Bayram once 
in a year if somebody brings it 
to us. We can only buy clothes 
once in a year on the opening 
of schools because of necessity. 
For this reason our children has 
psychological issues for wearing 
old and torn shoes compared to 
schoolmates.  Only this situation 
is enough to prevent my child to 
be adapted to classes. When other 
problems are added how can poor 
children be successful? I am a 
tenant I cannot afford to send my 
kids to their classroom and pick 
them up.  

Allah will be pleased with this 
association as they give poor 
children a chance without 
subjecting them to pre-exam.

Such organizations need to spread 

Zeliha KÖKSAL

Poverty suffered by children in Turkey is 
still a huge problem! 

everywhere in Turkey.

It is a blessing for a family who 
cannot even provide basic services 

What can be the solution of this 
problem for you?

My husband is insured just on the 
construction season, other times 
he is out of insurance.

Why don’t they give children 
allowances to those insured? 
Minimum wage is not enough for 
anyone and anything, especially 
for families with low income 
tenants. Children allowances 
must be given to those insured. 
This is the emulsion for the 
bleeding wounds. I think it’s 
absurd not to allow children’s 
money because of insurance! 
There should not be such a 
difference. The salary received 
is already certain. The needs 
of student are very important.  
There should be an unconditional 
system transferring student 
money to support poor and low 
income families from primary to 
tertiary schools. I am ready to 
give my husband’s salary to MPs. 
I don’t think they can survive for 
a month. I as a mother will ask 
neither a solution nor anything. 
I could not pay electricity bill. 
My electricity will be cut off 
tomorrow or maybe today

Is there anything else you 
want to say?

 If our Prime Minister reads and 
learns what I say and I would like 
to tell him that I love him very 
much and I want to talk to him on 
the phone once. 

DIDN’T WE FINISH ALLTHE 
BEATIFUL WORDS THAT CAN 
BE SAID BY UTTERING?  

ISN’T IT NOW THE TIME FOR 
SWEEPING IN FRONT OF OUR 
DOOR?

WE BELIVE THAT

HAPPY WORLD IS COMPOSED 
OF HAPPY STATES 

HAPPY STATES OF HAPPY 
SOCIETIES, 

HAPPY SOCIETIES OF HAPPY 
FAMILIES, 

HAPPY FAMILIES OF HAPPY 
INDIVIDUALS… 

I WISH A HAPPY FUTURE HAND 
IN HAND ALL TOGETHER 
HUMANELY…
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edilemez. Hükümetin tüm girişimlerine 
destek veririz. Bize de sadece medyada-
ki bilgiler verildi. 

MHP hükümetin 
kararlarının 
destekçisi 
olacaktır. 

MHP lideri Devlet Bahçeli, Suriye ile 
yaşanan krizi siyasi malzeme yapma-
yacaklarını söyledi. Türkiye’nin çeşitli 
yerlerinden gelen partililerinin  grup 
toplantısında Bahçeli Suriye krizi ile 
ilgili şu mesajları verdi:  
 

 Suriye’nin hiçbir uyarı yapmadan uça-
ğı düşürmesi düşmanca bir hareketir. 
Şam yönetimi elbette bunun hesabını 
vermeli ve karşılıksız kalmayacağını 
bilmelidir.  

 Hükümet Suriye’den net ve doyurucu 
nitelikli bir özür ve tazminat istemeli.  

 Böylesine önemli bir sorunu siyasete 
malzeme yapmamız, hükümet eleştiri-
sine yönelmemiz düşünülmeyecektir. 
Erdoğan’ın muhalefet partilerini davet 
edip görüşlerini alması bizim açımızdan 
memnuniyet vericidir. MHP konuya 
hassasiyetle eğilecek ve hükümet tara-
fından alınacak kararların yanında ve 
destekçisi olacaktır  

 Dikkat edilmesi gereken husus, savaş 
ihtimalinin en son seçenek olarak dü-
şünülmesi ve küresel güçlerin tahrikine 
gelinmemesidir. Savaş baronlarının si-
lah lobilerinin ve emperyalist zihniyetin 
kışkırtmalarına karşı uyanık olunmalı, 
aklıselimden uzaklaşılmamalıdır.  

 Uçak düşürme savaş nedeni değildir. 
Ama bilinmelidir ki kasti saldırılar ger-
çekleşir ve meydan okumalar geri dö-
nülmeyecek bir noktaya gelirse, milletçe 
haddini bildirecek kararlılığımız vardır.

BDP’den Suriye 
önerisi
‘Kendi ülkesindeki yangını sön-
düremeyenin başka ülkedeki 
yangını söndürmesi mümkün 
değildir’Kışanak Suriye’de yaşananları 
yakından takip ettiklerini ve kamuoyu-
nunda bu konu üzerinde durup her şeye 
rağmen hazırlıklı olaması gerektiğini 
söyleyen Kışanak Erdoğan’a bir de tav-
siyede bulundu.

Uçağın düşürülmesi dışında Erdoğan’ın  
Suriye ile ilgili politikasının ne olduğu-
nu bilmediklerini söyleyen Kışanak ‘Bu 
bu kadar kritik süreçte tek başına 
politika belirleme hakkını iktidara 
vermez. Demokratik çevreleri ile bu 
konuyu tartışmalı siyasi partileri 
ile süreci paylaşarak politika oluş-
turmalıdır.Bunu yapmadığı sürece 
milli mutabakat araması doğru 
yaklaşım değildir. Suriye’deki sü-
recin nereye gideceği tartışmalı.
Biz sadece bilgilendirme değil bizim 
görüşlerimizinde kıymetli olduğu 
bir paylaşım beklediğimizi söylüyo-
rum.’ dedi.

HAS Parti’den 
Suriye 
Açıklaması
HAS Parti Genel Başkanı Numan 
Kurtulmuş, Suriye gerilimine iliş-
kin yazılı bir açıklama yaptı. 

Kurtulmuş, açıklamasında “hükümet  
bütün gelişmeleri tüm açıklığı ile kamu-
oyuyla paylaşmalıdır. Türkiye başından 
beri yaptığı gibi soruna itidalli yaklaş-
masını sürdürmeli ve tüm diplomatik 
kanalları kullanmalıdır. Sorunun çözül-
mesinde Türkiye’nin itibarının korun-
masına dikkat edilmelidir. Türkiye bu 
bölgede istikrarsızlığı, etnik ve mezhebi 
gerilim ile çatışmaları, ülkelerin kar-
şılıklı husumetlerini kendi istikrarına 
uygun bulan dış güçlerin ve savaş lobi-
lerinin tamtamlarına karşı dikkatli ol-
malıdır.açıkça görülmektedir ki, büyük 
güçlerle savaş lobileri Türkiye’yi kirli 
savaşın içine çekmek istemektedirler.” 
dedi.

mamıştır, karışmayacaktır. Türkiye’nin 
dostluğu son derece önemlidir. Arkası-
na Türkiye’nin dostluğunu alan her ülke 
bilsin ki sırtı sağlamdır, o güvenlik için-
dedir, emniyet içindedir. Biz komşuları-
mızın coğrafi konumlarıyla, yer altı yer 
üstü zenginlikleriyle zaaflarıyla hiçbir 
zaman ilgilenmeyiz. Bizim için önemli 
olan dostluk akrabalık hukukudur. Biz 
tüm halklar için barışı adaleti huzur ve 
esenliği savunuruz.

Bu ülke yeri gelmiş Saraybosna için, 
Kosova için yüreğini ortaya koymuştur. 
Bu millet, Kabil, Bağdat, Erbil, Musul, 
Halepçe için yüreğini ortaya koymuştur. 
Bugün Filistin dediğimizde, Ramallah 
Gazze dediğimizde bir hesabın içinde 
değiliz. Sadece yüreğimizdekileri söylü-
yoruz. 

Karşılarında Nasıl Bir Devlet Oldu-
ğunu Anlasınlar

Türkiye’nin kardeşleriyle kucaklanma-
sından Türkiye’nin yüz yıllık hasreti 
sona erdirmesinden rahatsızlık duyan-
lar var. Bunların terörü destekledikle-
rini, kukla yönetimleri kışkırttıklarını 
çok iyi biliyoruz. Büyüyen güçlenen 
etkinliği artan bir Türkiye bu ülke için 
bir risk değil bir fırsattır. Güçlü bir 
Türkiye’den rahatsızlık duyanlarda kar-
şılarında nasıl bir devlet olduğunu iyi 
anlasınlar ve adımlarını ona göre atsın-
lar.

CHP’den 
Hükümete Tam 
Destek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
Suriye’nin Türk jetini düşürmesiyle ilgi-
li değerlendirmelerde bulundu.

Bir Türk uçağına saldırının kabul edi-
lemez olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, 
hükümetin tüm girişimlerine destek 
vereceklerini belirtti. Kılıçdaroğlu, Or-
tadoğu politikasının güven kaybına ne-
den olduğunu kaydetti.

İşte Kılıçdaroğlu’nun o açıklamaları

Telsiz kayıtları var ama bize dinletil-
medi. Uçağı vurmanın bilinçli yapıldığı 
söylendi. Davutoğlu, Kıbrıs’taki İngi-
liz Üssü ile temasa geçmiş. Konunun 
uluslararası platforma taşınacağı ifade 
edildi. Bir Türk uçağına saldırı kabul 

Abdullah 
Gül’den Suriye 
açıklaması
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suriye 
tarafından uluslararası hava sahasında 
Türk jetinin düşürülmesine ilişkin “Bu 
olay kesinlikle sineye çekilmeyecektir” 
dedi.

Başbakan 
Erdoğan çok sert 
mesajlar  
Başbakan Erdoğan, grup toplantısında 
Suriye kriziyle ilgili önemli mesajlar 
verdi. Erdoğan’ın açıklamalarının Arap-
ça ve İngilizce dillerinde canlı yayınlan-
dı. Başbakan’ın konuşmasını France 24 
Kanalı ve El Cezire naklen yayınladı. Er-
doğan konuşmasında çok sert mesajlar 
verirken, “TSK’nın angajman kuralları 
değişmiştir. Suriye sınırında yapılacak 
tüm ihlallere karşılık verilecektir” dedi.

Yüreğimiz Yandı 

Biz ülkemizi dünyaya anlatma, geleceğe 
yönelik projelerimizin alt yapısını oluş-
tururken, 19 Haziran’da maalesef acı 
haberle yüreğimiz yandı. 

Biz Halklar İçin Barışı Adaleti Hu-
zuru Savunuruz

Türkiye hiçbir ülkenin içişlerine karış-

DEVLETİN ZİRVESİ VE TÜM SİYASİ PARTİLER STK’LAR 

SURİYE’YE KARŞI TEK YÜREK….
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that the plane was shot deliberately. 
FM Davutoğlu has got into contact 
with the British military base in 
Cyprus. The issue will be carried to the 
international platforms. Attack towards 
a Turkish plane is not acceptable. We 
will be supporting all initiatives of the 
government. The information given us 
was the same with those in the media.

MHP shall back 
government’s 
decisions” 
MHP leader Devlet Bahçeli said they 
will not use the issue against the 
government. In his party’s group 
meeting Mr. Bahçeli made the following 
remarks on the crisis with Syria:  
 

Syria’s shooting the plane without 
any warning is a hostile action. 
Syrian government must pay for this 
and should be aware this will not be 
tolerated.  

The government should demand a 
satisfactory and clear apology and 
compensation from Syria.  

We are not going use this issue against 
the government. We are pleased that 
PM Erdoğan has invited the opposition 
parties to brief them about the 
situation. MHP shall carefully address 
the situation and shall back decisions 
taken by the government. 

What should be noted is that war 
should be the final option and that 
we should not be provoked by global 
actors. We should be aware against the 
provocations of the war barons, arms 
lobbies and imperialist powers, and act 
cautiously.  

Shooting down a plane is not a cause 
of war. However it should be known 
that if deliberate attacks and challenges 
continue, we as a nation have 
decisiveness to reply accordingly.

Syria proposal 
by the BDP
‘Those who do not extinguish the 
fire in their own country, cannot 
extinguish fire in other countries”

BDP Co-chairman Gülten Kışanak said 
that they were following the unrest in 

Syria closely and that public should 
be prepared for any development. Ms. 
Kışanak also made a suggestion to PM 
Erdoğan saying: “The government 
should not have the right to decide 
everything on its own during such 
a critical period. A policy should 
be formed after a process that will 
include all democratic and political 
actors. Otherwise that will not be 
a national consensus. It is not clear 
what the situation in Syria will be 
like. What we expect is not only 
information but sharing of ideas 
where our views are considered 
valuably”.

Statement of 
Syria by HAS 
Party
HAS Parti Chairman Numan 
Kurtulmuş had a written statement 
regarding the crisis with Syria

In his statement Mr. Kurtulmuş 
said: “The government should share 
everything transparently with the 
public. Turkey should continue to 
act cautiously and use all diplomatic 
channels. Another important point is 
to protect Turkey’s honor when solving 
the problem. Turkey should be cautious 
against the scenarios of global actors 
and war lords who find destabilization, 
ethnical and sectarian clashes, and 
hostility between countries suitable for 
their benefits. It is evident that these 
actors and war lords attempt to draw 
Turkey into the middle of a dirty war”.

country’s internal problems and will 
never do so. Turkey’s friendship is very 
important. Every country, which has 
provided Turkey’s friendship, should 
know that they are safe and sound. We 
are never interested in our neighbors’ 
geographical location, natural resources 
and their problems. What is important 
for us are friendship and good 
relations. We defend peace, justice and 
prosperity for all nations.

This nation has in the past has put 
forward its heart for Sarajevo, Kosovo. 
This nation has cried for Kabul, 
Baghdad, Erbil, Mosul, Halabcha. 
Today when we say Palestine, Ramallah 
or Gaza, we are not involved in any 
accounting. We just speak of what is in 
our hearts. 

They should be aware of which state 
they are confronting

There are some who are not happy 
Turkey embracing its brothers after 
a century. We know well that they 
support terrorism against us and 
support and provoke the “puppet 
administrations”. Turkey, which is 
growing and getting stronger, is an 
opportunity for this country rather 
than being a risk. Those who are not 
happy with our growing should know 
which state they are confronting and 
take steps accordingly.

Full Support 
from CHP to the 
Government 
CHP Chairman Kemal Kılıçdaroğlu 
made some remarks regarding the 
Turkish jet shot down by Syria.

Full support to the government

In his statement Mr. Kılıçdaroğlu 
said “Attacking a Turkish jet is 
unacceptable” and added they will 
be supporting all initiatives of the 
government. Kılıçdaroğlu also stated 
that the Middle East policy of the 
government has caused a lack of 
reliance.

Kılıçdaroğlu added:

There are radio records but we have 
not listened to them. We were told 

A statement by 
HE Abdullah Gül 
on Syria
President Abdullah Gül on his 
statement regarding the Turkish 
jet brought down by Syria in the 
international territory said “This will 
definitely not going to be tolerated”.

Harsh 
statements from 
PM Erdoğan  

PM Erdoğan made very critical remarks 
in AK Party’s group meeting at the 
Parliament. PM Erdoğan’s speech 
was broadcasted live with Arabic 
and English translations in France’s 
Channel 24 and Al Jazeera. PM 
Erdoğan in his speech said.”The rules 
of engagement for the Turkish Armed 
Forces (TAF) have been revised. Any 
breach by the Syrians at the borders 
shall we responded by the army”.

YÜREĞİMİZ YANDI  
We were hit with the sad news in 
June 19th, when we were busy with 
establishing the foundations of our 
projects for the future. 

We defend peace and justice for the 
nations

Turkey has not interfered in any other 

THE TOP ADMINISTRATION OF THE STATE, ALL POLITICAL PARTIES AND NGOs

UNITED AGAINST SYRIA ….
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değil, aralarında çok sürpriz biri-
leri de olabilir: İsrail, ABD ve bazı 
Avrupa ülkeleri gibi.

Arap ülkelerinin halkları 
Türkiye›nin Suriye konusunda 
daha aktif olması yönünde güçlü 
bir beklenti içindeler, bu çok açık 
olarak görülüyor ve ifade de edili-
yor. Ancak bu beklentiye güvenip 
Türkiye›nin tek başına girişebile-
ceği bir hareketin sonucunda özel-
likle yöneticilerin ve kamuoyunun 
aynı olumlu tepkiyi sürdüreceği o 
kadar kesin değildir. Bu çok kar-
maşık bir denklem ama pratik bir 
sorundur. Olayın bir anda Türk-
lerle Araplar arasında bir savaş 
görüntüsüne dönüştürülmesi ihti-
mal dışı değil.

Ne yazık ki, hızla Bosnalaşmakta 
olan Suriye›de durumun müda-
haleyi gerektirecek ölçüde vahim 
olduğu konusunda uluslararası 
toplum halen yeterince ikna ol-
muş değil. Gariptir ama düşen 
uçak krizi Türkiye›ye uluslarara-
sı kamuoyuna bu konuyu biraz 
daha iyi anlatmak konusunda bir 
fırsat sağlamış oldu. NATO›nun 
Türkiye›nin talebi üzerine yaptığı 
toplantının sonucunda verdiği 
mesaj Türkiye›nin angajman ku-
rallarını değiştirmesiyle paralel 
bir açıklama olarak Türkiye›yi bir 
ölçüde rahatlattı.

Cenevre’de gerçekleştirilen top-
lantı da geçici bir yönetimin ku-
rulması gereğinin çıkması da bu 
doğrultuda bir adım olmuştur. 
Ancak doğrusu bu saatten son-
ra Suriye›de muhaliflerle rejimi 
hiç bir şey olmamış gibi tekrar 
eski duruma döndürecek yollar 
tamamen kapanmış durumda. 
Diplomatik arayışlar rejimin katli-

Bir yılı aşkın süredir 
Suriye’de yaşanan olaylar 
zaman içerisinde Tür-

kiye- Suriye ilişkilerini kopma 
noktasına getirdi. Türkiye yanı 
başında yaşanan olaylara sessiz 
kalamamış, sorunun iki taraflı çö-
zümü için çaba sarf etmiştir. Esad 
yönetimi yaşanan olayların bir iç 
mesele olduğunu ve uluslararası 
bir konu olmadığını, dolayısıyla 
herhangi bir ülkenin çözümün 
bir parçası olması gerekmediğini 
sıklıkla dile getirdi. Ancak son 
olarak Suriye tarafından düşü-
rülen Türk uçağının yarattığı 
yeni sorun alanında Türkiye›nin 
sergilediği tepki, yeni Türkiye 
diplomasisinin kolay öngörüle-
meyen bir karmaşıklığa sahip 
olduğunu da göstermiş oldu. Bu 
karmaşıklık, kabul etmek gerekir 
ki, Türkiye›nin dış politikasını 
yönetenlerin son zamanlarda ince 
işçilikle işlemiş oldukları ve kritik 
anlarda siyaset tadı veren bir kar-
maşıklık. Daha açıkçası Türkiye, 
bir uçağının düşürülmesiyle vere-
ceği fevri tepki üzerinden hesap 
yapılabilen bir ülke olmaktan uzak 
bir stratejik akıl sergiliyor.

Olay olur olmaz hemen bir tepki 
vermek yerine saatler sonra yapı-
lan toplantıların ardından yapılan 
ihtiyatlı açıklamalar Türkiye›nin 
sorunu hiç de beklenmeyen bir 
düzeyde karşılıyor olduğunu 
gösteriyordu. Türkiye›nin savaşa 
girmekte sergilediği isteksizlik 
veya çekingenlik tabii ki Suriye›ye 
gücünün yetmeyeceğini düşündü-
ğünden değil. Bunu tartışmak bile 
abes. Esasen Suriye rejiminin vah-
şetine karşı bir tedbir alınmasını 
söylemenin tek anlamı iştahla sa-
vaşa girişmek değildir. Savaş nok-
tasına gelinceye kadar yapılacak 
bir sürü şey vardır ve Türkiye›nin 
iddiası daha o yolların bile bir tür-
lü denenmemiş olmasıdır.

Bir defa gayet açıktır ki, 
Suriye›nin sorununun kendi için-
de çözülmesi ve ülkeler arasında 
bir savaşa dönüşmemesi bütün 
dünyanın ve bölgenin hayrınadır. 
İki, Böyle bir savaş Suriye›nin ken-
di içindeki sorun dolayısıyla içine 
düştüğü meşruiyet sorununu 
bir anda Türkiye›nin fevri olarak 
düşen uçağın içinden dalacağı bir 
savaş sayesinde çözme fırsatını 
altın tepside bulmuş olacaktır. Üç, 
Türkiye›nin bu şekilde girişeceği 
bir savaş Suriye›yi koruyan hima-
ye eden ülkeler için de Suriye›yi 
savunmaya önemli bir bahane 
oluşturmuş olacak. Üstelik bu 
ülkeler sadece Rusya, İran ve Çin 

amlarını ve giderek daha fazla si-
lahlanma imkânları bulan muha-
liflerin direniş hatta karşı saldırı 
kabiliyetlerini artırmaktan başka 
bir şey yapmayacak. Bu da iç sa-
vaşın artarak devam ettiği, daha 
fazla Suriyeli kanının döküldüğü 
bir durum demek.

Yine de bu diplomatik arayışlar 
esnasında Rusya›nın Esad›dan 
yana duruşunun ideolojik ve es-
nemeyen bir duruş olmadığını 
hatırlamakta fayda var. Rusya 
giderek Suriye politikasının Arap 
dünyasında kendisine ne kadar 
pahalıya mal olduğunu veya ola-
cağını görüyor. Esad›ı korumak 
uğruna bütün Arap ülkeleriyle 
arasının bozulması karşısında za-
rarın neresinden dönerse kar sa-
yacağı durumları aramak zorunda 
kalmaktadır. O yüzden belki önü-
müzdeki diğer günlerde Rusya›nın 
Suriye politikasını revize edeceği 
durumları görmek şaşırtıcı olma-
yacaktır. Kısa süre önce İran›ın 
nükleer programı dolayısıyla BM 
Güvenlik Konseyi›ndeki oylamada 
çok savunduğu İran›ın aleyhine oy 
verdiğini hatırlayabiliriz. Üstelik 
aynı oylamada Türkiye İran lehi-
ne ABD›ye rağmen oy vermişti. 
Rusya›nın bugün Suriye için ser-
gilediği savunmacı performansın 
bilhassa Orta Asya›daki başka 
denklemler içinde gözettiği başka 
taleplerinde elini güçlendirici, 
pazarlık gücünü artırıcı bir rol 
oynadığı da değerlendirilmeli-
dir. Doğrusu böyle bir bağlamda 
İran›ın kendi politikasını tama-
men Esad›a bağlayan tutumunun 
kendisi için hem şaşırtıcı hem de 
sonuçta daha kırıcı bir etki yapa-
cağını öngörebiliriz.

Kısacası Suriye ile ilgili uluslara-

Prof. Dr.
Yasin AKTAY

Türkiye’nin Düşen Uçağı ve 
Suriye Politikası

rası denklem giderek değişmeye 
yüz tutuyor. Bu denklemin değiş-
mesinde Türkiye›nin önemli bir 
rolü oluyor, ama yine de Suriye›de 
durumun bu noktaya gelmesi 
Türkiye›nin baştan itibaren tercihi 
değil, Esad›ın sebep olduğu bir 
kaçınılmaz durum. Birilerinin de-
diği gibi Esat rejimini İsrail lehine 
veya İran aleyhine yıkmaya çalışan 
Körfez ülkelerinin bir planı veya 
İsrail›in bir temennisi hiç değil. 
Sonuçta Esatlı veya Baaslı Suri-
ye ister İran›la stratejik ilişkileri 
ister Hizbullah›a verdiği desteğe 
rağmen nihai anlamda İsrail›i 
tehdit edecek bir yönelime veya 
performansa hiç bir zaman sahip 
olmadı.

Aslında bu da ayrı ve uzun 
bir konudur. Suriye rejiminin 
Lübnan›da oynamış olduğu role 
bakıldığında bunun 1967›den beri 
tamamen İsrail›in stratejik vizyo-
nuyla uyumlu olduğunu görmesek 
bu konudaki İran-Hizbullah-İsrail 
hikâyesine saf saf inanmaya de-
vam ederiz.

Oysa tekrar hatırlatmakta fay-
da var ki, Esat, gösterileri sert 
ve kanlı müdahalelerle bastır-
ma yolunu seçmemiş olsa, ne 
Amerika›nın ne de Körfez ülke-
lerinin hiç birisinin muhaliflere 
verdiği destek toplumsal bir taban 
bulabilirdi. Zira bugün Suriye›deki 
muhalefet, silahlısıyla silahsızıyla 
başka bir yerden destek görmese 
de Esat›la eski ilişkisini sürdü-
remeyecek bir sosyolojik zemin 
kazanmış durumda. Bunun da 
sorumlusu dışarıda değil, bizzat 
Suriye›nin içindedir, bunu artık 
görelim.
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and China; there might be some 
other surprises like Israel, US 
and some European countries.

The people of the Arab countries 
expect Turkey to be more active 
against Syria; this expectation 
is evident and being expressed 
clearly. However considering 
such a strong expectation, it is 
not clear whether the politicians 
and the public would show the 
same positive reaction for an 
action against Syria by Turkey. 
This indeed is a very complex 
equation but a practical problem. 
It is not a far possibility that 
the event would turn into a war 
between the Turks and Arabs.

Unfortunately the international 
society is still not convinced that 
the situation in Syria, which is 
rapidly becoming a new Bosnia, 
is adverse enough requiring 
interference. It is in fact strange 
that the jet crisis has given 
Turkey the chance to explain the 
situation to the international 
society in a better way. NATO’s 
remarks following the meeting 
summoned by Turkey’s request, 
parallel to the Turkey’s new 
rules of engagement, has eased 
Turkey’s situation.

The decision of establishing a 
new administration, which came 
out of the meeting in Geneva, 
has been a step taken on this 
prospect. However it is not 
possible to expect the Syrian 
opposition to come together 
with the regime as if nothing has 
happened. Diplomatic efforts 

The unease in Syria, 
which has been taking 
place since one year, has 

brought the relations between 
Turkey and Syria to a deadlock. 
Turkey has not remained silent 
to what has been happening 
next door, and showed efforts 
for bilateral solution of the 
problem. The Asad regime has 
insisted that the events were an 
internal problem and therefore 
no other country should 
interfere. However, the reaction 
which Turkey has shown 
following the downed Turkish 
jet by Syrians has indicated that 
the new Turkish diplomacy has 
a complexity that no one could 
foresee easily. This is indeed a 
complexity designed recently by 
the main actors of the Turkish 
foreign policy, which gives a 
taste of politics at critical stages. 
More clearly Turkey is currently 
showing a strategic mindset far 
from impulsive reactions for the 
shot down of its aircraft.

The cautious statements made 
hours after the event rather than 
a sudden reaction has showed 
that Turkey has been facing the 
problem in an unexpected level. 
Turkey’s reluctance or timidity 
to enter a war is not because 
Turkey cannot cope with Syria. 
It is absurd even to argue this. 
Actually when talking about 
stopping the brutality of the 
Syrian regime, the only meaning 
is not entering a war with Syria. 
There are many other tasks to 
accomplish before getting into 
war and Turkey’s claim is that 
none of these ways have ever 
been experienced.

Firstly it is obvious that finding 
an internal solution to this 
problem before it turns to an 
international war is for the 
benefit of the region and the 
whole world. Secondly, such 
a war would give a golden 
opportunity to the Syrian 
regime to solve a legitimacy 
problem, which the country has 
been facing lately, through a 
war with Turkey. Thirdly, such 
a war would give an important 
excuse for countries patronizing 
Syria to defend the country. 
Besides, these countries are not 
only limited with Russia, Iran 

would not contribute other than 
increasing the slaughters by 
the regime and the resistance 
capability of the opposition. 
This means the continuation of 
the civil war and shedding more 
Syrian blood.

It is also worth mentioning 
that during these diplomatic 
efforts Russia’s pro Asad stance 
is not anymore an ideological 
and non flexible one. Russia 
has started to see how its pro 
Asad policy has started to cost 
in the Arab world. Therefore 
Russia will start to reconsider 
its position in order to prevent 
the disruption of its relations 
with Arab countries. Thus it will 
not be surprising to see Russia 
revising its Syrian policy in 
the near future. We can recall 
Russia’s voting against Iran, 
which it defended for a long 
time, at UN Security Council. At 
the same session, Turkey had 
voted for Iran despite the US. It 
is possible to consider Russia’s 
defensive performance for Syria 
as a trump used for increasing 
its negotiation power for some 
other cases in Central Asia. It 
is possible to foresee that Iran’s 
policy, which is completely based 
on defending Asad regime, to 
form a crackdown at the end.

Shortly the international stance 
for Syria is likely to change soon. 
Turkey is playing a major role 
in this change. However the 
current situation is not Turkey’s 
choice; it is an inevitable result 
caused by Asad himself. It is 

definitely not a wish of the Israel 

or plan of the Gulf countries 

wishing to destroy the Asad 

regime for the benefit of Israel 

and against Iran as some claim. 

After all Syria with Asad or 

under Baath regime both with 

its strategic relations with 

Iran or through its support to 

Hezbollah, never had a tendency 

or performance to threaten 

Israel.

Actually this is a different and 

long issue. Looking at the role 

played by Syria in Lebanon since 

1967, not seeing the harmony 

of this role with the strategic 

vision of Israel, we would naively 

continue to believe the Iran-

Hezbollah-Israel tale on this 

issue.

It is worth mentioning once 

more that had Asad not 

preferred to smash down the 

uprising in a bloody way, one 

would talk about the public 

support given by US and 

Gulf countries to the Syrian 

opposition. Today the Syrian 

opposition, whether armed or 

not, even if not supported from 

any other source, has won a 

sociological basis, which will not 

be possible to resume relations 

with Asad. Those responsible for 

this situation should be searched 

inside Syria, not outside.

Prof. Dr.
Yasin AKTAY

Turkey’s Jet Down and 
Syria Policy
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süreyle gerçekleşen, 28 İttifak üyesinin 
daimi temsilcilerinin onayladığı ortak 
açıklamada, Suriye’nin Türk askeri uçağını 
düşürürken “uluslararası normları ihlal 
ettiği” vurgulandı. Bir NATO yetkilisi, top-
lantıda tüm üye ülkelerin temel noktalarda 
Türkiye’ye tam desteğini ifade ettiğini, “içe-
ride çatlak ses olmadığını” ifade etti

Açıklamada, “Bu eylemi kabul edilemez 
buluyor ve şiddetle kınıyoruz. Bu olay, 
Suriye makamlarının uluslararası norm-
lara, barış ve güvenliğe ve insan hayatına 
saygı göstermediğinin yeni bir örneğidir” 
denildi. Açıklamada, “Durumu yakından 
ve büyük endişeyle izlemeye devam ediyo-
ruz ve NATO’nun güneydoğu sınırındaki 
gelişmeleri kontrol altında tutmaya devam 
edeceğiz. NATO’nun güvenliği ayrılmaz 
bir bütündür. Güçlü dayanışma ruhu için-
de Türkiye’nin yanındayız” ifadesine yer 
verildi. Rasmussen de, Suriye tarafından 
yapılacak yeni bir ihlal halinde atacakları 
adımların sorulması üzerine, “Beklentim 
kesinlikle böyle bir olayın bir daha yaşan-
mayacağı yönündedir. Yaşanacak herhangi 
bir yeni gelişme Müttefiklerin gündeminde 
olacak. Yakından izliyoruz, gerekirse yeni-
den istişare ederiz” dedi.

ATAUM; Suriye’nin 
dikkatli olması gerek
Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları 

Araştırmaları ve Uygula-
maları Merkezi (ATAUM) 
Müdürü Prof. Dr. Çağrı 
Erhan da, Rasmussen’in 
açıklamasının beklenen 
bir çıkış olduğunu be-

lirterek, “Rasmussen, NATO ile Türkiye 
arasında bir dayanışma olduğunu gösterdi. 
NATO’nun bir aile olduğuna işaret etti” 
dedi. Suriye’nin bundan sonra atacağı her 
adımın çatışmaya sebep olabileceği uyarı-
sında bulunan Erhan, Rasmussen’in açıkla-
malarından böyle bir durumda NATO’nun 
Türkiye’nin yanında yer alacağı sonucunun 
çıktığı yorumunu yaptı.

RUSYA ;İran’ın, 
Suriye’deki 
çözümünde yer 
alması gerektiğini 
belirtti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin baş-
kent Amman’daki kraliyet sarayında Kralı 

Abdullah ile görüş-
mesinin ardından 
Suriye konusu ve 
İran’ın nükleer fa-
aliyetleri hakkında 
açıklamalarda bulun-

du.  
İran’ın Suriye’deki krizin çözümünde yer 
alması gerektiğini belirterek “ İran dahil 
olmak üzere Suriye’ye komşu ülkelerin 
ülkenin içinde bulunduğu kriz ortamının 
çözümünde rol alması gerekmektedir. 
Suriye’deki çözüme yönelik ülkeye komşu 
olan ne kadar komşu ülke varsa o kadar iyi 
olur” dedi.  
İran ile P5+1 ülkeleri arasındaki nükleer 
müzakereler konusunda da Putin “ İran’ın 
barışçıl amaçlı nükleer enerji hakkı vardır. 
Ancak İran’ın nükleer programını silah tek-
nolojisine doğru yönlendirmediği noktasın-
da garanti sağlamak zorundadır” dedi. 

barınanların Türk askeri uçağının 
Suriye tarafından düşürülmesi olayını 
televizyonlardan takip ettiğini ve olayı 
kınadığını ifade etti. Arabi, ‘’Allah razı 
olsun, Türkiye bizlere kucak açtı. Suriye’de 
düşürülen askeri uçak konusunda bizler de 
bir Türk vatandaşı kadar üzüldük’’ dedi.

İİT; Suriye’nin İİT 
üyeliğinin askıya 
alınması çağrısında 
bulundu
Suriye’nin kendi vatandaşlarına yönelik 
artan şiddet eylemleri kınanarak, bu 
ülkenin İİT üyeliğinin askıya alınması 
yönünde tavsiye kararı alındı. Suriye’nin 
bir Türk askeri uçağını düşürmesinin 
şiddetle kınandığı toplantıda, bunun bölge 
güvenliği ve istikrarına yönelik ciddi bir 
tehdit oluşturduğu vurgulandı. İİT Dışişleri 
Bakanları BM ve Arap Ligi Ortak Temsilcisi 
Kofi Annan’ın Altı Maddelik Planının tüm 
unsurlarıyla belli bir takvime göre acilen 
uygulanmasını desteklerken, BM Güvenlik 
Konseyinin Suriye’de süregelen şiddet 
ve vahşetin durması amacıyla üzerine 
düşen sorumluluğu üstlenmesi çağrısında 
bulundular.

Toplantıda ayrıca, İsrail’in işgal ettiği Filis-
tin topraklarında yürüttüğü yasadışı yerle-
şim ve yayılma politikası kınanarak, barış 
sürecinin devamı bakımından uluslararası 
çabaların İsrail’in yerleşim politikasının 
engellenmesi üzerinde yoğunlaşması 
gerektiği ifade edildi. İsrail’in Gazze’ye 
yönelik artan saldırılarının da kınandığı 
toplantıda, Gazze üzerinde İsrail’in tek 
taraflı olarak uyguladığı yasadışı ambargo-
nun kaldırılması çağrısında bulunuldu. Bu 
bağlamda ayrıca, İsrail’in Gazze’ye yardım 
götüren uluslararası yardım konvoyuna 31 
Mayıs 2010 tarihinde uluslararası hukuka 
aykırı bir biçimde gerçekleştirdiği saldırı-
dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi şiddetle kınanarak, BM İnsan 
Hakları Konseyi bünyesinde oluşturulan 
Uluslararası Araştırma Misyonunun vardığı 
sonuçlara riayet etmesi talep edildi.

KOSAVA’dan 
Suriye’ye Kınama 
Geldi  

 “ Kosova Cumhuriyeti, Kosova halkı ve 
hükümeti için kabul edilemez olan saldırıya 
karşı, dünyanın demokratik ülkeleri ve 
NATO Konseyi’nin gösterdiği tepkilere 
ve kınamalara katılıyoruz. Bu saldırı, 
Esed rejiminin barış, güvenlik ve insan 
haklarına dair tüm uluslararası ilkeleri 
ihlal etmeyi sürdürdüğünü bir kez daha 
kanıtlıyor. Kosova Cumhuriyeti, Suriye  
halkının özgürlük, insan onuru ve siyasal 
haklara yönelik mücadelesini destekliyor” 
ifadelerine yer verdi. 

NATO, bir çatışma 
çıkması durumunda 
Türkiye’nin yanında

TÜRKİYE’NİN talebi 
üzerine toplanan  NATO 
Konseyi’nden, Türkiye’ye 
tam destek mesajı çıktı. 
Genel Sekreter Anders Fogh 

Rasmussen’in başkanlığında 2 saate yakın 

tarafından düşürülmesinin ardından 
bölgedeki durumu “son derece karışık ve 
hassas” olarak değerlendirdi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hong 
Ley, Çin›in hadiseyi yakından izlediğini 
belirterek bölgedeki durumu «son derece 
karışık ve hassas» olarak niteledi.

İlgili tarafların hadisenin diplomatik 
yollardan çözümü için çaba harcamaları 
gerektiğini söyleyen Hong, taraflara 
gerilimi daha da tırmandıracak eylemlerden 
kaçınmaları çağrısında bulundu.

ALMANYA; her şeyin 
yapılması lazım
 

Almanya Dışişleri 
Bakanı Guido 
Westerwelle, Türk 
askeri uçağının 
düşürülmesiyle ilgili 

olarak, endişe içinde olduğunu söyledi. 
Westerwelle, Bangladeş’in başkenti Dakka 
ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, 
olayın tam olarak araştırılmasını isteyerek, 
‘’Büyük endişe içerisindeyim. Zaten 
gergin olan bir durumun daha fazla 
tırmanmaması için her şeyin yapılması 
lazım’’ dedi.

İRAN; Soğukkanlı 
olun çağrısı

İran Dışişleri 
Bakanlığı’ndan 
yapılan açıklamada, 
“Ali Ekber Salihi, 
sorunun diyalog ve 

hoşgörü çerçevesinde ele alınmasını umut 
etti” ifadesine yer verildi. İran, Türkiye 
ve Suriye’ye “Soğukkanlı olun” çağrısında 
bulundu. İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber 
Salihi, konu ile ilgili Türk mevkidaşı Ahmet 
Davutoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, 
her iki ülkeden konuya sabırlı ve 
soğukkanlı yaklaşmalarını isterken 
meselenin barışçıl yöntemlerle çözülmesini 
istedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin 
Mihmanperest, Tahran›ın, hem Şam ve 
hem Ankara ile iyi ilişkilerine dikkat çeke-
rek uçak düşürme olayı ile ilgili sorunun 
çözümü için «tüm kapasitelerini» kullan-
dıklarını söyledi.

Suriyeli 
sığınmaçılarda 
üzüntülerini dile 
getirdi

Ülkelerindeki iç 
karışıklıktan kaçarak 
Türkiye’ye gelen ve 
Gaziantep’in İslahiye 
ilçesindeki çadır 

kente yerleştirilen 5 bin 800 sığınmacı 
adına açıklamada bulunan Ebu Eyyüp Nidal 
Arabi; Suriye’de, Esed rejimi bitmedikçe 
vatanlarına geri dönemeyeceklerini aktaran 
ve geleceğe dair beklentilerini anlatırken 
vatan özlemi çektiklerini dile getiren Arabi, 
‘’Her insan kendi toprağının kokusunu 
almak ister. Herkes kendisini bizim 
yerimize koysun. Vatanımızı, toprağımızı 
terk ettik geldik’’ diye konuştu.

Ebu Eyyüp Nidal Arabi, çadır kentte 

AB’den yeni 
yaptırımlar yolda

Diplomatik kaynak-
lardan alınan bilgilere 
göre AB, Suriye’ye 
yeni yaptırımlar uy-
gulayacak. Avrupa 

Birliği Suriye’ye karşı yeni yaptırımlara ha-
zırlanıyor. Fransa Suriye’nin Türk uçağını 
düşürmesinin kabul edilemez olduğunu 
söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı da Türk jetinin dü-
şürülmesini kınadı. Teşkilat aynı zamanda 
Şam’ın üyeliğinin askıya alınmasının gün-
demde olduğunu belirtti.

İNGİLTERE’den tam  
destek

İngiltere Dışişleri 
Bakanı Willam 
Hague, yaşanan olayı 
kınayarak, olaydan 
“ciddi biçimde” kaygı 

duyduklarını bildirdi. “Bu ölçüsüz eylemin, 
Suriye rejiminin ne kadar ileri gittiğini 
gösterdiğini” belirterek, “Suriye’nin bu 
davranışından sorumlu tutulacağını ve 
ülkesinin BM Güvenlik Konseyi’nde güçlü 
bir eyleme destek vermeye hazır olduğunu” 
kaydetti. William Hague dün ise Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu ile konuşmuş 
ve sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki 
resmi hesabında, “Desteğimi iletmek ve 
Türk askeri uçağının düşürülmesiyle ilgili 
endişemi ifade etmek için Türk Dışişleri 
Bakanı’yla konuştum” diye yazmıştı.

ABD: arama 
çalışmalarına 
katılırız

Amerikan Dışişleri 
Bakanlığı’ndan, 
Türk jetinin 
Suriye tarafından 
düşürülmesi 

konusunda açıklama geldi. Amerikan 
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “Konu henüz 
NATO’nun gündemine getirilmedi. 
Şu noktada tüm gelişmeleri izliyoruz, 
Türkiye’nin açıklama yapması daha doğru. 
Talep olursa arama çalışmalarına katılırız” 
dedi.

İTALYA; Türkiye’nin 
yanında yer alırız

İtalya Dışişleri 
Bakanı Giulio Terzi 
bu olayı kınarken, 
Salı günkü NATO 
toplantısında, İtalya 

olarak Türkiye’nin yanında yer alacaklarını 
açıkladı. İtalya Dışişleri Bakanlığı’ndan 
yapılan ve “Türk keşif uçağının, Suriye 
uçaksavarları tarafından düşürülmesiyle 
ilgili açıklama” başlığını taşıyan 
açıklamada, “Esad rejimi tarafından 
gerçekleştirilen bu eylem, ciddi ve kabul 
edilemez bir eylemdir” denildi. 

ÇİN: “son derece 
karışık ve hassas”

Çin, Türk askeri 
uçağının uluslararası 
sularda Suriye 

DÜNYA SURİYE’YE TEPKİLİ!...
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2 hours chaired by NATO Secretary General 
Anders Fogh Rasmussen. The declaration 
stated that Syria, by shooting down a 
Turkish military jet, has “breached the 
international norms”. A NATO official says 
all of the members showed full support to 
Turkey on basic points and that there were 
“no objections” inside.

The declaration by NATO read; “This 
action is unacceptable and we condemn 
it strongly. This incident is a new sample 
showing that the Syrian regime does not 
respect international norms, peace and 
security, and human lives. We follow the 
situation with a great concern and will 
continue to keep the situation under 
our control at the southeastern borders 
of NATO. The security of NATO is not 
questionable. We stand alongside Turkey 
with a strong solidarity”. When asked what 
NATO’s response will be in case of a new 
breach by Syria, SG Rasmussen replied “I 
expect something like this not to happen 
again. Any new development shall be in our 
agendas. We are watching closely, we will 
re-consult if required”.

ATAUM: “Syria 
should be careful”

Professor Çağrı Erhan, 
Head of the European 
Communities Researches 
and Applications 
Center (ATAUM) at 
Ankara University says 

statement by NATO Secretary General 
Rasmussen was an expected and added 
“Rasmussen showed there is solidarity 
between NATO and Turkey, and that NATO 
is a family”. Erhan warned that any step 
taken by Syria from now onwards could 
cause clashes and Rasmussen’s statements 
can be interpreted that in such a case 
NATO shall stand alongside Turkey.

Russia thinks Iran 
should be involved 
for the solution of 
Syrian crisis

Russia President 
Vladimir Putin 
in his statement 
following meeting 
King Abdullah 
of Jordan at the 

Royal Palace in Amman, Jordan, said Iran 
should be involved in the process of finding 
a solution to the Syrian crisis and added 
“All neighbors of Syria, including Iran, shall 
take part in the solution process. We will be 
able to get better result in case the number 
of neighboring countries involved is high”.  
 
Putin, regarding the nuclear negotiations 
between Iran and 5+1 countries said 
“Iran has the right for nuclear energy for 
peaceful purposes. However Iran should 
guarantee that its nuclear program is not 
transformed to arms technology”. 

Abu Ayyoub Nidhal Arabi also said they had 
seen the news regarding the shooting down 
of a Turkish jet by Syria and condemns the 
incident. Arabi added “God bless Turkey for 
they opened their arms to us. We are sorry 
as much as the Turks for the shooting of 
the Turkish jet by Syria”.

Organization of 
Islamic Cooperation 
(OIC) calls to 
suspend Syria’s 
membership
OIC condemned Syria’s increasing violence 
against own citizens and suggested 
suspending Syria’s membership to OIC. 
The statement made by OIC following the 
meeting said that the incident is a serious 
threat to the peace and stability of the 
region. OIC statement read that the plan 
submitted by UN and Arab League Special 
Envoy Kofi Annan shall be applied urgently 
and UN Security Council should fulfill 
responsibility to stop the violence in Syria.

OIC also denied Israel’s settlement and 
enlargement policy in the occupied 
Palestinian territories and the peace 
process should focus on preventing 
Israel from building new settlements. 
Israel’s increasing assaults on Gaza 
was also condemned by OIC and Israel 
was asked to lift the illegal embargo on 
Gaza. OIC also condemned Israel not 
fulfilling its responsibilities rising from 
the illegal attack on international flotilla 
carrying humanitarian aid to Gaza on 
31st May 2010, and Israel was asked to 
obey the results of the report written 
by International Investigation Mission 
established under UN Human Rights 
Council.

Kosovo Condemns 
Syria 
 The statement made by the Kosovo 
Government read “We join the 
international community, democratic 
countries and the NATO Council 
in condemning this assault, which 
is unacceptable for the Republic of 
Kosovo, Kosovo people and government. 
This incident proves once more the 
Assad regime continues to breach all 
international principles on peace, security 
and human rights. The Republic of Kosovo 
supports Syrian people’s fight for freedom, 
human honor, and political rights”. 

NATO alongside 
Turkey in case of a 
military engagement

NATO Council 
summoned upon 
request by Turkey 
ended with a 
message of support 
to Turkey. The 

joint declaration affirmed by permanent 
representatives of all of the 28 members 
followed a meeting that went on for about 

as “extremely 
complex and 
sensitive” following 
the Turkish jet shot 
down by Syria in the 

international territories.

Chinese MFA Spokesman Hong Ley 
stated China has been watching the 
incident closely and defined the situation 
in the region as “extremely complex and 
sensitive”.

Spokesman Ley added that concerned 
parties shall attempt to solve the problem 
via diplomatic ways and avoid actions, 
which will increase the tension.

 
GERMANY: 
Everything should be 
done 
 

German Foreign 
Minister Guido 
Westerwelle said that 
he was concerned 
regarding the 

shooting down of the Turkish military 
jet. Westerwelle, during his visit to 
Bangladesh, said that they expected a 
thorough investigation and added “I am 
deeply concerned. Everything should be 
done to avoid the rise of the tension, which 
is already very high”. 
 
IRAN: Call to be 
cautious 
 

Iranian MFA issued 
a statement saying 
“FM Ali Akbar 
Salehi hopes the 
problem will be 

solved through dialogue and tolerance”. 
Iran asked Turkey and Syria to be cautious. 
Iranian FM Ali Akbar Salehi had a phone 
conversation with his Turkish counterpart 
Ahmet Davutoğlu and suggested both 
countries to approach the issue patiently 
and cautiously in a peaceful manner.

Iranian MFA Spokesman Ramin 
Mihmanperest, noting the good relations 
Tehran has both with Damascus and 
Ankara, said that Iran is using “all its 
capacity” to solve this problem.

Syrian refugees sorry 
about the incident 
 

In a statement 
made by 
Abu Ayyoub 
Nidhal Arabi, 
representative of 

around 6000 Syrian refugees, who fled 
from the conflicts in Syria to Turkey, in the 
refugee camp in İslahiye, Gaziantep, said 
they will not go back to their homeland 
unless the Asad regime is dismissed. Arabi 
explaining their future expectations, said 
they were longing for their homeland; 
“Every person wants to smell their own 
soil. You should put yourselves in our 
stead. We abandoned our homes, lands and 
country”.

New sanctions to 
come from EU

According to the 
information from the 
diplomatic resources, 
EU will imply new 
sanctions against 

Syria. France says the enmity against the 
Turkish jet is unacceptable.

Organization of Islamic Cooperation 
condemns shooting of a Turkish jet 
by Syria. The Organization indicates 
suspension of Syria’s membership is under 
discussion.

Full support from 
England 
 

British Foreign 
Minister Willam 
Hague said he 
condemned hostility 
of Syria and his 

country is “seriously” concerned from the 
event. He stated that “this excessive event 
shows how far the Syrian regime has gone” 
and added “Syria shall be hold responsible 
for this behavior and my country is ready 
to support a strong action at UN Security 
Council”. William Hague had spoken with 
Turkish FM Ahmet Davutoğlu yesterday 
and wrote on his Twitter official account 
the following message: “I had spoken with 
the Turkish FM to show my support and 
pass my concerns regarding shooting of the 
Turkish jet”. 
 
USA: We will join 
search-rescue 
operations 
 

US Department of 
State issued a press 
note regarding the 
Turkish jet shot by 
Syria. US Department 

of State’s note read “The issue is not 
brought before NATO yet. We are watching 
the issue closely. It is more appropriate to 
wait for Turkey’s statements. We will join 
search-rescue operations if requested”. 
 

ITALY: We will stand 
alongside Turkey 
 

Italian Foreign 
Minister Giulio Terzi 
denied the incident 
and stated they will 
be standing alongside 

Turkey during NATO meeting on Tuesday. 
A statement made by the Italian Ministry 
of Foreign Affairs (MFA) titled “Statement 
on the incident of shooting of Turkish 
scout airplane by Syrian anti aircrafts” read 
“This action conducted by the Asad regime 
is a serious and unacceptable one”. 

CHINA: Extremely 
complex and sensitive
China defined the situation in the region 

WORLD REACTS TO SYRIA!...
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SON YILLARDA 
TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI

Ergün ALANKUŞ beklentileri irdelenerek ülkemizin 
bölgesel ve küresel sorunlar kar-
şısında takınacağı tavır önem arz 
etmektedir.

Suriye rejimin 
yapısı
Yönetimin elit yapısı Nusayri 
mezhebinin elinde olması,  ülke 
nüfusunun yüzde on kısmını  
oluşturması, ordu üst kademesi-
nin ve ticaretin bu azınlığın elinde 
olması

Sünni burjuvazi ile ticareti daya-
nışmayı sağlayarak birlikte yürüt-
meleri bu sosyo-ekonomik yapının 
batı karşıtlığını Arap milliyetçiliği 
ile birleştirerek birbirleriyle sıkı 
bağlanmalarını sağlamaktadır. 
Çin, Rusya ve İran’ın rejimiyle geç-
mişten gelen bağları nedeniyle 

Bu da rejimin kolay bir şekilde 
yıkılmayacağını göstermek-
tedir. Ama kitlesel hareketler 
gün geçtikçe artmakta ordunun 
alt kademelerinde çözünmeler 
olmakta,Sünni burjuvazi de henüz 
böyle bir çözünme görülmemekte-
dir Ancak küresel güçlerin atacağı 
adımlar bu yapının çözünmesini 
hızlandıracaktır Fakir halk kesimi 
ise baskı altında tutunmaktadır.

ABD ve AB açıktan muhalefeti 
desteklemektedir. Baas rejiminin 
yıkılmasını istemektedirler. Buna 
karşılık Çin ve Rusya güvenlik 
konseyinde veto kararını açıktan 
ilan etmeleri baas rejimine destek 
vermişlerdir Bunun nedenleri ise;

1-Suriye’nin eskiden beri sosyalist 
blokla hareket etmesi 

2-Rusya’nın Akdeniz de stratejik 
üstünlüğü tamamen ABD ve batı-
ya kaptırmaması, Doğu Akdeniz 
deki üstlerinin elinden çıkmama-
sı.

3-Çinin de iç politikasında bu tür 
halk hareketlerini olumsuz etkile-
yeceğini kaygılarını taşıması Çin 
muhalefetini cesaretlendireceği 

4-Rusya’nın Suriye üzerinde 
Akdeniz’e açılması ve Suriye’ye 
yüklü miktarda silah satması

Nedenlerinden dolayı Çin ve Rus-
ya veto kararını kullanmıştır. Ay-
rıca Suriye’nin müttefiki olan İran 
ise Suriye’nin muhalefetinin ba-

Son yıllarda ülkemizin attığı 
siyasi adımlar ve dünyanın 
farklı bölgelerindeki ülkeler, 

örgütler ve siyasi liderlerle girdiği 
iletişim küresel dünya düzeni için-
de özellikle Ortadoğu ve orta Asya 
da vazgeçilmez bir aktör haline 
gelmiştir. Daha önce küresel güç-
lerin alacağı tavra göre konumunu 
belirlerken artık bölgesel bir güç 
olduğunu bölgesel sorunlara ba-
kan tavır takınan bir strateji izle-
mektedir. 

Ama ülkemizin içinde bulundu-
ğu dünya coğrafyasındaki yeri 
ve konumu itibarı ile kırılganlığı 
(jeopolitik özelliği) göz önüne 
alındığında tehlikeli görünmesi 
bizleri dış dünya ile bağlantılarını 
koparmadan içe yönelik olmama-
yı küresel güçlerin bölgemizde 
yapmak istediklerini ülkemizin 
menfaatlerine yönlendirmeyi 
amaç edinmeliyiz. Bu yapının te-
melinde güç ve çıkar ilişkilerine 
dayanan uluslararası politikaya 
yeni güçlerin oluşması mevcut 
yapıdaki hakim güçlerin kıskan-
maları ve çelme takmaları beklen-
melidir. Küresel güçlerin günü-
müz dünyasında enerji koridoru 
olarak Akdeniz’den Ortadoğu’yu  
Karadeniz’den Kafkaslar ve Orta 
Asya olarak belirlemişlerdir. Bu 
alanlarda mevcut enerji yatak-
larının kullanılması ve bundan 
ülkelerinin çıkar ve menfaat elde 
etmelerinin planları yaptıkları 
bilinmeyen bir yapı değildir.

Ortadoğu’daki 
Gelişmeler 
Suriye’deki Yapı
Ortadoğu’daki otoriter rejimler 
halk hareketlerinin yıkılması 
yerine demokratik bir yapının 
gelmesinin aslında küresel güçle-
rin enerji koridoru olan bölgede 
harita değişikliğine gitmek iste-
meleri ve kendilerine bağlı yöne-
timleri başa getirme çabasında 
psikolojik savaşın bir yapısıdır. 
“Arap Baharı” denilen bu hareke-
tin bu günlerde Suriye’de kendini 
hissettiriyor olması ülkemiz için 
çok önemlidir. Ancak bu hareket 
geçtiğimiz aylarda silahsız süren 
rejim karşıtı hareketler silahlı bir 
yapıya dönüştürülmüş bu anlam-
da Suriye rejiminin yapısı  irdelen-
meli uluslararası küresel güçlerin 

şarılı olduğu takdirde demokrasi 
bloğunda ve batı yanına geçmesini 
istememektedir. Gizli veya açıktan 
Suriye’ye asker göndermesi olduk-
ça yüksek bir ihtimaldir.

Ülkemizin bu 
karmaşık yapı 
içinde alacağı 
pozisyon ne 
olmalıdır?
a) Güvenlik konseyinde durum 
çözülememiştir. Bu çözüm BM 
genel kuruluna önümüzdeki za-
manda getirilip üye ülkelerin akan 
kanın durması için ortak hareket 
etmeye çağrılması çok kuvvetli bir 
olasılıktır.

b) Suriye’nin Hatay sınır bölgesine 
bin kadar pkk’yı konuşlandırdığı 
yazılıp çizilmektedir. Kürt otonom 
bir yapının oluşturulması.

c)Rusya’nın Suriye kara sularına 
savaş gemilerini konuşlandırılma-
sı

d)Rusya ve İran’ın Türkiye ye 
konuşlandırılacak füze kalkanı 
projesinin kendilerini hedef alma-
larını görmesi

Yukarıda açıklanan nedenlerden 
dolayı ülkemizin bu karmaşık ya-
pıdan nasıl davranması gerektiği-
ni bizleri düşünmeye sevk ediyor. 
Suriye konusunda giderek sabrın 
tükendiği açıktan muhalefetin 
desteklendiği Türkiye dahi bazı 
ülkeler Suriye muhalefetinin oluş-
turduğu ulusal konseyle temas 
halinde Arap birliği ve Türkiye 
Suriye konusunda istişare halin-
de olması ve karar alması Suriye 
üyeliğinin askıya alınması reform 
paketi sunması batı basınında 
çıkan haberlere göre Türkiye’nin 
Suriye ye müdahale etmesini açık 
açık bir beklentilerinin olduğu 
Rusya’nın Akdeniz deki üstünlüğü 
tamamen batıya kaptırmamak 
istemesi Rusya ve İran’ın Türkiye 
de konuşlandırılacak füze kalkanı 
projesini kendilerine tehdit gör-
mesi nedeniyle Rusya ve İran’ın 
Türkiye’nin batı yanlısı bir tutum 
sergilemesi argümanını geliştir-
dikleri Batı ve Rusya İran arasında 
sıkışmış olarak görünmektedir.
Suriye’nin Hatay sınırına konuş-

landırmış olduğu pkk’nın Türkiye 

ye bir saldırı planlaması olduğunu 

da beklenilmelidir.

Tüm bu açıklamalar ışığı 
altında öngörümüz şudur:

1-Türkiye Arap Birliği ile bir-
likte hareket etmeli 

2-Uluslararası toplumla hare-
ket etmeli

3-Suriye’den meydana gele-
bilecek göçlere karşı tampon 
bölgeler oluşturulmalı

4-Tek başına zorunlu kalma-
dıkça askeri bir operasyon 
yapmamalı özellikle Arap 
toplumlarında askeri bir 
operasyon farklı argümanlar 
yaratacağından yeni tartış-
malara yol açmamalıdır.

5-Rusya ile görüşülerek Su-
riye de yeni bir yönetimin iş 
başına gelmesi konusunda 
fikir birliğine yaklaşım sergi-
lenmeli. Bunlar yapılmadığı 
taktir de tek başına müdaha-
le etme olasılığı, bölge daha 
bir kaosun içine gireceği ve 
buda üçüncü dünya savaşının 
çıkma olasılığının gündeme 
getireceği tarafımca gözlem-
lenmektedir.

Daha önce 
küresel güçlerin 
alacağı tavra 
göre konumunu 
belirlerken artık 
bölgesel bir 
güç olduğunu 
bölgesel 
sorunlara bakan 
tavır takınan 
bir strateji 
izlemektedir.
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TURKEY’S FOREIGN 
POLICY RECENTLY

uprising has now turned into 
armed opposition movements. 
At this point the structure 
of the Syrian regime and the 
expectations of the international 
powers should be investigated 
well; in addition the positioning 
of Turkey against regional and 
global powers becomes really 
important.

The structure of 
the Syrian regime
The Syrian regime is currently 
controlled by the Nusayri sect, 
which form almost 10 % of the 
population. The army command 
and commercial life is also 
controlled by the Nusayris.

The fact that commerce is 
practiced in solidarity with the 
Sunni bourgeoisie has combined 
the anti West approach of the 
society with Arab nationalism. 
The long time support to the 
regime from China, Russia 
and Iran gives a clue that 
the regime will not be easily 
replaced. However as the public 
uprising is spreading all around 
the country day by day, there 
are disengagements from the 
lower levels of the army but the 
Sunni bourgeoisie has still not 
been dissolved as seen in the 
army. The steps to be taken by 
global powers however, might 
accelerate this disengagement. 
The poorer sections of the 
society are kept under pressure.

USA and EU are clearly backing 
the opposition; they aim to 
destroy the Baath regime. China 
and Russia on the other hand, 
showed their clear support 
to the Syrian regime via their 
stance at the UN Security 
Council. There are several 
reasons for this:

1- Syria’s long term stance with 
the socialist block, 

2- Russia’s intention not to leave 
the ground to the USA and the 
West in the Mediterranean,

3- China’s concern that such 
public uprising might trigger the 
unhappy groups within China, 

4- The fact that Syria 
being Russia’s gate to the 

The political steps taken 
by Turkey recently and 
the communications 

with countries, organizations 
and political leaders all around 
world have made the country an 
essential actor especially in the 
Middle East and Central Asia. 
From a country which used to 
position itself according to the 
attitudes of the global powers, 
now it has turned into a regional 
power following a strategy, 
which positions itself according 
to the regional problems. 

However the dangerous view of 
the country when considering 
the fragility (geopolitical 
features) of Turkey due its 
location and position in world 
geography, force us to establish 
links with the outside and not 
only rely on inside, and direct 
the policies of the global powers 
to a way for the benefit of our 
country. It should be expected 
this new international policy 
based on power and interest 
relations will face tackles by 
the dominant powers of the 
current structure. Global 
powers have assigned as energy 
corridors Middle East through 
Mediterranean, Caucasus and 
Central Asia through Black Sea. 
It is a known fact that there have 
always been plans to use these 
energy basins and obtain benefit 
from them.

Developments in 
the Middle East 
and the Structure 
in Syria
The fact that the autocratic 
regimes in the Middle East are 
being replaced by democratic 
structures recently are in fact 
part of the psychological war 
of the global powers, which 
aim to change maps in this 
energy corridor area and replace 
regimes with administrations 
loyal to them. It is important 
for Turkey that the new chain 
of the Arab Spring is currently 
being seen in Syria. The public 

Mediterranean and a market for 
Russian arms industry, 

Another of Syria’s allies, Iran 
does not want to lose Syria to 
the Western block by a change 
in the regime. It is possible 
that they send military groups 
to fight in Syria against the 
opposition.

What should be 
Turkey’s position 
in this complex 
structure?
a) The issue has not been solved 
yet at UN Security Council (SC). 
The UN SC should be summoned 
to find a solution to this problem.

b) There is news that Syria has 
allocated a camp to a large group 
of PKK members on the Turkish 
border. Establishing a Kurdish 
autonomous region.

c) Russia’s positioning warships to 
Syrian territories,

d) Russia and Iran considering the 
missile shield located in Turkey as 
a threat.

Due to the reasons stated above 
we have to think well before 
acting on this issue. For these 
reasons Turkey has been stuck 
between the West and Iran-
Russia block. An attack by PKK 
located on the Turkish border by 
the Syrian regime should also be 
expected. 

Under all these circumstances, 
our prediction is such:

1- Turkey should act together 
with the Arab League 

2- Turkey should act together with 
the international community

Ergün ALANKUŞ

3- Buffer zones should be 
formed against migrations 
from Syria

4- One sided military 
operations should be avoided 
since they can cause different 
perceptions in the Arab world

5- Russia should be 
convinced for establishment 
of a new government and 
administration Syria. 

A military intervention 
without taking the above items 
into consideration would put 
the region in a bigger chaos and 
even lead to the Third World 
War.

From a country 
which used to 
position itself 
according to the 
attitudes of the 
global powers, 
now it has turned 
into a regional 
power following 
a strategy, which 
positions itself 
according to the 
regional problems.
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with the Middle East. EU is able 
to sell manufactured goods via 
Turkey and to Turkey and have 
to buy raw materials and spare 
parts from the east. 

The EU and Turkey must-have 
items of this globalizing world. 
EU, who gives small states visa-
free travel right, should certainly 
give the deserved position of the 
Turkish people immediately.

The right to visa-free travel, will 
bring great opportunities to our 
merchants and industrialists. 
Those who go abroad knows very 
well about the questions asked 
at border crossings, where tho-
usands of people are humiliated 
and insulted. 

The five members of the EU are 
Greece, Belgium, Italy, Spain. 
Portugal is struggling with huge 
economic difficulties. Each of 
these countries have come to the 
brink of bankruptcy. However, 
fort he passion of being a good 
Christian they are still against 
Turkey with a growing economy 
and the stability due to the sub-
conscious because of Islam.  

I warn you, the members of the 
EU; If the recent order founders 
establish new world via America, 
Russia and Turkey, Europe will 
remain outside the new world or-
der. Turkey will not lose a thing 
but Europe will be out of the 
game. All of these assumptions 
are need to be considered and 
act in accordance. If not Europe 
itself would have to face with the 
same diffuculties and attidues in 
the future. 

We want to have connections 
with a Europe without a visa.

The European community, 
the European Christian 
community or congregati-

on in short, the European Union. 
Almost everyone knows, or heard 
about the famous EU. For years, 
they haven’t accepted our Turkey 
into their community, each time 
they have put forward dozens of 
conditions and excluded us from 
the community. 

Heavens know why despite the 
fact that Turkey has fulfilled all 
of the requirements they have 
put forward they have found new 
excuses to exculude Turkey from 
the community. Because they 
are Christian and the followers 
of Jesus but we are Muslims, the 
followers of Muhammed. This is 
the main reason behind all these 
excuses.

 We all observe and appreciate 
the fact that, H.E. Egemen Bagis, 
the Minister responsible for EU, 
conducts negotiations with great 
patience and fortitude and he is 
trying hard to be succeded.

When we ask for our right to 
move freely, EU members oppose 
in chorus and limit our right to 
move freely. Other Turcohopho-
bic countries, mainly Germany, 
oppose Turkey’s enterance chro-
nicly.

If the issue had good faith under-
neath, Turkey’s application for 
full membership participation 
would have been accepted before 
dozens of countries, mainly befo-
re Greece.   

I would never ever state that we 
are not dependent on EU becau-
se we are dependent on EU and 
vice a versa. We are the gateway 
to the east, especially we have an 
indispensable place in relations 

kendisine lazım olan hammadde 
ve yan sanayi mallarını doğu dan 
almak durumundadır.

Globalleşen şu dünya nın  AB ve 
Türkiye olmazsa olmaz larından-
dır. Küçücük devletlere vizesiz 
seyahat hakkı tanıyan AB kesin-
likle Türk insanına hakkettiği bu 
konumu bir an önce tanımalıdır. 

Vizesiz seyahat hakkı, tüccar ve 
sanayicimize büyük imkanlar 
getirecektir. Gidenler bilir  sınır 
kapılarında şeytanın aklına gel-
meyecek sorular sorulmakta ve 
binbir türlü hakaret ve aşağılama 
ince ayarlar yapılarak insanımıza 
yapılmakta.

AB nin beş üyesi Yunanistan,Bel
çika,İtalya,İspanya.Portekiz çok 
büyük ekonomik zorluk la boğuş-
makta ve her birisi iflasın eşiğine 
gelmiş durumdalar. Buna rağmen 
ekonomisi ve İstikrarı ile büyü-
yen Bir Türkiyeye halen İslamdan 
kaynaklanan ve iyi bir Hıristiyan 
olma sevdası ile bu bilinç altı İle 
inatla Türkiyeye karşı çıkmakta-
lar.

Ey AB üyeleri size soruyorum? 
yakın zamanda düzen kurucular 
yeni dünya düzenini Amerika 
Rusya ve Türkiye üzerinden ku-
racak olursalar Avrupa bu yeni 
dünya düzeninin dışında kalır. 
Türkiye bir şey kaybetmediği gibi 
Avrupa oyun un dışında kalmış 
olur. Tüm bu varsayımları iyi 
değerlendirip aklını başına alıp 
ona göre hareket etmesi gerekir. 
Aksine gelecekte Avrupa Türkiye-
ye takındığı tavrın aynını kendisi 
görür ve yaşar.

Vizesiz bir Avrupa ile muhatap 
olmak istiyoruz.

Avrupa cemaati yani Av-
rupa hıristiyan topluluğu 
veya cemaati kısacası Av-

rupa Birliği. Hemen hemen her-
kesin bildiği , duyduğu meşhur 
AB. Yıllardır Türkiyemizi bi türlü 
cemaatlerine dahil etmediler her 
defasında onlarca şart ileri sürüp 
, bizi cemaatin dışında tutular.

Ne hikmetse ileri sürdükleri ge-
rekçelerin hepsini Türkiye yerine 
getirmesine rağmen yeni bahane-
ler bulup Cemaatten Türkiyemizi 
uzak tutular. Çünkü onlar Hıris-
tiyan yani İsevi, biz Müslüman 
Muhammediyiz. Tüm bu baha-
nelerin altında yatan ana sepep 
budur.

AB den sorumlu Bakanımız Sa-
yın Egemen Bağış büyük sabır 
ve metanetle müzakkereleri yü-
rütmekte ve gereken mücadeleyi 
vermekte olduğunu müşahede 
ediyor ve takdirle karşılıyoruz.

Bari serbest dolaşım hakkımızı 
verin denildiğinde koro halinde 
AB üyeleri karşı cıkıyor hakkımız 
olan Vizesiz seyahat hakkımızı 
kısıtlamaktadırlar. Başta Al-
manya olmak üzere diğer Türk 
düşmanı ülkeler kronik bir halde 
karşı durmaktalar.

Altında iyi niyet olsydı konunun, 
Türkiyeyi başta Yunanistan ol-
mak üzere bir çok ülkeden önce 
tam üyelik başvurusunu kabul 
ederlerdi,

AB ye muhtaç degiliz gibi bir 
söylemde asla bulunmam çünkü 
biz AB ne , AB de herzaman bize 
muhtaçtır. Doğuya açılan kapı 
biziz hele Ortadoğu ilşkilerinde 
vazgeçilmez bir yerimiz var. AB 
ürettiği malları Türkiye üze-
rinden ve türkiye ye satacak ve 
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In the cities, outside world was comple-
tely men’s world. Finding a woman out-
side was very difficult. Only a century 
ago young girls were to sit beside their 
mothers at home, and even if they were 
alone at home, they were not able to 
go into other rooms and stay for long. 
As in the lines of the famous author 
Refik Halid; “they were always under 
supervision like a bird to fly or a cat to 
run away. Girls were left alone under no 
circumstances. If a girls seemed silent 
and thinking about something, it was 
thought to be signs of falling in love”. 
But was it possible to forbid love any-
way?

After this short reminder, we can say 
that the girls were almost “booked” by 
the boy with who a relation was set. The 
girl can no longer get away from being a 
lover, engaged or married. This relation, 
which is expected to be crowned with a 
marriage by the neighborhood or villa-
ge, never ended with a separation. For 
both sides, separation was a disaster. 

The increase in urbanization and thus 
in incomes resulted with separate ho-
mes for new couples. Now the young are 
to cover for all their expenses. However, 
the economic situation has made it im-
possible to marry at the ages of 16-17. 
Finding a job to live on and buying the 
household goods are now completed 
at the 30s. Besides, the young couples 
face big problems now since marriages 
arranged by families no longer exist 
as in the past. Such problems are to be 
overcome by the couples, since families 
are no longer involved in the process of 
finding a spouse for their sons.

It is really something not acceptable to 
destroy a family established after long 
years of waiting and all the troubles 
suffered during marriage phase with 
few quarrels. Families, which are not 
involved in the pre-marriage relation 
period, are not successful in fixing the 
problems between the couples. The re-
sults are evident as we everyday read in 
the papers; “stabbed to death the girl, 
who did not accept to marry him”, or 
“the police chief shot his police officer 
wife, who did not reunite”. Men conti-
nue giving the same message to women: 
“You are either mine or you are dead!”

Is the Turkish society going to find a 
solution to this problem, which shows 
signs of social explosion? We may consi-
der early marriages arranged by families 
as outdated. However, someone should 
explain that it is also not normal to 
keep people until the 30s to “complete 
everything missing” and then wed and 
ask them to “be happy now”. Charac-
ters, which settle until that age, do not 
match each other and thus “divorce 
rates increase rapidly” as the statistics 
say.

It is clear that the Government seeks a 
solution to this problem since they have 
established a separate Ministry under 
the name “Family and Social Policies”. 
Do we have to transform the society 
backwards as it used to be or new mea-
sures are going to be taken for reforms, 
we are not sure. It is true that we are 
being urbanized, but our rural character 
is still with us. To find out what the old 
situation was like, we can recommend 
two books from Refik Halid Karay to 
the Ministry officials:: Üç Nesil Üç 
Hayat (Three Generations Three Lives) 
and İstanbul’un İç Yüzü (Inner Face of 
Istanbul). In case urgent measures are 
not taken immediately, we will continue 
to bury dead bodies of our girls and 
women. May God Forbid. 

During the past few years we 
come across with the news of 
murdered girls-women more 

often. The fact that audience and rea-
ders are interested in such news is that 
the society finds such news a part of 
the actual life. The name of a movie by 
famous singer Ferdi Tayfur together 
with Necla Nazır, “Your are either mine 
or you are dead”, which was shot more 
than 30 years ago, gives enough clues 
regarding our comprehension of love 
and marriage. As Turkey becomes ric-
her and more urbanized, many of our 
characteristics, which should have been 
left behind in villages, are brought to 
the urban life. Until 20 years ago, rural 
novels were very popular among some 
ideological groups. As the share of the 
agricultural products in the gross do-
mestic product (GDP has decreased and 
the employment facilities in cities have 
increased, migration towards urban 
areas have been accelerated. As we all 
have witnessed, nowadays villages are 
only occupied by retired people and tho-
se who do not have the opportunity to 
move somewhere else. 

We should here mention the vast in-
vestments made by the Government 
to highways and transportation sector, 
which have facilitated the access from 
villages to cities. Thus it has become 
possible to settle in a city and have 
fields to plant in a village. In addition 
education and health services in cities 
make urban areas more attractive. Ho-
wever, social relations and love are still 
based on rural philosophy. Marriage 
becomes harder and more expensive. In 
the past, since the land or the shop was 
a property of the father, the married 
son used to live with his parents; and 
the bride was sometimes subject to opp-
ression like behaviors of the mother-in-
law for long years. Mothers-in-law, who 
did not like the idea of sharing their 
sons with their brides, used to exagge-
rate the quarrels between themselves 
and the brides and complained to their 
husbands or sons.

It was difficult to find a girl to marry in 
villages. If there was not any girl in the 
village, who was both good looking and 
hard working at home and in the field 
or looking after the livestock, it was 
necessary to search for a girl in neigh-
boring villages.

If the mothers were not good enough in 
finding a good girl for their sons, then 
the only way was to establish good re-
lations who filled her barrels from the 
village fountain or wash clothes in the 
stream nearby the village. It was easier 
for the lovers to meet when in villages. 
It was possible to meet and talk by the 
fountain, in the field or in threshing 
floor. In fact this relation must have 
ended with marriage; there was no ot-
her alternative. 

In cities, houses were very close to each 
other, everything was almost common. 
Everyone in the neighborhood conside-
red themselves as being responsible for 
protecting the honor of the neighbor-
hood. Behind close curtains thousands 
of spy eyes used to watch the area. 
When fell in love, it was only possible to 
stand on a chair to watch outside above 
the high walls. To do this the person 
should have had a lot of courage. Only a 
young girl burned with love could dare 
to do such things. 

In fact love marriages were not looked 
as decent. This was reason to be labeled 
as “hussy” for women, and “rascal” for 
men. It was believed such marriages did 
not end well. If the love between the 
young went on for a while, there were 
rumors spread all around.

mi bir dedikodu alır yürür, yedi mahal-
leyi alırdı.

Şehirlerde dışarısı neredeyse tamamen 
bir erkek dünyasıydı. Kadına ulaşmak 
çok zor ve zahmetliydi. Daha bundan 
bir asır öncesine kadar genç kızlar evler-
de analarının yanlarından ayrılmazlar, 
hatta kendi evlerinde dahi tek başlarına 
başka odalara girip uzun süre duramaz-
lardı. Refik Halid’in ifadeleriyle, “uçacak 
bir kuş, kaçacak bir kedi gibi daima göz 
hapsindeydiler. Kız hiçbir zaman bir 
yerde yalnız bırakılamazdı. Bir topluluk 
içerisinde genç kızın düşünceli duruşu, 
zaman zaman dalışları, kendinden ge-
çişleri, âşıklık alameti sayılır ve derhal 
şüphe çekerdi”. Tabii buna rağmen âşık 
olmayı engellemek ne mümkün?

Bu kısa hatırlatmadan sonra, bu zor 
şartlar altında alâka kurulan kızın oğlan 
tarafından adetâ “peylendiğini” ifade 
edebiliriz. Kız artık sevgililik, nişanlılık 
veya evlilikten kolay kolay ayrılamaz. 
Mahalleli, köylü, kasabalı nezdinde bir 
izdivaçla taçlanması beklenen bu müna-
sebet, asla ayrılıkla neticelenemez. Ayrı-
lık her iki taraf için de felâket demektir. 

Şehirleşmenin ve dolayısıyla gelirlerin 
hızla artması, yeni evlilerin ayrı eve yer-
leşmesini de beraberinde getirdi. Artık 
gençler bütün masrafları kendileri kar-
şılamak durumunda. Mamafih, artan 
masraflar artık 16-17 yaşında izdivaçla-
rı neredeyse imkansız hale getirdi. Ge-
çindirecek bir işin, ev eşyasının tamam-
lanması 30lu yaşları buluyor artık. Tabii 
görücü usûlü iyice azaldığı için kendi 
başının çaresine bakan gençler büyük 
yanlışlarla karşı karşıya kalıyorlar. Kız 
bulurken yapılan yanlışlıklar genellikle 
ailelerinin değil, kendi kabahatleri ol-
duğundan telafi etmek de kendilerine 
düşmekte.

Yapılan büyük masrafların, uzun süre 
beklemelerin, binbir zorlukla kurulan 
düzenin birkaç münakaşayla dağılıp yok 
olması kabul edilebilir değildir. Tanışma 
ve hüsn-i alâkanın ilerlemesi esnasında 
işlere karıştırılmayan aileler, bozulan 
düzeni de tamir etmekte muvaffak ola-
mıyorlar. Sonuçlar malum: hergün gaze-
telerde okuduğumuz gibi, ya “evlenmeyi 
kabul etmeyen kızı 17 yerinden bıçak-
ladı!”, ya da “komiser, barışmayı kabul 
etmeyen polis memuru karısını pusu 
kurarak öldürdü!”. Erkekler kadınlara 
aynı mesajı vermeye devam ediyorlar: 
“Ya benimsin ya toprağın!”

Peki adetâ sosyal patlama alâmetleri 
gösteren kötü gidişin çaresini bulabile-
cek mi Türk toplumu? Genç yaşta görü-
cü usûlüyle evlendirmeyi çağdışı bula-
biliriz. Lâkin, “herşeyi tamam olsun da, 
ondan sonra yuva kursunlar” denilerek 
30 yaşına kadar insanları bekletip “hadi 
artık mutlu olun” diyerek evlendirme-
nin hangi toplumlarda normal olduğu-
nu birilerinin açıklaması gerekiyor. O 
yaşa kadar çoktan yerleşmiş karakterler 
birbiriyle imtizac edemediği için “boşan-
malar hızla artıyor” diyor istatistikler.

Aile ve Sosyal Politikalar adıyla bir ba-
kanlık kurulduğuna göre hükümetin bu 
duruma bir çare aradığı muhakkak. Re-
form için toplumu eski haline getirmek 
mi gerekecek, yoksa yeni şartlara göre 
bir tedbir mi alınacak bilemiyoruz. Şe-
hirleştiğimiz doğru, fakat sosyal olarak 
köylülüğümüz devam ediyor. Bakanlık 
yetkililerine, eski durumu öğrenmek 
için Refik Halid Karay’dan iki kitap 
tavsiyemiz olacak: Üç nesil Üç Hayat ile 
İstanbul’un İç Yüzü. Acil tedbir alınmazsa 
kızlarımız ve kadınlarımızı bu şekilde 
toprağa vermeye devam edeceğiz galiba. 
Hafazanallah.

Adetâ sosyal patlama alâmetleri 
gösteren kötü gidişin çaresini bu-
labilecek mi Türk toplumu? Genç 

yaşta görücü usûlüyle evlendirmeyi çağ-
dışı bulabiliriz. Lâkin, “herşeyi tamam 
olsun da, ondan sonra yuva kursunlar” 
denilerek 30 yaşına kadar insanları 
bekletip “hadi artık mutlu olun” diyerek 
evlendirmenin hangi toplumlarda nor-
mal olduğunu birilerinin açıklaması ge-
rekiyor. O yaşa kadar çoktan yerleşmiş 
karakterler birbiriyle imtizac edemediği 
için “boşanmalar hızla artıyor” diyor 
istatistikler.

Son birkaç yıldır, ajanslar öldürülen 
kadın-kız haberlerine daha fazla yer 
veriyorlar. Seyirci ve okuyucunun bu tür 
haberlere ilgi göstermesinde, toplumun 
kendisinden bir parça bulmasının rolü 
büyük. Bundan 30 sene önce çekilmiş 
bir Ferdi Tayfur-Necla Nazır filminin 
ismi olan “Ya benimsin Ya Toprağın!”, 
aslında aşka ve izdivaca bakışımıza dair 
fazlasıyla ipucu veriyor.  Türkiye zengin-
leşip şehirleştikçe, köyde ve kasabada 
kalması gereken çoğu hasletimiz şehre 
taşınmış durumda. 20 sene öncesine ka-
dar köy romanı bazı ideolojik kesimler 
için pek revaçtaydı. Tarım ürünlerinin 
milli gelirdeki oranı hızla düşüp büyük 
şehirlerdeki iş imkanları arttıkça, şehre 
göç hızlandı. Hepimizin müşahede ettiği 
üzere köylerde artık sadece emekliler 
ve başka yere gitme imkânı kalmayan 
fukara yaşıyor. 

Hakkını yememek lazım, hükümetin 
ulaşıma yaptığı olağanüstü yatırım saye-
sinde her köyün şehre ulaşımı çok kolay. 
Bu sebeple şehirde oturarak da tarlaları 
ekip biçmek mümkün hale geldi. Şehir-
lerdeki eğitim ve sağlık hizmetleri de 
cabası. Ne var ki, toplumsal münasebet-
ler ve aşk, hala köy-kasaba felsefesinin 
üzerine kurulmuş vaziyette. İzdivaç 
gittikçe daha zor ve daha pahalı. Eski-
den toprak veya dükkan babanın malı 
olduğundan aileler oğullarını yanlarına 
evlendirirler; gelinler de kayınvalide-
nin bazen zulüm derecesine varan her 
türlü kaprisine uzun süre katlanırlardı. 
Oğlunu gelinle bir türlü paylaşamayan 
kaynanalar, çocukları olan gelinlerin 
yerini sağlamlaştırdıkça muhalefet ve 
dirençlerini artırmalarını, oğullarına 
ve kocalarına bire bin katarak sürekli 
şikâyet ederlerdi.

Köylerde kız bulmak büyük bir dertti. 
Eğer göze kestirilen, azıcık alımlı, eline 
çabuk, ev, ahır ve tarla işlerini çekip 
çevirecek bir namzet yoksa, komşu köy-
lerden bir kız bulmak icap ederdi.

Anneler münasip birini bulmakta mahir 
değilse, çeşme başında su dolduran, 
ya da dere kenarında çamaşır yıkayan 
kızlardan biriyle hüsn-i alâka kurulursa 
ne âlâ! Köylerde âşıkların görüşmesi 
nispeten daha kolaydı. Çeşme başında, 
tarlada veya harmanda görüşmek ve 
hatta konuşmak mümkündü. Filhakika 
bu alâka mutlaka izdivaçla noktalanma-
lıydı. Aksi düşünülemezdi bile. 

Şehirlerde ise evler birbirine pek yakın, 
hatta cumbaları birbirinin üzerine aban-
mış gibi duran mahalle içlerinde herşey 
iç içeydi. Bütün mahalle adeta birbirinin 
namusunu kollamakla kendini görevli 
sayardı. Kafeslerin baklava dilimleri 
ardında binlerce casus gözü mahalleyi 
beklerdi. Bu şartlar altında, bir aşka dü-
şüp iskemle ile kafesin üst kısmına çıkıp 
bakmak, kapı önünden geçeni seyret-
mek mümkündü. Fakat bunu yapabil-
mek için çok büyük bir cesaret lazımdı. 
Ancak aşk ateşiyle adeta delirmiş olan 
bir genç kız buna cüret edebilirdi. 

Esasen severek ve sevişerek evlenene de 
pek hoş gözle bakılmazdı. Bu, kadınlar 
için “aşüftelik”, erkekler için “çapkınlık” 
damgasıydı. Bu tür izdivaçlardan hayır 
gelmezdi. Gençlerin aşkı biraz ilerledi 

Doç. Dr.
Bülent ARI

You are either mine or 
you are dead!Ya Benimsin Ya Toprağın!
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tıkanıklıkların, kronik istikrarsızlıkların 
en önemli nedenidir.

Yürütme erkini ele geçiren güç, yasa-
maya da egemen olmakta ve yargı ba-
ğımsızlığına el atarak bu erki de işlevsiz 
bırakmaktadır. Yeni Anayasa  çalışma-
ları  için Meclisimizdeki bütün siyasi 
partilerin mutabakatları sağlanmalı, 
demokratik kitle örgütleri, sivil toplum 
kuruluşlarının, toplumun tüm katman-
larının görüşleri alınmalı ve uzlaşma 
esas olmalıdır.

Anayasalar, Devletle bireyler arasındaki  
bir toplumsal sözleşme olduğuna göre; 
Bireyle Devlet ilişkilerini bireye ağırlık 
vererek çözümlemelidir. İktidarlar oy 
çoğunluklarına güvenerek Anayasaları 
kendi çıkarları doğrultusunda yapmak 
isterlerse büyük yanılgı içer-
sine girerler;  Bu Anayasa 
toplumun değil siyasal ikti-
darın parti anayasası olur.

Türkiye’de  büyük operas-
yonlar olduğunu görüyo-
ruz. Bir çok kişinin tu-
tuklandığını görüyoruz.
Siz bir siyasetçi ve eski 
İçişleri Bakanı olarak 
bunların ne anlama gel-
diğini düşünüyorsunuz? 

Sezgin: Maalesef ülke bir 
korku ülkesi, toplum bir 
korku toplumu haline geldi. 
Herkes birbirinden korkar oldu. Artık 
kimse telefonlarda hiçbir görüş, dü-
şünce ve kanaatini belirtemiyor. Hatta 
geyik muhabbeti dahi yapamıyor. Basın 
medya, Üniversiteler, sivil toplum kuru-
luşları ve kurumlar işlevlerini görmekte 
çok zorlanıyorlar. İnsanlar kendilerini 
korku tünelinde görüyor. Bir biri ar-
dınca yapılan irili ufaklı operasyonlar,  
ardı arkası kesilmeyen takibatlar, tu-
tuklamalar ve yargılamalarda ölçünün 
kaçırıldığını, konuların abartıldığını 
düşünüyorum. Suçlamalarda aşırıya 
gidildiği masumiyet kuralına uyulma-
dığı, büyük haksızlıkların yaşandığı gö-
rülmektedir. İddiaların inandırıcılığını 
ve güvenilirliğini yitirdiğini görüyor ve 
üzülüyoruz. Suçlu olanlar varsa cezasını 
çekmeli, haksız ve yanlış tutuklamala-
rın önüne geçilmeli, tutuklama cezaya 
dönüştürülmemelidir. Hükümet devlet 
içindeki kurumlar arasında dengeyi ve 
ahengi sağlamalıdır. Devletin kurumla-
rı, birbirlerine düşürülmemelidir. Bunu 
sağlamak Hükümetin görevidir.

Hükümet bir an önce hem kendi zihnin-
deki ve hem de vatandaştaki korkuları 
gidermek için gerekeni yapmalı; Toplu-
mu  yarınına güvenle bakan bir huzur 
toplumu haline getirmelidir.

İçişleri eski Bakanı  İsmet Sezgin’le 
yaptığımız söyleşi şöyle :

Eski bir siyasetçi olarak, bugün-
kü iktidarın sıfır dış politika diye-
rek yola çıkması ancak başta İsrail  
beraberinde Suriye İran gerginliği, 
Türkiye›de TBMM de sert tartış-
maların yaşanmasını ülke yönetimi 
beraberinde komşularla ilişkilerini 
sağlıklı buluyor musunuz?

Sezgin: AK Parti iktidarı sıfır sorunlu  
dış politika diyerek yola çıkmıştır. Ön-
celeri İsrail’le olan yakınlaşma, Suriye 
ile olağanüstü ilişkiler, Mısır ve Libya 
dostlukları, Ermenistan kapısının açıl-
ma vaatleri, İran la olan temaslar bir 
süre bahar havası yaratır görünmüştür. 
Hemen  hemen  “Van minute” olayın-
dan sonra bahar kışa dönmüştür.

Yanlışlar birbirini izlemiş Libya, Mısır 
ve Suriye de açıkça kendini göstermiş-
tir. Sayın Başbakanın kendilerine özgü 
Ortadoğu politikası sıfır sorun dış po-
litika söylemini çıkmaza sokmuştur. 
İsrail. Suriye ve İran’la büyük sorunlar 
çıkmış ve tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. 
Hükümet dış politikasını ABD ekseni 
doğrultusunda yönlendirmektedir.

Halkın ihtiyaçları açısından yeni 
anayasa çalışmaları hepimizce ma-
lum! İktidarın öncülüğünü yaptığı 
yeni anayasa oluşturma sürecinde 
iktidarın siyasi partilerimiz 

Sivil Toplum Kuruluşları ve toplu-
mun tüm katmanlarının görüşünü 
alarak yeni anayasa yapımı için top-
lum mutabakatını sağlayabileceği-
ne siz inanıyor musunuz?

Sezgin:-Türkiye’nin bir toplumsal uz-
laşmaya ihtiyacı vardır. Türkiye’nin her 
alanda yeniden yapılanması gerektiğine 
inanıyorum. Anayasamız bir milli mu-
tabakat zeminine oturtulmalıdır. Ancak 
böyle Anayasa sivil ve demokratik ola-
bilir. Anayasa da her şey den önce temel 
hak ve özgürlükler çağdaş Anayasalar 
da olduğu gibi evrensel değer ve kural-
ların zemininde güvence altına alınma-
lıdır. Haklar ve özgürlükler istisna değil 
kural olmalıdır. Anayasa; yargıyı çağdaş 
anlamda bağımsız ve tarafsız kılmalıdır. 
Anayasa etkili ve verimli bir yürütmeyi, 
ondan tam anlamıyla bağımsız demok-
ratik denetimi gerçekleştirebilecek bir 
yasamayı ve rejimin güvencesi olan ba-
ğımsız yargıyı hedeflemelidir.

Yürütmeyle yasama tam anlamıyla bir-
birlerinden ayrılmalı ve demokratik de-
netimi mümkün kılan kuvvetler ayrılığı  
teminat altına alınmalıdır. Yasama ile 
yürütmenin iç içe geçmesi demokrasi-
mizin karşı karşıya kalacağı sorunların, 

Constitution would not be the society’s but 
the ruling political party.

As a former politician, what is your 
opinion about the tension that has 
been lived first with Israel then with 
Syria and Iran within the context of 
the current administration’s “zero 
problems in foreign policy” motto?

Sezgin: AK Party set off by saying “zero 
problems in foreign policy”. At first, the 
rapprochement with Israel, extraordinary 
relations with Syria, friendships with 
Egypt and Libya, promises of opening the 
border Gates, contacts with Iran seemed 
as a period of spring for a while. Almost 
soon after the event of “one minute” spring 
time turned into winter.

Mistakes followed each other and showed 
it crystal clear in Libya, Egypt and Syria. 
Mr. Prime Minister’s sui generis Middle 
East policy brought his discourses of zero 
foreign problems into a deadlock. Major 
problems with Israel, Syria and Iran 
occurred and have reached to a dangerous 
extent. The Government directs its foreign 
policy in accordance with U.S. route.

Cases like Ergenekon, 
Sledgehammers e.g. have important 
places on the agenda. What are your 
thoughts as a politician, former 
Interior Minister, regarding this 
issue?

Sezgin:  Unfortunately, the country has 
become a land of fear; society has become 
society of fear. Everyone has become 
anxious about each other. Now, no one 
states opinions, thoughts and ideas on 
phones. Even, no one engages in small 
talks. Pres, the media, universities, 
nongovernmental organizations and 
institutions have great difficulty in 
functioning. People see themselves in 
the tunnel of fear. I think with the large 
and small operations being done one 
another, incessant proceedings, arrests 
and court cases, limits have passed and 
the issue is being exaggerated. It is seen 
that accusations are being exceeded, the 
rule of innocence is being broke, great 
injustices are being done. We are sorry to 
see that the persuasiveness and credibility 
of accusations has been lost. If there are 
guilt, they should be punished. Unfair 
and wrong arrests should be avoided; 
their arrestments should not turn into 
penalties. The Government should 
provide balance and harmony between 
the agencies within the state. The State 
institutions should not fall out with each 
other. It is the task of the Government to 
provide this.

The Government should make sure to 
resolve the fears both in his mind and in 
the mind of the public. It should render the 
society into a society of peace, confident 
about its future. 

Our interview with the Former 
Minister of Interior İsmet Sezgin 
is as follows:

There is no doubt that the new 
constitution process is an obligation 
in terms of public’s needs! Do you 
believe that the government could 
provide a social agreement within 
the scope of constituting a new 
constitution process which was 
pioneered by the government by 
taking the opinions of political 
parties, Non Governmental 
Organizations, all strata of society?

Sezgin: Turkey needs a social 
consensus. I believe that Turkey should 
be reconstructed in all fields. The 
constitution should be placed in a national 
reconciliation. This is the best possible 

way of civilian and 
democratic constitution. 
All fundamental rights 
and freedoms should 
be secured on the basis 
of universal values and 
rules in the Constitution 
as in all other modern 
Constitutions before 
anything else. Rights and 
freedoms should be rules 
rather than exceptions. 
The Constitution makes 
the judiciary independent 
and impartial in the 
contemporary sense. 
Constitution should make 

the judiciary independent and impartial in 
the contemporary sense.

Legislation and enforcement must be 
completely separated from each other and 
the separation of powers that enables 
the democratic supervision has to be 
guaranteed. Intertwine of legislation and 
enforcement is the most important reason 
of the problems, bottlenecks and the 
chronic instability that our democracy will 
have to face. 

The power that has seized the executive 
force, has been dominating over the 
legislation and by interfering the judicial 
independence has been making this force 
dysfunctional. For the preparations of the 
new Constitution, reconciliations of all 
political parties should be done, opinions 
of democratic mass organizations, 
nongovernmental organizations,  all 
strata of society should be asked and a 
consensus should be provided.  

As the Constitutions are social contracts 
between the states and the communities; 
the relations between the state and an 
individual should be set by focusing 
on the individuals. If the governments 
regulate the Constitution according to 
their interests by relying on their majority 
of votes, they fall into a big mistake. This 

İçişleri eski Bakanı İsmet Sezgin güncel 
konularda görüşlerini açıkladı.

The views of former Interior Minister 
Ismet Sezgin on current issues

Sezgin: Dış politikada 
bahar havası kışa döndü

Sezgin: Spring time in 
foreign policy has turned 
into winter 



21Temmuz - Ağustos 2012
Sivil İNİSİYATİF

Siyasette hareketli
günler başlıyor

Days of action 
ahead of politics

the AK Party Deputy Chairman 
Ekrem Erdem made a statement 
that humiliated Kurtulmuş

However the fact that he is found 
close by the AK Party voters and 
he clearly exists in the plans of 
PM Erdoğan, such objections will 
fade immediately.

I do not think there will be large 
separations from the government 
party despite all objections. 

These will only be limited to those 
who will not have a future in the 
party or who prefer to commit 
political suicide like former 
Minister of Finance Abdüllatif 
Şener did in 2007.

In any case, this movement is a 
very successful one for AK Party.

Kurtulmuş factor should not 
be underestimated for a post-
Erdoğan era in AK Party.

In fact he is the only name who 
can carry the party on its current 
level. 

The inclusion of former 
Democratic Party Chairman 
Süleyman Soylu to the party 
will be another tactical success 
by Erdoğan among center right 
voters.

The AK Party administration staff 
shall be formed according to this 
new project in the near future.

However there is one part missing 
in this puzzle.

Where will Abdullah Gül be at this 
photograph?

Without defining his position, it 
will not be possible to take a clear 
picture of post-2014 Turkey.

It might be an option that 
Erdoğan becomes the president, 
and Gül and Kurtulmuş being the 
Prime Minister (or Vice President) 
and the other Chairman of AK 
Party. 

The political future of Abdullah 
Gül shall also shape the political 
administration of the country for 
the future.

Days full of action and scenarios 
are ahead of the internal politics 
of Turkey and political analysts, 
which were bored these days

The inner politics, which 
was experiencing calm 
days compared to the 

foreign policy, was revived by PM 
Erdoğan, who is very skilful in 
setting and changing agendas, and 
he turned the long-talked story 
of AK Party-Numan Kurtulmuş 
(Chairman of HAS Party) unity 
into a concrete outcome.

The meeting between Erdoğan 
and Kurtulmuş is important for 
being the first step of the project, 
which was waited for long time at 
the bases of both parties.

It is not a secret that PM Erdoğan, 
who will not be running for the 
elections in 2014 according to the 
charter of his party, is getting 
prepared for the presidential 
elections at the same year.

Therefore he is searching for a 
strong and charismatic leader to 
entrust the party to.

The current AK Party staff lacks 
a strong name who will replace 
Erdoğan.

Even though there are names 
like Vice PM Arınç and FM 
Davutoğlu, who have bright 
political careers, it is not possible 
to say these names bear leadership 
characteristics like Erdoğan.

It seems not possible that these 
names, which can play the role 
of being the second man after a 
strong leader, can carry AK Party 
at the same level as today.

In fact the party members and 
the public were expecting a share 
of duties between President 
Abdullah Gül and PM Erdoğan 
similar to that happened in Russia 
between Putin and Medvedev.

However we still do not have a 
clear answer whether President 
Gül will be satisfied with the PM 
position after his term at the 
Presidency.

In fact it is not even clear whether 
there will be a PM position after 
2014; it is possible that we may 
have a presidency system similar 
to that in the US.

Anyway, Mr. Kurtulmuş is a 
strong leader candidate for AK 
Party, even more than some of the 
current party officials.

With his political vision and 
intellectual identity, Mr. 
Kurtulmuş can easily fill the gap 
that will be created by Erdoğan.

There will definitely be some 
objections to him from the party.

We still remember an example 
of such objections when one of 

alması parti içinden yükselmesi 
muhtemel itirazları bastıracaktır.

Nitekim birkaç gün önce AK Parti 
yöneticilerinden Ekrem Erdem’in 
açıklamaları tamamen bu rahatsız-
lığın bir yansımasıydı ve Numan 
Kurtulmuş gibi bir ismi rencide 
edebilecek nitelikteydi 

Çünkü “Numan Kurtulmuş partimi-
zin bilmem kaç bininci üyesi olabilir” 
türü bir açıklama ancak ve ancak 
bu isimden duyulan rahatsızlıkla 
açıklanabilir, aksini söyleyebilecek 
olan var mı?

Kurtulmuş’lu yeni bir oluşuma 
parti içinde itirazlar yaşansa da 
güçlü bir iktidar partisini bırakıp 
gidecek ölçüde kopuşlar beklemi-
yorum. 

Tek tük ayrılışlar olsa bile bu ancak 
siyasetten bir beklentisi kalmayan 
ya da Abdüllatif Şener örneğinde 
olduğu siyaseten intiharı seçen 
isimlerle sınırlı kalacaktır.

Kim ne derse desin, AK Parti için 
bu hamle çok yerinde ve başarılı 
bir hamledir.

Başkanlık (veya Cumhurbaşkanlı-
ğı) koltuğuna oturması artık nere-
deyse kesin olan Erdoğan sonrası 
AK Parti’de Kurtulmuş ismini hiç 
kimse hafife almamalıdır.

Partiyi, bugünkü siyasi aktörler 
arasında, mevcut oy potansiyelin-
de taşıyabilecek yegâne isim Nu-
man Kurtulmuş’tur. 

Benzer bir şekilde eski DP Genel 
Başkanı Süleyman Soylu’nun da 
bu hamlenin devamı olarak partiye 
kazandırılması yine taktiksel bir 
başarı olacaktır.

Önümüzdeki dönemde AK Parti 
yönetim kadroları yeni proje doğ-
rultusunda oluşacaktır.

Ancak puzzle’da eksik bir parça 
vardır.

Bütün bu denklemde Abdullah Gül 
nerede olacak, nerede duracaktır?

Bu parça tamamlanmadan 2014 
sonrası Türkiye yönetim kademe-
sinin tam bir fotoğrafını çekmek 
mümkün değildir.

Acaba Erdoğan’ın Devlet Başkanı, 
Gül ve Kurtulmuş’tan birinin Baş-
bakan (veya Başkan Yardımcısı) di-
ğerinin de AK Parti Genel Başkanı 
olduğu bir plan mümkün olur mu? 

Abdullah Gül’ün siyasi geleceği 
aynı zamanda gelecek dönemde 
ülkenin de siyasi yönetimin şekil-
lenmesinde rol oynayacak.

Gayet sakin günler geçiren Türkiye 
iç siyaseti ve sıkıntılı g ünler geçi-
ren siyasi analistler için hareketli 
ve bol senaryolu günler de başla-
mış oluyor.

Dış politikada yaşanan ha-
reketliliğe nazaran daha 
sakin günler geçiren iç 

siyaseti hareketlendirmeyi, gün-
dem belirleme konusunda mahir 
olan Sayın Başbakan başardı ve bir 
süredir gündemde olan AK Parti-
Numan Kurtulmuş flörtünü soyut 
bir konu olmaktan çıkarıp somut 
bir eyleme dönüştürdü.

Dün gerçekleşen Erdoğan-
Kurtulmuş görüşmesi, uzun süre-
dir beklenen ya da her iki partinin 
tabanında temenni edilen bir 
projenin ilk adımının atılması an-
lamında bir anlam taşımakta.

Parti tüzüğü uyarınca 2014 yılın-
daki seçimlere giremeyecek olan 
Başbakan Erdoğan’ın yine aynı yıl 
yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine hazırlandığını artık 
sokaktaki çocuklar bile biliyor.

Bu nedenle partiyi emanet edecek 
güçlü ve karizmatik bir lider arıyor 
Sayın Başbakan.

AK Parti’deki mevcut kadroda 
Erdoğan’ın yerini dolduracak bir 
isim görünmüyor.

İlk akla gelen Arınç, Davutoğlu 
gibi isimler her ne kadar siyaseten 
başarılı ve parlak bir siyasi kariyere 
sahip olsalar da Başbakanın sahip 
olduğu liderlik özelliklerini taşıdık-
larını söylemek pek de mümkün 
değil.

Güçlü bir liderin arkasında güçlü 
birer ikinci adam olabilecek bu 
isimlerin, Sayın Başbakanın kişisel 
olarak sürüklediği AK Parti’ye aynı 
başarıları yaşatmaları mümkün 
görünmüyor.

Aslında tabanın ve de kamuo-
yunun beklentisi Erdoğan ile 
Cumhurbaşkanı Gül arasında 
Rusya’daki Putin-Medvedev örne-
ğinde olduğu gibi bir görev paylaşı-
mı olması yönündeydi.

Ancak Sayın Gül, şimdiki maka-
mından sonra Başbakanlık koltu-
ğuna oturur mu net bir cevap yok 
elimizde.

Kaldı ki 2014 yılından sonra Baş-
bakanlık makamı olmaya devam 
edecek mi ya da ABD örneğindeki 
gibi tam başkanlık sistemine mi 
geçeceğiz, bu konu da henüz belir-
gin değil.

Öyle ya da böyle, AK Parti için 
güçlü bir potansiyel lider adayıdır 
Numan Kurtulmuş, hatta şimdi 
partide olan bazı isimlerden bile 
daha fazla.

Gerek birikimi, gerek vizyonu 
ve entelektüel düşünce tarzıyla 
koltuğu çok rahat dolduracak bir 
isimdir.

Numan Kurtulmuş elbette ki he-
men gelir gelmez partide lider kol-
tuğuna oturacak değildir.

Ancak hem AK Parti tabanının be-
nimsediği bir isim olması hem de 
bizzat Sayın Başbakanın kafasın-
daki projede güçlü bir şekilde yer 

Muhammed İkbal 
SAYLIK
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Jung’un (1875-1961) kullandığı ma-
nada hiss-i kalbe’l-vuku/sevk-i kade-
ri) da burada zikretmek icap eder. 

Örneğin hayatta kalma güdümüzün 
sevkettiği yönde insan yiyecek ve 
içecek tüketecektir. Hangi yiyecekleri 
ve içecekleri tüketmesini bu üç yol 
söyler. Bir insan mesela: “Ben başka-
sından ne parasıyla ne hediye olarak ne 
de zorla -ki “özel mülkiyet” olmasa da 
komünist yanlıfikirde (ideology) bile 
başkasının malını almak hırsızlıktır ve 
suçtur- yiyecek almam hatta doğada 
bulunan bir ağaçtan bile bir meyve 
koparmam. Ancak kendi emeğimle ye-
tiştirdiklerimden yerim” diyebilir. Bu 
hayatta kalma güdüsünün bir parça-
sına hâkim olma (hür olma) amacıyla 
yapılan bir harekettir. Bir başka örnek 
kendini geliştirme güdüsünü tatmin 
etmek isteyen birinin gününün çoğu-
nu bedeni ibadet yaparak geçirmesi, 
uyumamak için saçlarını tavana 
asması, yıllarca bir lokma ile iftar ya-
parak oruç tutması, orasına burasına 
şişler sokması, ateşler, camlar üze-
rinde yürümesi, çivili yataklarda yat-
ması da güdülerinin kölesi olmaktan 
kurtulmaya yani hürriyetin sınırlarını 
genişletmeye matuftur.

Burada tartışılması gereken bu tu-
tumların insan ve toplum yaşamını 
ne kadar denge ile sağlayacak hare-
ketler olduklarıdır. 

Güdülere cevap vermede tutulan 
ikinci ve üçüncü yolların ise genellikle 
insanın güdülerine cevap verirken 
dengeli olunması fikri üzerine kurul-
muş hayat tarzları önerdikleri kabul 
edilir. 

Kısaca insan güdülerine dur der ve 
hürriyetini genişletirken bunu bi-
reysel olarak yapabilirken kamusal 
alanda da güdülerine dur diyerek aynı 
ferahlığı yani hürriyetini genişletebi-
lir. 

Kamusal alanda güdülerine nereye 
ve ne zamana kadar dur diyeceği ise 
kültürlere ve vicdanlara göre değişir. 
Şöyle ki: Bir güdünün sevkettiği şeyin 
yanlış olduğunun kabul edilmesi yu-
karıdaki gibi üç yolla (his, kabuller ve 
itaatler ile) olur. Yanlış olduğu kabul 
edildiğinde hürriyet fikri ile hareket 
eden insan o güdülerini tatmin et-
mekten vazgeçer. Ancak çok açıktır 
ki tüm kültürler için ortak yanlışlar 
varsa da bir kültürde/vicdanda yanlış 
kabul edilen başka bir kültürde/vic-
danda yanlış kabul edilmeyebilir. Bir 
kültür içinde yetişen biri de güdüleri-
ne bu yargılar içinde -vicdanın oluşu-
mu kültürden bağımsızlığı oranında 
da- vicdanına göre cevap verir. Kamu-
sal alanda herkesin kendini nereye ve 
ne kadar geri çekeceği ve(ya) çekmesi 
gerektiği sorusu işte bu şekilde belir-
lenir.

Sonuç olarak hürriyet güdülere cevap 
verirken hissedilerek, öğrenilerek, ka-
bul ve itaat edilerek elde edilen yan-
lışlara boyun eğmeme ile ortaya çıkar, 
yaşanır olur ve dengeli toplumsal bir 
bütünü oluşmasına imkân tanır.

Herkese hürriyet dolu bir hayat dile-
rim.

alana gelecekte var olacak olanları da 
bağlayacak özellikler ve aygıtlar vaze-
dilir. O alanda insanlar güdülerinin 
kölesi olmamak için akıllarını kulla-
narak hayvan olmaktan uzaklaşmaya 
çalışırlar ve çalışacaklardır. Çünki bu 
yapılmadığı ve tek başına yaşamaya 
devam edildiği takdirde etrafta güdü-
lerinin kölesi (özgür) olan biri(leri)
nin o tek başına yaşayanı yok etmesi 
imkân dâhilinde olduğu bilinmek-
tedir. Artık insan haysiyetine dayalı 
kamusal alan kurulmuştur. Devletin 
nüvesi atılmıştır (bunun da Jean-
Jacques Rousseau’nun (1712-1778) 
ortaya koyduğu içtimai mukavele ku-
ramından farklı olduğunu söylemeye 
gerek yok). Bu kamusal alanın korun-
ması için yasama, yürütme ve yargı 
organları yavaş yavaş teşekkül etmeye 
başlar. Kamusal bu alanda hürriyeti 
arttırmanın önünde herhangi bir 
engel yoktur. Bu türden bir kamusal 
alanda hürriyeti arttırmak için özel 
mülkiyet kamusal alan ayrımı özgür-
lüktekinin tersine silikleşmektedir. 
Hatta kamusal alan hürriyetlerin art-
tırılması ve tadına varılması için özel 
mülkiyete nispeten çok daha elverişli 
imkânlar sunar. Çünki kamusal alan 
özel mülkiyete oranla canlı-cansız 
varlıklarla çok daha sık ve yoğun 
olarak karşılaşılan alandır. Bu alanda 
canlı-cansıza karşı insan güdülerinin 
acımasız yönlendirmelerine insan 
olma haysiyeti dolayısıyla ve hür olma 
derecesiyle doğru orantılı olarak dur 
diyebilecektir.

Hürriyet kavramı üzerine kurulu bir 
kültür ve medeniyette yüceltilecek 
olan ve üstünlüğün kıstası şüphesiz 
insan olma haysiyetidir. Tekrar ediyo-
rum çünki hürriyet kavramı üzerine 
tesis edilmiş bu tür medeniyetlerde 
“insan ancak güdülerine hâkim olabil-
diği, onlara istediği vakit dur diyebildiği 
zaman insandır” tanımı kabul edilir.

Burada özgürlükte olduğu gibi hür-
riyette de insanın güdülerine hâkim 
olabilmesi için güdülerine nasıl cevap 
verdiğine bakmamız gerekir. İnsan 
güdülerine nereye ve ne zamana ka-
dar dur demelidir ki hem hürriyeti 
artsın hem de toplumsal bir hayata 
müsait davranış sergilesin?

Yukarıda bahsettiğim ilk iki sınıfta 
yeralan güdülere ölmeyecek kadar 
cevap veren insanların toplumsal ha-
yat sürmeleri dolayısıyla da kültürel 
bir ortam ve medeniyet oluşturmaları 
pek mümkün gözükmemektedir. Bi-
zim burada ele aldığımız bakış açısı 
barışçıl, huzurlu ve dengeli insani ve 
toplumsal hayat olduğu için her ikisi-
ni de sağlamaya yönelik bir tutum ile 
ilgileniyoruz. Yoksa öğretilerdeki aşırı 
riyazet, züht ve oruçlar (asceticism) 
konumuz haricidir.

Bu yüzden nereye ve ne zamana ka-
dar güdülere dur demeli, hürriyetimi-
zi ne kadar genişletmeliyiz sorusu bu 
noktada karşımıza çıkar.

İnsanlar özgürlük yazısında gördü-
ğümüz gibi güdülerine üç yolla cevap 
verirler. Bunlar arasında hatırlatalım 
içgüdü yoktur: 1. Kendi denemeleri 
ve fikir yürütmeleriyle, 2. Başkala-
rının tecrübelerine, 3. Hiç kimsenin 
denemediği ancak üstün olduğu kabul 
edilen bir gücün emirlerine itaat ede-
rek. Bunun yanına yine irade dışında 
vukua gelen şaikayı (Carl Gustav 

bazen bir ömür de olabilir), üreme 
güdüsünü tatminden ise tamamen 
feragat edebilir. Bunu bir hayvanın 
yapması ise imkânsızdır (şartlı ref-
lekslerle öğrenme bir istisna değildir. 
Hayvanların küsme ve tavır koymaya 
benzer davranışları beraberinde ye-
memeye başlamaları bir tercih değil 
geçirdikleri sarsıntı (trauma) sonucu 
ortaya çıkan ve engel olamadıkları 
zihinsel emirler neticesidir). Dediğim 
gibi bu durum insanın doğumundan 
itibaren cari değildir. Bir bebeğin ak-
lını güdülerine baskın olacak şekilde 
kullanmayı öğrenecek raddeye kadar 
rahatlıkla güdülerinin kölesi oldu-
ğunu söyleyebiliriz. O halde insan 
doğduğunda (doğuştan) özgür doğar 
sonra hür olmaya başlar diyebiliriz. 
Doğduğunda insan olarak özünü gür-
leştirmek için özgürlük üzerine hare-
ket ederken aklını güdülerine baskın 
olacak şekilde kullanmayı öğrenecek 
raddeye geldikten sonra hayvandan 
farklılaşmaya ve hürriyet üzerine ha-
reket etmeye başlar.

Denklem kısaca güdülerimize ne ka-
dar hâkim olabilirsek hürriyetimiz o 
nispette artacaktır şeklinde kurula-
bilir.

Hürriyet kavramı üzerine inşa edilen 
toplumsal ve siyasi yapılanmaların 
bu kavrama yükledikleri anlam ise 
şöyledir:

Özgürlük kavramını ele aldığım za-
manki gibi gayet ilkel bir mekân ve 
zaman tasavvur edelim. Önüne geleni 
devirebilecek kadar güçlü kuvvetli 
bir insan hürriyetini yaşamak, kay-
betmemek ve onu mümkün mertebe 
arttırmak yani hem başkalarına köle 
olmamak hem de kendi güdülerine 
olan hâkimiyetini ziyadeleştirmek 
için hayat yolculuğuna çıkar ve bu 
yolda ilerler. Yolda bir insanla karşı-
laştığında hayatta kalma güdüsünü 
tatmin etmek ve köle olmamak için 
onun tarafından alt edilmemeye ça-
lışır. Bunun için ya kaçar ya da güç 
kullanarak karşısındakini etkisiz hale 
getirir. Bu arada karşılaştığı insanı 
alt ederek mallarına el koymaması 
ve onu köleleştirmemesi ancak bunu 
yapmaya kendisini sevk eden güdüle-
rine dur diyebilecek hâkimiyete sahip 
olması ile mümkündür. Aksi takdir-
de güdülerini gürleştirme yolunda 
hareket edecektir ki buna özgürlük 
dediğimi biliyorsunuz. İnsan burada 
güdülerine yenik düşmeyerek karşı-
sındakini ezmediğinde hayvandan 
farklı olma yani insan olma haysiyeti 
ile hareket etmiş olur. Böyle davra-
narak özgürlükteki gibi yine “aklı”nı 
kullanmış olur ama burada esas saik 
özgürlükteki gibi kendi çıkarını aza-
mileştirmek değil insan olma haysiye-
tidir. Hatırlanacağı üzere özgürlükte  
“Bir başkası benim özümü yok etmesin 
diye ben seninkini yok etmiyorum!” 
diyerek aklını kullanarak çıkarını 
gözetmek sözkonusu iken burada 
“Senin özünü zedelemiyorum veya yok 
etmiyorum. Çünki hayvan değilim ve 
güdülerimin kölesi olmak istemiyorum” 
şekline girer. Burada da akıl kullanılır 
ama bu sefer insan olma haysiyeti 
esastır. Başkalarına zarar vermemek 
için değil ama kendinin kölesi olma-
mak için hareket edilir. İşte bu nok-
tada özgürlük üzerine tesis edilmiş 
olandan ayrı bir dokunulmazlık alanı 
(kamusal alan) inşa edilmiş olur ve bu 

Sivil İnisiyatif ’in üçüncü sayısın-
da özgürlük kavramını ele almış, 
tanımlamış ve tarif etmiştim. 

Şimdi sıra geldi hürriyet kavramına.

Hürriyetin en kısa ve özlü tanımı hür 
olma halidir. Tarifi ise şöyledir: Hür-
riyet bir kelime ve bir takıdan oluşur: 
Hür ve yet. -Yet eki burada olma, oluş 
ve içinde bulunulan hali gösterir. Me-
deniyetin medeni olma halini göster-
mesi gibi.

Pekiyi hür ne demektir?

Bazı kelimeleri anlatmak için ter-
sinden bir yol izlemek birçok insana 
daha kolay ve anlaşılır gelir. Biz de bu 
sefer bu yolu tercih edelim. Hür, köle 
olmayan demektir. Köle olmamak ise 
iki kademelidir. Bu iki kademe ger-
çekleştiğinde kişi gerçekten ve tam 
manasıyla hür olur. Birinci kademe 
başkasının kölesi olmamaktır. Bu açık 
olduğu için üzerinde durmuyorum. 
İkinci kademe çetrefillidir: Kendinin 
kölesi olmamaktır. Açıklayayım. 

Ancak önce hürriyet kelimesinin 
Jean-François Lyotard’ın différend 
kelimesi (Le Différend, Paris 1984) 
gibi başka dillere tek kelime ile tercü-
me edilmesinin mümkün olmadığını 
söyleyeyim. Hürriyet için enslavement 
kelimesi teklif olarak getirilebilirse de 
bu yeterli değildir. Çünkü enslavement 
kelimesinde kendi kendinin kölesi ol-
mama hali yani self-enslavement anla-
tım dışı kalmaktadır. Bunun yanında 
hürriyeti freedom (Freiheit) ile çevir-
mek freedomın çağrışımları yüzünden 
mümkün gözükmemektedir.

Özgürlük yazısında da belirttiğim gibi 
insan ve hayvanda güdüler vardır ve 
bunlar ortaktırlar. Bu güdülerin ha-
rekete geçmesiyle nefs görünür olur. 
Varolan birçok güdüyü sınıflandırdı-
ğımızda bunları üç ana başlık altında 
toplayabiliyoruz:

1. Hayatta kalma güdüsü.

2. Üreme güdüsü.

3. Kendini inşa etme güdüsü.

Güdüler tatmin edilmek için insan 
ve hayvanları harekete sevkederler. 
İnsan ile hayvan arasındaki fark da 
bu noktada açığa çıkar. İnsan için 
konuşan hayvan (hayvan-ı natık), 
siyasi, düşünen, sorun çözen hay-
van gibi yakıştırmalar yapılmıştır. 
Aslında hiçbiri gerçek ile tam olarak 
örtüşmez. Nitekim soyut kavramları 
olmasa da yunusların da çok gelişkin 
bir dile sahip olduklarını, hayvanların 
düşünebildiğini, sorun çözebildikle-
rini biliyoruz. İnsan ile hayvan ara-
sındaki esas fark güdülere dur deyip 
diyememede saklıdır. Hayvanlar bu 
manada güdülerinin kölesidirler. 
Güdüler onları ne zaman ve nerede 
hangi yöne sevk ederlerse hayvanlar 
bu güdülerini ne olursa olsun tatmin 
etme çabası içine girerler. İnsanlar ise 
akıllarını güdülerine baskın olacak 
şekilde kullanabilmeyi öğrendikleri 
çocukluk zamanlarından itibaren 
güdülerine dur diyebildikleri için 
güdülerinin sevkettiği yöne gitmek 
zorunda değillerdir. Kısaca insan -ta-
nımı gereği ve hayvandan farklı yönü 
itibariyle- güdülerinin kölesi olma-
yandır. Örneğin bir kimse kaçırmak 
istemediği bir faaliyet veya faaliyetler 
bütünü için yemesinden, içmesinden 
belli oranlarda, belli zamanlarda (bu 
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3. Obeying instructions of a power 
not experienced by anyone, but 
whose superiority is accepted. In 
addition, we should also mention 
here “saika” (motive, incentive), 
which occurs beyond our control or 
as used by Carl Gustav Jung (1875-
1961) “hiss-i kalbe’l-vuku/sevk-i 
kaderi” (foresee). 

For instance man will consume food 
and drink when directed by survival 
motive. These three ways will tell him 
which food and drinks to consume. A 
man for instance might say: “I will not 
accept food from anyone else whether 
through buying, as a gift nor by force – 
even if there is no private property, even 
in communist ideology taking someone 
else’s property is theft and is a crime – 
and even I will never take a fruit from 
the nature. I will eat only what I have 
produced”. This is an action made 
towards controlling a part of the 
survival motive (being independent). 
In another example, actions of 
someone who is trying to satisfy the 
motive of self development, such 
as spending all day with physical 
worships, hanging hairs to ceiling to 
avoid sleeping, fasting for years with 
only a small piece eaten at breakfast, 
spitting oneself, walking on fire and 
broken glasses, lying on nailed beds 
are all aimed at trying to avoid being 
a slave of the motives and expanding 
borders of independence.

What should be argued here is how 
these manners can balance the 
human and social life. 

It is accepted that when replying to 
motives, the second and third ways 
suggest lifestyles based on being 
balanced when replying to one’s own 
motives. 

Briefly when a person can stop 
his/her motives and expand own 
independence, and manages this 
personally, he/she can expand 
independence by stopping his/her 
motives in public sphere. 

The extend and limit of motives 
in public sphere depends on 
cultures and consciences. Accepting 
something directed by a motive is 
wrong is made via the three ways 
(feelings, admittances and obeys) 
stated above. When accepted 
wrong, man acting with the idea 
of independence relinquishes from 
satisfying those motives. However it 
is very clear that even though there 
common mistakes for all cultures, 
something accepted as a mistake in 
a certain culture/conscience might 
not be considered as such another 
culture/conscience. Someone 
brought up in a culture will reply 
his/her motives according to own 
conscience within such reasoning. 
The question of the limit for someone 
to draw himself/herself backwards is 
identified as such.

As a result, independence is obtained, 
lived and formulates a social integrity 
through not submitting to errors 
that come out through feeling, 
learning, accepting and obeying when 
replying to motives.

I wish you all a life full of 
independence.

one built on freedom is constructed, 
and features and instruments, which 
will bind even the future beings, are 
preached to this area. At that space, 
man try to get away from being an 
animal by using their mind in order 
not be slaves of their motives. In 
case they do not, and continue to 
live alone, it is possible that someone 
living around and who is slave (free) 
of own motives will destroy that 
person living by himself/herself. Now 
a public sphere based on man’s honor 
has been established. The core of the 
state has been established (it should 
be noted that this is different than 
the “social contract” theory developed 
by Jean-Jacques Rousseau (1712-
1778)). In order to protect this public 
sphere, legislation, execution and 
jurisdiction powers are established 
slowly. There is not any barrier 
before increasing the freedoms in the 
public sphere. In order to increase 
the independence in such a public 
sphere, the differentiation between 
the private property and public 
sphere become more obscure as 
opposed to what is seen in freedom. 
Furthermore, public sphere presents 
more appropriate facilities to 
increase and enjoy freedoms when 
compared to private property because 
public sphere is an area where one 
can meet beings more often than in 
private property. At this space, it will 
be possible to stop brutal directions 
of human motives with human honor 
and degree of independence.

In a culture and civilization based 
on the concept of independence, 
the criterion of superiority is no 
doubt the honor of being human. 
It is worth repeating that in such 
civilizations based on the concept of 
independence the definition of; “man 
only becomes man when he is able to 
control his motives and stop them at 
anytime” is accepted.

Here for independence, just as 
in freedom, we have to see how a 
man can reply to his motives to 
control them. To what extent and 
until what time should a man say 
“no” to his motives so that both his 
independence shall increase and 
show behaviors appropriate for social 
life?

It is not possible for people who 
reply the first two classes of motives 
mentioned above as “enough to 
survive” to live a social life and thus 
establish a cultural environment 
and civilization. The point of view, 
which we address here, is peaceful 
and balanced human and social 
life, therefore we are dealing with 
a manner to provide both of them. 
Otherwise, the excessive asceticism, 
piety and fasting in the disciplines 
are matter of another subject.

Therefore we face the questions of 
until what extent and what time shall 
we stop motives, how far shall we 
expand our independence.

As we had seen in the article 
“freedom”, men reply their motives 
in 3 ways. We should remind you 
that instincts are not among these: 
1. Through their experiences and 
reasoning, 2. Experiences of others, 

from eating, drinking at certain 
amount and times (sometimes 
during entire life) or from motive 
of reproduction completely. Such 
a case is not possible for an animal 
(learning through conditioned 
reflexes is not an exception. The 
attitudes like stopping eating, which 
come out together with repining or 
attitudinizing, are not their choices, 
but rather results of the mental 
orders, which come out as a result of 
a trauma that they cannot block. As 
I stated earlier, this situation is not 
current since the birth of human. 
We may argue that a baby, until (s)
he learns how to use mind to control 
motives, is a slave to his/her motives. 
So we may say that man born free 
and then starts being independent. 
After birth, as he/she starts to free 
his/her soul, after becoming capable 
enough to use mind superior to the 
motives, starts differentiating from 
animals and move on independence.

The equation can be briefly 
formulated as “our independence will 
increase as much as we control our 
motives”.

The meaning loaded on the concept 
of independence by social and 
political structures is as such:

Let’s imagine a really primitive place 
and period similar to that when 
I addressed the term “freedom”. 
A person who is strong enough 
to smash down everything on his 
way, starts a life journey to live his 
independence, not to lose it and 
increase it as much as possible in 
order not to be slave to others and 
also to increase his dominancy on his 
motives. When he meets someone 
during this journey, he tries not 
being overcome by this person to 
satisfy his motive of survival and 
not be a slave. To achieve this he 
either runs away or fights with the 
other person. At this point, the only 
way to stop himself from seizing the 
properties of the other person and 
making the person his slave is only 
possible to have full control over 
the motives guiding him. Otherwise 
he will move towards increasing 
the motives, which you know I call 
it freedom. When the human is 
not defeated by his motives at this 
point and does not crush the other 
person, he is accepted as having acted 
with human honor, different from 
being an animal. Acting such, he 
has used his “mind” as in freedom, 
but the main motive here is the 
human honor rather maximizing 
self interest as in freedom. As you 
may recall while in freedom the 
main point was to search after own 
interest by using own mind with the 
statement “I am not destroying you’re 
your essence so that some other does 
not destroy mine”, here it turns out to 
the statement of “I am not damaging 
or destroying your essence because I am 
not an animal and do not want to be 
a slave of my motives”. Here we also 
use the mind but at this point the 
main thought is the honor of being 
human. The action is not for harming 
others but for not being own slave. 
Right at this stage an immunity area 
(public sphere) different than the 

In the third edition of the “Sivil 
İnisiyatif”, I had addressed, 
defined and explained the term 

“freedom” (özgürlük). Now we will 
talk about the term “independence” 
(hürriyet).

The shortest and brief definition 
of “independence” is “being 
independent”. Then what is “being 
independent”?

It is sometimes more easier and 
understandable to follow the other 
way around in order to explain some 
terms. This time we will prefer this 
method. Independent means “one 
who is not dependant”. Not being 
dependant has two phases. When 
these two phases are actualized, 
the person is really and exactly 
independent. The first phase is not 
being dependant (slave) to anyone 
else. Since this is very clear I am not 
going to explain it. The second phase 
is complex; it is not being a slave to 
oneself. Let me explain. 

But before this, I would like to state 
that the word “independent” cannot 
be translated into other languages 
with a single word as Jean-François 
Lyotard’s word différend (Le Différend, 
Paris 1984). Although one can 
suggest the word enslavement for 
“hürriyet”, it is not sufficient because 
in word enslavement, the situation of 
being one’s own slave in other words 
self-enslavement is out of the context. 
In addition, it is also not possible 
to translate the word “hürriyet” 
as freedom (Freiheit) due to the 
connotations of the word freedom.

As I also mentioned in my article 
“Freedom”, human and animals 
have some common motives. As 
these motives become active the 
self becomes visible. As we classify 
many existing motives we see them 
classified under three headings:

1. Survival motive.

2. Reproduction motive.

3. Self construction motive.

Motives activate human and animals 
to be satisfied. The difference 
between man and animals comes 
out at this point. Man has been 
labeled as the “speaking animal (Ar. 
haywan al natiq), political, thinking, 
problem solving and etc. In fact 
none of these are exactly real. As a 
matter of fact, even though they do 
not have concrete concepts, we know 
that dolphins have a very developed 
communication; some other animals 
can think and solve problems. The 
main difference between man and 
animal lies behind the ability to 
cease their motives. The animals 
at this point are “slaves” of their 
motives. When and wherever their 
motives guide them, the animals 
are in a struggle to satisfy their 
motives. As for the human, since 
learn to use their mind in a way to 
overcome their motives and cease 
their motives since childhood, they 
are not directed by their motives. 
Shortly man is not a “slave” of the 
motives, as opposed to the animals. 
For instance, a person, for an activity 
or a set of activities, he/she does 
not want to miss, can relinquish 
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rinin sahibi.

Evet şu anda görevini 
keyifle yaptığı  Meteoro-
lojinin Sesi Radyosunda 
devam ediyor. Zeynep 
KÖŞKER’in  yapımcılığını 
ve sunuculuğunu üstlen-
diği  Hayata dair Progra-
mı Türkiye’nin en havalı  
Radyosu Meteorolojinin 
Sesi radyosundan, Per-
şembe günleri, 16.15 ile 
17.00 saatleri arasında, 
canlı olarak yayınlanıyor. 

Zeynep KÖŞKER Her 
zaman dinleyenlerine şu 
mısralarla sesleniyor.

İnsanın yüzü süs

Yüzünün süsü göz

Aklın süsü dil

Dinin süsü sözdür.  (Yusuf has Hacip)

Kendisini evinde ziyaretimizde adeta 
bir müzeyle karşılaştık.  Bu kadar ödül 
ve kültürel birçok sanat eserlerini bün-
yesinde toparlayan kıymetli hocamız 
bizleri hoş misafir perverliği ile de ken-
disine  hayran bıraktı.

Söz dilini gönül diliyle buluşturan gönül 
dostumuza Zeynep KÖŞKERE başarılar 
diliyoruz. gönlünden sevgi, yüzünden 
gülücük eksik olmasın…

bulundu.

Engelliler, kadın programları, başta 
olmak üzere Başbakanlık Sosyal Hiz-
metler İl Müdürlüğü ile yaşlı ve Çocuk 
Esirgeme Kurumlarının,  çok sayıda si-
vil toplum kuruluşlarının programlarını  
emeğini, sevgisini ve disiplinini katarak 
sundu.

Ulusal ve uluslar arası protokol sunum-
ları başta olmak üzere milli günler, 
manevi günler, şölenler, festivaller, ödül 
törenlerinin her zaman aranan sunucu-
su oldu.

Almanya, Hollanda, Belçika, Türkme-
nistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgı-
zistan, Suriye ve  Polonya da bulundu. 
Pırıl pırıl güzel Türkçesiyle dil bayrağı-
mızı dalgalandırdı.

Halen Profesyonel sunucu, şiir yorum-
cusu ve seslendirme uzman olarak ça-
lışmalarını severek ve başarıyla devam 
ettiriyor. 

Zeynep Köşker; Başta TSK olmak üzere, 
Merkezi Azerbaycan da bulunan Vektör 
İlim Merkezi tarafından Türk Dünyası-
na Üstün Hizmet Ödülü, Başkent Plat-
formu tarafından “İNSANI YAŞAT Kİ 
DEVLET YAŞASIN” misyonuna uygun 
yaşantısından dolayı plaket ödülüne, 
FİB Haber tarafından “YILIN SUNUCU-
SU”, Kültür Bakanlığı, Ankara Valiliği, 
kurum, kuruluşlar.... tarafından sayısını 
hatırlayamadığı ödüller ve onur belgele-

Söz dilini gönül diliyle buluşturan 
ve Türk Dünyasını Birbiriyle bu-
luşmasın da kültür elçiliği  yapan 

deneyimli sunucu   şuanda “Zeynep 
KÖŞKER ile Hayata Dair” isimli progra-
mı hazırlayıp sunuyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde 21 yıl süreyle 
görev yaparak 2003 yılı Temmuz ayında 
Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon 
ve Bakım Merkezinden Sunucu olarak 
emekli oldu.

Sırasıyla Türkiye Polis Radyosu’nda 
“Zeynep KÖŞKER ile Hayata Dair” adlı 
programı üç yıl süreyle sundu.

Kerkük üzerinden yayın yapan Türk-
meneli Tv de haftada bir canlı olarak 
yayınlanan “Günaydın Türkmeneli” 
programını başarıyla sundu.

Türk Dünyasının ortak sesi TRT Avaz 
kanalında Cumartesi gecesi saat 21.30 
ya yayınlanan “Aşıklar Meclisi” adlı 
programın genel sunuculuğunu yaptı.

Şu anda Türkiye’nin en havalı radyosu 
Meteorolojinin sesi Radyosunda çalış-
malarını sürdürüyor.

Radyo ve Televizyon programlarıyla 
birlikte Sivil Toplum ile de çalışmala-
rını sürdürdü. TSK Rehabilitasyon ve 
Bakım Merkezinden emekli oldu ama 
bağını hiç koparmadı. Kahraman Gazi-
lerimizin moral günü programları, şehit 
aileleri yardım ve moral programlarında 

Kültür Elçisi ZEYNEP KÖŞKER’i 
Sizlerle Buluşturuyoruz

Adding her love, discipline and effort, 
she introduced a number of programs 
organized by Provincial Directorate 
of Social Services, Elderly and Child 
Protection Agencies and Civil Society 
Organizations especially for disabilled 
and women. 

She was the server in request 
particularly for presentations in 
national and international protocols, 
the national days, the spiritual days, 
feasts, festivals, award ceremonies. 

She has been to Germany, the 
Netherlands, Belgium, Turkmenistan, 
Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Syria, and Poland. She has carried the 
flag of our language with her brilliantly 
beautiful Turkish. 

Currently, she continues to work gladly 
and successfully as an professional 
server, poetry commentator and 
vocalization expert. 

 Yes, she continues to enjoy working 
at Radio Voice of Meteorology at 
the moment. “On life”, the program 
produced and presented by Zeynep 
KÖŞKER, is being broadcasted on live 
at Turkey’s coolest radio station Radio 
Voice of Meteorology on Thursday, 
between the hours of 17:00 to 16:15.

Zeynep KÖŞKER is always calling to 
her audience with such verses:

Human face is a beauty

The beauty of the face is the eye

The beauty of the mind is the language

The beauty of the religion is the words 
(Yusuf has Hacip)

She was presented Eminient Service 
Award of the Turkish World by Vector 
Scientific Center of Azerbaijan, 
plaque award by Baskent Platform 
because of her experiences right for 
“SAVE PEOPLE AND LET THE STATE 
LONG LIVE” mission , “SERVER 
OF THE YEAR” award by FIB News, 
many awards and certificates of 
honour by TAF, Ministry of Culture, 
Governorship of Ankara and other 
instutitions. 

We encountered with such a museum 
when we visited her house. She 
impressed us first with nice hospitality 
then her compiles of rewards, precious 
cultural and art works. 

We wish success, love and smiles to be 
with Zeynep KÖŞKER who connects 
the words with the language of the 
heart

KÖŞKER” for three years in Turkey’s 
Police Radio. 

She also presented successfully  “Good 
morning, Turkmeneli” program on 
live once a week at Turkmeneli TV 
broadcasting from Kirkuk.  
She was the anchorman of the 
program “House of Lovers” presented 
at 21.30 on Saturday nights for 
channel TRT Avaz, the common voice 
of Turkish world. 

Currently, she  is working on Turkey’s 
coolest radio station “Radio Voice of 
Meteorology”.

She also 
continued to work 
together with civil 
society via Radio 
and Television 
programs. She was 
retired  from TAF 
Rehabilitation and 
Care Center, but 
never cut ties.

She attended 
charity and 
morale programs 
for hero gazis 
and families of 
martyrs.

Experienced server, connecting 
the words with the the language 
of the heart, working as a 

cultural ambassador to bring Turkish 
world together now prepares and 
offers the program called “On Life with 
Zeynep KÖŞKER”.

She was retired from Turkish Armed 
Forces Rehabilitation and Care Center 
as a server on July 2003  after active 
work at Turkish Armed Forces for 21 
year. 

Respectively, she  presented the 
program called “On Life with Zeynep 

We are bringing Cultural Ambassador 
ZEYNEP KÖŞKER to you

İnsanın yüzü süs
Yüzünün süsü göz

Aklın süsü dil
Dinin süsü sözdür.

(Yusuf has Hacip)
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Let’s make a warning that sounds 
like a joke:
“Attention! Bottom waves are co-
ming!”
 
In the philosophy of law, logic of  
the regime, 
The system, mentality, essence 
Are important rather than regime ..
 The fine line between development 
and the 
Immaturity is important here ..
 Indication of under-development 
or backwardness,
 To distract the wording and to dally 
with the 
Words of the work and the system.. 
When the original-the basis of the 
system is reached, the core is reac-
hed, 
Those who have no depth, accumu-
lation, 
no richness to find out solution 
come to light.. 
After a few clear sips, sediment be-
gins to come,
 You cannot continue to drink .. 
However, is it same with a genuine 
source? 
When you start drinking, one with 
more mineral and vitamin comes 
out..  
Clearer and purer one comes out 
That you wouldn’t stop drinking..
 
If those who cannot find solutions 
when they have to face with a prob-
lem 
Regards laws and the regime are the 
only reasons
They shouldn’t be taken into consi-
deration much.. 
Of course they have their certain 
share within the problems
But, the greatest problem is those 
who blame the laws, regime,system 
Rather than trying to find out the 
solutions by themselves.  
 
A Far Eastern proverb says that,
 “If the leader is good no need for a 
law there! 
If the leader is bad, no need for a 
the law there either! “ 
Another saying: “Good law gives 
poor results in the hands of bad 
managers, 
Bad laws give better results in the 
hands of good managers”
 Is the final point how much you try 
to find any other results..
 In short, the gist: Source and solu-
tions of problems are knotted in
 “Adequate” or “poor” leaders .. 
The address in solving the node is 
“Conscious community” ..

Now let’s go back .. 
Now you decide if they would find 
solutions or bring much trouble..
Those who have no ability to see the 
source of problems,
Who are inadequate to find soluti-
ons to 
The core of the issues..
Rather than producing mourning, 
the laws should produce solutions/
joys..! 

Democracy comes from a Gre-
ek word Demos-public, 
And kratos-management .. 

Glossary / Dictionary meaning is 
particular 
 The public administration .. 
Term / the simplest terminological 
meaning is: 
Democracy is the answer of the qu-
estion
“What is the form of government?”
Accordingly, .. How are we gover-
ned?
 Good, bad or so so? 
How much is it related, connected 
to democracy?
 Is your answer o this question full 
of questions? 
Are you not optimistic at all? In 
that case, 
“Can those who say “for instance” to 
get out of the issue?” 
Get really out of the issue just by 
saying so?
By quickly addressing any other so-
lution
And assigning the issue there?
 
Republic, comes from Arabic .. 
Dictionary / lexical meaning of it is 
community, the majority.. 
The term / terminological meaning 
of it is the regime of the majority.. 
The regime shaped by the represen-
tatives chosen by the community.. 
The best description of the expres-
sion is,
 It is the answer to the question of 
“Who governs?”
  
The fact is so and the verbal expres-
sion is as mentioned.. 
Did you say where is the place of 
the public, the community in this 
regime? 
Do you have intense and serious 
concerns on this subject? 
Although you seem to choose those 
who represent you,
Do you think you are governed by 
the administrators chosen by ot-
hers?
 Even though you seem to shape the 
management,  
Are you one of those who don’t 
think so?
And think that the rulers look down 
on those who are being ruled,
As if they are at the top of the Mo-
untain Kaf
And turn their nose up at those who 
brought them up there..

Those who forget about the existen-
ce of their being there 
and believe the cause of their being 
there is for other reasons .. 
Are you one of those who believe 
that you are considered
when it is the time of urgency, par-
don me, the time of elections
and forgotten up until the time of 
next elections?
Are you one of those who believe 
that 
The regime is operating or being 
operated   
Not in accord with what is said..
In short, are you one of those 
Who believe that you’re being ope-
rated and so is pessimistic?
For those who doesn’t take those 
who think as is mentioned above 
serious
And say: “We have said for instance”

ziyade 
Rejimin, sistemin mantığı, menta-
litesi, özü önemli.. 
Gelişmişlik ile gelişmemişlik ara-
sındaki ince çizgi burada.. 
Az gelişmişlik veya geri kalmışlık 
göstergesi, 
İşin, sistemin lâfızlarıyla oyalan-
ma, lâflarıyla oyalama.. 
İşin, sistemin aslı-esasına gelindi-
ğinde, özüne gelindiğinde, 
Foyası da çıkar, boyası da çıkar, 
Hiçbir derinliği, birikimi, çözüm 
zenginliği olmayanların.. 
Birkaç berrak yudum sonrası tortu 
gelmeye başlar, 
Devam edemezsiniz içmeye, içiniz 
almaz.. 
Oysa hakiki bir kaynak öyle mi? 
İçtikçe altından daha minerallisi, 
daha vitaminlisi gelir, 
Arı-durusu gelir geriden, doya-
mazsınız içmeye.. 
  
Sorunlar karşısında çözümsüz ka-
lanlar 
Bütün suçu yasalara, sisteme yıkı-
yorsa 
Çok da fazla kulak vermemeli böy-
lelerine.. 
Elbette bunların da belli ölçüde 
payı var, ancak 
Sorunun büyüğü rejimde, sistem-
de değil, 
Sorunun büyüğü çözümsüz ve ça-
resiz kalanlarda.. 
Suçun büyüğü sorunların kaynağı-
nı, çözümlerin adresini 
Kendilerinde değil de 
Yasalarda, rejimlerde, sistemlerde 
arayanlarda.. 
  
Uzakdoğu atasözüdür, 
“Yöneten iyi, kanuna ne gerek var! 
Yöneten kötü, yine kanuna ne ge-
rek var!” 
Bir diğer özlü söz: 
“İyi yasalar kötü yöneticiler elinde 
kötü sonuç verir, 
Kötü yasalar iyi yöneticiler elinde 
iyi sonuç verir” 
Sözü ne kadar döndürüp dolaştır-
sanız da, gelinecek nokta bu.. 
Sözün kısası ve özü: 
Sorunların kaynağı da, çözümlerin 
adresi de 
Yöneticilerin “yeterli” ya da “yeter-
siz” olmasında düğümlenir.. 
Düğümü çözmenin adresi ise 
Yetersizleri çözme konumundaki 
“bilinçli toplum”.. 
  
Şimdi başa dönelim.. 
Sorunların kaynağını görme yeter-
liliği bulunmadığı gibi 
Çözümlerde de adres ve yeterliliği 
olmayanların, 
Konuların, sorunların öz’leri ko-
nusunda 
Daha çok çözüm mü üretecekleri-
ne, yoksa 
Daha çok sorun mu üreteceklerine 
siz karar verin.. 
* 
Yasalar, yas’lar değil çözümler/se-
vinçler üretmeli..!

Demokrasi, Yunanca’dan 
gelir, 
Demos-halk ve kratos-

idare’den.. 
Sözlük/lügât anlamı belli, halk ida-
resi demek.. 
Terim/ıstılâhî anlamını en basitiy-
le ifade edelim: 
“Nasıl yönetilir?” sorusunun ceva-
bıdır, demokrasi.. 
Buna göre.. nasıl yönetiliyoruz? 
İyi mi, kötü mü, ehh işte mi..? 
Demokrasiyle ne kadar ilintili, 
bağlantılı, orantılı? 
Bu sorulara cevabınız karşı soru-
larla mı dolu? 
Hiç de iyimser değil misiniz? O 
takdirde, 
“Biz de meselâ deyiverir, çıkarız 
işin içinden” 
Diyenler, işin içinden çıkabilirler 
mi bu kadar kolayca.. 
Hemencecik başkaca bir çözüm 
adresi göstererek, 
Sorunları oraya havâle ediverince 
iş biter mi? 
  
Cumhuriyet, Arapça’dan gelir.. 
Sözlük/lügât anlamı, toplum de-
mek, çoğunluk demek.. 
Terim/ıstılâhî anlamı, çoğunluğun 
rejimi demek.. 
Toplumun seçtiği temsilcileriyle 
Yönetimi belirlediği, şekillendirdi-
ği rejim demek.. 
En iyi anlatan ifade, “kim yöne-
tir?” sorusunun cevabıdır.. 
  
Gerçeğinde hâl böyle iken, sözde 
böyle iken, 
Özde halk, toplum bu rejimin ne-
resinde mi dediniz? 
Bu konuda yoğun ve ciddi endişe-
leriniz mi var? 
Sizi temsil edenleri seçer gibi gö-
ründüğünüz halde, 
Aslında sizin değil başkalarının 
seçtiğini mi düşünüyorsunuz? 
Aslında şekillendirir, yönetir gibi 
göründüğünüz halde, 
Gerçek durumun hiç de öyle olma-
dığını mı düşünenlerdensiniz? 
Yönetenlerin yönetilenlere, 
Kaf dağının tepesindeymişçesine 
baktıklarına.. 
Kendilerini oraya taşıyanlara bu-
run kıvırdıklarına.. 
Varlık nedenlerini unutup başka 
nedenlere sarıldıklarına inanan.. 
Artık hiç de kaale alınmadığınıza.. 
yalnızca 
Mecburiyet dönemlerinde pardon 
seçim dönemlerinde 
Kaale alınıyor gibi yapılıp akabin-
de bi’sonrakine kadar 
Unutulduğunuzu mu düşünenler-
densiniz..? 
Rejimin, söylenenlerle hiç de uyuş-
mayacak şekilde işlediği, 
İşletildiğini mi düşünenlerdensi-
niz? Kısaca, sizler de 
İşletildiğinizi düşünüp iyimser ola-
mayanlardan mısınız? 
Böyle düşünenleri ciddiye almayıp 
es geçme adına 
“Biz de meselâ demiştik, zaten” 
diyenlere 
Şaka gibi gelse de ciddi bir uyarı 
yapalım: 
“Dikkat! Dip dalgalar geliyor!” 
  
Hukuk felsefesinde, rejimlerden 

Ramazan
TOPRAK

Meselâ dedik... For instance, We said ..  
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İş Adamı olarak Ulvi Demiryürek’ i 
bizlere tanıtır mısınız?   

Öncelikle, bu sayınızda bize yer verdi-
ğiniz için sizlere çok teşekkür ediyo-
rum. İzninizle konuşmamızda zaman 
zaman konu dışına çıkıyor olacağım. 
Her ne kadar görünüşte konu dışı gibi 
görünse de, aslında konu ile ilgisi ve 
bütünlüğü olduğundan, bunu yapmayı 
doğru buluyorum. Ben, 1971 yılında 
Tokat’ta doğdum. Ailece 1977 yılında 
Ankara’ya geldik. İş hayatına erken 
yaşlarda başladım. Genç yaşta birçok 
kamu ve özel sektör inşaat işleri yap-
tık. Halen Enerji, İnşaat ve Jeotermal 
alanlarında faaliyet gösteren şirketler 
grubuyuz.

Tekses Enerji  olarak.  Hedefleriniz 
nelerdir?

Tekses Grubu olarak enerji sektöründe 
yabancı ortaklarımız ile 1.000MW.lık 
bir doğalgaz kombine çevrim santrali 
yatırımı çalışmalarımız devam etmek-
tedir. Ayrıca, sektöre anahtar teslimi 
enerji santrali kurma, mevcut santral-
lere malzeme temini, bakım-onarım 

ve işletme konusunda da hizmet vere-
bilecek teknik kabiliyete sahip bulun-
maktayız. Bunun yanı sıra, ülkemizde 
enerji santrallerine ait birçok ileri tek-
nolojik ürünlerin üretimi konusunda 
yabancı ortaklıklarımız ile teknoloji 
transferi ve arge çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz.  Böylece ülkemizin bu alan-
da dışa bağımlılığını azaltacak, kendi 
teknolojimizi üreterek katma değer 
yaratacak ve uluslararası söz sahibi ko-
numa getirecek çalışmalar içerisinde-
yiz. İnşaat sektöründe ise, Ankara’nın 
seçkin bölgelerinde konut siteleri yap-
maktayız. Konutta anlayışımız sadece 
dört duvar veya birkaç fazladan özellik 
değil, insanlara konforlu olduğu kadar 
kaliteli yaşam da sunmaktır. Tüm bu 
çalışmalarımızda hedefimiz, doğanın 
sürdürülebilir yaşam döngüsünü ko-
ruyarak, istikrarlı ve sürekli büyüme-
dir. Büyümede sonsuz veya sınırsız 

Kendi Bilgi ve Teknolojimizi Üretip Kendi Katma Değerimizi Oluşturmamız Gerekiyor.

büyümeyi değil, sağlıklı, yönetebile-
ceğimiz sürdürülebilir bir büyüklüğü 
hedefliyoruz. Hedefimiz piyasanın en 
büyüğü olmak değil, ama en istikrar-
lısı ve en kalıcısı olmaktır. Çünkü biz 
insanların olduğu kadar, şirketlerin 
de hem çalışanlarına, hem de topluma 
karşı sorumlulukları olduğuna inanı-
yoruz. Bu bağlamda sürdürülebilir ve 
yönetilebilir büyüme bizim için temel 
ilkedir. Aynı yaklaşımın doğa ve çevre 
için de temel olduğunu düşünüyor ve 
inanıyoruz. Sürdürülebilir olmayan, 
sağlıksız bir büyüme, gerçekte kalkın-
mak değildir. Kalkınmak, sırf parasal 
değerlerle ölçülebilir bir şey de değildir 
aslında. Maddi refahın yanında, ahla-
ki, toplumsal ve çevresel değerleri de 
birlikte düşünmek ve dikkate almak 
zorundayız.

Pazar payı olarak sektörde Tekses 
Enerji kendine nasıl bir yer edin-
miştir. 

Tekses grup olarak yeni bir yapılanma 
içinde olduğumuzdan, piyasada Pa-
zar payımız şudur diyemeyiz. Ancak 

bunun bizim için önemi yoktur. Biz 
büyüme stratejimizi Pazar payı ile 
ilişkilendirmeyi prensip olarak doğru 
bulmuyoruz. Asıl önemli olan, ne ka-
dar büyük olduğunuz değil, ne kadar 
sağlıklı olduğunuzdur. Büyük olmak 
şüphesiz ölçek ekonomisinin avantajı-
nı da getirecektir. Ancak unutulmama-
lıdır ki yönetilemeyen her organizma 
çökmeye mahkumdur. Bizim de temel 
önceliğimiz salt büyüme değil; sağlıklı, 
sürdürülebilir ve yönetilebilir büyü-
medir. Bu kapsamda; sağlıklı, sürdü-
rülebilir ve yönetilebilir olduğu sürece,  
sahip olduğumuz Pazar payı bizim için 
idealdir.

Türkiye Jeotermal enerji kaynakla-
rı  yönünden verimli bir  ülke, sizce 
bu alanlara yapılan işletmeler olsun  
gerek projeler olsun gelişen tekno-
lojiye uygun olarak çağın gereksi-
nimlerine cevap verebiliyor mu?

Ülkemizde her alanda olduğu gibi, Je-
otermal alanda da son yıllarda önemli 
gelişmeler yaşanmış bulunmaktadır. 
Ancak bunu kesinlikle yeterli saya-
mayız. Burada önemli olan ve bizim 
de şirket olarak büyüme felsefemizle 
örtüşen stratejinin her alanda tek-
noloji üretmek, onu ekonomik ve 
uygulanabilir hale getirmek ve böy-
lece katma değer üreterek refahı ve 
sürdürülebilirliği sağlamaktır. Güzel 
bir atasözümüz vardır “Taşıma su ile 
değirmen dönmez” diye. Bu öyle özlü 
bir felsefedir ki, bunu şirket ve devlet 
de dahil olmak üzere, her alana uygu-
layabilirsiniz. Burada verilen mesajı 
doğru okursak; her alanda kendi bilgi 
ve teknolojimizi üretip kendi katma 
değerimizi oluşturamadığımız sürece, 
değirmenimiz bir gün susuz kalıp dön-
memeye başlayacaktır. İşte bizim ülke 
olarak böyle bir lüksümüz bulunma-
maktadır. Her alanda bilgi ve teknoloji 
üreten, öncü, sağlıklı, yönetilebilir ve 
sürdürülebilir olmayı temel felsefemiz 
olarak benimsemeliyiz.

Sivil Toplum Kuruluşları ile yürüt-
tüğünüz bir çalışma oldu mu?

Sivil toplum kuruluşları ile ülkemiz 
menfaatine olan her konuda sürekli 
işbirliği içinde olmaya gayret sarf edi-
yoruz. Gerek Hürsiad, gerek yerel ve 
ulusal sivil toplum kuruluşları ile bir-
likte yürütülen çalışmalara fiili, fikri ve 
maddi katkılar sağlıyoruz. Ancak bun-
ları burada tek tek zikretmeyi doğru 

bulmuyorum. Her insanın ve her fir-
manın sosyal sorumlulukları olduğunu 
ve bunların en başında da ülkemize ve 
insanlığa hizmet etmenin geldiğini, 
altını çizerek belirtmek istiyorum.

 Siyasete Sıcak baktığınızı  biliyo-
ruz. Kendinize siyaset olarak bir 
hedef belirlediniz mi?

Siyaset deyince; ben her zaman si-
yasetin içinde oldum ve herkesin de 
siyasetin şu veya bu şekilde içinde 
olmasından yanayım. Siyasete bigane 
kalırsanız, sonra olan bitenden kimse-
yi suçlamaya veya eleştirmeye hakkı-
nız olamaz. Bu durumda haklı olarak 
“siz üstünüze düşeni yaptınız mı ki, 
başkalarının üstüne düşeni yapıp 
yapmadığını eleştiriyorsunuz?” derler 
size. Siyasetin içinde olmak, sadece 
aktif parti üyesi veya yöneticisi olmak, 
milletvekilliği, belediye başkanlığı, 
il genel veya belediye meclisi üyeliği 
gibi yerlere aday olmakla sınırlı da de-
ğildir. Okuyarak, araştırarak, istişare 
ederek, fikir paylaşarak, çalışarak, oy 
kullanarak, sosyal projelerde yer alarak 
ve daha birçok yolla siyasetin içinde 
olabilirsiniz. Kimin iş, aile, gelir, sosyal 
durum, yasal durum ve diğer imkanları 
nelere elveriyorsa, o ölçülerde siyase-
tin içinde olmalıdır anlayışındayım. 
Aktif siyaset bizim için sürekliliğini hiç 
yitirmeyecek bir olgudur. Biz ülkemizi 
seven ve yücelmesi için çalışan gönüllü 
neferleriz. 

“Taşıma Su ile Değirmen Dönmez”
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Could you introduce us Ulvi 
Demiryürek as a Businessman?

First of all, I would like to say thank 
you very much for giving us a place 
in this issue. With your permission 
I’ll be coming out of the topic from 
time to time. Although it may seem 
like a seemingly off-topic, I find right 
in doing so due to the fact that its 
relevancy and integrity with the topic. 
I was born in Tokat in 1971.We came 
to Ankara as a family in 1977. I started 
early in my career. I have done many 
public and private sector construction 
work at a young age. Currently, we are 
a group of companies operating in the 
areas of Geothermal, Construction and 
Energy.

As Tekses Energy. What are your 
goals?

As Tekses Group we continue to work 
a 1.000MW natural gas combined 
cycle power plant investment with our 
foreign partners in the energy sector.

In addition, we have the technical 
capability to serve in the sector to 
establish a turnkey power plant 
to provide material procurement, 
maintenance, operating and repair 
work for the existing power plants. 
Furthermore, We continue to work 
on technology transfer and research 
with foreign partnerships in the 
production of advanced technological 
products belongs to power plants in 
our country. Thus, we are working to 
reduce dependency of our country 
on imported products, producing our 
own technology to create added value 
and will give an opportunity for our 
country to have a say in international 
arena. In the construction sector, 
we are constructing housing sites in 
Ankara’s elite. Our understanding of 
housing is not just to provide four 
walls and a few extra features, as well 

We have to produce our own knowledge and technology and build our own added value.

as the quality of life and comfort to 
people. Our Goal of all these studies, 
while maintaining the life cycle of 
nature a sustainable, stable and 
continuous growth. Our aim to size 
not infinite growth or unlimited 
growth but healthy, sustainable and 
manageable one. Our goal is not to 
become the largest of the market, but 
is most stable and most consistent 
one. Because we believe that 
companies also have responsibilities 
both towards people and employees. 
In this context, our basic principle is 
sustainable and manageable growth. 
We think and believe that the same 
approach is also forming the basis 
for nature and the environment. 
Unsustainable, unhealthy growth 

is not a development in reality. 
Development, it is not just something 
that is actually measured in monetary 
values. Besides material prosperity, we 
need to take into account and think 
about moral, social and environmental 
values.

As market share, what kind of a 
place that Tekses energy has in the 
sector? 

As Tekses group we are going through 
a reformation process so we are not 
in a position to say that is our share 
in the market. However, it does not 
matter for us. We do not think that 
it is right in principle, our growth 
strategy associate with market share. 
What is important, not how big you 
are but how healthy you are. Being 
the biggest will undoubtedly bring 
advantage of economies of scale. But 
keep in mind that every unmanageable 
organism is doomed to collapse. Our main 
priority is not only the growth but also 
healthy, sustainable and manageable 
growth. In this context, growth is 
as long as healthy, sustainable and 
manageable, the market share that we 
have is ideal for us. 

Turkey is an efficient country in terms 
of geothermal energy resources, do 
you think the enterprises in this field 
and the projects in accordance with 
the developing technology are able to 
respond to the needs of the era?

As in every area of   our country, 
in the geothermal area have been 
experienced significant improvements 
in recent years. But it certainly cannot 
be considered as adequate. What 
is important here is as a company 
and strategy overlapped with our 
philosophy of growth is  to produce 
technology in all areas, doing it 
economical and feasible and thus 
provide prosperity and sustainability 
by producing  Added value. There is a 
nice proverb of us for this situation 
““it takes more than a few buckets of 
water to turn the water Wheel”. This 
is a philosophy so concise that can be 
applied in every field including the 
state and the company as well. Here, 
when we underline the message right; 
as long as we are not able to create our 
own added value producing our own 
knowledge and technology in every 
field, our wheel will die without water 
one day. As a country there is no such 
a luxury. We should adopt as our basic 
philosophy producing knowledge and 
technology in every field, leading, 
healthy, and of being manageable, 
sustainable.

Have you had any work with NGOs? 

We constantly strive to be cooperation 
with civil society organizations in 
every subject that is in our country’s 
interests.We are providing intellectual 
and financial contributions for the 
initiatives in collaboration with both 
Hürsiad and local and national non-
governmental organizations. However, 
I do not find right to mention 
them one by one. Every person and 
every company has some social 
responsibilities I want to underline 
that the first of these is to serve the 
humanity and the country.

We know you’re welcoming the 
politics. Have you set a goal 
yourself as politics?

When the politics is mentioned; I’ve 
been in politics all the time and I’m 
in favor of everyone in one way or 
another should be in the politics. If 
you are away from politics, then you 
don’t have right to blame anybody 
and criticize what goes on. In this 
case, you are said that “have you done 
your part, however, criticized others 
whether they do their own part?” To 
be in politics, is not only limited of 
being the candidate to places such 
as the active party membership, or 
manager, deputies, mayors, county, 
or city council membership. You may 
be involved in politics more in many 
ways such as reading, studying, in 
consultation, sharing ideas, working, 
voting and taking part in social 
projects. I am in the understanding 
of whose work, family, income, social 
status, legal status and what other 
opportunities permits, he should be 
involved in politics to that extend. 
Active politics is an everlasting 
phenomenon for us. We are voluntary 
soldiers who love our country and 
working for its exaltation.

“It takes more than a few buckets of water to 
turn the water Wheel”
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while one other promises 

permitting polygamy (plural 

marriage).

France, which is considered as 

the cradle of democracy, recently 

is exposed to many practices 

against this perception. All these 

approaches are lead by former 

president Nicholas Sarkozy. 

During his election campaign, 

Sarkozy promised more pressure 

on Muslims; including practices 

like banning “halal” meat 

for Islamic schools, reducing 

the number of migrants and 

depriving them from the right 

to vote, hosting representatives 

of the Armenian community 

where he announced that he 

has instructed to rewrite the 

law for banning the denial of 

the Armenian genocide claims. 

Sarkozy tried to gain votes from 

the voters by giving an image 

of anti-Turk and supporting 

Armenian thesis. However many 

people know that his main aim is 

not lose the power, and gain votes 

with such promises to remain in 

power. 

Having said these, I thought 

Sarkozy might have read 

Machiavelli’s book and adopt 

the principles stated there. I am 

also sure that if Machiavelli had 

lived now, he would have the 

opportunity to enrich his book 

with practices from Sarkozy. 

People who adopt Machiavelist 

thinking are not trustable 

nowadays. They do not act on an 

ethical base; their only aim is to 

win money or power. Their ethical 

or religious beliefs cannot block 

this desire to win. 

The socialist candidate Hollande 

on the other hand, followed a 

realistic approach and stated that 

he would embrace all the people 

and fix the broken relations. With 

only a few realistic and achievable 

promises, Hollande won the 

elections.

The sample of Machiavelist 

leader type has now been buried 

after Sarkozy lost the election. 

We hope all voters will be aware 

to punish such politicians they 

deserve …

The developments I have 
witnessed in the domestic 
and international politics 

took me to a journey 500 years 
back. I remembered the views 
of the political philosopher 
Machiavelli (Niccolo Machiavelli, 
1469-1527), who lived in 
Florence, Italy and his famous 
book “Prince”.  

Machiavelli is considered as the 
founder of modern political 
science. His approach to politics 
can be summarized as “the main 
aim is to maintain the sustainability 
and strengthening of the state”. 
This approach considers every 
method decent in arriving at the 
objective.

In his book “Prince”, Machiavelli 
brings forth the following views: 

•	 When a new land with 
different cultures is 
captured, the ruler must 
settle there to keep 
these lands at hand for a 
long time. When Turks 
captured Byzantium, their 
rulers settled in those 
lands. Thus they have 
managed to control all the 
Byzantine territories. 

•	 The ruler must not 
fear to be accused for 
the oppression he has 
practiced when trying to 
maintain the interest and 
welfare of his people. 

•	 If the ruler will be harmed 
while fulfilling his 
promises, he should not 
fulfill them.

Looking at the near history of 
Turkish politics we see many 
samples of this approach. We 
see that many leaders, fearing to 
lose their power, have adopted 
Machiavelism with every aspect. 
The promises of “two keys”, 
famous “500 days” words are st ill 
remembered. Looking back now 
we see that such statements were 
only populist statement aiming 
to cheat the people. This is the 
reason for the public not trusting 
any politician easily.

Machiavelist leaders try to 
resume their power through 
efforts to cheat the voters not 
only in our country but also 
in the rest of the world. One 
leader promises establishing a 
permanent base to the moon 

Demokrasinin beşiği ve özgür-
lüklerin kalesi olarak bilinen 
Fransa’da da son yıllarda özüne ay-
kırı birçok uygulama gözlemleni-
yor. Bu uygulamaların başrolünde 
ise eski cumhurbaşkanı “Nicholas 
Sarkozy” var. Cumhurbaşkanlı-
ğına ikinci kez aday olan Sarkozy 
seçmenlere Müslümanlara daha 
fazla baskı yapmayı vaad ediyor, 
bu çerçevede Müslüman okullarda 
helal et uygulamasına son vere-
ceğini söylüyor, göçmen sayısını 
düşürme sözü veriyor ve onlara oy 
hakkı tanınmayacağını ifade edi-
yor. Seçimlere günler kala Fransa 
Ermeni Toplumu temsilcilerini 
sarayında ağırlıyor, Ermeni iddi-
alarının reddini suç olarak kabul 
eden yasanın iptaline rağmen bu 
yasanın yeniden hazırlanması ta-
limatı verdiğini açıklıyor. Sarkozy 
Türk düşmanı gibi görünerek ve 
Ermeni iddialarını destekleyerek 
iç siyasette puan kazanmaya çalışı-
yor. Ancak birçok kişi de biliyor ki 
temel amacı gücü kaybetmemek ve 
sürekli kazanmak; bu gibi vaatlerle 
oy toplayarak iktidarı başkasına 
kaptırmamak. 

Geçtiğimiz günlerde Fransa’da 
yaşanan bu olayları takip ederken 
Sarkozy’nin, Makyavelli’nin yıllar 
öncesinde ortaya koyduğu eserini 
okumuş olabileceğini ve orada 
ifade edilen görüşleri benimsemiş 
olabileceğini düşündüm. Şuna 
da eminim ki Makyavelli bu eseri 
günümüzde yazsaydı Sarkozy’nin 
yaklaşımlarını gözlemleyerek kita-
bını çok daha zenginleştirme fırsa-
tı bulabilirdi! 

Günümüzde Makyavelist düşünce-
yi benimseyen kişilerin sözlerine 
güven duyulmaz. Bu tip kişilerin 
etik anlayış temelli hareket etti-
ğini görmek mümkün değildir; 
amaçları sadece ister para, ister 
güç olsun sürekli kazanmaktır. 
Makyavelist liderlerin ne ahlaki ne 
de dini inançları bu kazanma hırsı-
nın önüne geçebilir. 

Fransa seçimlerinde sosyalist aday 
Hollande ise realist bir yaklaşım 
sergiledi ve tüm halkı kucaklayaca-
ğını, bozulan ilişkileri düzelteceği-
ni ifade etti. Bunun dışında birçok 
makul ve gerçekleştirilebilir vaatte 
bulundu. Sonuçta kazanan Hollan-
de oldu.

Makyavelist lider tiplemesi de Sar-
kozy ile birlikte sandığa gömülmüş 
oldu. Tüm dünyada bilinçli seç-
menlerin bu tip liderlerin oyununa 
gelmemesi ve hak ettikleri cezaları 
kesmeleri dileklerimizle…

Ulusal ve uluslar arası siyasi 
arenada gözlemlediğim 
gelişmeler beni 500 yıl 

öncesine kadar götürdü. O dönem-
de İtalya’nın Floransa kentinde 
yaşayan siyaset felsefesi düşünürü 
Makyavelli (Niccolo Machiavel-
li 1469-1527) ‘nin görüşleri ve 
önemli eseri “Hükümdar”’ı hatır-
lattı bana.  

Makyavelli, görüşleri ile modern 
siyaset biliminin kurucusu olarak 
kabul edilir. Düşünürün siyasete 
yaklaşımı, “temel amaç, devletin de-
vamlılığının ve sürekli olarak güçlen-
dirilmesinin sağlanması” şeklinde 
özetlenebilir. Bu yaklaşım, amaca 
giden yolda her yöntemin meşru 
olduğunu kabul eder.
Makyavelli, “Hükümdar” adlı ki-
tabında aşağıda ifade edilen bazı 
görüşleri de öne sürüyor. 

•	 Farklı kültürlere sahip yeni 
bir toprak ele geçirildiğin-
de, hükümdar oraya yerleş-
meli ve bu yolla o toprak-
ları uzun süre elde tutmayı 
başarmalıdır. Türkler, Bi-
zans topraklarını ele geçir-
dikten sonra hükümdarları 
bu topraklara yerleşmiştir. 
Bu sayede Bizans toprak-
larına hakim olmaları zor 
olmamıştır. 

•	 Hükümdar, halkın menfa-
atlerini, huzur ve refahını 
sağlamak için yapmış oldu-
ğu zulümlerden dolayı suç-
lanmaktan korkmamalıdır. 

•	 Eğer hükümdar vermiş 
olduğu sözleri yerine ge-
tirmesi durumunda zarar 
görecekse, bu sözleri tut-
mamalıdır.

Ülkemiz yakın dönem siyasetine 
baktığımızda, bu düşüncenin çok 
sayıda örneğini görüyoruz. Birçok 
liderin sahip oldukları gücü kay-
betmeme adına, Makyavelizmi 
tüm derinliği ile benimsediklerine 
şahit oluyoruz. İki anahtar vaad-
leri, 500 gün sözleri hala dün gibi 
aklımızda. Ancak geriye dönüp 
baktığımızda söylenenlerin vatan-
daşı kandırma pahasına, realite-
den uzak popülist söylemler oldu-
ğundan ibaret olduğunu anlıyoruz 
ve toplumun da bu kimselere artık 
kredi vermediğini görüyoruz.

Makyavelist liderler elbette ki sa-
dece ülkemizde değil, dünyanın 
dört bir köşesinde seçmenlerine 
şirin görünmeye, güçlerini koru-
maya çalışmaya devam ediyorlar. 
Bir lider aya daimi üs kurmayı 
vaad ederken, bir başkası çok eşli-
liğe vize vereceğini söylüyor.

Doç. Dr.
Muharrem TUNA

Makyavelist Liderliğin 
Sarkozy ile Çöküşü

The Fall of Machiavelist
Leadership with Sarkozy
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install according to the desire of the 
customer.  Just like an architect, 
engineer, constructor, sales clerk, fitter 
and a collecting agent. I mean a mature 
constructor is like a person graduated 
from 5 universities. But for keeping in 
touch with the emerging technology 
both government and the artisans should 
involve in a common Project and identify a 
new vision. The emergency and importance 
of this Project is urgent. New projects 
should be brought fort he artisans in 
Siteler. Being the biggest furniture sector 
of Turkey in case of being worldly known, 
Siteler artisans  are trying to stand still. 
We are the descendants of Ahi Evran, the 
trouble of anyone us becomes the sadness 
of all of us.   
Eskimo has emerged in the furniture 
sector with a new vision. What are 
your advices to the other furniture 
firms within the frame work of your 
exemplifying products? 

One of our elder in his 90s said: “Be 
innovative, keep up with the emerging 
products, not for imitation but don’t 
stand still, draw anything on a paper, 
and then you will see. Produce 1 of every 
tenth drawing of yours, you will become 
a company, and get your own share from 
the cake.”  He even said that the world 
became a village. We analyze and observe 
our environment and try to design and 
detect the demands of people. Humankind 
is transforming into healthy products. 
Contemporary environments include 
both modern and ancient styles. It is 
need to be renovated and keep up with 
the date. A bankruptcy of any artisan 
in Siteler is just like a epidemic disaster 
and effect them all. You may disagree but 
consider Siteler as one. Not only for here 
but for the development of whole society 
knowledge, labor and effort should be 
shared. Being together means strength. It 
is very important to compete with other 
countries. We never say that we are perfect. 
What we say is “what was I, what am I right 
now and what shall I be in the future”. We 
should try harder and harder..

 Who is Hıdır AZDER ? When did he 
start in this sector and realized the 
Eskimo? 

Hızır Azder, I was born in 1959 in Çağlayan 
village  of Rize Kalkandere. I have been in 
Ankara Siteler since I was 10. My father 
was an ancient citizen of Siteler who alo 
served as a reeve. With my different and 
idealistic works I participated in woodwork 
sector. Our efforts are coming from our 
love of wood.  ESKIMO was established 
with idealistic thinking. Italians produce 
gardening furniture from a feedstock which 
is neither natural nor cheap. We produce 
the similar with one fourth costs and by 
using natural raw material. Moreover we 
produce our furniture that are water- heat- 
cold resistant and has no artificial paint 
or polishes, that are produced by the raw 
material that our ancestors used. 

What is the historical background of 
the technique that is used in producing 
furniture? 

Wood has been used since the beginning 
of time which is easily adapted with each 
material. Only i we know how to use. There 
is no material healthier than tree. Our 
culture of wood has weakened yet Western 
world prefers natural materials more 
than us. The only reason is to live more 
comfortable. 

We are aware of the fact that Siteler 
has not been able to improve or 
convert fort he betTer and instead 
of taking the desired position in the 
world it has been standing back. How 
could you over come with this vicious 
cycle?

Neither you nor me could understand 
it. Wrong policies have been implied 
in Siteler. Because they are not able to 
identify the problem, they cannot imply a 
solution. What is Siteler other than being a 
furniture firm? Siteler is an industrial city 
and a school of artisan built with the own 
possibilities of the people working there. 
After doing necessary measurements, 
our artisans prepare projects, produce, 

istiyorum yetişkin imalatçı adeta 5 üni-
versite bitirmiş gibidir. yalnız sitelerin 
gelişen teknolojiyle ayakta kalması dünya 
piyasalarında etkin bir yeri olması için 
hem devletin hem de esnafın ortak bir 
projenin belirlenerek içerisinde yer alma-
sı ve kendine yeni bir vizyon belirlemesi 
gerekmekte. Bu çalışmaların aciliyeti 
ve ehemmiyeti çok önem arz etmekte. 
Sitelere, zanaatkarlara uyum sağlayacak 
projeler geliştirilmeli. Türkiye’nin  en 
büyük mobilya sektörü iken buradan 
dünyaya açılması gereken siteler esnafı, 
ayakta kalma çabası veriyor. Ahi Evran 
geleneğinden geliyoruz birimizin sıkıntısı 
hepimizin ciğerine düşüyor.

Eskimo olarak mobilya sektöründe 
yeni bir vizyon ve ivmeyle çıkış yap-
tınız. Örnek çalışmalarınızın diğer 
mobilya sektörlerinde de üretim ya-
pan firmalara önerileriniz nelerdir?

Bir büyüğümüz doksanlı yıllarda şöyle 
demişti; “Yenilikçi olun vitrin fuarları 
inceleyin ancak taklit için değil oturun 
kağıt üzerine bir şeyler yazın çizin, bakın 
neler çıkacak. Yazıp çizdiklerinizin onda 
birini imal edin, şirketleşir, büyür  ve 
bu pastadan pay alırsınız. Hatta dünya 
köy gibi oldu demişti” bizler çevremizi, 
piyasaları gözlemliyoruz arz ve talebi 
doğru tehşiş etmeye çalışıyoruz. İnsanlık 
sağlıklı ürünlere geçiş yapıyor modern 
ortamlar eskiyle yeni birer tarz oluşturu-
yor. Yenilenmek ve çağa uyum sağlamak 
gerekiyor. Sitelerde bir esnafın batması 
aslında hepsine salgın gibi etki eder. Siz 
ortağın derdi çekilmez diyebilirsiniz. An-
cak siteleri bir bütün kabul edin yalnızca 
burası için değil toplumun kalkınması 
için bilgiyi emeği çabaya ortak olmak 
gerekir. Bir arada olmak güç teşkil eder. 
Yabancı ülkelerle rekabet edebilmek  için 
bu çok önemli.   Bizler tam oldu demiyo-
ruz. “ neydim, ne oldum, ne olacam” diye 
düşünüp çok çalışmak gerekiyor.

Hıdır AZDER kimdir? Bu sektörde ne 
zaman girdi ve Eskimo’ya nasıl var 
etti?

Hızır Azder 1959 Rize Kalkandere’nin 
Çağlayan köyünde doğdum.10 yaşından 
beri Ankara Siteler bölgesindeyim. Bu 
çalışmalarımız ahşap sevgisinden gel-
mektedir. ESKIMO idealist düşünceyle 
kuruldu. İtalyanların bahçe mobilyasına 
muadil başladık dedikleri ağaçtan üret-
tikleri malzeme hem doğal değil hem de 
çok maliyetli biz onların üretmiş olduk-
larını dörtte birine doğal, naturel ürünler 
üretiyoruz. Üstelik suya, sıcağa, soğuğa 
dayanıklı, boya, cila olmayan kanserojen 
madde üretmeyen ahşapla yapılabilecek 
atalarımızın kullandığı tüm ürünler mal-
zemelerle üretiliyor.

Mobilya da uygulanan bu tekniğin 
tarihçesi nedir?

Ahşap tarihten bu yana kullanılan bir 
malzeme her türlü malzemeyle uyum sağ-
lar. Yeter ki biz onu kullanmasını bilelim. 
Ağaçtan daha sağlıklı malzeme yoktur. 
Ahşap kültürümüz azaldı lakin doğal 
malzemeleri batı bizden daha fazla tercih 
ediyor. Tek sebepleri kaliteli daha fazla 
nasıl yaşarız.

Türkiye’nin özellikle sitelerin son 
20 yıldır mobilya sektöründe kendi-
ni geliştirip dönüştüremediğini ve 
dünya da hak ettiği yeri almak yerine 
çok gerilediğini biliyoruz.Siz su kısır 
döngüyü nasıl aştınız?

İçi beni yakar dışı sizi yakar. Sitelerde 
yanlış politikalar uygulanıyor, sorunun 
teşhisi koyamadıkları için çözümü de 
uygulayamıyorlar. Siteler mobilya fabri-
kası değil de nedir? Siteler binlerle ifade 
edilen zanaatkarların kendi imkanlarıyla 
gerçek mobilya ürettiği bir zanaatkar 
okulu ve bir sanayi şehridir. Bizim ustala-
rımız ölçer biçer projelendirir, imal eder, 
montajını kullanıcıya beğendirir. Yani 
mimar, mühendis, imalatçı, satış elemanı, 
montajcı, tahsildar gibi, şunu anlatmak 
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TÜRKİYE-SOMALİ
KARDEŞLİĞİ 

Hacı Muhammed Yasin İsmailin 
onuruna Ankara Kınacızade 
konağında yemekli toplantı 

tertip edildi. Tören de   Cumhurbaşkanı 
adayı Hacı Muhammed Yasin İsmail, 
çok önemli mesajlar verdi. 

İsmail konuşmasında; Dünyadaki 
pek çok insan ve lider Somali´ye ge-
lemezken, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan´nın eşi Emine Erdoğan ile 
Somali´yi ziyaret etmesinin, tüm dün-
yanın ilgisini çektiğini, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’nın samimi kardeş hane 
uzatılmış elden sonra, pek çok ülkenin 
yaptığı yardımlarla ülkedeki durumun 
bugünlerde eskisinden daha iyi olduğu-
nu söyledi.

İsmail kendisinin Sultan II. Abdülha-
mit döneminde Somali´nin bulunduğu 
bölgenin başkenti Hobya´nın yönetici-
liğini yapmış Sultan Ali Yusuf´un toru-
nu olduğunu, Türkiye ile yaklaşık 300 
yıllık bir tarihi ilişkisi bulunduğunu, 
Afrika´da Müslümanlığı kabul eden ilk 
ülke olduğuna işaret etti. Sosyal haya-
tı, İslami birlik ve beraberliği esas 
aldıklarını, bu sebeplerle Türkiye ve 
Somali arasındaki ilişkilerin uzun za-
mandır çok güçlü olduğunu söyledi.  

Somali´deki insani durumla ilgili Olarak 
ise; “Somali´de kıtlık insan eliyle yara-
tılmıştır” diyerek, sözlerini şöyle devam 
etti;

Somali de henüz el değmemiş halde, 
uranyum, demir, kalay, bakır, boksit ve 
doğal gaz yatakları ile zengin ve Arap 
yarım adasına yakınlığı nedeniyle petrol 
açısından zengin bir ülke olmasına rağ-
men halkın büyük kısmı hayvancılık, ta-
rım ve kıyı şeridinde olmasından dolayı 
zengin balık çeşitlerinin bulunmasına 
rağmen dünyadaki en fakir ve güven-
likten yoksun ülkelerden biridir. Somali 

bugün için dış yardıma dayanan bir eko-
nomiden kurtulamamıştır dedi.

 21 ağustosta yeni bir sürece girmeye 
hazırlanan Somali, halkın iş imkanları-
nın çoğaltılmasını umut ediyor. Bu so-
run çözüldüğü taktir de  uzun yıllardır 
süre gelen hukuksuzluk ve istikrarsızlık 
içinde olan Somali nüfusunun maddi ve 
manevi refahı ancak bu sayede sağlana 
bileceği düşünülüyor. Somali de huku-
kun üstünlüğüne ihtiyaç olunduğu için 
kurumlarının yapılandırılması gerek-
mektedir dedi.

İsmail; Başbakan Erdoğan’ın Somali 
ziyaretinden sonra ‘’ Türkiye’de eğitim 
alan çocukların Somali’ye dönerek ülke-
lerinin gelişimine katkı da bulunacağını 
düşünüyorum. Bir ülkenin gelişimi,iş 
gücünün kalitesine ve beşeri sermaye-
sine bağlıdır.Önemli olan ne kadar çok 
doğal sermayenizin olduğu değildir, 
önemli olan insan gücünün kalitesi-
dir. dedi…

İsmail, dedesi Sultan Ali Yusuf tan 
sonra ailesinden Somali den Türkiye ye 
ilk ziyaret eden kişi olduğunu, Başkent 
Platformunun özel daveti ile bu ziyare-
tin gerçekleştiğini bu sebepten dolayı 
tarihi bir günün bir anın gerçekleştiğini 
çok mutlu olduğunu Platform üyelerine 
tek tek teşekkür ederek Somali Türkiye 
ilişkilerin geliştirilmesini ve tarihsel 
kardeşliğin canlandırılması için bir ola-
nak bulduğunu’’ ifade etti.

Muhammed Yasin İsmail, Türkiye’nin 
her zaman yanlarında olmasını, mem-
nuniyetle karşıladıklarını söyledik-
ten sonra Başkent Platformu’ nun  
İsmailin onuruna verdiği yemekte pla-
ket takdimine geçildi.

Başkent Platformu Genel Başkanı Mus-
tafa Kurt, Somali Cumhurbaşkan adayı 
Hacı Muhammed Yasin İsmail’in, bu ka-

Başkent platformu Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
Somali Cumhurbaşkanı adayı Hacı Muhammed 
Yasin İsmail, Elmadağ belediyesi başkanı Gazi 
Şahin’i makamında ziyaret etti. 
 Başkan Şahin ve Muhammed Yasin arasında 
tarihsel kardeşliğin sohbeti yapıldı. Duygu dolu 
anların yaşandığı görüşmede Somali, Elmadağ 
belediyesi arasında ileriye dönük kardeş 
belediye olma sözleri verildi ve Başkan Şahin 
konuklarına öğle yemeği ikramın da bulundu…

Somali’deki Adalet, Barış 
ve İlerleme Partisi’nin 

cumhurbaşkanı adayı 
Hacı Muhammed Yasin 

İsmail, Başkent Uluslar 
Arası Barış  Kardeşlik  

Platformu’nun davetlisi 
olarak Ankara’ya platform  başkanı Mustafa Kurt ve yönetim 

kurulu üyeleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluş temsilcileri ile 
bir araya geldi…

dar yoğun çalışma diliminde Türkiye’de 
bulunmasının Türkiye ve Somali kar-
deşliği için önemli olduğunu, Başkent 
Platformu olarak, Hacı Muhammed 
Yasin İsmail’in Başta Somali Halkı ol-
mak üzere insanlara yaptığı hizmetler 
dolayı ve Türkiye-Somali kardeşliğinin 

daha da pekişmesi adına birçok sivil 
toplum kuruluşunun katılımıyla Hacı 
Muhammed Yasin İsmail’e Platformun 
Misyonunu Özetleyen ‘’İNSANI YAŞAT 
Kİ DEVLET YAŞASIN’’ anlayışına sahip 
olması ve İnsan odaklı çalışmalarından 
dolayı plaket takdim edildi.
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A dinner meeting was held in ho-
nor of Haji Muhammad Yasin 
Ismail  at Kınacızade residence  

in Ankara. At the ceremony,  Haji Mo-
hammad Yasin Ismail, presidential can-
didate, gave  very important messages.

Ismail in his speech; though many men 
and leaders on the world cannot come  
in Somalia, Prime Minister Recep Tay-
yip Erdogan’s wife Emine Erdogan visit 
in Somalia attracted worldwide atten-
tion, and after Prime Minister Recep 
Tayyip Erdogan’s friendly hand exten-
ded sibling households, the situation in 
the country  today is better than before 
with the  many country’s aid, he said.

Sultan Ismail himself pointed out that 
he himself is grandson of Sultan Ali 
Yusuf once upon a time governor of 
the capital Hobia of the Somali region 
under the reign of Sultan Abdulhamit 
II, and  has a nearly 300 years historical  
ties with Turkey,  Somalia is the first 
country in Africa to Islam. They based 
on social life, Islamic unity and solida-
rity due to these reasons the relations 
between Turkey and Somalia are very 
strong for a long time, he added.

Düzenlemeleri geri al

 As regards the humanitarian situation 
in Somalia, by saying “ famine created 
by human hands in Somali, “ continued 
to his words; 
Somalia ,although, as yet untouched, 
uranium, iron, tin, copper, bauxite, 
and natural gas deposits and  oil-rich 
country due to its proximity with the 
Arabian semi- island, since the majority 
of the people are from husbandry, agri-
culture and coastal regions, despite of 
its rich fish varieties is one of the poo-
rest and  the lack of security countries 
in the world. But Somalia’s economy is 
based on foreign assistance said today. 
   

Somalia, preparing to enter a new pro-
cess on 21st of  August, is hoping to 
replicate business opportunities  of  its 
people. In case this problem has been 
solved, is thought to be achieved the 
financial and moral welfare of the So-
mali population for many years in law 
lessness and instability. He said since 
the need for the rule of law, institutions 
should be reformed in Somalia.

Ismail stated that; “I think after Prime 
Minister Erdogan’s visit to Somalia, 
the students after receiving education 
in Turkey returning to Somalia will 
contribute to the development of their 
country. A country’s development de-
pends on the quality of the labor force 
and human capital. What is important 
is not how much natural capital you 
have but the quality of manpower. 

Düzenlemeleri geri al

Ismail diagnosis that, after his grand-
father Sultan Ali Yusuf  he is the first 
person visit to Turkey of his family, this 
visit took place with a special invitation 
of the Baskent Platform and  is very 
happy in a moment, thanking to the 
members of the platform individually, 
he said; “the development of relations 
between Turkey and  Somali has found 
an opportunity to revitalize the histori-
cal brotherhood’’. 
 
Yasin Mohammed Ismail, after telling 
welcomed Turkey always be with them 
Baskent Platform ‘s dinner given in ho-
nor of Ismail was passed to the presen-
tation of a plaque. 
Baskent Platform Chairman Mustafa 
Kurt by saying; President candidate of 
Somalia Haji Muhammad Ismail Yasin 
presence  in Turkey,  at this intense 
period of study is important for Turkey 
and Somalia brotherhood,  as Baskent 
Platform, and further consolidation 

TURKEY SOMALIA
BROTHERHOOD

 Somalia Justice, Peace 
and Progress Party’s presidential candidate 

Ismail Haji Muhammad 
Yasin, board chairman 

of the platform Mustafa 
Kurt and representatives 

of the numerous non-governmental organization came together in Ankara at the 
invitation of the Capital 

International Peace Brotherhood Platform.

Member of Board of Capital Platform and candidate of 
Presidency of Capital Platform Hacı Muhammed Yasin 
İsmail, paid a visit to Elmadağ Mayor Gazi Şahin in his 
chamber.

Mayor Şahin and Muhammed Yasin talked about the 
historical friendship between the two countries. During 
the visit emotional moments were experienced and the 
promise of a partnership between a city of Somalia and 
Elmadağ townhall was given. After that, Mayor Şahin 
invited his guests to a luncheon. 

of Turkey and Somalia in the name of 
brotherhood with the participation of 
many non-governmental organizations 
because of his services to the mankind 
primarily to the Somalian people, he is 

presented a plaque due to his unders-
tanding of  “UNLEASH  THE PEOPLE 
THAT LONG LIVE THE STATE” which 
summarized the Platform mission and 
human-centric work.
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Haber ve FİB Ajans Genel Koordinatörü 
Fikret Çapacı, bu yıl altıncısını gerçek-
leştirdikleri ödül töreniyle amaçlarının 
öncelikle iyilerin ödüllendirilerek ör-
nek teşkil etmesi ve Kapadokya böl-
gesinin tanıtımına katkıda bulunarak 
Nevşehir’imizin markalaşması olduğu-
nu söyledi.

Şehir de Aksaray Belediye Başkanı Nev-
zat Palta, İlçede Avanos Belediye Baş-
kanı Dr.Mustafa Körükcü ve Beldelerde 
Yazıhüyük Belediye Başkanı Cengiz 
Çavdar’a verildi.

“Yılın En İyi Haber Ajansı” ödülü Ana-
dolu Ajansı ve Cihan Haber Ajansına, 
“Yılın En İyi Televizyon Kanalı” ödülü 
TRT 1’e, “Yılın En İyi Spor Programı” 
ödülü Beyaz Tv Ve Gol’e,Yılın En İyi 
Belgesel Ödülü Gez Göz Arpacık TRT1 
Yapımcı-yönetmen Hasan Yıldız’a,Yılın 
Gazetesi Star Gazetesi,Yılın Sosyal so-
rumluluk Ödülü Akut Başkanı Nasuh 
Mahruki,Yılın Gazetecisi Ödülü Rasim 
Ozan Kütahyalı, Yılın Tartışma Progra-
mı Dinamit Beyaz TV sunucu ve Mode-
ratör Latif Şimşek,Yılın Rektörü Nev-
şehir Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Filiz 

Kılıç,Yılın Aktüel Magazin Programı 
2.Sayfa Kanal Türk,Yeşilçam Ödülü 
Ediz Hun,Yılın Yatırımcısı Ödülü Kozza 
Termal Garanti Konut, Kayakapı Proje-
siyle Dinler Turizm de ödül alan isimler 
arasında yer aldılar.

Törende Açılış konuşmasını yapan FİB 

Nevşehir’de FİB Haber ve FİB 
Ajans tarafından bu yıl 6’in-
cisi düzenlenen ‘Kapadokya 

Yılın En İyileri Anadolu Kent Ödülleri 
‘ töreni Kapadokya Dedeman Otel’de 
düzenlendi. Çeşitli dallarda 50’yi aşkın 
ödülün verildiği geceye sanat, siyaset, 
politika ve iş dünyasından çok sayıda 
davetli katıldı. Sunumlarını tecrübeli 
sunucu Zeynep Köşker’in yaptığı Ödül 
Töreninde “Yılın Devlet Adamı ve Siya-
setçisi” ödülü Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’a, “Yılın Bakanı” ödülü Spor  
Bakanı Suat Kılıç ve Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan’a, Yılın Milletvekili Ödü-
lü İstanbul Milletvekili Metin Külünk’e, 
“Yılın Valisi” ödülü Isparta Valisi Mem-
duh Oğuz’a Yılın Belediye Başkanları 
Ödülleri Büyükşehir de Ankara Büyük-
şehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 

MUHTEŞEM GECE...

channel” award was given to TRT 1, “Best 
Sports Program of the Year” award was given 
to the Beyaz Tv And Gol, “Best Documentary of 
the year” was presented to Hasan Yıldız as the 
producer-director Gez Göz Arpacık in TRT1, 
“The Best Newspaper of the Year” was given 
to Star, the Best Man for Social Responsibility 
Award was presented to Nasuh Mahruki, 
“The Best Journalist  of the Year”  was given 
Rasim Ozan Kütahyalı, “The Best Discussion 
Program of the Year” award was presented 
to the to Host and Moderator Latif Şimşek 
from ‘Dinamit’ Beyaz TV, “The Rector of the 
Year” Award was given Prof. Filiz Kılıç, “The 
Magazine Program of the Year Page 2” award 
was given to Kanal Türk, “Yeşilçam” award was 
presented to Ediz Hun, “The Investor of the 
Year” award was given to Kozza Termal Garanti 
Housing and with the Project Kayakapı, Dinler 
Tourism was also among the names that were 
presented awards. 

Fikret Çapacı, FIB News and FIB Agency 
General Coordinator, stated in his opening 
speech at the ceremony that through the award 
ceremony, of which they were realizing the 
sixth, they would like to exemplify the best of 
bests by awarding them and to brand Nevşehir 
by contributing the promotion of Cappadocia.

The 6th of annual ‘Cappadocia Best of the 
Year Anatolian City Awards’ ceremony 
was held in Cappadocia Dedeman Ho-

tel was organized by the Agency of FIB and 
FIB News. At the night in which more than 50 
awards in various fields many guests from art, 
politics, and the business world participated. 
Presentations were made   by the experienced 
anouncer Zeynep Köşker. 

At the Award Ceremony  the “Statesman and 
the Politician of the Year” award was given 
to  Prime Minister Recep Tayyip Erdogan, 
Minister of the Year award was given to Sports 
Minister Suat Kiliç and Economy Minister 
Zafer Caglayan; Parliamentarian of the Year 
Award was given to Istanbul Parliamenterian 
Metin Külünk; the Governor of the Year Award 
was given to Isparta Governor,  Memduh Oğuz; 
Mayors of the Year Awards were given to Melih 
Gökçek, Mayor of Ankara as the Metropolitan 
Mayor, and to Nevzat Palta, Mayor of Aksaray 
as the city mayor, Dr.Mustafa Körükcü, Mayor 
of Avanos, and Cengiz Çavdar, Mayor of  
Yazıhüyük as the town mayors.

“News Agency of the Year” award, were 
presented to the Anatolia News Agency 
ndCihan News Agency, “The Best Television 

MAGNIFICIENT NIGHT...

Kapadokya Yılın Enleri Anadolu Kent Ödülleri Zirvesi 2011 Yılın En İyileri

Cappadocia the Best of the Year Anatolian City Awards Summit 2011
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