
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “2023 vizyonunu açıkladığı” ve gençler 
için “2071 vizyonuna” işaret ettiği Ak Parti 4. Olağan Genel Kurul toplantısı, 
her yelpazeden insanı bir araya getirdi… Aşağıda detaylarını okuyacağınız 
yazı, Başkent Platformu Genel Başkanı Mustafa Kurt’un, Türkiye’nin gelecek 
vizyonu üzerine görüşlerinin bir panoramasını yansıtıyor…

During the 4th General 
Assembly of Justice and 
Development Party, Prime 
Minister Recep Tayyip 
Erdoğan announced 
the “2023 vision” and 
signaled “2071 vision” 
for young generation. The 
assembly brought many 
different people together. 
The article stated below 
is written by the Vice 
President of Başkent 
Platform, Mustafa Kurt 
and on Turkey’s future 
vision.
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Erdoğan, 2023 vizyonuyla hareket ettiklerini belirti. 
Yeni hedef 2071 dedi.
Erdoğan stated that they have the vision of 2023.
He said the new target is 2017.
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Ben ev ziyaretlerinde, Başbakanlık 
kimliğimi çıkarıyorum, Recep Tayyip 
Erdoğan olarak onlarla buluşuyor, yal-
nız olmadıklarını hissettiriyorum… Ya-
radılanı seviyoruz, yaradan da ötürü… 
Sizler de bu mihval üzerine hareket 
ederseniz başarılı olursunuz”.

Bu görüşme bizler için milat oldu… 
Başbakanımızın tecrübelerini önemli 
bir tavsiye olarak kabul ettik, o günden 
bugüne yerli ve yabancı binlerce insa-
nı platformumuzda ağırladık… Sivil 
toplum kuruluşları ile birlikte 700’ün 
üzerinde toplantı tertip ettik… Mis-
yonumuzun, vizyonumuzla örtüşmesi 
için “samimiyeti temel ilke olarak” be-
nimsedik, yolumuza “inançla” devam 
ettik… Şu saat itibariyle, büyük bir 
mutluluk duyduğumu söylemek istiyo-
rum. İdeallerimizin hayata geçmesinde, 
herkesin, her kesimin gayreti “memnu-
niyetimizi artırıyor”. İnanıyorum ki, Şeyh 
Edebali’nin, İnsanı Yaşat Ki, Devlet Yaşa-
sın, sözü hayat bulacak… Devletimiz, in-
sanımızla hak ettiği konuma kavuşacak…

Başbakanımızın, 2023 vizyonu, si-
zin de “hedef olarak belirlediğiniz” 
bir tarih mi? Başkent Platformunu 
2023 yılında nasıl anlatacağız, Sa-
yın Kurt?

Cumhuriyetimizin 100. Yılında dünya-
nın ilk 10 ekonomisinden birisi olma 
hedefi, hepimizin “ortak çalışmasının” 
bir sonucu olarak gerçekleşecektir, diye 
düşünüyorum. Enflasyonunu ve faiz 
oranlarını tek haneli rakamlara düşür-
müş bir Türkiye, ekonomik büyüklü-
ğünü belirlenen 2 trilyon dolara ulaştı-
racaktır. İhracatta 500 milyar doların 
gerçekleştirilmesi, kişi başına gelirin 
25 bin dolar seviyelerine yükselmesi, 
işsizlik oranının yüzde 5’lere inmesi, 
“güçlerimizin birleşmesi” ile doğru 
orantılı… Bizler sivil toplum kuruluşları 
olarak, bilgilendirme, bilinçlendirme 
konusunda yoğun bir çalışma içerisine 
girmeliyiz. Kardeşliğimizi, birlik ve be-
raberliğimizi “kalıcı kılmalıyız”. Milletin 
devleti olmak için istikrara, güvene ve 
ideallerimize sarılmalı, ayrışmamalıyız.

Başkent Platformu, Anadolu’yu 
Başkentte buluşturan ve mis-
yonunu “İnsanı Yaşat ki, Devlet 

Yaşasın” düsturu üzerine kuran bir 
sivil insiyatif… Gelecek hedefini “yur-
ta barış, dünyada barış” sözü üzerine 
inşa eden Platform, mutlu bireylerden, 
mutlu aileleri; mutlu ailelerden, mutlu 
toplumları; mutlu toplumlardan, mutlu 
devletleri; MUTLU DEVLETLERDEN 
DE, MUTLU BİR DÜNYANIN OLUŞU-
MU için kararlı adımlarla yürüyor… 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
“2023 vizyonunu açıkladığı” ve gençler 
için “2071 vizyonuna” işaret ettiği Ak 
Parti 4. Olağan Genel Kurul toplantısı, 
her yelpazeden insanı bir araya getir-
di… Aşağıda detaylarını okuyacağınız 
yazı, Başkent Platformu Genel Başkanı 
Mustafa Kurt’un, Türkiye’nin gelecek 
vizyonu üzerine görüşlerinin bir pano-
ramasını yansıtıyor…

Mustafa KURT

Milletin devleti olmak için istikrara, güvene 
ve ideallerimize sarılmalı, ayrışmamalıyız.

Sayın Kurt, Türkiye’nin her kö-
şesinden, farklı seslerin bir araya 
geldiği Türkiye buluşmasında Sayın 
Başbakanımızın verdiği mesajları 
nasıl yorumlamalı, söylemlerine 
karşı sözümüz ne olmalı dersiniz?

Başbakanımızın, Karakoç’un şiirinden 
yola çıkarak “Sevgili! En Sevgili! Ey 
Sevgili! Uzatma Dünya Sürgünümü 
Benim..” sözleriyle başlayan konuşması 
“Diriliş”in bir ifadesiydi… “Ülkendeki 
Kuşlardan Ne  Haber Vardır: Mezarlar-
dan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk 
celladından ne çıkar, madem ki bir yar 
vardır, yoktan da, vardan da ötede bir 
var vardır” ifadeleri, Sezai Karakoçla 
bütünleşen “İslami düşüncenin, mo-
dern şiirdeki en güzel yansıması olarak” 
bizleri, bizle buluşturdu… Bir şair ola-
rak şunu çok rahat söyleyebilirim ki, 
söze hayat veren şiiri okuyandır… Biz-
ler, birlik ve beraberliğin muhafazasının 
gerekliliğini ve önemini bu sözlerde 
hissettik. Sultan Alparslanın, Sultan 
Kılıçarslan’ın, Sultan Fatih’in, Yavuz 
Selim’in, Sultan Süleyman’ın, Gazi Mus-
tafa Kemal’in ve onların ordularındaki 
kahraman neferlerin torunları olarak 
Ahmet Yesevi’nin öğütleri almaktan, 
Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli’nin 
tavsiyelerini dinlemekten, Fuzuli’nin, 

Mehmet Akif ’in, Necip Fazıl’ın, Sezai 
Karakoç’un gönül dünyamızı besle-
yen dizelerinden ilham aldık.. Şeyh 
Edebali’nin “İnsanlar Vardır, Şafak Vak-
tinde Doğar, Akşam Ezanında Ölürler… 
sözü üzere, bizim de misyonumuz olan 
“İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın” düstu-
runun hayat bulduğunu gözlemleyerek, 
sevindik… Başbakanımızın, “devlet, ke-
rameti, meşruiyeti kendinden menkul, 
millete rağmen varlık kazanan, millet-
ten bağımsız bir yapı asla değildir” sö-
zünün, bizim sözümüzle kesişmesinden 
mutluluk duyduk. Aşık Veysel’in, şu 
sözlerini, milletimizle paylaştık… Uzun 
ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz 
gece / İki kapılı bir handa, gidiyorum 
gündüz gece / Yetişmek için menzile, 
gidiyorum gündüz gece … Evet, hep bir-
likte gideceğiz gündüz gece…

Başbakanımızın, ekonomi ile ilgili 
değerlendirmelerini nasıl okuma-
lıyız Sayın Kurt? Türkiye, sürdürü-
lebilir büyüme trendine girmiştir, 
diyebilir miyiz?

Geçtiğimiz on yılda tesis edilen istikrar 
ve güven ortamı, Türkiye ekonomisini 
tarihinde hiç olmadığı kadar başarılı 
bir süreçle karşı karşıya getirmiştir… 
Büyüme oranlarına baktığımızda, 2003-
2011 arasında yıllık ortalama yüzde 
5.34 lük bir büyüme rakamı yakalan-
ması ve geçtiğimiz yıl Çin’den sonra 

dünyada en hızlı büyüyen ülke olmamız 
tesadüfü değildir… Bu yüksek büyüme 
performansı, milli gelirimizi 230 milyar 
dolardan, 774 milyar dolara yükselt-
miştir. Kişi başına düşen milli gelire 
baktığımızda ise, 2002 yılındaki 3.500 
doların, bugün 10 bin doların üzerine 
çıktığını görmekteyiz.  Buna paralel ya-
tırım, 59 milyar dolardan, 2011 sonun-
da 283 milyar liraya ulaşmış, enflasyon 
da bu dönemde yıllık bazda tek haneli 
rakamlarla tanışmıştır. Bugün sahip 
olduğumuz 135 milyar dolarlık ihracat 
Cumhuriyet tarihinin rekorudur. Mer-
kez Bankası rezervlerinin 27.5 milyar 
dolardan, 110 milyar dolara ulaşması, 
işte bu başarının bir sonucudur. Güven 
ve istikrarımızı muhafaza ettiğimiz sü-
rece, Türkiye ekonomisinin büyüyeceği-
ne olan inancım tamdır. Disiplin, istik-
rar ve güven; vazgeçilmezimiz olmalı, 
büyümeyi proje bazlı gerçekleştirmeye 
çalışmalıyız. 

Sayın Kurt, sizin Sayın Başbakanı-
mızla, Dolmabahçe Sarayı’nda bir 
görüşmeniz oldu… Ne dedi, Başba-
kan, çalışmalarınızla ilgili bir yol 
mu önerdi? Dolmabahçe’deki gö-
rüşmenin “satır başlarını” bizlerle 
paylaşır mısınız?

Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Er-
doğan Beyefendi’nin vâki davetiyle 
16 Ağustos 2008 günü Dolmabahçe 
Sarayı’nda, zât-âlileriyle 1,5 saat süren 
bir görüşmemiz oldu. Başbakanımızın, 
İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın, sözünü, 
siyasi jargon olarak kullanmasından 
duyduğumuz memnuniyeti ifade ettim. 
Çünkü bizim kuruluş misyonumuz, 
Şeyh Edebali’nin, bu sözü üzerine inşa 
edilmiştir. Çalışmalarımız hakkında 
bilgi aktarımında bulunurken, gelecek 
vizyonumuzla ilgili detayları kendisine 
aktarma imkanı buldum. Sayın Başba-
kanımızın bu görüşme esnasındaki tav-
siyeleri, engin tecrübesinin birer gös-
tergesiydi, bizim için… Ne dedi, Sayın 
Başbakan….  Dedi ki:”Şatafattan ve gös-
terişten uzak durun… İnsanlara yakın 
olun, onların içlerine girin… Dertleriyle 
hem dert olun, gönüllerini kazanın… 

Erdoğan, 2023 vizyonuyla hareket ettiklerini belirti. 
Yeni hedef 2071 dedi.
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and win their affection. While visiting 
my people, I forget my prime minister 
identity. I talk to them as Recep Tayyip 
Erdoğan and make them feel they 
are not alone. We love people for the 
creator of all. If you keep your works 
under the light of this idea, you will be 
successful, too”.

This meeting is milestone for us. We 
appreciate the words of Prime Minister 
and have entertained both local and 
foreign participants in our platform 
since then. We have held more than 
700 meetings with non – governmental 
organizations. In order to harmonize 
our mission with our vision, we take 
“simplicity” as ground for our works 
and go on with “faith”. Now, I want to 
say that we are very happy. Our ideals 
are actualized and besides this people’s 
effort increases our content. I believe 
that Sheikh Edebali’s “KeepYour People 
Alive and Keep State Strong” words will 
also be actualized. Our state will gain 
the right position with the effort of its 
people.

The Prime Minister’s goal is to 
realize “2023 vision”. Do you share 
this goal? Mr. Kurt, how we will 
mention about Başkent Platform 
on 2023?

I think being in the ten top economies 
of world goal will be a shared goal 
and we will make it on the 100th year 
of Republic. Turkey who decrease 
its inflation numbers to single digit 
levels will reach 2$ trillion in economy 
at that time. Realizing 500$ billion 
in export figures, 25000$ per capita 
income, decreasing unemployment 
rates to 5% are all about working 
together. We, as non-governmental 
organizations should work more on 
giving information and awareness 
rising fields. We should make our 
brotherhood, unity and cooperation 
last for long. We need stability, faith 
and believe our ideals, should stick 
together and not separate from each 
other to be the people’s state. 

Başkent Platform is a non-
governmental initiative bringing 
Anatolia together in the Capital 

and its mission is “Keep Your People 
Alive and Keep State Strong”. This 
platform take steps according to the 
ideal of creating an atmosphere where 
happy people starts happy families and 
happy families creates happy societies 
then those happy societies leads happy 
states and HAPPY STATES CREATES 
A HAPPY WORLD. 

During the 4th General Assembly 
of Justice and Development Party, 
Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan 
announced the “2023 vision” and 
signaled “2071 vision” for young 
generation. The assembly brought many 
different people together. The article 
stated below is written by the Vice 
President of Başkent Platform, Mustafa 
Kurt and on Turkey’s future vision.

Mustafa KURT

We need stability, faith and to believe 
our ideals, should stick together and 
not separate from each other to be the 
people’s state.

Mr. Kurt, what is your opinion on 
the assembly bringing different 
people together and Prime 
Minister’s messages? How we 
should interpret those messages?

Mr. Prime Minister’s speech began 
with “Beloved! The most beloved! 
The Beloved! Please do not make my 
world exiling, no more” a poem by 
Mr. Karakoç and this was the very 
expression of “Revival”. “Tell me the 
news in your home, there is even love 
rising from cemetery. What is the point 
of love deaths man, if there is a love, 
there is one beyond all the existence 
and absence. This expression belongs to 
Karakoç and those words are a kind of 
best reflection on Islamic approaches 
effect on modern poetry so they make 
us meet us again. 

As a poet, I could easily say that vocalist 
gives the soul to a poem. We feel the 
necessity and importance of unity with 
those words. We are the sons of Sultan 
Alparslan, Sultan Kılıçarslan, Sultan 
Fatih, Yavuz Selim, Sultan Süleyman, 
Ghazi Mustafa Kemal  and heroes of 
those armies and learn from the advices 
of Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, 
Hacı Bayram Veli and inspire from the 
relieving words of Fuzuli, Mehmet Akif, 
Necip Fazıl and Sezai Karakoç. Upon 
the words of Sheikh Edebali, “There are 
people born with daylight and die with 
evening azan”, we are happy to see that 
our mission “Keep Your People Alive 
and Keep State Strong” is actualized. 
We appreciate that our Prime Minister’s 
“State is not independent from its 
people, it gets its power, wonder and 
legality from them” saying because we 
also think exactly like that. We share 

Aşık Veysel’s “I’m on a long narrow 
road, I walk all day, I walk all night / In 
a mansion with two doors, I walk all 
day, I walk all night / To reach journey’s 
end, I walk all day, I walk all night” 
lines. Yes, we will walk all day and 
night, together.

Mr. Kurt, how we should 
understand the evaluation of 
financial issues mentioned by the 
Prime Minister?  Do you think 
Turkey is in a sustainable growth 
trend?

In the last decade, Turkey is in a very 
successful period in terms of financial 

issues that never seen before and 
this happened in a stability and trust 
atmosphere. When we examine the 
growth figures, we have approximately 
5.34% growth figure between the years 
2003 – 2011. Also we are the second 
fastest growing economy in the world 
after China. Those are not by chance, of 
course. This huge performance brings 
the numbers of national income from 
230$ million to 774$ million. When we 
look at the per capita income figures, 
in 2002 it is 3500$ and today it is 
more than 10000$. In parallel with 
those figures, investment reached 283+ 
million at the end of 2011 while it is 
59$ million before. Inflation is also 
decreased to single digit levels during 
this period. Today export figures has 
reached 135$ billion and this is the 
highest figure in Republic’s history. 
Central Bank’s reserves increased to 
110$ billion from 27.5$ billion, this is 
the result of success. As long as we keep 
the trust and stability, I strongly believe 
that the Turkish economy will grow 
further. Discipline, stability and faith 
should be our indispensable values. We 
should do project based growth plans.

Mr. Kurt, you had a meeting with 
Prime Minister at Dolmabahçe 
Palace. What Prime Minister did 
comment on your ongoing studies? 
Did he give some tips? Could you 
share the headings of this meeting 
with us, please?

Mr. President Recep Tayyip Erdoğan 
invited me and we had a meeting on 
August 16, 2008 in Dolmabahçe Palace. 
It lasted for 1.5 hours. I expressed 
my gratitude to him for using “Keep 
Your People Alive and Keep State 
Stron”gmotto in his speeches. Because 
our founding mission is based on 
those words of Sheikh Edebali. I had 
the chance of telling about our future 
visions while talking about our ongoing 
studies. His advices on those plans are 
absolutely a sign of his deep experience. 
And his words… He said “Keep away 
from show and pride. Stay with people 
and be with them. Share their troubles 

Erdoğan stated that they have the vision of 2023.
He said the new target is 2017.
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projeleri Türkiye geneline yaymak 
istiyoruz. Evcil hayvanlarımızın 
bu tür özürlerini kapatmak sadece 
bizim sorumluluğumuzda olmasın. 
Herkes bu konuya destek versin.” diye 
konuştu.  Kendisiyle yaptığı diğer 
çalışmalar üzerine de bir konuşma 
gerçekleştirdik.

geçtiğini kaydetti.

Ortopedi Genel Koordinatörü 
Niyazi Çapa,  özürlü olan bir evcil 
hayvanı yeniden yürütmenin 
mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 
sosyal sorumluluk projesi olarak, 
evcil hayvanlar için çalışmaya 
devam edeceklerini belirtti. “Bu tür 

ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebiliyor.

Eskişehir’de yıllarca insanlara protez 
takarak insanlara hizmet veren Ortopedi 
ve Medikal Şirketi sahibi Niyazi Çapa, 
7 yıl önce hayvanlara ücretsiz protez 
ve ortez takmaya başlayarak engelli 
hayvanların imdadına koştu. Biz 30-40 
yıldır protez yapıyoruz. Hayvanlar için 
yaptığımız ortez ve protezlerden bir para 
kazanmıyoruz. Buradan sesleniyorum. 
Diğer kentlerdeki firmalar da bu konuda 
çalışma yapmalı.. Çapa, “Bu yavrucaklar 
ölüp gitmesin. Türkiye’de binlerce hayvan 
engelli.. Bizim yaptığımız ortez ve 
protezler istenilen şekilde ayarlanabiliyor. 
Çağrımı yineliyorum. Biz bir hayır işi 
için yola çıktık. Sosyal sorumluluk projesi 
dedik. Ama diğer kentlerdeki firmalar bu 
işi sahiplenmez girmezse yürütmek çok 
zor.. Bu konuda biz bir ilki yaptık. Ama 
gelen talepler giderek artıyor” dedi. Çapa, 
Türkiye’nin ilk ve tek hayvan protez ve 
ortez atölyesinin de Eskişehir’de faaliyete 

Ankara’nın Çubuk İlçesi 
Kızılca Köyünde  eylül 
2012 de Türkiye de bir ilk 

gerçekleştirildi. HAYKO (Hayvanları 
Koruma Derneği) tarafından ayağı 
kangren olmuş ve kesilmiş bir ata 
protez yapıldı. Eskişehir de yaşayan 
500 ün üzerinde hayvana ortez-protez 
yapan Sayın Niyazi ÇAPA Türkiye’de ilk 
defa bir ata protez yaptı ve kısa sürede 
dört ayağı üzerine yeniden basmaya 
başladı. Amerika’dan gelen Gamze 
hanımın gayreti ve Niyazi Beyin sonsuz 
desteği ile hayvan sağlığına kavuştu. 
Sayın Çapa bu sosyal sorumluluk 
projesinden herhangi bir ücret almadı. 
Gamze Hanım Amerika’da bu protezin 
16 ayda tamamlanacağını ve ciddi bir 
maliyete maal olacağını söyledi. İşte 
Türk’ün üstün zekası Sayın Çapa 3 
saatte protezi yaptı.  20 dakikada atı 
yürüttü. Yeni takılan protez bacağı 
ile keyifli olduğu gözlenen  At doğal 

HAYKO (Hayvanları Korumu Derneği) tarafından 
Ayağı kangren olmuş ve kesilen bir 
At’a protez yapıldı.

Çok Yönlü Çalışmaları 
Bulunan  Niyazi 
Çapa’yı Yakından 
İnceledikçe O 
Kadar Çok Renklilik 
Gözümüze Çarpıyor 
Ki 
Bunların Başında Kurucuları arasında 

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kocaeli ve 

Adana gibi kentlerdeki kurulu Türkmen 

Yörük dernekleri federasyonlarının 

bulunduğu Oğuz Boyları 

Konfederasyonu genel Başkanlığını 

yapan Niyazi Çapa  başkanlığı 

sırasında üç yılda bir değişik kentlerde 

toplanılması, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı ile görüşülmesi, Yörük ve 

Türkmenlerinin sesinin yükseltilmesi 

gibi etkinliklerde de bulunuyor.

Eskişehirde tarihi Beylerbeyi 

Konağı’nın sahibi olan Niyazi Çapa, 

konak hakkında bilgi edinmek 

istediğimizde bize;

Beylerbeyi Konağı’nın ilk sahipleri 

bilinmemekle birlikte, 1920’deki 

sahibi Meddah Edip isimli bir beydi. 

Edip Bey o dönemde Odunpazarı’nda 

küçük çapta öykü anlatma ustasıydı. 

Bu yüzden lakabı “meddah” olarak 

anılmaktaydı. Anlatılanlara göre 

Kurşunlu Camii’ne uzak yerlerden 

ibadet için gelen kişiler misafir olarak 

ağırlanır, ayrıca her hafta cuma namazı 

çıkışı konağın bahçesinde düzenlenen 

yemekte, caminin avlusunda hankah 

olarak adlandırılan bölümde kalan 

öğrenciler için para toplanırdı.

Ayrıca Eskişehir’in ilk belediye 

başkanlarından Asarcıklı Ali Efendi’nin 

de burada kaldığı söylenmektedir. Ali 

Efendi Kurşunlu Camii’nin şadırvan 

suyunu getiren ve o sokaktaki arnavut 

kaldırımını yaptıran kişidir.

1930 yılına gelindiğinde konağın 

önündeki yolun genişleyeceği söylentisi 

üzerine Meddah Edip Bey evi ikiye 

bölerek şu anki Beylerbeyi Konağı 

olarak bilinen kısmı Tespihçi Hüseyin 

Hoca’ya satmıştır. Hüseyin Hoca 

hayatını tespih yapıp satarak geçindiren 

bir beydir.

1964 yılında bu konağa Tespihçi 

Hüseyin Hoca’nın damadı olarak 

gelen Niyazi Çapa evi iki kez restore 

ettirdim, Eskişehir’de müze olmaması 

ve öğrencilerin bu kültürden yoksun 

olmasına üzülerek bu konağı Beylerbeyi 

Konağı ve Eczacılık Müzesi haline 

getirdik. Bu konağı Osmanlı’nın 

kuruluşunun 700. yılında ve aynı gün 

Niyazi Çapa’nın da Beylerbeyi seçildiği 

gün açılışı yaparak  bu eve Beylerbeyi 

Konağı adını verdik.



5Ekim 2012
Sivil İNİSİYATİF

Apothecary. We opened the mansion 
and gave the name Beylerbeyi in the 
700 year anniversary of the Establish-
ment of Ottoman Empire and on the 
day Niyazi Çapa was selected as Beyler-
beyi (Governor in former times).

Çapa made the   prosthesis in 3 hours. It 
took him 20-minutes to walk the horse. 
The horse which seems to be enjoyable 
with its new artificial leg can easily 
meet its natural needs.

Niyazi Çapa who owns a Medical Compa-
ny has been serving by replacing prosthe-
sis to people for many years in Eskişehir, 
started to  help animals with disabilities 
by conducting prosthetic and orthotic 
operations 7 years ago. We have been mak-
ing prosthetics for 30-40 years. We do 
not make any money from the orthotics 
and prosthetics operations for animals. I 
summon: companies in other cities should  
work on this issue as well .. Çapa, “Let 
those poor little things live... Thousands 
of animals have disabilities in Turkey, 
the orthotics and prosthetics we do can 
be adjusted as desired,. I recapitulate my 
summon once again. We set off for doing a 

tion) to a horse whose leg 
became gangrenous and 
cut off. Mr. Niyazi Çapa 
who lives in Eskişehir  has 
made orthotic-prosthetic 
operations to over 500 
animals has made pros-
thesis on a horse for the 
first time in Turkey, and 
soon the horse started 
to get back on all four 
feet. With the effort of 
Ms. Gamze came from 
the States and with the 
endless support of Mr. 
Niyazi the animal gained 
its health. Mr. Çapa did 
not receive any fees from 

this social responsibility project. Ms. 
Gamze stated that this operation would 
be completed in 16 months in America, 
and this prosthesis would cost overrun. 
The great intelligence of a Turk, Mr. 

A new ground was broken in Tur-
key in Kızılca village of Çubuk, 
district of Ankara, in September 

2012. A prosthetic leg was made by 
HAYKO (Animal Protection Associa-

A prosthetic leg was made by HAYKO (Animal Protection Association) 
to a horse whose leg became gangrenous 
and was cut off.

While examining 
Niyazi Çapa who 
has conducted  
sophisticated 
endeavours, 
colourfulness took our 
attention; 
First of all during his general presidency 
of the Oğuz Tribes Confederation in 
which Turkmen Yoruk (Turkish nomads 
in Anatolia) associations federations in 
cities such  Bursa, Eskişehir, Balıkesir, 
Kocaeli and Adana gathered together 
in every three years at a different cit-
ies, meetings with Ministry of Culture 
and Tourism, activities were conducted 

and these all contributed to the voice of 
Yoruks and Turkmens were heard. 

When we wanted to learn about the 
historical Beylerbeyi Mansion which 
was owned by Niyazi Çapa, he told us;

The first owners of Mansion Beylerbeyi 
remain unknown, but in 1920 a 
gentleman named Edip Meddah was 
the owner. Mr. Edip was a master of 
storytelling at that time in Odunpazarı. 
Therefore, he had a nickname the 
“meddah” (storyteller). As is told people 
who came to Kurşunlu Mosque from far, 
were regardes as guests, and moreover 
at the meals held in the garden every 
week after Friday prayers, they used to 
collect Money for the students who live 
in a place called hankah in the courtyard.  

In addition, Asarcıklı Ali Efendi who 

was one of the first mayors of Eskişehir 
said to lived here, too. Ali Efendi was 
the person who brought water to the 
fountain, and he who constructed the 
cobblestone pavement.
By 1930 because of the rumours that 
the road in front of the mansion would 
expand, Mr. Meddah Edip divided the 
mansioninto two and sold the part 
which is known as Beylerbeyi Mansion 
to Tespihçi ( a person who sells rosa-
ries) Hüseyin Hodja. Huseyin Hodja 
was a gentleman who sustained his life 
by selling rosaries.   

Niyazi Çapa who came in the family as a 
groom of Tespihçi Huseyin Hodja, re-
stored the mansion twice. Because I felt 
sorry for there hadn’t been a museum 
in Eskişehir and that the students had 
been deprived of having the culture of 
museum we turned this mansion into 
a museum as Beylerbeyi Mansion and 

charity. We call it as a social responsibil-
ity project. But if  the companies in other 
cities does not embrace the issue, it would 
be very difficult carry out this work.. In 
this regard we have made a first., but the 
demands are increasing, “he said. Çapa 
stated that the first and only animal pros-
thetics and orthotics workshop in Turkey 
is in Eskişehir.

General Coordinator of Orthopaedic, 
Niyazi Çapa said that they are glad to 
walk a disabled pet again. As a social 
responsibility project, they would con-
tinue to work for pets. “We want to 
spread this kind of projects throughout 
Turkey. It shouldn’t be only our respon-
sibility to close these types of domestic 
animals disabilities. Everyone should 
give support to this issue. “ We made 
a conversation with him on his other 
studies within this framework.
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Obama’ya Açık Mektup
“Olayların münferit olduğunu” 
söyleyip küçültme çabaları, 
“İfade özgürlüğü kapsamındadır” 
deyip kapatma çabaları, 
“Biz de bir şey yapamayız” şeklin-
de kaçamaklı ve 
Sorumluluktan uzak açıklamaları, 
“Organize çalışmanın küçük par-
çaları” algısı oluşturuyor, 
“Tahriklere destek ve arka çıkma” 
algısı oluşturuyor, 
“Kışkırtıcı eylemlerin ortağıymış” 
algısı oluşturuyor, 
Boyutunu büyütüp devleti ve top-
lumuyla özdeş hale getiriyor.. 
Böyle olunca tepkiler münferit ve 
sınırlı olmaktan çıkıyor, 
Peygamber hassasiyetiyle birle-
şince toplu öfkelere, 
Kitlesel olaylara ve istenmeyen 
sonuçlara dönüşüyor.. 
İslâm dünyasındaki bu algılama 
biçimi yanlışsa, 
Düzeltici açıklamalar yapılması 
tahrikleri dindirmez mi? 
Unutulmamalı ki, büyük yangın-
lar, küçük kıvılcımlardan oluşur.. 
 
Büyükelçiniz Stevens’ın menfur 
şekilde öldürülmesi, 
Müslümanların Masumiyeti filmi 
kışkırtmasıyla olabilir, 
El-Kaide veya Kaddafi yanlıları-
nın misilleme eylemi olabilir, 
Veya tahmin edilemeyen birile-
rince yapılmış olabilir.. 
Çok iyi bilmelisiniz ki, saldırıyı 
yapan teröristler, 
Barış anlamına gelen İslâm’ı ve 
Müslümanları değil 
Kendi cehâlet ve menfaatlerini 
temsil etmektedir.. 
Bu kez olay karşısında farklı bir 

Sayın Başkan, 
 
11 Eylül 2012 günü Libya büyü-
kelçiniz ve 3 çalışanın 
Menfur bir terör saldırısı sonucu 
kaybından dolayı 
Derin üzüntü duyduğumu bilme-
nizi isterim.. 
 
Menfur saldırının hedefinin, 
Ülkenizle sınırlı olmadığını düşü-
nüyorum.. 
Bu nedenle, alacağınız tutumun 
ülkeniz, bölgemiz ve dünya için 
İfade edeceği anlamları düşünme-
niz daha akılcı olacaktır.. 
Kısa dönemde başarı gibi zanne-
dilse de orta ve uzun dönemde 
Hem size, hem bölgemize, hem 
de dünyaya kaybettirecek, 
Barış ortamını yok edecek tutum-
lardan kaçınmalısınız.. 
 
İslâm dünyasındaki tepkileri, tah-
rikle sınırlı görmeyin.. 
İslâm dünyası neredeyse bütü-
nüyle ayağa kalkmışsa, bunda 
Yalnızca Kur’an yakma, karikatür 
veya filmin etkili olmadığını.. 
Bunların yanı sıra ülkenize ve ba-
tıya karşı, 
Yıllardır dip dalgalar şeklinde bi-
riken tepkilerin 
Küresel boyuta ulaştığını ve dışa 
vurduğunu gösterir.. 
 
Tahrikler ile tepkiler arasındaki 
orantısızlığın, 
Görünenlerden ziyade arkasında-
ki nedenleri iyi okuyunuz.. 
Böylesine ciddi ve ağır tahrikler 
karşısında Sorumlu liderler veya 
yetkili kişilerin, 

Tahriklerde amacı bu olanlara 
fırsat vermeyiniz.. bilakis, 
Dünya barışına zemin oluşturma 
fırsatına dönüştürünüz.. 
Duygularını, düşüncelerini, öne-
rilerini 
Satır aralarında saklayanlara ku-
lak vermeyiniz, 
Açık yüreklilikle, dürüstçe satırla-
ra dökenlere kulak veriniz.. 
 
Göstereceğiniz tutumla, 
Şiddet ve savaş yanlılarını değil, 
Barış, güven ve huzur ortamı 
yanlılarını sevindiriniz.. 
Kaş yapayım derken göz çıkarma-
yınız.. 
 
İslâm toplumlarının dinî, etnik, 
mezhebi, kültürel vs. 
Hassasiyetlerini göz ardı eden/
edecek tutumların adı 
Arap baharı bile olsa Arap kışına 
dönmeye yüz tuttuğunu.. 
Yanlışların devam etmesi halinde, 
yakın zamanda 
Amerikan kışına dönebileceğini 
görmelisiniz.. 
 
11 Eylül saldırısına karşılık olmak 
üzere 
11 yıldır verdiğiniz çoğu haksız ve 
aşırı tepkinizin, 
Başta İslâm dünyası olmak üzere 
dünya kamuoyunda 
Ülkenizin imajını bozduğunu 
mutlaka görmelisiniz.. 
Bu olay üzerine aynı yanlışa bir 
kez daha düşmeyiniz.. 
 
Küresel güç olmanın güç gösterisi 
olmadığını gösteriniz.. 
 
Herkesin, her kesimin terörün 
hedefi olabileceğini görünüz.. 
25 Eylül’de başlayacak Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu’nda, 
“Çatışmalarda Barışın Sağlanması 
Gündemi” kapsamında, 
Terör kavramını tanımlayınız, 
artık.. 
 
Daha fazla inandırıcı olmak isti-
yorsanız, 
İyi niyetinizi söylemlerinizle değil 
eylemlerinizle ortaya koyunuz.. 
 
Başbakanımız Sayın R.Tayyip 
Erdoğan’ın dediği gibi, 
“Namlunun ucuyla bakmayın, 
düşman görürsünüz, 
Yüreğinizle bakarsanız, insan gö-
rürsünüz”.. 
 
Marjinallerin değil mâkul çoğun-
luğun sesi olunuz.. 
Saygılarımla..

yaklaşım oluşturunuz.. 
İslâm dünyasının hemen tamamı-
nı oluşturan, kendi halinde.. 
Şiddet ve teröre karşı duran.. 
dünya barışı ve huzuru isteyen.. 
Sade Müslümanları rencide etme-
yiniz.. 
 
Olay karşısında takınacağınız 
tutum, 
Ülkenizi mağdur görenleri piş-
man etmemeli, 
Tarihin sizi mahkum edeceği şe-
kilde olmamalıdır.. 
 
Rahip Terry Jones’in kışkırtıcı 
eylemi karşısında, 
Ülkemizde Kur’an, İncil veya 
Tevrat’ı yakma cezasının 
Ülkenizde olduğu gibi yalnızca 
271 USD para cezası olmadığını, 
TCK.216-218 md.leri uyarınca 
4,5 yıl hapis olduğunu hatırlatı-
rım.. 
Onun desteklediği Müslümanla-
rın Masumiyeti filmi yönetmeni-
nin, 
“Filmdeki amacım, provokasyon” 
sözü karşısında, asıl hedefin, 
Müslüman-Hristiyan çatışması 
olduğunu görünüz, 
Vicdanınızı ve adaletinizi hareke-
te geçiriniz.. 
 
İfade özgürlüğünü bahane ederek 
İslâm düşmanlığı yapanlara izin 
vermeyiniz.. 
Yönetmenin bile provokasyon 
olduğunu açıkladığı filmin 
İfade özgürlüğü kapsamında ol-
madığını açıkça ifade ediniz, 
Olumlu yansımalarını hemen 
fark edeceksiniz..

İnançlara saygılı olma konusunda 
İçten, açık ve net bir duruş sergi-
lenmezse Teşvik ve destek olarak 
algılanacağını görmelisiniz.. 
 
Ülkesel çıkarları adına küresel 
riskleri ve 
İnsanlığın geleceğini tehlikeye 
atanlara dikkat ediniz.. 
Yeni 11 Eylülcülerin tahriklerine, 
sinsi oyunlarına gelmeyiniz.. 
Dinler arası, kültürler veya mede-
niyetler arası çatışmaya
Zemin oluşturacak yanlış politi-
kalara tevessül etmeyiniz.. 
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Open Letter to Obama
limited to the individuals and,
Turn out to be collective anger 
when it is combined with the 
Prophet sensitiveness,
Into mass events and unintended 
consequences ..
If this perception of the world of 
Islam, were wrong 
Wouldn’t it be a relief to edit the 
statements?
It should not be forgotten that 
great fires, consists of small 
sparks .. 

The atrocious murder of your am-
bassador Stevens,
Can be incited by the film called 
Innocence of Muslims
May be an act of retaliation of al-
Qaeda or Gaddafi supporters 
Or could be made by someone 
unpredictable..
You should know very well that it 
was a terrorists attack,
They represent not Islam and 
Muslims, which means Peace  
But they represent their own inte-
rests and ignorance ..

This time create a different appro-
ach in the face of the event .. 
Do not offend the innocuous Mus-
lims  Make up almost all of the 
Islamic world,  .. 
Stand against violence and terro-
rism .. Wishing for world peace 
and tranquility.. 
 
The attitude you maintain in the 
face of the event
Should not make those, who victi-
mized your country, feel regret
Shouldn’t be put into a position 
where the history would convict 
you..

In the face of Pastor Terry Jones’ 
provocative action,
I would like to remind you that the 
penalty of burning the Koran, the 
Bible or the Torah
Is not only a 271 USD fine as in 
your country
But here it is a 4,5 year of impri-
sonment in accordance with Tur-
kish Penal Code..
You should see the real target of 
the statement: “My true intention 
is provocation”  of the 
“Innocence of Muslims’ producer 
is to create a Muslim-Christian 
conflict,
Listen to your conscience and act 
justly..

Do not let those who turn against 
Islam..
On the excuse of freedom of exp-
ression

Mr. President,
I want you to know my intense 
sorrow 
Due to the loss of your Ambassa-
dor and three employees in Libya 
As a result of an atrocious terro-
rist attack
On September 11, 2012…

I think the target of the atrocious 
attack,
Will not be limited to your co-
untry..
For this reason,  it would be more 
rational if you consider 
What your attitude would mean 
for your country, 
Our region and all around the 
world..

Although it is supposed to be a 
success in a short term 
You should avoid attitudes that 
may make you, our region and the 
world lose  Which may destroy the 
peaceful environment 
Within a medium and long-term ..

Do not consider the reactions in 
the Islamic world is limited to the 
provokes..
If almost all of the entire Islamic 
World is  stood up 
This is not only because of the 
burning of Koran and a cartoon or 
a movie  ..
It manifests the responses that 
have been accumulated as the de-
epwater waves for years
 Towards your country and to the 
west  Have acquired a global di-
mension 

Analyze well the reasons beneath
 The disproportion between the 
provocations and responses,
In the face of such a serious and 
grave provocations
The efforts of responsible leaders 
or authorized persons,
Saying “The events are individual “ 
that trivializes the situation
“Freedom of expression,” to cover 
up,
Announces like “We cannot do 
anything “
 Which are evasive and away from 
responsibility 
 Makes the perception of 
“ Small parts of the organized 
study”,
“ Support and corroborate the pro-
vocations  “,
“ An accomplice of the provocative 
actions “,
That enlarge the size of the situa-
tion and equalize it with the state 
and the society ..
As such, responses might not be 

Please state clearly that the movie 
of which even the producer stated 
that “ is a provocation”
Is not within the scope of freedom 
of expression,
You will immediately notice the 
positive reflections..
 
You should understand if a firm, 
clear stand is not taken on 
Being respectful to the beliefs
This would be perceived as encou-
ragement and support..
 
Please note those who endanger 
the global risks and future of hu-
manity
In the name of their national inte-
rests..
Do not be deceived by drives, cun-
ning tricks of the supporters of 
September 12th Coup 
 
Please do not constitute the mis-
guided policies which may 
Cause a conflict between religions, 
cultures and civilizations..
Do not give opportunity to those 
whose aim is above mentioned..on 
the contrary,
Turn this opportunity to create a 
ground to the world peace.. 

Do not listen to those who hide 
his
Feelings, thoughts, suggestions 
between the lines,
Listen to those who set pen to pa-
per openly, honestly..

With your attitude
Please those who are the true sup-
porters of peace and tranquility
Not those who are the prone of 
violence and war
Do not make matters worse while 
trying to be helpful..

 
Even the name of the attitudes 
which ignore/will ignore 
Religious, ethnic, sectarian, cultu-
ral etc. Sensitivities is called:
Arab spring; it is about to turn 
into Arab winter…
In case of the errors persist it may 
turn into an American winter in 
the near future.. 

You should be aware of the fact 
that  most of your unjustified and 
excessive reaction 
 As a response to 11th September 
attacks Violated your image in 
world, especially in Islamic world..
Please do not do the same mistake 
again..  
Show the world that being a global 
power doesn’t need to be a show 
of force. 
 
Please be aware that everybody, 
every sector might be the target of 
terror..
In the United Nations General 
Assembly that is going to start on 
September 25,
Please describe the concept of 
terrorism, Within the scope of 
“Agenda for Peace Settlement in 
Conflicts”

If you want to be more convincing,
Show your good faith by your acti-
ons not by your statements.. 

As in our Prime Minister R. Tayyip 
Erdoğan statement
“If you look from the tip of the 
barrell you will see the enemy,
If you look from your heart you 
will sea a human being”..
Be the voice of the majority not 
the marginal .. 
Sincerely
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Suriye Meselesinde
Yerli İnisiyatifin Önemi
Suriye konusunda çözüm 

için bölgesel inisiyatifin 
daha da güçlenmesi, öne 

çıkması ve bölgenin geleceğini 
barış ve istikrar ekseninde bir çö-
züme bağlaması çok önemli. Ne 
ABD ne Rusya ne de Avrupa Bir-
liği için bölgenin bir barış, istik-
rar içinde olması bir derttir. Her 
biri kendi derdinde ve Suriye’de 
veya Irak’ta bugün veya gelecek-
te akacak kan, sönecek hayatlar 
umurlarında bile değil. Aksine, 
çözümünün bir parçası olmaya 
yanaşmadıkları ölçüde sorunun 
en önemli parçası olmaya da de-
vam ediyorlar.

Suriye konusunda bir çözüm için 
ABD ve Rusya’nın anlaşmalarını 
beklemek durumunda kalmak 
bölge için bir kader midir? Kuş-
kusuz insanın kaderciliği de 
failliği de bir kader değil, büyük 
ölçüde kendi kararıdır. Ülkelerin-
ki de bundan farklı değil. Suriye 
konusunda Türkiye ve İran ne-
den ayrı telden çalmak zorunda 
olsun?

İran’ın da Suriye’de veya Irak’ta 
izlemekte olduğu siyasetin Şiili-
ğiyle ilgili olduğu, sorgulanması 
gereken bir değerlendirme. Arap 
Uyanışı’nın bugün Suriye’de 
Esad’ın Şiiliği istismarı ve İran’ın 
da buna çanak tutması yüzünden 
bir mezhepçilik saptırmasına 
maruz kaldığını görüyoruz. An-
cak olayı bir mezhepçilik ekse-
nine çekmenin ne Şiiliğe ne de 
İran’a bir faydası da yok. Arap 
devrimlerinin başında İran’ın 
takındığı tutum Türkiye’nin 
paralelinde bir tutumdu ve bu 
tutumdan dolayı geleceği inşa 
etmekte öne çıkacak olan Arap 
halkları nezdinde büyük bir iti-
bar kazanıyordu.

Oysa Suriye ve Irak’ta sergile-
diği siyaset İran’ın bu itibarını 
Arap halkları nezdinde yerle bir 
etmiş durumda. Bütün cürüm-
lerine rağmen Esat’a vermekte 
ısrar ettiği desteğin gerçekten 
de mezheple ilgisi yok, ama bu 
destek yüzünden hem mezhepçi 
bir algıya sıkışıp kalıyor hem 
eninde sonunda kaybedecek bir 
seçeneğe oynamış oluyor hem de 
bu yolla yeniden şekillenmekte 

olan Ortadoğu’nun geleceğinde 
herhangi bir iddia sahibi olma 
şansını kaybediyor. Anlayacağı-
nız, Esat’a verdiği destek İran’a 
çok pahalıya mal oluyor. Bu pa-
hanın içine Türkiye ile düştüğü 
ayrılığı aslında ön sıralara koy-
manız lazım.Açıkçası, kendisi hiç 
bir şey kazanmadığı gibi, hatta 
her geçen gün çok daha şey kay-
bettiği gibi, bölgenin istikrarı, 
barışı ve bağımsızlığına da çok 
şey kaybettiriyor. Bölge insanla-
rının, araya yabancılar girmeden 
bir arada yaşayamayacakları bir 
güvensizlik ortamının oluşma-
sına hizmet etmiş oluyor İran. 
Ne adına? Sözümona ABD-İsrail 
karşıtlığı adına. Oysa Suriye’de 
sorun bu şekilde devam ettikçe, 
bölgesel aktörlerin, tabii ki başta 
İran olmak üzere, sorunu çözme 
kabiliyeti devre dışı kalmakta ve 
bölge dışı aktörlere gün doğmak-
tadır.

Bu açıdan bölgesel inisiyatifi 
devreye sokmak, varolanı pe-
kiştirmek çok önemli. Eylül ayı 
içerisinde daha önce sözü edilen 
ve Türkiye, Mısır, İran ve Suudi 
Arabistan’ın katılımıyla gerçek-
leşecek olan dörtlü inisiyatifin 
ilk toplantısı Dışişleri Bakanları 
düzeyinde Kahire’de yapıldı. İlk 
toplantının Kahire’de yapılma-
sına karşılık bazı aklı evveller 
zarar hanemize hemencecik bir 
büyük puan kaybı daha kaydet-
tiler. Toplantının İstanbul’da 
değil Kahire’de yapılmış olması-
nı Türkiye’nin bir kaybı olarak 
değerlendirenlere Türkiye’nin 
yeni dış politika diline dair temel 
düzeyde bir gramer dersi gereki-
yor. Mesela toplantının İstanbul 
yerine Kahire’de yapılması teklifi 
hatta ısrarının bizzat Türkiye 
tarafından yapılmış olmasının 
bu yeni dildeki karşılığını anlat-
makla başlayabiliriz.

Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu’nun anlattığı bu terci-
hin gerekçesi tam da bu süreçte 
bölgesel inisiyatifin bir rekabet 
halinde değil bir yardımlaşma ve 
dayanışma halinde olması gere-
ğinin en iyi ifade vesilesi olması.

Aslında bu süreçte ilk anlatılması 
gereken şeylerden biri gerçekten 

de bu. Türkiye Suriye’deki krizin 
çözümü için hiç kimseyle rekabet 
halinde değil. Sadece Mısır’la 
değil, İran’la da bir rekabet ha-
linde olmamayı anlatmanın en 
iyi vesilesi de Türkiye’nin bu ter-
cihi olmuştur. Aslında Suriye’de 
Esat sonrası durumun lüzumsuz 
kaygılarına kapılacağına bu yeni 
bölgesel inisiyatife güvense, 
kendini bölgenin aktörleriyle bir 
rekabet içinde göreceğine barış, 
güven ve istikrara yatırımın daha 
kârlı olduğunu görse İran, em-
peryalistlere asıl büyük darbeyi o 
şekilde vurmuş olur.

Kahire’deki toplantı, toplantının 
Türkiye’nin isteğiyle Kahire’de 
yapılmış olmasının verdiği me-
sajla birlikte, Suudi Arabistan 
dışişleri bakanının hastalığı dola-
yısıyla katılmamasına karşılık bu 
gerçeğin kabullenilmesi açısın-
dan çok başarılı bir toplantı oldu. 
Bu inisiyatif de devam edeceğe 
benziyor. 

Prof. Davutoğlu’nun bu böl-
genin güç ve tarih denklemini 
kurarken her zaman üç sacayağı 
olarak zikrettiği Türkiye, Mısır 
ve İran’ın aslında bölgenin ka-
derini çizmek noktasında hiç bir 
zaman bugünkü kadar büyük bir 
fırsat yakalamamış olduklarını 
söylemek mümkün. Mısır’ın 
bölgenin tarihine muhteşem 
dönüşüne Türkiye’yi ikinci pla-
na itecek diye kaygılanmamak, 
aksine Mısır’ın güçlenmesinden 
Türkiye için de yeni fırsatlar 
görebilmek... İşte bu, tam da dış 
politikanın yeni ve özgün dilinin 
konuştuğunu gösteriyor. Mısır’ın 
veya İran’ın güçlenmesi neden 
Türkiye’nin veya bölgenin diğer 
yerel aktörlerinin aleyhine olsun 
ki? Tamam, bu soru alışık oldu-
ğumuz siyaset mantığı açısından 
çok naif gelebiliyor, ama zaten o 
alışık olduğumuz siyaset mantı-
ğına asıl müdahalenin yapılması 
gerekmiyor mu?

Türkiye’nin komşularla sıfır so-
run siyaseti hedefi tutturulamı-
yor diyerek neredeyse birileri zil 
takıp oynayacak. Ne istiyorlar, 
anlayan var mı? Herkesle sorun 
yaşıyor olmak daha mı mutlu 
ediyor? Belli ki öyle. Çıkan veya 

çıkması muhtemel sorunlar onla-
rı haklı kılıyor diye seviniyorlar. 
Oysa sevinçlerini kursaklarında 
bırakmak pahasına şunu söyle-
yelim ki, sıfır sorun hedefi bir 
istikamettir ve bu istikametten 
milim sapma yok. Üstelik o is-
tikamette sanılandan çok daha 
fazla ilerleme kaydedilmiş du-
rumda.

Herkesle sorun yaşanıyor oldu-
ğu da yok. Suriye’nin dışında 
Türkiye’nin ilişkilerinin eskisine 
nazaran daha kötü olduğu bir 
ülke yok şu anda. Suriye ile de 
sadece Türkiye’nin değil, bütün 
dünyanın sorunu var, çünkü 
Suriye’nin başta kendisiyle ol-
mak üzere bütün dünyayla soru-
nu var. Onun dışında Türkiye’nin 
başta Rusya, Yunanistan, Gür-
cistan, Azerbaycan hatta İran 
olmak üzere bütün komşularıyla 
ilişkileri tarihinin en iyi düzeyin-
de. Bunlarla birlikte Mısır,Tunus, 
Libya gibi ülkelerle ilişkiler ortak 
bakanlar kurulu toplantıları dü-
zenleyecek düzeyde.

Suriye konusunda 
bir çözüm için 
ABD ve Rusya’nın 
anlaşmalarını 
beklemek 
durumunda 
kalmak bölge için 
bir kader midir? 
Kuşkusuz insanın 
kaderciliği de 
failliği de bir kader 
değil, büyük ölçüde 
kendi kararıdır. 
Ülkelerinki de 
bundan farklı değil. 
Suriye konusunda 
Türkiye ve İran 
neden ayrı telden 
çalmak zorunda 
olsun?
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It is very important that the 
regional initiative should 
be strengthened, take the 

lead and find a solution to the 
Syria issue within the axis of 
the future, peace and stability of 
the region. Neither US nor EU 
or Russia care about the peace 
and stability of the region. Each 
have their own issues to deal, 
and they are not interested in 
how much blood is/will be shed 
in Syria or Iraq. On the contrary, 
they continue becoming part of 
the problem rather being part of 
the solution.

Is it the destiny of this region to 
wait for an agreement between 
the US and Russia to find a 
solution to the Syria issue? 
In fact both the fatalism and 
perpetration of the human 
being is not a destiny but in 
most ways his/her own decision. 
The situation is the same for 
countries. Why should Turkey 
and Iran be on different position 
on the Syria issue?

The fact that Iran’s policy for 
Syria and Iraq is related to its 
Shiite character is an assessment 
requiring questioning. We see 
that the Arab Spring has now 
been exposed to a sectarian 
deviation with Assad exploiting 
Shiite belief and Iran welcoming 
such a policy. However there 
is no benefit in labeling this 
movement as a sectarian clash 
neither for Shiite belief nor for 
Iran. At the beginning of the 
Arab Spring, Iran was following a 
policy parallel to Turkey and was 
gaining great prestige among 
Arab nations for this policy.

However now this prestige 
has turned upside down due 
to Iran’s policy in Syria and 
Iraq. In fact the support they 
give to Assad despite all his 
crimes has nothing to do with 
sectarianism; but this support 
has spread the perception of 
sectarianism and makes Iran to 
play to an alternative which will 
lose sooner or later. In this way 
Iran loses the chance of having 

a word in the future of currently 
shaping Middle East. The 
support they give to Assad costs 
Iran too much. Among these 
costs, we should write on top the 
dispute they fell with Turkey. 
Clearly this crisis has added 
nothing to Iran, but is taking 
away lots of assets; in addition 
it damages the stability, peace 
and independence of the region. 
Iran, this way, is serving for the 
formation of an environment, in 
which the nations of this region 
cannot get on well with each 
other unless the interference 
of the external powers. Iran is 
doing this in the name of a so 
called anti-USA-Israel policy. In 
case the problem in Syria goes 
on this way, the problem solving 
capacity of the regional actors, 
especially Iran, is becoming 
inefficient, and the stage is left 
to non regional actors.

In this aspect, the activation of 
the regional initiative is very 
important. The first meeting of 
the regional initiative of Turkey, 
Egypt, Iran and Saudi Arabia 
was summoned by the Foreign 
Ministers of these countries 
in Cairo in September. Vision 
lacking names considered this 
meeting as a negative point for 
Turkish diplomacy on the basis 
that the meeting was summoned 
in Cairo by passing Istanbul. 
Such people need to be taught 
a lesson on the new Turkish 
diplomacy and told that it was 
the Turkish side, which insisted 
the meeting should take place in 
Cairo.

The justification of this choice, 
which was explained directly 
by Foreign Minister Ahmet 
Davutoğlu, shows that the 
regional initiative could only 
be achieved through solidarity 
rather than competing.

In fact one of the first things 
to talk about is this. Turkey is 
not competing with any other 
country for the solution of 
Syria crisis. The above sample 
best explains that Turkey is not 

on competition neither with 
Egypt nor with Iran. Actually if 
Iran trusted this new regional 
initiative rather than worrying 
uselessly about post Assad era 
in Syria, and recognize that it 
is more profitable to invest to 
the peace and stability of the 
region rather than competing 
with other actors of the region, 
it would only have then avoided 
interference of the imperialist 
powers to the region.

The meeting in Cairo, together 
with Turkey’s insistence to 
hold the meeting in Cairo, and 
apart from absence of the Saudi 
FM due to his negative health 
condition, was a very successful 
meeting from the point of 
acceptance of this reality. It 
appears that this initiative shall 
resume. 

It is possible to say that Turkey, 
Egypt and Iran, which Professor 
Davutoğlu refers to as being 
the “triple helix” of the region, 
never had such opportunity 
to determine destiny of the 
region by themselves. There 
should be no worries regarding 
the wonderful return of Egypt 
to the history of region with a 
concern that it will push back 
Turkey to a secondary role; on 
the contrary one should see 
new opportunities for Turkey as 
Egypt will grow stronger. This 
case shows that the new and 
peculiar language of the foreign 
policy is speaking. Why should 
Egypt or Iran’s strengthening be 
against Turkey or other actors in 
the region? I accept this question 
look to naïve from the point of 
usual political logic; however is 
not this usual political logic that 
requires interference?

It seems some groups are 
very happy as Turkey’s “zero 
problems with neighbors” policy 
is not actualized currently. 
Can anyone tell what these 
groups want? Does experiencing 
problems with everyone around 
make them happier? It seems 
the answer is yes. They are happy 

because they think current/
potential problems show that 
they are right. Just to disappoint 
them, we should say that “zero 
problems” objective is a target 
and there is not a tiny deviation 
from this target. In fact much 
way than expected has been 
taken to achieve this objective.

It is also not true that we are 
having problems with everyone. 
There is no other country, 
apart from Syria, with who our 
relations have worsened. It is 
not only Turkey but almost 
the whole world that is having 
problems with Syria because 
this country has problems with 
all including itself. Turkey’s 
relations with all neighbors 
including Russia, Greece, 
Georgia, Azerbaijan and even 
with Iran are at it best times. 
In addition Turkey is holding 
joint ministerial meetings with 
countries like Egypt, Tunisia and 
Libya showing its good relations 
with these countries.

Prof. Dr.
Yasin AKTAY

The Importance of Local 
Initiative in the Syria Issue

Is it the destiny of 
this region to wait 
for an agreement 
between the US 
and Russia to find 
a solution to the 
Syria issue? In fact 
both the fatalism 
and perpetration 
of the human being 
is not a destiny but 
in most ways his/
her own decision. 
The situation is the 
same for countries. 
Why should Turkey 
and Iran be on 
different position 
on the Syria issue?
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O gün bu gün tam 9 senedir Kayseri 
şube başkanlığını yapıyorum.

Tekliflerini çok fazla düşünmeden kabul 
ettim. Çünkü hakkına düşkün ve hak 
arama mücadelesinden taviz vermeyen 
yapıma çok uygun bir yapıydı. Kendi 
haklarımı ararken başkalarının hak-
larını da savunmuş olacaktım. Hiçbir 
maddi gelirinin ve menfaat paylaşımı-
nın olmaması ayrı bir güzellikti. Koltuk 
savaşı olmayan tamamen gönüllülük 
esasına dayalı bir çalışma. STK’nın tanı-
mına birebir uyan bir dernek. 

20. yüzyılın ikinci yarısında gayet etkin 
olan ve 21. Yüzyıla da damgasını vura-
cak olan STK’ların bu esasla yola devam 
etmeleri insanlığın faydasına olacaktır. 
Amaç ve faaliyet alanları farklı olsa da 
ana hedef insanlığın sorunlarına çare 
aramak ve çözüm bulmaktır. Bu ortak 
hedef şehir sınırlarını çoktan aşmış 
ülke sınırlarını zorlamaktadır. Eskiden 
bir toplumun ekonomik ve sosyal geliş-
mişliği kadınların kollarındaki bilezik 
veya takılarından anlaşılırdı. Ama artık 
toplumu oluşturan bireylerin kendi so-
runlarını çözmeye yönelik faaliyetlere 
gönüllü katılım düzeyleri ile anlaşıl-
maktadır. Birçok uzman, sağlam yapıya 
sahip sivil toplum örgütlerinin devlet-
lerden daha güvenilir olabileceğini söy-
lüyor. Bu kuruluşlar uluslararası alanda 
çok fazla yaptırım gücüne sahip olmasa 
da, İnsan Hakları Gözlem Örgütü, Ulus-
lararası Af Örgütü ve Sınır Tanımayan 
Doktorlar gibi kuruluşlar, uluslararası 
politikaları bazen devletlerden daha 
fazla yönlendirebiliyor. Neden bu ül-
keden de böyle bir oluşum çıkmasın 
ki? Bir akademisyenimizin ifade ettiği 
şekliyle, Günümüzde STK’lar insanlığın 
kaderi üzerinde BM’de koltuğu olan 
herhangi bir ülkeden daha fazla etkili-
dir. Başkent Platformunu takip ve tak-
dir etmemde de bu sebep yatmaktadır. 

Ama şunu umuyorum ki bu platform 
sadece Başkent olarak kalmaz, bütün 
ülkeyi kucaklar. O zaman adının başın-
da Başkent kalır mı kalmaz mı bilemem 
tabii. 

Bilgi edinme kanunu çıktığında buna 
en çok kamu görevlileri bozuldu. He-
sap sorulmaz olduklarını sanıyorlardı. 
Vatandaşın bilgi taleplerine tahammül 
edemiyorlardı. Oysa bu bir haktı ve 
resmi görevliler de bunu yapmaya mec-
burlardı. Alışma sürecini hızlandırdık. 
Her kuruma sorular sorduk ve cevapları 
için her türlü hukuki hakkımızı ara-
dık. Artık vatandaş geri çevrilmiyor ve 
sorusunun cevabını nazik bir şekilde 
alabiliyor. Hatta birçok kurum dilekçeye 
bile gerek kalmadan cevap verebiliyor. 
STK’lar temelde önleyici hizmette bu-
lunan birimlerdir. Sorunla karşılaşıldık-
tan sonra bir şekilde çözüm aranır ama 
asl olan insanların bir sorunla karşılaş-
madan nasıl davranmaları gerektiğinin 
bilincinde olmalarıdır dedi. 

kası ve CHP aleyhine açtığım davadır. 
Malum CHP İş Bankası’nın ortağıdır. 
Bu ortaklığa sebep olan para Hindis-
tan Müslümanlarının milli mücadele 
yıllarında emperyalistlere karşı gönder-
diği yardım paralarıdır. Bu para savaş 
yıllarında kullanılmadığı için Mustafa 
Kemal’in hesabında bekletilmiştir. İş 
Bankası’nın kurulmasına karar verildi-
ğinde de bu hesaptan bir miktar para 
aktarılmıştır. Ölene kadar Mustafa 
Kemal’in ortaklığı devam etmiş ama 
ölmeden önce yazdırdığı vasiyetinde 
hissesinin CHP’de olmasını istemiştir. 
Ama o zamanda ve ondan sonrasında 
da (1946 senesine kadar) CHP ülkenin 
tek partisidir ve devleti temsil etmek-
tedir. Çok partili hayata geçilince bu 
fonksiyonunu kaybetmesine rağmen 
ortaklık devam etmiştir. Bu ülkenin ta-
mamına gönderilen para ülkenin sadece 
% 20’sini temsil eden bir partide kala-
bilir mi? Elbette hayır. En azından beni 
temsil etmediğini bildiğim CHP’nin 
bana da gönderilmiş olan bu parayı kul-
lanmasına razı olamazdım ve hissemi 
isteyerek davamı açtım. Duruşma salo-
nunda yanımda Tüketiciler Birliği vardı. 

Tüketiciler Birliği Kayseri Şube 
Başkanlığı görevini de yürüten 
Mahmut Şahin,  gazetemizi ziya-

reti esnasında tüketiciler adına bilincli 
tüketici olmak için neler yapılmalı  Tü-
keticiler birliğinin kuruluş amacı nedir.?  
Yıl içinde ki etkinlikleri nelerdir? Diye 
sorularımızı yönelttik.

Kuruluş amacımız: Anayasada ifade edi-
len tüketici hakları alanında çalışmak-
tır. Bu haklar tüketicinin ekonomik, 
sosyal, hukuki haklarıdır.

Tüketicinin kanunlardan doğan hakla-
rını kamuoyu önünde savunmak, bütün 
tüketiciler adına dava açmak, basın top-
lantıları yapmak, halka açık toplantılar 
düzenleyip tüketicilerin bilinçlenmesini 
sağlamak.

Tüketiciler Birliği olarak tüketicinin 
karşılaştığı sorunları çözmek için uğ-
raşmak yükümlülüğümüz var. Ancak 
bizim daha da önem verdiğimiz konu; 
tüketicinin bir sorunla karşılaşmamak 
adına neler yapmaması gerektiği konu-
sunda bilinçlenmesini sağlamaktır. Bu 
konuda her şubemiz kendi ilinde  tele-
vizyon programları, radyo programları 
yapmaktadır. Okullarda ve çok çalışanlı 
işletmelerde çalışanlara ve öğrencilere 
bilgiler verici konferanslar tertip et-
mektedir.

Tüketicileri bilinçlendirme çalışmasını 
nasıl amaç edindiniz?  Sivil Toplum 
Kuruluşlarının önemini bize anlatırmı-
sınız?

‘Tarihe olan merakım ve sorgulama alış-
kanlığım genelde mahkeme salonlarına 
götürdü beni. Bunlardan biri de İş Ban-

Tüketiciler Birliği Kayseri 
Şube Başkanı Mahmut 

Şahin Gazetemizde 
Misafir Ettik. 

Tüketiciler Birliği 
olarak tüketicinin 
karşılaştığı sorunları 
çözmek için uğraşmak 
yükümlülüğümüz var. 
Ancak bizim daha da 
önem verdiğimiz konu; 
tüketicinin bir sorunla 
karşılaşmamak adına 
neler yapmaması 
gerektiği konusunda 
bilinçlenmesini 
sağlamaktır.
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too much. Its structure was very 
convenient for my personality keen 
on rights and hard liner nature. While 
I was searching after my own rights 
and I would be defending for the rights 
of others. Sharing of no income or 
any interest was a different kind of 
pleasure. It is purely voluntary work 
but not a seat war. It is an association 
just fits the definition of NGOs.

NGOs, being very active in the second 
half of the 20th century and leaving a 
mark to the 21st Century, will benefit 
mankind if they continue this way. 
Although the objectives and business 
sectors are different their main target is 
to seek cure to the ills of humanity and 
to find solutions. This common goal 
has already exceeded the boundaries 
of the city and pushing the limits of 
this country.In the past, economic 
and social development of a society 
is understood from the jewelry and 
bracelets in women’s arms. But now, 
it is understood from voluntary 
participation of individuals within a 
society in activities to solve their own 
problems. Many experts say that sturdy 
structure of civil society organizations 
can be more reliable than the states. 
Although these organizations do not 
have much power of sanction in the 
international arena, organizations 
such as Amnesty international, Human 
Rights Watch and Doctors without 
Borders sometimes lead International 
policies more than states do. Why 
not for this country to advocate such 
an occurrence?  As an Express of an 
academician, nowadays, NGOs are more 
effective on the fate of mankind than 
any other country having a seat in the 
UN. This is the cause why I appreciate 
and Follow the activities of Baskent 
Platform. But I hope that this platform 
embraces the whole country, not just 

the capital city. I do not know whether 
the name changes at time, of course. 

When the law to obtain information 
was issued mostly public officials 
was destroyed.  They thought they 
were prompted for the account. They 
could not tolerate citizens’ requests 
for information. But this is a right 
and officials have to answer it. We 
accelerated the process of adaptation. 
We asked all kinds of questions to each 
institution and sought for answers by 
using every king of legal rights. Now 
citizen can receive a reply or an answer 
to his question in a polite way. In fact, 
many organizations are able to answer 
without even the petition needed. 
NGOs are basically preventive service 
units. After you experience the problem 
and a solution is somehow searched for 
but the important this is the fact that 
people should be aware of  how to act in 
order not to have a problem.

sent against the imperialists by the 
time of national struggle. This money 
were kept in Mustafa Kemal’s account 
as it was not used during the war 
years. On deciding the establishment 
of Is bank an amount of money was 
transferred from this account. Mustafa 
Kemal’s partnership continued until his 
death but before he died he made his 
will written stating that he wanted CHP 
to have his share. But at that time, and 
after it (until the year 1946), CHP is 
the country’s one-party and represents 
state. Despite the loss of this function 
in the adoption of a multi-party, 
partnership has continued to be lasting. 
Could a party representing only 20% of 
the country hold the money that was 
sent to the entire country? Of course 
not. I would not agree that CHP, which 
does not represent me, used the money 
that was sent to me and I opened my 
case asking my share back. Consumers 
Union was with me in the courtroom 
by my side. Since that day I have been 
serving as a chairman of Kayseri office 
for full 9 years.

I accepted their offer without thinking 

On behalf of consumers, we 
address some questions such 
as “what should be done to 

be a conscious consumer? What is the 
purpose of the organization?, What 
are the activities during the year” to 
Mahmut Sahin serves as a chairman 
at Kayseri Office of Consumers Union 
during his visit to our newspaper. 

The goal of our institution is to work 
in the field of consumer rights referred 
in the Constitution. Those rights are 
consumer’s economic, social and legal 
remedies. 
Our main purpose is to defend 
consumer’s rights under the laws 
publicly, to sue on behalf of all 
consumers, to hold press conferences, 
to organize public meetings to raise 
awareness of consumers. As a consumer 
union, we have an obligation to solve 
the problems faced by the consumer.

However, we give more importance 
to raising awareness that will prevent 
consumers from failure and inform 
them about how to avoid a problem. 
Each branch in its own province is 
preparing television programs, radio 
programs. Informational conferences 
have been arranged to students at 
schools and employees in enterprises.

I happened to be end up at the 
courtrooms because of my curiosity of 
history and interrogator character. One 
of them is the court case against the Is 
Bank and the CHP. You know the CHP 
is a business partner of Is Bank. The 
money which causes this partnership 
is the subvention by Muslims in India 

We hosted Mahmut SAHIN, 
Chairman at Kayseri Office 

of Consumers Union, at our 
newsletter

As a consumer 
union, we have an 
obligation to solve 
the problems faced 
by the consumer.
However, we give 
more importance to 
raising awareness 
that will prevent 
consumers from 
failure and inform 
them about how to 
avoid a problem.
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Although we have different 

beliefs with them, we never 

insult Christianity due to our 

respect to their religion. This is 

derived from the deep grace of 

Islam.

I wonder what would the 

reactions of these actors, who 

support a bunch of atheist 

writers to insult Islam through 

their words or drawings, against 

an insult to their beliefs be if the 

face a similar hostility.

Instead of ignoring such 

projects, which aim to create 

clashes between civilizations, 

they defend such acts under 

the framework of freedom of 

expression.

If someone else insults your 

religion or prophet, are you still 

going to consider it as freedom 

of belief? Looking at Europe, 

you will see that most churches 

are empty, no one attends them. 

As they are not strong believers, 

they have deformed to religion 

according to their lifestyles. 

Otherwise they would not have 

attacked Islam, which a global 

and peace religion.

If they had followed their belief, 

they would not have shed so 

much blood on the world.

No matter how often you 

attack, Allah (God) is the owner 

of the religion and He is the 

one who will protect it. As you 

attack the ground shall move 

towards Islam. I hope God will 

rehabilitate you with Islam.  

This is the term that PM 

Erdoğan used to mention 

enmity to Islam during 

the AK Party Congress. Enmity 

to Islam is not a matter of today; 

it has started the very first day 

of Muhammad (p.b.u.h.) since 

the first day he started calling 

people to Islam. Looking back at 

the history, we see that the right 

and vanity continues until the 

present day.

The Christian world every time 

mentioned that the Jews have 

created incitement within 

Christianity. With the fall of 

communism by the end of 1980s, 

the West has found a new enemy; 

they named it fundamentalism 

and showed Islam and Muslims 

as evil creatures. This enmity 

which originated from Jews 

was adopted by the Western 

Christianity. The Western 

Christians, who are now against 

Islam, should well now that they 

will be the next enemy in a close 

period.

We have seen examples of this 

throughout time. Al Qaeda, 

September 11 attacks, war in 

Afghanistan, the Arab Spring 

and finally attack to the US 

Ambassador in Libya are all 

evidences to this situation.

Everyone knows that all these 

are managed from one single 

spot. What I do not understand 

is why Europeans welcome 

such plans. As Europe, which 

might be excluded from the 

newly established world order, 

is struggling with economic 

problems why does it still back 

such hostile acts against Islam?

Kaldıki  inceleyip yazmaya kal-

karsak Hıristiyanlık okadar bo-

zulmuş bir inanç ki İnanca saygı-

mızdan ,onların düştüğü cehalete 

düşmemek için Onların inançla-

rını eleştirip hakaret etmiyoruz 

bu adap zaten İslamın derin zera-

fetinden bize gelmektedir.

Bir kaç homoseksüel ve ateist e 

yazı yazdırıp, karükatür çizdirip, 

Film yaptıran güç merkezleri aynı 

hakaret ve taaruuza  kendileri 

maruz kalsa acaba tepkileri ne 

olur merak ediyorum?

Altında medeniyetleri çatıştırma 

gayesi bulunan bu projeyi rafa 

kaldırmaları gerekirken adeta 

yangına körükle gider gibi , Fikir 

özgürlüğü safsatasının arkasına 

sığınmaktalar.

Biz de sizin inanç ve peygambe-

rinize haşa hakaret etsek yinede 

bunun adına fikir özgürlüğümü 

diyeceksiniz? Zaten Avrupa ül-

kelerinde Kiliseler tabir yerinde 

ise sinek avlıyor, kimse gitmiyor.

Ayrıca Hıristiyanlar inançlarına 

uymadıkları gibi,İnancı kendile-

rine uydurmuşlar. Çünkü inanç-

larına uymuş olsalardı ,İslam dini 

gibi barış ve cihan şümul bir dine 

saldırmazlardı.

İnançlarına uysalardı dünyada bu 

kadar mazlum kanı akıtmazlardı.

Ey Hıristiyan batı ne kadar sal-

dırırsanız saldırın Din in sahibi 

Cenab-ı Allahtır ve koruyacak 

olanda kendisidir. Siz her saldır-

dıkça Hıristiyan zemin İslama 

kayacaktır. Allah sizleri İslam ile 

ıslah eylesin.  

Sayın Başbakanımız AKP 

Kurultayında böyle telef-

fuz etti İslam düşmanlığı-

nı. İslam karşıtlığı veya korkusu 

bu günkü mesele değil aksine 

Hz.Muhammed S.A.V ilk tebliğe 

başladığından bu güne sürüp gel-

miştir. Zaten tarihe dönüp baktı-

ğımızda, Hak ile Batıl mücadelesi 

at başı gibi yarışarak günümüze 

kadar gelmiştir.

Hıristiyan dünyası, Yahudilerin 

Hıristiyanlığa fesat karıştırarak 

bozguna uğrattığını her fırsatta 

dile getirmiştir. Seksenli yılların 

sonunda Komünizmin yıkılması 

ile birlikte batı dünyası kendine 

yeni bir düşman bulmuş ve adı-

nı fundametalizm koyup İslam 

dinini ve Müslümanları öcü ilan 

etmiştir. Yahudilerin başının al-

tından çikan bu düşmanlığı, Batı 

Hıristiyanları şiddetle sürdürerek 

adeta Yahudilerin ekmeğine yağ 

sürmüştür. Ey İslam düşmanlığı 

yapan Batılı Hıristiyanlar gün 

gelecek o hedef tahtasına siz otu-

racaksınız bundan hiç şüpheniz 

olmasın.

Örneklerini zaman akışı içerisin-

de gördük. El Kaide,ikiz kulelerin 

vurulmasi, Afganistan ve  Orta-

doğu daki Arap baharı ve en son 

Libya da ABD Büyük elçisinin 

hunharca katledilmesi.

Bütün bu olayların bir elden ve 

aynı merkezden yönetildiğini 

tüm dünya biliyor. Benim aklımın 

almadığı Avrupanın tüm bu tez-

gahlara neden çanak tutmasıdır. 

Tesis edilecek yeni dünya düzeni 

içerisinde yer almayacak Avrupa, 

kendi ekonomik problemleri ile 

cebelleşirken neden hala İslam 

düşmanlğını körüklüyor.

Zülfü CANPOLAT

GAZETESİ

İslama Fobia Islamophobia
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millet oluşturmuştur. Türkler ve 
Kürtler bin yılı aşkın bir zaman 
içinde birlikte yaşayan, kültürel, 
ekonomik, dinsel birlikteliği etle 
tırnak olmuştur. Halk olarak yaşa-
manın, birlikteliği millet olması ve 
bu sorunun çözümün de terör ör-
gütüne destek vermeyen Kürt hal-
kının %90 oranının nedenidir.  Bu 
birlikteliğimizi yıkmak isteyenler 
sonu hep hüsranla bittiğinin far-
kında olmasına rağmen, bu çabala-
rı da hüsranla biteceğini bilmeleri-
ne rağmen, ülkemin güçlenmesini 
istemeyenlerin ekmeklerine yağ 
sürmeye çalışan gafillerdir. Devlet 
olarak insanca yaşamın tüm koşul-
larını misak-i milli sınırları içinde-
ki tüm yurttaşlarımıza sağlamalı, 
geçmişte yapılan hataları telafi 
edici çalışmalarını hatta daha hızlı 
bir şekilde uygulamaya sokmalıdır.
 
3-Misak-i milli sınırları içinde-
ki çözümün sadece oyalanmak 
olacağı son saldırılarla, ortaya 
çıkmıştır. Devlet yürütme herke-
sin elinde bulunduran hükümet 
Türkmenlere ( Irak, Suriye, İran ) 
içinde kardeşlerimiz ve akrabaları-
mız anlayışı ile yaklaşıyorsa, aynı 
yaklaşımı söz konusu komşuları-
mız da yaşayan Kürtler içinde aynı 
yaklaşımı sergilemeli ve bunda 
samimiyetini ortaya koymalıdır. 
Türkiye de yaşayan Kürtlere de-
mokratik, kültürel hakların kom-
şularımız da yaşayan Kürtler için-
de olması gerektiğini sesli olarak 
ifade etmelidir. 
      Bu nedenle çevremizde gelişen 
olaylara baktığımız da Suriye de 
gelişmeler İran’ın batı da gün geç-
tikçe yalnızlaşması, terör kartını 
Türkiye  üzerinde oynamakta ol-
duğu görülecektir. Bu nedenle Su-
riye olsun, Irak olsun, İran olsun 
bu terör kartını oynamaya devam 
edeceklerdir. 
 Bu nedenle Türkiye olarak artık 
misak-i milli sınırları içinde değil 
sınırlar dışında terörle mücadele 
etmek zamanı gelip geçmiştir. 
Dünyada değişen konseptlere göre 
eylemleri hayata geçirmeye  ça-
lışan terör örgütü dış ülkelerden 
aldığı desteği yok etmenin yolu da 
misak-i milli sınırları dışında da 
mücadelesini stratejik bir şekilde 
yürütmelidir. Gerekirse komşu ül-
kelerden gelen terörü önlemek için 
uluslar arası ilişkileri sürdürerek 
tampon bölgeler oluşturmak için 
gerekli adımlar atmalı ve hak et-
tiğini tüm dünya’ya anlatmalıdır. 
Ancak bu şekil de terörü kısmileş-
tirebileceği anlaşılmaktadır.

12 haziran seçim sürecinde 
yeni seçilecek parlamento-
nun gündemin de 1. Öncelik 

yeni sivil bir anayasanın yapılması 
2.öncelik Kürt sorununun çözüme 
kavuşturulmasıydı. 
Ancak seçim öncesi yapılan gö-
rüşmeler neticesinde eylemsizlik 
kararı alan PKK seçim sonrası 
eylemsizlik kararını bozması so-
nucu terörle mücadele de yeni bir 
konsepte anlayışla mücadelesi 
yapılması gerekirken eski usulde 
mücadeleye devam edildi. Bu da 
terörle mücadele de 1983 yılın-
dan beri sürdürülen mücadelenin 
devamı olduğu gözlenmektedir. 
Ancak PKK terör örgütü yurtiçi 
ve yurtdışı gelişmeleri değerlendi-
rerek eylemlerini bu konseptlere 
dayanarak yaptığı görülmektedir. 
Ancak her gün gelinen nokta  PKK 
terör örgütünün misak-i milli 
sınırları içinde mücadele etmek 
terör örgütünün gücünü  pek fazla 
zayıflatmaktadır. Terör örgütü-
nün desteği, komşularımızdan 
aldığı gibi Avrupa devletlerinden 
de destek aldığı gerçeği göz önün-
de bulundurularak PKK ya karşı 
mücadeleyi bu konsept içinde de-
ğerlendirilerek yeni bir stratejiyle 
mücadele etmelidir. 
Türkiye’nin çevresin de ve dünya-
daki gelişmeler dikkate alınarak  
PKK terör örgütüyle mücade-
le etmelidir. Son terör olayları 
değerlendirildiğin de İran ve 
Suriye’deki PKK’ya aynı felsefeyi 
paylaşan grupları, İran’dan ve Su-
riye yönetimlerin de destek alarak 
Türkiye’deki eylemlerini tırman-
maktadır. Ancak bunlarla mücade-
le etmenin misak-i milli sınırları 
içinde kalarak mücadele etmemiz 
sorunu çözmediği aşikardır. Bu 
nedenle mücadeleden başarı ile 
çıkmanın yolunu ; 
1- Parlamento sivil ve demokratik 
anayasa’yı   yapacağını net olarak 
ifade etmeli bunu gerçekleştirmek 
için gerekli adımları hızlı atmak 
zorundadır. Bu toplum da parla-
mentoya  olan güveni tesis edece-
ğinde, parlamentonun terörü de 
marjinalleştireceğine olan inancını 
pekiştirecektir. 
2- Kürtlerin istemleri göz önüne 
alınarak milli birlik ve bütünlüğü-
müzü bozmayacak bir yapı içinde 
çözüme kavuşturacak iletişim 
kanalları etkin bir biçimde kullan-
malıdır. 

11-12 Asırdır Türkler ve Kürtler 
birlikte yaşamış, birbirlerinden kız 
alıp vermişler ve akrabalık bağları 
oluşturmuşlardır. Ulus olmanın 
özellikleri olan 1. Dil birliği 2. Kül-
tür birliği 3. Toprak birliği 4.din 
birliği 5.iktisadi yaşam birliği 
oluşturmaktır.  İşte bu iki toplum 
yukarıda saydığım beş temel öğede 
birlikteliği tamamlamıştır. Birlikte 
bu değerlerle, sistem üstünde bir 

Ergün ALAKUŞ

culture, land, religion and 
economic life are present.  Two 
communities has completed 
five basic elements of this 
combination just mentioned 
above. These values   consist a 
nation over the system. Turks and 
Kurds who live together in a time 
of over a thousand years, have 
inseparable cultural, economic 
and religious unity. 90% of the 
Kurdish people does not support 
terrorist organization as a result 
of People’s life in a nation. 

This is the end of those who want 
to destroy our union and weaken 
my country despite being aware 
of all these efforts will end in 
disappointment. As a government, 
all the requirements of living 
human life within the borders 
of the National Pact should be 
provided to all citizens in the past, 
the work of compensating errors 
in the past account should be put 
into action even more quickly.
 
3- After recent attacks it became 
obvious that solution within the 
boundaries of the National Pact is 
a waste of time. 

While the state government 
having the executive right of 
everyone is approaching Turkmen 
(Iraq, Syria, Iran) brothers, sisters 
and relatives with understanding 
the same approach should be 
demonstrated to Kurds living in 
our neighbors and the sincerity 
must be exhibited. 
Democratic and cultural rights 
should be not only among Kurds 
living in Turkey but also the Kurds 
living in our neighbors.  
      
For this reason, when we look at 
the happenings around terror card 
can be seen that played on Turkey 
as a result of Iran’s loneliness in 
the west developments in Syria. 
whether it is Iraq, Iran or Syria 
terrorist tricks will continue to be 
played. 

Therefore, It is time for Turkey to 
fight against terrorism out of the 
boundaries of the National Pact, 
not only inside. The way to cease 
the support of foreign countries to 
terrorist organization in the world 
working to implement actions 
based on changing concepts is 
to struggle outside the national 
boundaries in a strategic way.

If necessary important steps must 
be taken to prevent terrorism 
coming from neighbor countries 
through continued international 
relations, buffer zones and efforts 
must be declared all over the 
world. It is understood that the 
terror can be diminished by only 
this way. 

On the agenda of the newly 
elected parliament’s at 
the election process on 

June 12, priority was given first to  
new civilian constitution then to 
solution of the Kurdish problem. 
However, PKK taking  the decision 
of inaction as a result of the 
negotiations before the election 
overturned after the election then 
struggle was supposed to continue 
to through a new understanding 
of the concept for the fight against 
terrorism but old-fashioned 
way was sustained.  This is more 
of struggle in the fight against 
terrorism also observed since 
1983.
However, evaluating the domestic 
and international developments, 
PKK actions are seen to be carried 
out   on the basis of these concepts 
the point reached every day shows 
that fighting within the borders 
of the National Pact looses 
highly the power of PKK terrorist 
organization.
Considering the fact that terrorist 
organization receives support 
from our neighbors as well as 
the European states fight against 
PKK should be evaluated in this 
concept and a new strategy should 
be taken. 

On the fight against PKK terrorist 
organization developments in the 
environment of Turkey and the 
world must be taken into account. 
When recent terrorist events were 
evaluated PKK taking the support 
of governments and groups that 
share the same philosophy in Iran 
and Syria increases its actions in 
Turkey. It is obvious that staying 
within the boundaries of the 
National Pact to fight with them 
doesn’t solve the issue. For this 
reason, the way out of the struggle 
with success;
 
1 - The Parliament should express 
clearly to prepare civilian and 
democratic constitution and 
throw the necessary steps to 
accomplish this. This will establish 
confidence in the society  for the 
parliament and the parliament 
will reinforce the belief to finish 
terrorism.  

2 - Communication channels 
should be effectively used to 
resolve the problem after taking 
into consideration the demands 
of Kurds in a structure that will 
not disrupt the national unity and 
integrity  

Turks and Kurds lived together 
since 11th and 12th centuries, 
formed ties of relationships and 
married with each other. The 
properties required for being a 
nation as the unity of language 

Terör Mücadele ve 
Yeni Dönem

Fight Against Terrorism 
And The New Period
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Nitekim Cumhuriyet yöneticilerini 
derinden etkileyen bir isim olan Ali 
Canib 1922’de “Müslümanlığı… kabul 
eden… [Türk] millet[i] için bu din, millî 
bir din…”dir der. Diğer isim Ziya Gö-
kalp da Şaman Yakutların İslâmiyet’i 
seçmeleri halinde Ruslaşmaktan kur-
tulabileceklerini yazar. Hatta Gökalp 
Türklerin -Araplar, Arnavutlar, Boş-
naklar ve diğer milletlerden farklı ola-
rak- tümünün Müslüman olması ha-
sebiyle, Türkçülük yapıldığında bunun 
aynı zamanda İslâmcılık yapmak an-
lamına geldiğini söyler. Oysa örneğin 
Arapların ve Arnavutların içinde Hris-
tiyan Arap ve Hristiyan Arnavutlar 
olduğu için Arapçılık ve Arnavutçuluk 
ile İslâmcılık birebir örtüşmemektedir. 
Nitekim ayrılıkçı Arap milliyetçiliğinin 
başında Hristiyan Arapların olması 
ve Müslüman Arapların bunları takip 
etmesi hatırlanmalıdır.

1930’lardan itibaren ise Türkiye’de 
dini referansları dışlayan, Komünizm 
düşmanlığı ile beslenen siyasaların 
artması yüzünden millet kavramı dün-
yadaki siyasi gelişmelerin de etkisinde 
dini-siyasi birlik yerine soysop anla-
mında ırki bir kavram halini alır. Bu 
dönemde millet kavramının içini bir 
önceki dönemdeki gibi dini-siyasi ola-
rak doldurmak isteyenler ise İslamcılık 
çeşitli sebeplerle savunulamaz durum-
da olduğundan seslerini duyurabilmek 
için milliyetçilik şemsiyesi altında ken-
dilerini ifade etmeye başlarlar ve ırkçı/
soysopçu zümreden ayrılmak üzere de 
“muhafazakâr milliyetçilik” yapage-
lirler. ‘Biz de milletimizi (kavmimizi 
yerine göre ırkımızı) severiz ama dini 
hassasiyetlerimiz de var’ demeye ge-
tirirler. Böylelikle bu zümre için de 
din ile millet kavramları birbirinden 
ayrı düşmeye başlar. Bu zümrenin bu 
türden bir harekete girmesi büyük 
kırılma anlarından birini ve millet 
kavramının artık tamamen farklı bir 
yönde gidecek olmasını işaret etmesi 
bakımından önemlidir.

1991’de SSCB’nin dağılmasından 
sonra ise II. Meşrutiyet’in hemen aka-
binde olduğu gibi bir kez daha “hatır-
lanan” Ortaasyalı kavimler denkleme 
tekrar giren unsurlar olarak dengeleri 
bozar ve Türkiye’deki bazı kesimle-
rin kafasındaki millet (Türk milleti) 
kavramını artık kesinkes ırki anlamla 
birleştirir.

Türkiye’de bugün gelinen noktada ise 
millet kavramının içini farklı dolduran 
bir sürü yazar, mütefekkir, münevver 
ve sade vatandaşla karşılaşırız. Milleti 
(Türk milletini) ırka, vatandaşlığa 
veya kültüre mensubiyet olarak kabul 
edenler vardır. Kavram bugün tarihi 
bağlamından tamamen koparılmış du-
rumdadır ve kimse Cumhuriyet’in en 
başındaki anlamını hatırlamamaktadır 
(Ayrıntılar için bkz. Teyfur Erdoğdu 
“İki müstesna şahsiyet Mehmed Akif 
[Ersoy] ve Ali Canib [Yöntem] beylerin 
II. Meşrutiyet dönemindeki Türkçü-
lükleri (1908-1922) üzerine bir dene-
me” 1908 Meşrutiyeti Sanat ve Edebi-
yat, haz. B. Çeri, Paris 2008: 35-41).

Herkese bol hatırlamalı günler dile-
rim.

Osmanlı’nın başarısız olan Tanzimat 
döneminde başlayarak bütün tebaayı 
Osmanlı kimliği (milleti) altında bir-
leştirme projesinden farklıdır (ayrıntı-
lar için bkz. Teyfur Erdoğdu “Osmanlı-
lığın evrimi hakkında bir deneme: Bir 
grup (üst düzey yönetici) kimliğinden 
millet yaratma projesine” Doğu Batı, 
45, 2008: 19-46). Nitekim bu projenin 
önemli adımlarından biri olan 1876 
tarihli Kanun-ı Esasi’nin 8. maddesin-
de Osmanlılık “Devlet-i Osmaniye tabi-
yetinde bulunan efradın cümlesine, her-
hangi din veya mezhepten olur ise olsun 
bilâ-istisna Osmanlı tabir olunur...” şek-
linde yani dinden uzak siyasi-hukuki 
bir temelde tanımlanırdı. 1924’te 
Cumhuriyet idaresinin Osmanlı’daki 
tanıma benzer bir adım attığını görü-
yoruz. Osmanlı İmparatorluğu’nun 
origami gibi Anadolu’nun üstüne kat-
lanmasından meydana gelen Türkiye 
Cumhuriyeti’nin sınırları içinde kalan-
lar artık Osmanlı olarak adlandırıla-
mayacaklarına göre Türk olarak anıl-
maya başlarlar ve hepsi Türk milletine 
mensup kabul edilirler. Nitekim 1924 
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun 88. mad-
desinde “Türkiye ahalisine din ve ırk 
farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle 
Türk ıtlak olunur...” denerek millet kav-
ramı din esaslı olmayan vatandaşlıkla 
özdeşleşmeye doğru kayar. Kısaca bu 
tarihte millet kavramı dinden ve ırktan 
bağımsız, daraltılmış Osmanlı’nın son 
döneminde algılanan millet kavramına 
benzetilir ve Müslümanlık ile araların-
daki bağ koparılır.

Bu noktada 1924 anayasasında ismin 
neden Türk seçildiği önemli bir soru 
olarak karşımıza çıkar. 

Müslüman olan ama aynı zamanda 
Batı’nın tasallutunu, mütehakkim 
tavrını ve yerli Hristiyanların öncülü-
ğünü kabul etmeyenlere (ki o devirde 
yaşayanlarca Müslüman Arapların, 
Müslüman Arnavutların, Boşnakların 
tersini yaptığı malumdur) yakışacak 
ismin tarihte üstlendikleri işlevler ve 
gerçekleştirdikleri dolayısıyla Türk ol-
ması üzerinde hemfikir sözkonusudur. 
Nitekim bu yüzden Anadili Arnavutça 
olan Mehmed Akif İstiklal Marşı’nda 
(1921) doğrudan Türk, İslam ve Müslü-
man kelimelerini kullanmasa da üstü 
örtülü biçimde “Kahraman ırkıma bir 
gül” derken burada ırk kelimesi ile 
kastettiği İslam olamayacağına göre 
Türk’ten başkası da olamaz. 

Burada bir çelişki yok mudur? Yani 
Türk kavramı ırk anlamında mı kulla-
nılmıştır? 

Buradaki ırk kavramı bugün anladı-
ğımızdan bir hayli uzaktır ve esasen 
dini-siyasi bir bütünlüğü işaret eder. 
Nitekim Fransızların kendileri için 
19. yy.da la race française (Fransız ırkı) 
tabirini kullanmaları pek manidardır 
ve aynı sebebe istinat eder. Kaldı ki 
ırk kelimesi Arapça’da da hem “kök, 
bitki gövdesi, nesep, menşe hem de 
soy üstünlüğü ve asalet” anlamlarına 
gelir. Geçmiş zamanda ırk kavramını 
medeniyete yatkınlık anlamında kul-
lananlar da olmuştur. Örneğin Said 
el-Endelusi’ye (ö. 1063) göre ırklar 
bu itibarla yediye ayrılırlar: İranlılar, 
Türkler, Hintliler, Çinliler v.s.

Neticede 1925’e kadar “Bütün Türkler 
Müslümandır ama bütün Müslüman-
lar Türk değildir” telakkisi hâkim an-
layıştır. Bu görüş Cumhuriyeti kuran-
larca da 1925’e kadar benimsenmiştir. 

Protestanlık gibi her kilisenin ayrı bir 
din olduğu “gerçeğinden” bakılırsa 
millet kelimesinin anlamında büyük 
çapta bir kayma yoktur da denilebilir. 
Görüldüğü gibi bu milletler ne nation-
durlar, ne ırk ne de kavim (ethnie=etnik 
zümre). Birliklerini dil veya soysop 
değil sadece bağlı oldukları kilise belir-
ler. Bu yüzden Arapça/Rumca/Sırpça/
Bulgarca/Kürtçe’yi anadili olarak ko-
nuşup da camiye gidenlere de ayrım 
yapılmaksızın Müslüman denir.

20. yy.ın başından itibarense Os-
manlı memleketleri de dâhil İslam 
âleminde yükselişe geçen nationalism 
hareketlerinde nation kelimesi önce 
dil esaslı birliği işaret eden kavim 
kelimesiyle karşılanmaya başlanır. 
Kavim Arapça’da ataları, töresi, dili 
ve âdetleri bir olan insan topluluğu 
anlamına gelmekte ve Kuran’da da bu 
anlamıyla kullanılmaktadır. Ziya Gö-
kalp da kavmi benzer biçimde “içtimai 
şeniyetin lisan ve âdatta müşareket 
suretiyle tam bir uzviyet şeklini aldığı 
zamanki hali” olarak tanımlar.

Bu dönemde İslam dininin belirleyici 
olduğuna inananlar ve inanmayanlar 
olarak ikiye ayrılan Türkçü zümreler 
ise artık sıklıkla Türk kavimlerinden 
bahseder olmuşlardır (örneğin Türk 
Derneği nizamnamesi, 25.12.1908, 
m. 2). Yine Ali Canib “«Millî», daha 
doğrusu «kavmî» edebiyat ne demek-
tir?...” başlıklı makalesinde Türk’ü 
bir ırkın adı olarak kabul etmediğini 
ve “Türklük bir kavmin adıdır ve kavim 
de… lisanî cemaatten başka bir şey de-
ğildir... Bir kavim teşkil edebilmek için 
bu fertlerin bir ırktan neş’et etmesi icab 
etmez… Memleketimizde ne tabiî, ne de 
tarihî ırklar mevcuttur. “Osmanlı un-
surları”… “mezhebî cemaat”lerle “lisanî 
cemaat”lerden ibarettir... Bunların 
hepsini hukukî bir devlet nüfuzu altında 
tutan bir de “Osmanlılık” vardır ki buna 
da “millet” ismini vermekteyiz. Türk kav-
mi, Türk ırkı demek değildir… Bu asırda 
“kavmiyet” lisanla beraber vicdan[lar]
da yaşayan bir mahiyettir. Türk olmak 
için “Ben Türküm!” demek kâfidir. Nasıl 
ki Osmanlı olmak için de “Ben Osmanlı-
yım!” deyivermek kifayet eder… Kavim, 
millet, ümmet gibi cemiyetler fertlerin 
vicdanlarında yaşar birer “kuvvet-
fikir”den başka bir şey değildir…” de-
mektedir. 

Bu dönemde gittikçe hızlanan ve güç-
lenen milliyetçilik hareketlerine hem 
meşruiyet kazandırabilmek hem de 
bu hareketleri dini bir çerçevede yo-
rumlayabilmek için nation kelimesinin 
karşılığı olarak artık kavim kelimesi 
yerine ısrarla millet kelimesinin daha 
fazla istimal edildiğini görürüz. Bu 
süreç içinde millet kavramı doğal ola-
rak dini içeriğinden tedricen ayrılmaya 
başlar ve dil esaslı birliktelikleri işaret 
eder olur.

Tüm bu gelgitlere rağmen Türkiye’de 
İttihad ve Terakki Fırkası’ndan baş-
layarak 20’li yılların sonuna kadar 
milliyetçilik kavramının içinin hala 
(ülke içiyle sınırlı da olsa) esas olarak 
din ile doldurulduğunu ve bu yüzden 
dış “Türk”lerin -Türk Derneği etrafında 
yuvalanan soysopçu Türkçü hareket 
ve ona destek veren İttihad ve Terakki 
Fırkası’nın bir kolu hariç- denklem 
dışı tutulduğunu biliyoruz. Bu yüzden 
de millet zaman zaman kavim anla-
mında kullanılsa da bu süreçte millet 
kavmi değil din esaslıdır. Bu durum 

Türkiye’de sıradan insanlar, mü-
nevverler ve mütefekkirler na-
tion niyetine millet nationalism 

niyetine de milliyetçilik (yerine göre 
ulus ve ulusçuluk) kavramlarını bolca 
kullanırlar. Millet ve ulus kelimeleri-
nin birbirinden farkını bir başka yazı-
ya bırakarak burada millet kavramının 
ne anlama geldiği ve geçirdiği değişim 
üzerinde duracağım.

Millet kelimesinin Aramice ve İbra-
nice “kelime/mefhum” anlamındaki 
milla/melladan geldiğini biliyoruz. 
Arapça’daki millet kelimesi de bununla 
bağlantılıdır ve “yazdırmak” demek 
olan imlal (amla) kökünden türemiştir 
ve ‘duyulan ve okunan bir şeye daya-
nılması veya yazılması’ bakımından 
din anlamı taşır. Nitekim Kuran’da 
tam onbeş ayette millet kelimesi din 
anlamında kullanılır. Klasik medrese 
eğitiminde sorulan “hangi milletten-
sin?” sorusunun cevabı da “Hz. İbra-
him milletindenim”dir. Tabari’de de 
ehle’l-milla ile kastedilen Müslüman-
lardır. Kelimenin zıddı ehle’l-zimmedir 
ve Müslümanların himayesindeki 
Gayrimüslimler için kullanılır. Bu yüz-
den zımminin zıddı da İslam tarihine 
baktığımızda milli kelimesidir ve dar 
anlamıyla Müslüman demektir. Böyle 
olunca da milli musiki İslam (Müslü-
manların) musikisi; milli tarih İslam 
tarihi; milli eğitim İslam eğitimi; milli 
meclis Müslümanların meclisi; milliyet 
ise milli (Müslüman) olma halini işa-
ret eder.  

Millet kelimesinin “el-milletü’l-
İslamiye (Muhammediye)/Yahudiye/
Nasraniyye” veya “millet-i hak/tevhid/
küfr” kullanımlarında ise anlamı ge-
nişler ve “din” demek olur. Nitekim 
erken devir edebi, siyasi yazında da 
millet kavramı bu şekildedir. Bu yüz-
den İbn Hazm (994-1064) ve Şehris-
tani (1076-1153) de dinler tarihi için 
ilmü’l-milel tabirini istimal ederler.

Millet kavramında daha sonra bazı 
ufak değişiklikler olur. Örneğin Fara-
bi (870-950) millet kavramını din ile 
eşanlamlı olarak kullanmaya devam 
etse de “bir reisinin vazettiği şartlarla 
kayıtlı davranış gösteren topluluk” 
olarak tanımlar ve bu topluluk bir 
aşiret bir şehir ahalisi olabileceği gibi 
daha büyük insan toplulukları da ola-
bilir diyerek aslında aynı dine mensup 
olsalar da farklı yöneticilerin kuralları-
na tabi olmaları hasebiyle toplulukla-
rın farklı milletler olarak ayırt edilebi-
leceğini söyler.

Osmanlı’da ise 1453’ten 19. yy.ın orta-
larına kadar geçen zaman dilimi içinde 
millet kavramına yüklenen anlam bir 
miktar daha kayma gösterir ve “belli 
kiliselere bağlı olanlar” (community) 
anlamında kullanılmaya başlanır. Ör-
neğin Osmanlı Devleti’nde Arapça/
Sırpça/Arnavutça/Bulgarca’yı anadili 
olarak konuşsalar bile Ortodoks ki-
lisesine mensup olanların tamamı 
Rum milletindendirler ve Rum olarak 
anılırlar. Yine örneğin Arapça/Rumca/
Ermenice’yi anadili olarak konuşsalar 
bile Katolik kilisesine mensup olanlar 
Katolik milletindendirler. Keza 19. 
yy.da ihdas edilen Osmanlı’daki Pro-
testan milletini mesela Rumca/Erme-
nice/Arapça’yı anadili olarak konuşan 
ama Protestan kilisesine mensup olan-
lar teşkil ederler. Bunun gibi ayrı ayrı 
Ermeni, Yahudi, Latin milletleri bulu-
nur. Aslında Ortodoksluk, Katoliklik, 
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seven: Iranians, Turks, Hindis, 
Chinese, etc.

Thus until 1925 the main 
comprehension was “All Turks are 
Muslims but not all Muslims are 
Turks”. This view was adopted by 
the founders of the republic until 
1925. For instance Ali Canib, who 
has influenced the founders of the 
Republic, has said “this religion is a 
national religion for those (Turks) who 
accept Islam” in 1922. Ziya Gökalp 
says that in case the Shamanistic 
Yakut Turks might save their national 
identity if they accept Islam. In 
addition Gökalp says since all Turks 
are Muslim, unlike Arabs, Albanians, 
Bosnians and other nations, one 
would support Islamism when he 
supports Turkism. However since 
there are Christians among Arabs or 
Albanians, Arabism and Albanianism 
does not exactly overlap Islamism. 
One should keep in mind that the 
separatist Arabism idea was lead 
by Christian Arabs and followed by 
Muslim Arabs.

Starting from 1930s, due to the 
increase in the political stances, which 
excluded religious references and was 
based on anti communism in Turkey, 
the concept of millet was transformed 
to mean a racial concept rather than 
referring to a religious-political unity. 
In this period, those groups, which 
aimed to identify millet concept 
with a religious-political aspect, 
started to identify themselves under 
the umbrella of nationalism, since 
Islamism was no more defendable 
due to various reasons, and separated 
from the racist/ethnicist group 
and established the “conservative 
nationalism”. They said ‘we love our 
nation but we also have religious 
sensitivities”. Such a movements by 
this groups is important since it is a 
milestone for this movement and the 
fact that it would direct the concept of 
nation into a a different direction.

After fall of the Soviet Union in 
1991, the Central Asian nations, 
“remembered” once again, similarly as 
post-Second Constitutional Monarchy 
(Meşrutiyet) period, entered the 
equation and changed the balances, 
and unites the millet (Turkish nation) 
concept in the minds of some groups 
in Turkey with the racial meaning.

Today in Turkey we come across many 
writers, thinkers, intellectuals and 
ordinary citizens who fill inside the 
concept of nation in different ways. 
There are some who accept nation 
(Turkish nation) as being part of 
a race, citizenship or culture. The 
concept is now totally disconnected 
from its historical context and no one 
remembers the meaning meant during 
the establishment of the Republic 
(for details see Teyfur Erdoğdu “An 
essay on Second Constitutional 
Monarchy (Meşrutiyet) (1908-1922) 
Period Turkism of two extraordinary 
personalities: Mehmet Akif (Ersoy) 
and Ali Canib (Yöntem) (İki müstesna 
şahsiyet Mehmed Akif [Ersoy] ve Ali 
Canib [Yöntem] Beylerin II. Meşrutiyet 
dönemindeki Türkçülükleri (1908-1922) 
üzerine bir deneme”: 1908 Meşrutiyeti 
Sanat ve Edebiyat, haz. B. Çeri, Paris 
2008: 35-41).

I wish you all days full of  membrance.

thus the Turks abroad – except the 
ethnical Turkism movement and a 
branch of “İttihad and Terakki, which 
supported them – were excluded from 
this definition. Therefore, although 
millet is sometimes used as qawm, this 
term is based on religion during this 
period. This situation is different from 
the ottoman project of unification 
of all subjects under the identity of 
“Ottoman” (millet) starting from the 
“Tanzimat” reform movement (for 
details see Teyfur Erdoğdu “An essay 
regarding the evolution of Ottomans: 
From the identity of a group (senior 
administration) to the project of 
forming a nation” Doğu Batı, 45, 2008: 
19-46). In article 8 of the “Kanun-i 
Esasi” (Constitution) dated 1876, 
which is a major step of this project, 
the term Ottoman was defined as 
a non religious political-leagl basis 
as “All individuals who are subjects of 
the Ottoman State, regardless of their 
religion or sect, are named as Ottoman 
without any exception”. In 1924, we 
see that the Republic took a step 
similar to the Ottoman definition. 
Since the remaining groups within 
the borders of Republic of Turkey, 
which formed after shrinking of 
the Ottoman Empire, could not be 
described as Ottoman, they would 
now be named as Turk and all to be 
accepted as members of the Turkish 
nation. In article 88 of “Teşkilat-ı 
Esasiye Kanunu” (Constitution) dated 
1924, the term millet was defined as; 
“The citizens of Turkey, regardless of 
their religion and race, are considered 
as Turks in terms of citizenship” to be 
identified with non religious based 
citizenship. Shortly in this period, the 
concept of millet is free from religion 
and race, and is likened to the millet” 
concept of the late Ottoman period, 
and disconnected with Islam.

At this point we come across an 
important question like why was the 
name was selected as Turk in the 
constitution of 1924. 

There has been a consensus that the 
name to be given to the groups that 
are Muslim and did not accept the 
dominancy and sovereign attitude 
of the West and leadership of 
Christians (it is a fact that Muslim 
Arabs, Albanians and Bosnians had 
done the opposite) should be Turk 
due to its roles and achievements in 
the history. Therefore, Mehmet Akif, 
whose mother tongue is Albanian, in 
the National Anthem (1921), abstains 
from using the words Turk, Islam and 
Muslims; and when saying “smile to 
my heroic race” refers to Turk rather 
than Islam. 

Is there not a contradiction here? Has 
the concept of Turk been used to refer 
to race? 

The race concept here is far from the 
present understanding and in fact 
refers to a religious-political unity. 
As a matter of fact, the expression 
la race française (French race) used 
by French to describe themselves is 
very significant and is based on the 
same reason. In fact the word ırk 
(race) in Arabic means “root, plant 
body, kin, origin and superiority of 
kin and nobility”. In the past this 
term has been used to mean “having 
tendency for civilization”. For instance 
according to Said al-Andalusi (d. 
1063); race are hence divided into 

Protestant nation established during 
the 19th century in the Ottoman 
Empire was formed by members of the 
Protestant Church speaking languages 
of Greek, Armenian and Arabic. There 
are similar separate Armenian, Jew 
and Latin nations. In fact, looking 
from the point that each church like 
Orthodox, Catholic or Protestant are 
separate religions, there is not a big 
deviation in the meaning of the word 
“millet”. As seen these “millet” groups 
are neither nations nor races or ethnic 
groups. Their union is not determined 
by their language or generation, but 
by the Church they are affiliated 
to. Therefore those who attend 
to mosques are named as Muslim 
regardless of whether they speak 
Arabic/Greek/Serbian/Bulgarian/
Kurdish.

Starting from early 20th century, for 
the rising nationalism movements 
in all Islamic geography including 
the Ottoman territories, the word 
nation was first explained with the 
word “qawm” meaning union based on 
language”. Qawm in Arabic means a 
group of people with known ancestors, 
traditions, language and customs, 
and is used as such in the Quran. Ziya 
Gökalp similarly defines “qawm” as 
“the state of social truth becoming 
concrete through association in 
language and customs”.

The pro Turkism groups, which are 
separated into two groups then 
as those who believe Islam should 
be dominant and those against, 
have now started to use the term 
Turkish “qawms” frequently (e.g. the 
legislation of Türk Derneği (Turkish 
Asoociation), 25.12.1908, a. 2). 
Similarly, Ali Canib, in his article 
titled “What does «millî» or “qawmi” 
literature mean?”, explains that he 
does not accept “Turk” as a name 
of race and goes on; “Turk is name 
of a “qawm” and “qawm” is nothing 
but a group with common language. 
To form a “qawm”, the members need 
not to be from the same race. In our 
country there are neither natural nor 
historical races. Ottoman elements” 
are formed of “sectarian communities” 
and communities based on language”. 
In addition, there is “Ottomanism”, 
which keeps all these under a legal 
state penetration; and this is named as 
“millet”. Turkish “qawm” does not mean 
the Turkish race. Nowadays the concept 
of “qawm” is a consciousness together 
with the language. To be a Turk, it is 
sufficient to say “I am Turk”, similarly 
as it is sufficient to say “I am Ottoman” 
to be an Ottoman. Communities like 
“qawm”, “millet” and ummah” live on the 
consciousness of the individuals and is 
nothing but “power-idea”. 

In this period we see that in order to 
legitimize the increasing nationalism 
movements and put them in a 
religious framework, the word “qawm” 
used for nation is now replaced with 
the word “millet”. In this context, the 
word “millet” is naturally separated 
from its religion character gradually 
and starts referring to language based 
unions.

Despite all such discrepancies, 
starting with “İttihad ve Terakki” 
(Union and Development) Party until 
the end of 1920s, we may see that 
the concept of nationalism is still 
described mainly with religion, and 

Ordinary people, intellectuals 
and thinkers in Turkey use 
the term “millet” for “nation” 

and “milliyetçilik” for “nationalism” 
(or ulus and ulusçuluk) widely. Leaving 
the distinction between words “millet” 
and “ulus” for another article, I will 
try to explain the meaning of the word 
“millet” and the transformation it has 
undergone.

We know that the word “millet” is 
derived from “milla/mella” in Aramaic 
and Hebrew, meaning “word/concept”. 
The Arabic word “millet” is related 
with this and is derived from the 
root “imlal (amla)” meaning “to make 
someone write”. In terms of “being 
based on something heard and read or 
write down”, it means religion. In the 
Holy Quran the word “millet” is used 
as religion in 15 different spots. In the 
classical madrasa (Islamic theology 
school) education, reply given to the 
question “from which nation (millet) 
are you from?” is “the nation (millet) 
of Prophet Abraham”. In the book 
of Tabari, what is meant by “ahl’al-
milla” is the Muslim community. The 
opposite of this is ahl’al-dhimna and is 
used for non Muslims leaving under 
auspices of Muslims. Therefore when 
looked at the history of Islam, the 
opposite of the word “dhimnee” is 
“milli” and broadly means Muslim. 
In this case, “milli music” is Islamic 
music; “milli history” is Islamic 
history; “milli education” is Islamic 
education; “milli assembly” is Islamic 
assembly and “milliyet” means being 
Muslim.  

When the word “millet” is used 
“al milla al Islamiyya/Yahoodiyya/
Nasraniyya (nation of Islam/Judaism/
Christianity), or “milla al haq/tawhid/
koofr” (nation of truth/oneness of 
God/blasphemy) the meaning is 
extended and means religion. In early 
literal and political literature, the 
concept of “millet” is used as such. 
Therefore Ibn Hazm (994-1064) and 
Shahristani (1076-1153) use the 
phrase “ilmü’l-milel” for the “history of 
religions”.

Later the concept of nation has 
undergone some minor changes. For 
instance, although Farabi (870-950) 
continued to use the term “millet” 
equivalent to the word religion, 
he also defined it as “a community 
showing registered act to the 
instructions of a leader”. He adds that 
this community can be small as a tribe 
or citizens of a city or be members of 
large masses. He states that although 
these groups can be believers of the 
same religion, due to being subject 
to rules of different administrations, 
they can be separated as different 
nations.

As for the Ottomans, during the 
period from 1453 to the mid-19th 
century, the meaning attributed to 
“millet” deviates more and used to 
define those “affiliated to various 
churches” (community). For instance 
in the Ottoman Empire, those who 
were affiliated to the Orthodox 
Church, regardless of speaking Arabic, 
Serbian, Albanian or Bulgarian etc., 
where considered as the nation of 
“Rum” and named as such. Similarly 
believers of the Catholic Church, 
regardless of speaking Arabic, Greek 
or Armenian, were considered as 
the Catholic nation. Similarly, the 

Dr. Teyfur 
ERDOĞDU

Nation? What is that?
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lere para ve silah akıtması için yardımcı 
oldu ve şimdi kasırga biçti.  Amerika’nın 
Libyalı ‘dostları’ onlara sırt çevirdi, 
Bingazi’de ABD Büyükelçisi Stevens ve 
meslektaşlarını öldürdüler ve El Kaide 
liderliğinde, Müslüman dünyasını yutan 
anti-Amerikancı protesto hareketine baş-
ladılar. ABD, El Kaide akrebini besledi, bu 
akrep şimdi Amerika’yı soktu.”(17 Eylül 
2012)

Dr. Cüneyt ÜLSEVER, 
Bu başkaldırı açık ve net ABD’nin bölge-
deki  imajını yerle yeksan etmiştir.

1 ) Birileri (deyin Rusya, deyin Çin, deyin 
İran) ABD’ye “bölgede tek oyun kurucu 
sen değilsin” diyorlar.

2 ) Bu ülkelerin mesajı açık: “Biz de en az 
senin kadar iyi oyun kurarız!”

3 ) “Üstelik, bölge insanının ruh halini, 
nasıl etki altına alınabileceğini, nasıl yön-
lendireleceğini senden iyi biliriz.” 

Mesajları çok açık ve net:

“Ey ABD, ayağını denk al. Denklemde biz 
de varız!” (19 Eylül 2012)

İŞTE BU DEDİK!
Filmin yapımcısı Sam Bacile, Amerikan 
Wall Street Journal gazetesine verdiği 
demeçte, ‘’ İslam kanserdir, Müslümanlar 
da yok edilmesi gereken böceklerdir. Bu 
film ile İslam’ın nefret içerikli bir din ol-
duğunu göstereceğim’’.  ‘’Bu film için 100 
İsrailli bağışçıdan 5 milyon dolar aldım ve 
filmi İsrail için yaptım’’. (ABD’nin Florida 
eyaletinde Kur’an-ı Kerim yakan) “rahip 
Terry Jones’dan destek aldım” 

Filmin 80 oyuncusu, ‘çok üzgünüz, ya-
pımcının bizi kullandığını düşünüyoruz’

MESELA DEDİK!
İsrail hükümeti, “hakaret filmi ve ya-
pımcısıyla hiçbir ilgilerinin olmadığını” 
açıkladı.

Google,  daha önce 13 dakikalık fil-
min YouTube’dan kaldırılması yönündeki 
talepleri reddetmişti. Son olarak Beyaz 
Saray devreye girdi ve Google’dan bu ka-
rarını gözden geçirmesini istedi. Ancak 
Google bir kez daha talebi reddetti.

HAH, İŞTE BUYDU DEDİK! 
27 Eylül 2012 
ABD’nin New York kentindeki 10 metro 
istasyonunun duvarlarına İslam karşıtı 
afişler konuldu.

CİHAN
Amerikan Özgürlüğü Savunma Girişimi 
(AFDI) isimli Yahudi bir grubun hazır-
ladığı afişlerde, “Barbarlar ve uygarlar 
arasındaki her savaşta, uygarları destekle. 
Cihad’ı yenmesi için İsrail’i destekle” ifa-
deleri yer aldı.

SONUÇ: BATI CEPHESİNDE YENİ BİR 
ŞEY YOK, şimdilik..!

kalmaz elbet o filmler, karikatürler...” 
ifadeleri yer aldı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Hz. 
Muhammed’e hakaret içeren ABD’deki 
film ve Fransa’daki karikatür krizlerine 
göndermede bulunan dev bir pankartı 
maç öncesi tribünde açtılar

YUNANİSTAN: “Müslümanların Masu-
miyeti” adlı İslam karşıtı filmi protesto 
etmek isteyen çeşitli ülke vatandaşı 
600 Müslüman, Yunanistan’ın başkenti 
Atina’da polisle çatıştı.

ABD: BD’li Müslümanlar, Beyaz Saray 
önünde, Hz. Muhammed’e hakaret içeren 
filmi ve ABD’de devam eden İslamofobi’yi 
protesto etti.

Semih İDİZ,
Ne yazık ki, bir avuç radikalin dünyanın 
istikrarını evlerindeki salonlarından sar-
sabilecekleri bir dönemden geçiyoruz. 
Ortada kalan ise, dinlerinin kötülendiğini 
gören milyonlarca ılımlı Müslüman olu-
yor. Bu arada kabak Batı’da yaşayan mil-
yonlarca Müslüman’ın başında patlıyor.
(17 Eylül 2012)

The IndependenT, Robert Fisk, 
Yaşanan gelişmeler Batı’nın yanlış politi-
kalarından kaynaklandı. Batı zamanında 
El Kaide gibi hareketleri destekleyerek 
bugünkü şiddet tablosunun ortaya çık-
masına katkıda bulundu. ABD, Libya’nın 
Albay Kaddafi’sine karşı muhalefeti des-
tekledi, Suudi Arabistan ve Katar’a, milis-

Bakanlığı’na ‘elçiliklerin hedef alınacağı’ 
şeklinde ‘güvenilir bilgi’ iletildi. Ancak Ba-
kanlık, temsilciliklere uyarı göndermedi”. 

FİLME İLK TEPKİLER
SURİYE: Rejim yanlısı bir grup ABD’nin 
Şam Büyükelçiliği önünde gösteri yaptı.

YEMEN: Başkent Sana’daki ABD Büyü-
kelçiliği önünde meydana gelen olaylarda 
4 kişinin öldü, 10’u güvenlik görevlisi 48 
kişi yaralandı. 

TUNUS: Protestocular, başkent 
Tunus’taki ABD Büyükelçiliği’nin bahçe-
sine ve yakınlardaki Amerikan okuluna 

girip, sınıfları kundaklayıp yağmalayınca 
polis ateş açtı 3 kişi öldü en az 29 kişi 
yaralandı.

SUDAN: 5 bin eylemci Hartum’da Alman, 
İngiliz ve ABD elçiliklerine yürüdü.  İki 
eylemci polis aracının altında can verdi. 

LÜBNAN: Trablus’ta eylemciler iki Ame-
rikalı fast food zincirinin restoranlarını 
ateşe verince polis ateş açtı bir eylemci 
öldü, 18’i polis 25 kişi yaralandı.

NİJERYA: Jos kentinde polis, 2 bin ka-
dar göstericiyi dağıtmak için ateş açtı. 
Ölü veya yaralı olup olmadığı konusunda 
bilgi alınamadı.

MISIR: Sina’da ise Bedevi aşiretlerin si-
lahlı gruplar, Çok Uluslu Güç ve Gözlem-
ciler (MFO) merkez binasını bastı, ateşe 
verdi.

TÜRKİYE: İstanbul Beyazıt Meydanı’nda 
yüz kadar eylemci filmi protesto etti. 

Tribünde müthiş pankart
Galatasaray’ın, Akhisar Belediyespor’u 
3-0 mağlup ettiği maçta, tribününe asılan 
pankartta, ”Ey Yüce Peygamber! Senin 
hürmetine yaratıldı tüm alemler. Cezasız 

“Müslümanların Masumiyeti” adlı 
İslâmiyet’e hakaret içeren  film özetinin 
yayınlanmasından birkaç gün sonra,

11 Eylül 2001 saldırısının 11.yılında, 11 
Eylül 2012 günü, militanların saldırısı 
sonucu ABD Libya Büyükelçisi Stevens 
ile 3 elçilik çalışanının  öldürülmesi olayı 
karşısında kim, ne dedi?

Başbakan R.Tayyip Erdoğan, “ABD’li 
elçinin öldürülmesi çok kaygı verici. Şid-
detle kınıyorum, lanetliyorum. Terörün 
dini milleti yok. Bunun ne demek olduğu-
nu çok iyi biliriz .Terörle ortak mücadele 

şart” dedi ve ekledi, “o film ifade özgürlü-
ğü kapsamına sokulamaz”

Obama, önce “dinlere karşı yapılan if-
tiraları reddettiklerini, anlamsız şidete 
karşı olduklarını”, birkaç saat sonra, “bu 
saldırının failleri yakalanacaktır ama asla 
affedilmeyecektir”. Sonraki günlerde ise 
filmin yapımcısını “karanlık bir şahıs” 
diye değerlendirdi ve ekledi: Film kırgın-
lık yarattı.

Libya Cumhurbaşkanı Muhammed 
Yusuf el Magarif , “saldırı İslam’a yakış-
maz. Amerikan halkından ve tüm dünya-
dan özür dileriz.”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 
‘Bu trajedinin hepimizi  terörist tehdit-
lerine karşı ortak mücadeleye iteceğini 
umuyorum’ dedi. 

Afganistan Devlet Başkanı Hamid 
Karzai, filmin “şeytanca bir amel oldu-
ğunu” belirtti.

The Independent, ‘ABD elçisine suikastın 
içeriden hikayesi’ başlıklı yazıda saldırı-
nın, ‘bir dizi güvenlik açığının’  sonucu ol-
duğunu belirtti ve “Bingazi ve Kahire’deki 
saldırılardan 48 saat önce, ABD Dışişleri 
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A few days after broadcasting of a mo-
vie named “Innocence of Moslems”, 
which had a content insulting Islam, 
the US Ambassador to Libya, Stevens 
and 3 other embassy staff were killed in 
an assault of the militants on the 11th 
anniversary of September 11. What was 
the reaction given to this incident?

Prime Minister RecepTayyip Erdoğan 
said; “US Ambassador’s murder is very 
concerning. I hardly condemn it. Terror 
has no religion or nationality. We know 
this fact very well. A joint struggle aga-
inst terror is vital” and added “it is not 
possible to consider that movie under 
freedom of expression”.

President Obama first stated they are 
against every insult against religions 
and every kind of violence”, later added 
“the perpetrators of this incident shall 
be found and never be forgiven”. A few 
days later he described producer of the 
movie as “a person with dark intenti-
ons” and added the film has created 
offence.

Libyan President Muhammed Yusuf 
el Magari said the attack to US Em-
bassy was not an Islamic reflex and they 
apologized from all Americans and the 
world.

Russian President Vladimir Putin 
said “I hope this tragedy shall unite us 
all against terrorism”. 

President of Afghanistan Hamid Kar-
zai stated that film was a “satanic act”.

In an article titled “Internal Story of 
the Attack Against the US Ambassador” 
in The Independent, it was expressed 
that the attack was result of a “series 
of security defects” and that a “reliable 
information” had arrived to US Depart-
ment of State regarding the attacks in 
Benghazi and Cairo stating that the em-
bassies shall be targeted. However the 
Department did not warn the missions 
abroad. 

FIRST REACTIONS TO THE FILM

SYRIA: A pro regime group protested 
the movie before the US Embassy in 
Damascus.

YEMEN: 4 people were killed and 48 
injured including 10 security staff du-
ring the demonstrations before the US 
Embassy in Sana’a. 

TUNISIA: 3 people were killed and 29 
injured at police shooting after protes-
tors broke into the US Embassy and the 
US School.

SUDAN: 5000 thousand protestors 
walked into the German, British and US 
embassies in Khartoum. Two protestors 
were killed by the police 

LEBANON: A protestor was killed by 
the police and 25 were injured inclu-
ding 18 policemen after protestors set 
two American fast food chains on fire 
in Tripoli.

NIGERIA: Police opened fire to disperse 
more than 2000 protestors in the city 

of Jos. There is no information whether 
there have been casualties.

EGYPT: Armed Bedouin groups in Sinai 
set the headquarters of the Multi Na-
tional Force and Observers (MFO) on 
fire.
A STRIKING SLAP-LIKE NOTE TO 
THE SCANDALIOUS MOVIE AND THE 
CARICATURE

Awesome banner in the tribune State-
ments “O Holy Prophet!  All over the 
Earth was created to  honor you.  It is 
for sure that none of those movies and 
caricatures will remain unpunished... “ 
took place on the banner hanged on the 
tribune in the match Galatasaray defea-
ted Akhisar Belediyespor 3-0.  

Yellow-red fans opened up  a giant ban-
ner before the match addressing the 
movie crisis in the United States and 
the cartoon crisis in France insulting 
Prophet Muhammad.

PAKİSTAN: At least 16 people were 
killed, 200 people were injured in the 
clashes on the “Prophet Lover’s Day” in 
many cities. 

GREECE: 600 Muslim citizens of vari-
ous countries who wanted to protest 
anti-Islam  movie called “Innocence of 
Muslims”, clashed with police in At-
hens, Greece.

 USA: USA Muslims protested the mo-
vie that is insulting Prophet Muhmmad 
and Islamophobia that has been going 
on in the United States.

Semih İDİZ:

Unfortunately we are going through 
a time when a group of radicals can 
damage the stability of the world from 
their homes. Those who remain in bet-
ween are millions of moderate Muslims 
who see their religion is insulted. And 
the cost goes to millions of Muslims 
living in the West (17 September 2012)

The Independent, Robert Fisk: 

What has happened resulted from the 
wrong policies of the West. They cont-
ributed to the creation of the current 
violence by supporting Al Qaeda like 
organizations in the past. US supported 
the opposition in Libya against Colonel 
Qaddafi; Saudi Arabia and Qatar trans-
ferred arms and money to these gro-
ups; and here is the result. The US was 
betrayed by its Libyan “friends” and its 
Ambassador Stevens and his colleagues 
were killed in Benghazi, and the anti 
American protest waves lead by Al Qae-
da started in the Muslim world. US fed 
the scorpion (Al Qaeda) and this scorpi-
on bit the US”. (17 September 2012)

Dr. Cüneyt Ülsever: 

This challenge has definitely ruined 
USA’s image in the region.

1) Someone (whether you call it Russia, 
China or Iran) is saying “you are not the 
only playmaker in this region” to the 
US.

2) Message by these countries is clear:

“We are playmakers as good as you are!”

3) “In addition, we know the mood of 
the people in this region and how can 
they be influenced and directed, better 
than you do”. 

Their message is certain:

“US; watch yourself. We are present in 
this game!” (19 September 2012)

“THIS IS IT” WE SAID!

The producer of the film, Sam Bacile 
told Wall Street Journal: ‘’Islam is a 
cancer and Muslims are bugs to be dest-
royed. With this film I will show that 
Islam is a religion of hate. I received 5 
million dollars from 100 Israeli donors 
for this film. I also received support 
from Pastor Terry Jones (The man who 
burned the Quran in Florida, US last 
year)”. 

80 people who appeared in the film 
said: We are sorry; we believe the pro-
ducer cheated us”.

“FOR INSTANCE” WE SAID!

Israeli Government stated they had no 
connection with the movie and the pro-
ducer in any way.

Google, which previously refused to de-
lete the movie from You Tube, refused 
White House’s proposal to reconsider 
its decision.

“EXACTLY THIS IS IT” WE SAID!
27 September 2012 

Anti Islamic posters were seen on the 
walls of 10 metro stations in New York, 
US.

CİHAN NEWS AGENCY

In posters produced by a Jewish orga-
nization named “American Freedom 
Defense Initiative”; the following sta-
tements were written: “In any war bet-
ween the civilized man and the savage; 
support the civilized man. Support Isra-
el to defeat jihad”.

RESULT: THERE IS NOTHING NEW 
IN THE WESTERN FRONT. So far!

An Incıdent, A Provocatıon;
And Who Saıd What?
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Gazetenin bu sayı-
sında hangi konu-
yu işleyeyim diye 

düşünürken televizyonu 
açtım ve izlediğim haberle 
yine mi diye kendi kendime 
söylenmeye başladım. Ha-
ber bülteninde “Çankırı’nın 
Ilgaz İlçesi yakınlarında ilk 
belirlemelere göre lastiğinin 
patlaması sonucu şerit ihlali 
yapan minibüs ile otomobi-
lin çarpıştığı kazada 9 kişi 
öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza 
nedeniyle ulaşıma kapanan 
karayolunda kilometrelerce 
araç kuyruğu oluştu. Kaza ile 
ilgili soruşturma başlatıldı” 
deniyordu. Çok dinliyoruz 
bu tip haberleri alıştık gerçi 
ama ben o anki psikoloji ile 
bu sayıda trafik sorununu 
yazmaya karar verdim.

Terör kelimesi, ABD’li yazar 
Ann Weil tarafından Disas-
ters: Terrorism (Felaketler: Te-
rörizm) adlı kitabında, “rastgele 
seçilmiş ya da sembolik değeri olan 
kurbanların, şiddetin aracı olarak 
seçildikleri bir savaş yöntemi” 
olarak tanımlanmış. Aslında bu 
kavram literatürde pek de trafikle 
özdeşleştirilmiyor. Ancak bazen 
kazalar öyle canımızı yakıyor ki, 
medyada yer alan haberlerde baş-
lıklar hemen trafik terörüne dönü-
yor. Ben de yazının başlığında bu 
ifadeyi kullandım, çünkü ülkemiz-
de bu trafik belası bazen rastgele, 
bazen de göz göre göre kendine her 
yıl binlerce kurban seçiyor. Trafik-
te direksiyon başına geçen birçok 
kişi bu işi savaş haline çeviriyor. 
O halde trafik bir terör ise trafik 
kurallarına uymayan, başkalarının 
can ve malına kasteden kişilere de 
terörist demek yanlış olmayacaktır.

Trafik kazaları istatistiklere bakıl-
dığında da gerçekten Türkiye’nin 
kanayan yarası. Şu ana kadar 
izlenen politikalarla yıllardır bu 
trafik terörüne son verilemedi. 
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik 
Hizmetleri Başkanlığı’nın verileri-
ne göre, Türkiye’de trafik kazaları 
2002-2011 yılları arasında yüzde 
279 artmış, bu dönemde 43 bin 
140 kişi hayatını kaybetmiş. Ya-
ralananlar da işin cabası. Maddi 
kayıpları saymıyorum bile. 

Türkiye İstatistik Kurumu ista-
tistiklerine göre, 2002 yılında 
440.000 kaza olmuş, bu kazalarda 
4.093 kişi ölmüş. 2011 yılına ge-
lindiğinde kaza sayısı 1.230.000’e 
yükselmiş ve bu kazalarda 3.835 
kişi hayatını kaybetmiş. Aynı dö-
nemde yaralı sayısı da 116.000 
den, 238.000’e yükselmiş.  

Ülkemizde nüfusun artışıyla para-
lel olarak trafiğe her yıl yüz binler-
ce yeni araç dâhil oluyor. Bu artışla 
birlikte ilgili kurumlar kazalarda 
oransal bir artış olmadığını, hatta 
%5’lik bir azalma görüldüğünü ifa-
de ediyorlar. Ancak bunu bir başarı 
olarak değerlendirmek kanımca hiç 
doğru bir yaklaşım değil.  Ulaşım 
altyapısı büyük ölçüde çözülmüş, 
denetim mekanizmaları yapılan-
dırılmış bir ülkede bu kadar kaza 
olmamalı. Bu kadar can kaybına, 
bu kadar mal kaybına binlerce kez 
yazık.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Em-
niyet Genel Müdürlüğü’nün ortak-
laşa yürüttüğü bir çalışmada orta-
ya çıkan sonuç, belki de bu korkunç 
gerçeğin arka planını göz önüne 
seriyor. Yapılan çalışmada, kazaya 
karışan 141 bin sürücüden ancak 
124 bininin ehliyeti olduğu tespit 
edilmiş. Yani kaza yapan kişilerin 
tam tamına 16 bini ehliyeti olma-
yanlardan oluşuyor. Gerçekten çok 
düşündürücü bir durum. Bu sayı 
sadece kazaya karışanları ifade 
ediyor. Görüntü o ki kazaya karış-
mamış binlerce ehliyeti olmayan 
sürücü yani trafik teröristi direksi-
yon başında.

Trafik kazalarına neden olan en 
önemli faktörler aşırı hız ile geçiş 
önceliğine uymamak. Bu iki neden 
de bile bile yapılan hatalar aslında. 
Bu hatalar çoğu zaman telafisi 
imkânsız izler bırakıyor arkasında. 
Peki, nasıl çözülecek bu sorun?

Elbette kararlılıkla, eğitimle, de-
netimle ve alışkanlıklarımızı de-
ğiştirmemizle çözülecek. Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Ağustos 
başında yayımladığı “Karayolu 
Trafik Güvenliği Stratejisi ve Ey-
lem Planı” genelgesi bu kararlılığı 
öngören birçok yeni düzenlemeyi 
içeriyor. Bu planda 2015 yılına 
kadar yapılması gerekenler belir-
lenmiş ve genelge ile uygulamaya 
geçilmiştir. Karayolu Trafik Gü-

venliği Stratejisi ve Eylem Planın-
da sorunu çözmeye yönelik birçok 
madde var. Bunlar arasında;

•	 Kampanyalar, projeler, 
kurslar, kulüp faaliyetleri 
ve okul içi diğer faaliyetler 
yoluyla temel ve ortaöğretim 
kurumlarımızda eğitim gö-
ren öğrenci, öğretmen, veli 
ve servis şoförlerine trafik ve 
ilk yardım eğitimi verilmesi 
ve trafik bilinci kazandırıl-
ması,

•	 Motorlu Taşıt Sürücü 
Kursları ile ilgili mevzuat 
değişikliği yapılarak teorik 
eğitim ve direksiyon eğitimi 
ile sınavlarda Avrupa Birliği 
müktesebatı ile belirlenen 
standartlara ulaşılması,

•	 İlk yardım eğitimi konu-
sunda yaklaşık 750 bin kişi-
nin eğitim alması,

•	 Sürücü ve yaya eğitimi 
konusunda eğitim kalitesinin 
yükseltilmesi ve eğitim ve-
rilen ortalama 1 milyon 200 
bin olan yol kullanıcı sayısı-
nın yüzde 50 oranında artı-
rılması,

•	 Her yıl mevcut trafik po-
lisinin yüzde 35 ‘ine trafiğin 
denetlenmesi ve kaza analizi, 
kaza araştırması ve bilirki-
şilik, takograf, alkolmetre, 
radar ve ileri güvenli sürüş 
teknikleri ile ilgili konularda 
eğitim verilmesi,

•	 Jandarma trafik persone-
line hizmet içi eğitim veril-
mesi,

•	 Askerlik hizmetinde bu-
lunanlara trafik güvenliği 
eğitimi verilmesi,

•	 Hız denetimleri, alkol de-
netimleri ve radar denetim-
lerinin arttırılması,

•	 Kış lastiği kullanımının 
mevsim ve bölge koşulları 
çerçevesinde zorunlu hale 
getirilmesi ve denetimlerin 
yapılması, 

•	 Araç kullanırken cep tele-
fonu kullanımı denetiminin 
yüzde 30 oranında artırılma-
sı ve bu ihlallerin azaltılma-
sı,

•	 2015 tarihine kadar araç 
muayene işlemi sonucunda 
emniyetsiz ve ağır kusur-
lu olarak ilk muayeneden 
kalma oranının en az yüzde 
38’e indirilmesi gibi önemli 
önlemler var. Toplum olarak 
umudumuz tüm bu önlemle-
rin hayata geçmesi ve kayıp-
larımızın asgariye inmesi.

Ülkemizde meydana gelen 
özellikle ölümlü kazalar, 
uluslar arası platformlarda 
imajımızı da olumsuz etki-
liyor ve bize üçüncü dünya 
ülkesi yakıştırmalarının 
yapılmasına neden oluyor. 
Yurtdışından, İngiltere, Al-
manya ve Avusturya gibi eği-
tim ve refah düzeyi yüksek 
ülkelerden gelen konukları-
mın, ülkemizdeki trafikte ne 
kadar tedirgin olduklarına 
birçok kez şahit olmuşum-
dur. Bu kimseler, takip me-
safesini çok az tutmamızı, 
diğer araçlara çok yakın 
geçmemizi, yaya geçitlerine 
önem vermememizi, çoğu 
zaman emniyet kemeri tak-
mamamızı çok yadırgıyorlar. 
Bize normal gelen, onlara 
anormal geliyor. Elbette bu 
tür davranışlar kaza riskini 
arttırıyor ve sonrası malum. 
TV haberleri veya gazete 
manşetlerinden büyük bir 
üzüntü ve hatta bazen kız-
gınlıkla haberdar oluyoruz.

Her kuralsızlıkta olduğu gibi, 
trafik sorununun çözümün-
de de denetim ve cezalan-
dırmanın tek başına yeterli 
olmayacağı açıktır. Sorunun 
çözüm planı gerçekten ko-
nunun uzmanları tarafından 
hazırlanmış ve objektif bir-
çok tespiti içeriyor. Ancak 
tespit tarafı biz Türkler için 
kolay olan kısım. Şimdi gele-
lim uygulamaya. Uygulamada 
başarılı olursak başta ver-
diğim istatistikleri tersine 
çevirebilir ve bu trafik terörü 
illetine hep beraber dur diye-
biliriz.

Saygılarımla

Doç. Dr.
Muharrem TUNA

Trafik Terörü
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Thinking what subject 
to write about in 
this edition of the 

journal, I turned on the 
TV and seeing the news I 
murmured “not again”. The 
news went on as “9 people 
were killed and 1 injured in 
an accident that involved 
a minibus, which changed 
lanes due to a puncture, and 
a car. A long queue of cars 
accumulated for miles on 
the road, which was blocked 
due to the accident. An 
investigation has started for 
the accident”. It is now has 
become a routine to listen to 
such news; with this mood 
I decided to write about the 
traffic issue.

The word “terror” is defined 
as “a method of war in 
which randomly selected or 
symbolic victims are selected 
as means of violence” in 
a book named “Disasters: 
Terrorism” by the American 

author Ann Weil. In fact this 

concept is not rally identified 

with traffic in the literature. 

However sometimes these 

accidents hurt us so much that 

the titles on the news go as 

traffic terror. I also used this 

expression because the traffic 

issue, sometimes randomly and 

sometimes consciously, selects 

thousands of victims each year. 

Many those who set on traffic 

turn the roads into a battlefield. 

Thus if traffic is terror, than it 

would not be exaggerated to 

name those who do not respect 

others lives or properties in the 

traffic as terrorists.

Having a look at the accident 

statistics in Turkey one could 

see how big the problem is. 

Current policies have not 

ended this traffic terror so 

far. According to the data by 

Department of Traffic Services 

of the General Directorate 

of Security, traffic accidents 

in Turkey have increased by 

279 % between 2002-2011, 

costing lives of 43,140 people, 

and much more injured. The 

financial losses are out of 

consideration. 

According to the data by 

Turkish Statistics Institution; 

in years 2002, some 4093 

people have been killed in 

440,000 accidents. In year 2011 

the number of accidents has 

increased to 1.230,000 killing 

3835 people. The number of 

injured people has increased 

from 116,000 to 238,000 

during this period.  

Parallel to the population 

increase each year thousands 

of new cars are included in the 

traffic. Relevant institutions 

indicate that there has been 

some 5 % decrease in accidents 

in terms of proportion. 

However I do not consider 

this as a success. There should 

not be such high number of 

accidents in a country, in 

which the transportation 

infrastructure is completed and 

inspection mechanisms have 

been established. It is a pity to 

have so many losses of lives and 

properties.

A joint study conducted by 

Turkish Statistics Institution 

and General Directorate of 

Security shows the background 

of this horrible truth. This study 

shows that of all the 141.000 

drivers involved in accidents, 

124,000 of them have got 

driving licenses; in other words 

16,000 drivers were caught 

without license. This is a very 

tragic situation. In addition 

this number only shows 

those involved in accidents; 

considering the whole traffic, 

one could easily say there are 

thousands of traffic terrorists 

are on the roads each day.

Two main reasons of traffic 

accidents are driving extremely 

fast and not obeying the 

right of way. These mistakes 

sometimes leave permanent 

marks on peoples’ lives. The 

question here is how are we 

going to solve this problem?

Of course with decisiveness, 

education, audit and by 

changing our habits. The 

circular on “Highway Traffic 

Safety Strategy” announced 

by Prime Minister Recep 

Tayyip Erdoğan early August 

includes many new regulations 

on this issue. This plan sets 

the guidelines until 2015 and 

activated the guidelines. The 

circular includes many items on 

solution of this problem such 

as;

• Providing traffic and 
first aid education to 
students, teachers, parents 
and school bus drivers in 
the primary and secondary 
schools through campaigns, 
projects, classes, club 
activities, and awareness 
raising among these groups,

• Reaching to EU standards 
in theoretical and practical 
lessons in Driving License 
Courses by making necessary 
legislative changes related 
with these courses,

• Educating about 750,000 
people on first aid,

• Increasing the education 
quality on driver and 
pedestrian education; 
increase the educated 
number of people from 
1.2 million annually by 50 
percent,

• Each year educating about 
35 % of the traffic policemen 
on the subjects of inspection 
of traffic, accident analysis, 
accident investigation 
and refereeing, checking 
the speedometer, use 
of alcoholmeter, radar, 
and advanced driving 
techniques,

• Providing in-service 
training to the military 
(gendarmerie) traffic staff,

• Providing traffic safety 

education to those under 
compulsory military service,

• Increasing the road 
checks for speed, alcohol and 
radar,

• Making use of winter 
tires compulsory according 
to weather conditions and 
increasing the controls, 

• Increasing checks to 
avoid use of mobile phones 
while driving by 30 percent,

• Decreasing the number of 
cars, which do not pass the 
initial inspection by at least 
38 % until the year 2015.

Our expectation as a society 
is the activation of such 
measures and minimizing 
the losses.

The fatal accidents also 
affect our image abroad 
adversely and result with 
categorizing us among third 
world countries. I have 
many times witnessed how 
much my guests coming 
from developed countries 
like England, Germany or 
Austria are worried when 
in traffic. They find it odd 
following the front car too 
closely, passing to close 
to other cars; do not show 
respect to pedestrians and 
not use safety belts most of 
the time. What is normal 
for us is totally abnormal to 
them. Our habits in traffic 
increase accident risks and 
the rest is known by all. We 
then read the newspapers 
or watch the TV spots with 
sorrow and sometimes fury.

It is clear that inspection 
and punishing is not enough 
to solve this problem. It is 
easy to identify the problem. 
The difficult part for us is to 
implement the solution. If 
we manage implementation 
we can turn the statistics 
upside down and stop the 
huge trouble of traffic terror 
all together.

Doç. Dr.
Muharrem TUNA

Traffic Terror



Ekim 2012
Sivil İNİSİYATİF20

Muhammed İkbal 
SAYLIK

fitnenin kaynağı haline gelen Esed 
rejimi fütursuzca boş bulduğu 
meydanda at oynatabiliyor.

ABD seçim sürecine girdiği için bu 
dönemde bir dış müdahaleye sıcak 
bakmıyor.

Libya konusunda ön planda yer 
alabilmek için birbiriyle yarışan 
Batı ülkeleri bu kez müdahale 
konusunda isteksiz davranarak 
ihaleyi Türkiye’ye yıkmaya 
çalışıyor.

Başta sığınmacılar konusu 
olmak üzere Türkiye’ye verilen 
taahhütler yerine getirilmiyor.

Öyle görünüyor ki bugünkü 
şartlar devam ettiği sürece Esed’in 
gidişi bir süre daha mümkün 
olmayacak gibi.

Ülke içinde bile henüz birliği 
sağlayamamış ve ağır silahlardan 
yoksun bir şekilde ve dağınık 
gruplar halinde çarpışan bir 
muhalefetin dışarıdan destek 
almadan tek başına diktatörlüğü 
yıkması çok zor.

Bölgedeki Şii blok ve Rusya-Çin 
desteği Esed’in siyasi ömrünü 
uzatmaya devam ediyor.

Yani 3-4 ülkenin desteği dünyanın 
geri kalan ülkelerinin tamamını 
etkisiz kılabilmekte ve böylece 
rejimin katliamlarına devam 
etmesi sağlanabilmektedir.

Tekrar sıcak gündeme dönersek; 
bundan sonra ne olacak sorusu 
önümüzde duruyor.

Esed yönetimi yeni bir çılgınlık 
yapıp yeni bir saldırı yapacak mı?

Yaparsa Türkiye’nin tepkisi daha 
kapsamlı mı olacak?

Öncelikle Esed’in en azından 
şimdilik burada duracağını 
düşünüyorum.

Düşürülen uçak konusunda 
misilleme yapmayan Türkiye’yi 
tekrar test etmek istedi, bu kez 

Bizimki gibi bir coğrafyada 
yaşıyorsanız gündeminiz 
saatlik olarak bile 

değişebilir.

Bir buçuk yıldır süren Suriye’deki 
iç savaşın alevleri artık 
sınırımızdan içeri girdi, bizi de 
yakacak noktalara taşınmak 
isteniyor.

En başta şunu söylemek isterim 
ki Türkiye’nin Suriye’deki askeri 
hedefleri vurması son derece haklı 
ve meşru bir harekettir.

Uçak düşürme olayında 
“karizması çizilen” Türkiye eğer 
bu saldırıyı da cevapsız bıraksaydı, 
liderliğine oynadığı bu coğrafyada 
artık kimse Türkiye’yi ciddiye 
almazdı. 

Bu açıdan verilen cevap gayet 
yerinde ve hatta geç kalmış bir 
cevaptır.

Kan dökücülükte sınır tanımayan 
Esed liderliğindeki Baas rejimi 
saldırganlığını bir süredir 
sınırlarının dışına taşıma 
girişimlerinde bulunuyordu.

Ürdün ve Lübnan sınırlarında 
yapılan ihlallerin yanı sıra, 
Türkiye sınırları içindeki 
sığınmacıların kaldığı kamplara 
Suriye tarafından ateş açılması 
sonucu yaralananlar olmuştu bir 
süre önce.

Yine uluslararası sularda 
vurulduğu açıklanan Türk uçağı ve 
son dönemde uçağın pilotlarının 
sağ yakalandıktan sonra 
öldürüldüğü iddiaları, geçtiğimiz 
günlerde Akçakale ilçesine yapılan 
saldırı ilk aklımıza gelen örnekler.

Ve son olarak 3 Ekim Çarşamba 
günü yine Akçakale ilçesine 
yanlışlıkla (!) atılan bir top 
mermisi ve hayatını kaybeden 
masum siviller.

Rusya,  İran ve Çin’den aldığı 
destekle bölgede büyük bir 

yönetimler yok; tabiri caizse önce 
bu yönetimler “adam olsunlar”, 
halklarının iradelerine saygı 
göstersinler.

Yani İslami kaygıları olmayan bu 
yönetimlerle ilişkilerin bozulması 
İslam’a zarar verir kaygısı bir 
kuruntudan öte bir şey değildir.

Üstelik bu ayaklanmalar diğer 
bölge ülkeleri örneğinde 
görüldüğü gibi Batının istediği 
tarzda bitmeyebiliyor.

Mesela Mısır; Batı ve ABD uşağı 
olarak değerlendirilen Mübarekin 
yerine İslami referansa sahip 
Mursi geldi; bu bile başlı başına 
önemli bir sonuç.

Suriye rejimi katliamlar işlerken, 
tıpkı İran ve Rusya gibi ve 
kalkıp hiçbir şey olmamış gibi 
samimi ilişkileri sürdürmek önce 
Müslümanlığa sonra da insanlığa 
sığmazdı.

Suriye ile ilişkilerin kötüleşmesi 
doğal olarak Şii eksenindeki diğer 
ülkeler ve bölgesel aktörlerle olan 
ilişkileri de olumsuz etkilemiştir.

Üstelik bu aktörler arasında 
Irak’ta yıllarca Baas zulmü altında 
inim inim inleyen Şii Maliki 
hükümeti gibi kesimlerin olması 
ve Baas mağduru bu kesimlerin 
şimdilerde Suriye Baas’ına böyle 
destek vermeleri de oldukça ironik 
bir durumdur.

Fitne bölge ülkelerine sıçramak 
üzeredir.

Sıçrayan alevler sadece bölgeyi 
değil tüm dünyayı yakacaktır.

Temennimiz aklıselimin hâkim 
olmasıdır.

Temennimiz halkına düşman 
rejimlerin en kısa zamanda 
alaşağı edilmesi ve yabancıların 
müdahalesi olmadan bölge 
halklarının kendi kaderlerini 
kendilerinin tayin edebilmesidir.

sert bir karşılık aldı.

Bundan sonra test amaçlı bir 
hareket yapacağını sanmıyorum.

Olsa olsa bu kez Türkiye’yi ciddi 
bir batağın içine çekecek bir 
eyleme girişebilir.

Bunu yapacak kadar akıldan 
yoksun mudur diye sorarsanız, 
son bir buçuk yılda işlediği 
katliamlara bakınca bunun çok da 
şaşırtıcı bir gelişme olmayacağını 
söyleyebilirim.

Peki, yeni bir saldırı durumunda 
Türkiye’nin tepkisi ne olur: 
yine askeri hedeflere yönelik bir 
bombardıman mı yoksa kapsamlı 
bir sınır ötesi harekât mı?

Yeni hazırlanana Suriye tezkeresi 
bu tür bir harekâtı mümkün 
kılabilecek.

Ama şu an itibariyle Türkiye’nin 
de sonu belirsiz bir maceraya 
atılacağı düşüncesinde değilim.

Çünkü iktidarda maceraperest, 
öngörüsüz bir hükümet yok.

Bazı konularda eleştiriyor olsak 
da mevcut iktidarın en başarılı 
olduğu alanlardan birisi de dış 
politikadır.

Olsa olsa bir tampon bölge 
oluşturma amaçlı bir sınır 
ötesi harekatı yapılır, daha ileri 
seviyeye girişileceğine ihtimal 
vermiyorum.

Türkiye’yi komşularıyla 
ilişkilerinin bozulması sebebiyle 
suçlayanların görmesi gereken 
nokta şudur; ilişkilerin 
bozulmasının sebebi Türkiye 
değildir.

“Aman Müslüman devletler 
olarak birbirimize düşmeyelim, 
Batılıların ekmeğine yağ 
sürmeyelim” tezini savunanların 
öncelikle şunu görmesi gerekir; 
Müslüman devletlerin büyük 
bölümünde halkını temsil eden 

Suriye Türkiye ile savaşmak mı istiyor?

Başkent Platformu  Ankara’da 26 bin denekli geniş kapsamlı bir anket yapıyor.  Platform 
yetkililerinden edindiğimiz bilgiye göre,  anket 38 sorudan oluşuyor, Anket sorularının 
özeti genel ve yerel hizmetler hakkında çarpıcı neticelerin olduğunu söyledi. Büyük 
şehir belediyesi ve ilçe belediyelerin hizmetlerinden iktidar ve muhalefet hakkında 
halkın şikayet ve beklentilerini tespit ettiklerini  Anket çalışmalarının son aşamasında 
olduğunu tamamlandığında anket sonuçlarının Ankara’yı sallayacağını belirten yetkili 
bu anketin en büyük özelliğinin vatandaşların anket forumlarını kendi el yazısı ile emek 
ederek doldurmaları diğer anketlerden farklı ve güvenilir olduğunu belirtirken anketin 
tamamlanması sonrasında kamu oyu ile paylaşacaklarını söyledi..

ANKARADA YEREL VE GENEL YÖNETİMLERİ YAKINDAN İLGİLENDİREN

26.000 DENEKLİ DEV ANKET 
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Assad regime easily plays on the 
field created by the support it 
receives from Russia, Iran and 
China.

USA is not keen to intervene 
since the country is on a election 
process.

Western countries, which we 
were on a race to take the head 
during the operation to Libya 
are now staying behind and push 
Turkey forward.

The world is not fulfilling its 
commitments to Turkey in 
regards to aid to refugees.

It appears that as long as the 
current conditions continue, 
Assad will remain in power for 
another while.

The opposition, which is not 
united and is deprived of 
heavy arms, cannot overcome 
a dictatorship without a strong 
support from abroad.

On the other hand the support 
from the Shiite block in the 
region and Russia-China, 
extends term for Assad’s 
tyranny.

Support from only a few 
countries overcome the rest of 
the word.

Returning to the hot item of 
the agenda, we see the question 
“what will happen now?”

Will Assad regime respond and 
make a new madness?

If so, what will Turkey’s 
response be; perhaps a more 
comprehensive one?

Firstly, I believe Assad will stop 
here, at least for the time being.

In geography like ours, the 
agendas are subject to 
change on hourly basis.

The flames of the civil war in 
Syria have not entered through 
our borders, and the aim is to 
burn us with this fire.

Before everything let me express 
my view here; Turkey’s bombing 
of Syrian military targets as a 
response to bombing of civilians 
in Akçakale district of Urfa 
province is a totally legal act.

If Turkey had not replied to this 
attack, it would then be hard 
for any country in the region to 
take Turkey seriously as before, 
especially after it was “brought 
to peg” when a Turkish jet was 
shot by Syria. 

Therefore it is even possible to 
say that the response to Syria 
was a late one.

The Assad regime, which has 
no limits in cruelty, is aiming 
to carry its assaults beyond its 
borders.

Apart from breaches to the 
Jordanian and Lebanese borders, 
assaults had been made to the 
refugee camps in Turkey, which 
resulted with injuring some 
Syrian refugees.

In addition we quickly remember 
shooting of a Turkish jet in the 
international territories together 
with recent claims that the pilots 
were shot dead after they were 
captured alive by Syria; and 
shelling of Akçakale district a 
few days ago.

And finally another shelling at 
Akçakale on Wednesday this 
time killing 5 innocent civilians.

Muslim countries and make the 
life easier for the West”; they 
should first see that the regimes 
in Muslim countries are not 
selected by their people and far 
from reflecting their views.

Therefore having bad relations 
with such regimes, which do not 
have Islamic concerns, is not 
going to harm Islam directly.

Besides, the current uprisings 
in the region might not end as 
the Western countries desire as 
seen in Egypt when pro Western 
Mubarak was replaced by Mursi 
with Islamic roots.

It is neither Islamic nor 
humanistic to continue to 
support Syrian regime like Iran 
and Russia, when they commit 
mass murders every single day.

The worsening of the relations 
with Syria has made a chain 
effect and influenced the 
relations with other Shiite states 
and actors in the region. 

It is ironic that among these 
actors we see the Shiite 
government in Iraq, which 
suffered for years under the 
Baath dictatorship in Iraq, 
supporting the Baath regime in 
Syria.

The sedition is about to move the 
whole region.

The flames will burn not only the 
region but the whole world.

We hope that common sense will 
prevail.

And we hope these regimes, 
which are hostile to their own 
people, will be destroyed and 
the nations will decide for their 
future.

I believe he tried to test Turkey, 
which did not respond to the 
previous hostilities.

I do not think he will go for a 
new “testing” operation.

It is likely that he may undertake 
an operation, which will drag 
Turkey in a real swamp in the 
region.

If you ask “is he out of his 
mind”; looking back at the last 
18 months, it would not be 
surprising to do so.

In such a case what would 
Turkey’s reaction be; perhaps 
an extensive cross border 
operation?

The new bill passed by the 
parliament that authorizes the 
government to send troops 
abroad will facilitate such an 
operation.

But for the time being I do not 
believe Turkey will jump into 
such misty water.

Because the current government 
is not an “adventure seeking” 
and vision lacking one.

Although we sometimes 
criticize the government on 
certain issues, foreign policy 
is among their most successful 
achievements.

An operation to form a buffer 
zone might be possible; I do not 
think it will go further than that.

Those who accuse Turkey for 
having problems with neighbors 
should see that it is not Turkey 
that is responsible for the 
current status of relations.

As for those who keep on saying 
“We should not fight with 

Does Syria desire a war with Turkey?

Capital Platform has been conducting a giant survey with the number of 26 thousand 
subjects. According to the knowledge we received from the authorities of the Platform, 
survey consists of 38 questions that are about local and general administration and they 
have striking results. The survey which has taken the pulse of the public about the works 
of metropolitan and district municipalities their complaints and expectations about the 
main party, and the opposition is about to be concluded soon. The survey will move heaven 
and earth in Ankara when it is published. The most important feature of the survey is 
chirographic, citizens are writing on their own and it is confidential. The authority also stated 
that as soon as the survey is completed they will share it with the public..

GIANT SURVEY WITH THE NUMBER OF 26.000 SUBJECTS
THAT IS OF PARTICULAR CONCERN TO LOCAL AND GENERAL ADMINISTRATIONS IN ANKARA
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lerimizdeki Yarınlar 2 - Yarınları-
mızda Toplumsal Barış” adı altında 
Kalkınma Bakanlığına sunulmuş ve SO-
DES tarafından desteklenmiştir. Proje 
Kalkınma Bakanlığı SODES desteğiyle 
Batman Valiliği Bahçe şehir Üniversite-
si, Türkiye Yazarlar Birliği ve Hürriyet 
Gazetesi işbirliğiyle yapılmıştır.

Projenin uygulandığı 20 ilden ilin en iyi 
10 eseri son değerlendirme yapılması 
amacıyla Türkiye Yazarlar Birliğine gön-
derilmiştir. Yazarlar birliği Edebiyatçıla-
rı tarafından yapılan değerlendirmede 
illerden dereceye giren ilk üç tespit 
edilmiştir.

İdeallerimizdeki Yarınlar 2-Yarınları-
mızda Toplumsal Barış projesi ile,  her 
ilden ilk 10’a giren öğrenciler İstanbul’a 
getirilmiş, 3 Haziran 2012 günü Bahçe 
şehir Üniversitesi Beşiktaş kampüsünde 
yapılan ödül töreninde 2012 yılı Rol-
Model Prof.Dr.Ahmet DAVUTOĞLU 
“Dün Bugün Yarın Tarihi Dina-
mikleriyle Bölgemizde Toplumsal 
Barış” başlığında bir konuşma yapmış 
ve törende dereceye giren öğrencilere 
ödüllerinin ve rol modellere rol model 
sertifikalarının takdimiyle sona ermiş-
tir.

2012 yılı rol modellerle yapılan röpor-
tajlar devam etmektedir. Röportajlar 
tamamlandığında her ilden dereceye 
giren en iyi 3 eserle rol modellerle yapı-
lan röportajlar Doğan Kitap tarafından 
basılarak yayınlanacaktır.

2014 yılı için özellikle rol model-
lerin belirlenmesinde 81ili içine 
alacak şekilde bir çalışma yapılarak 
gerçekleştirilmesi planlanmakta 
olup, 2012 yılı kitap yayınlanma-
sına müteakip 2014 yılı İdealleri-
mizdeki Yarınlar proje yürütme 
kurulları belirlenerek çalışmalar 
başlatılacaktır. Projenin kurum-
sallaşarak büyüyerek devam etmesi 
için bir dernek kurulup daha son-
raki yıllarda projenin bu dernek 
koordinesinde yapılması planlan-
maktadır. Yarınlar-Der adı altında 
kurulması planlanan dernekle ilgili 
çalışmalar devam etmektedir. Dedi  

turduğu Güneydoğu’da 2000 öğrenciye 
yapılan anketler sonucu 2012 yılı rol 
modelleri belirlenmiş ve rol modellerin 
doğum yerleri de projeye dahil edilerek 
proje 20 ile çıkarılmıştır.

Öğrencilerle yapılan anket sonucu 
2012 yılı için rol model olarak;

Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah 
GÜL, Başbakanımız Sayın Recep Tay-
yip ERDOĞAN, Dışişleri Bakanı Sayın 
Prof.Dr.Ahmet DAVUTOĞLU, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma 
ŞAHİN, Sanatçı İbrahim TATLISES, Sa-
natçı Şivan PERVER, Sporcu Ertuğrul 
SAĞLAM, Gazeteci Yazar Taha AKYOL, 
Gazeteci Yazar Orhan MİROĞLU, İla-
hiyatçı Yazar Nihat HATİPOĞLU, Be-
lirlenmiş ve doğum yerleri de projeye 
dahil edilerek proje 2012 yılında 20 ilde 
(Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, 
Mardin, Muş, Şırnak, Bitlis, Siirt, 
Bingöl, Van, Hakkari, Kayseri, Rize, 
Konya, Denizli, Yozgat, Tunceli, 
Erzurum, Zonguldak, Gaziantep)  
uygulanmıştır.

“İdeallerimizdeki Yarınlar 2 - Ya-
rınlarımızda Toplumsal Barış pro-
jesiyle” gençler arasında karşılıklı anla-
yış, hoşgörü, beraber yaşama kültürünü 
oluşturmayı ve farklılığımızın zengin-
liklerimiz olduğunu göstermeyi, fark-
lılığımızla beraber “Biz Hep Birlikte 
Türkiye’yiz” in dilini oluşturmayı, rol 
modellerle yapılacak röportajlarla ya-
rının bugünden farklı olduğunu ve bir-
likte kardeşçe yaşamak için neler yapıl-
ması gerektiğini göstermeyi, toplumsal 
barışın yol haritasını çıkarmayı hedef-
lemekteyiz. 2012 yılı için proje “İdeal-

kariyer seçme aşamasında 
olan gençlerden, yarınlarla 
ilgili ne tür hayallerinin 
olduğunu yazmaları isten-
miş,  450 devlet ve özel 
liseden 22.000 öğrencinin 
eserleriyle katıldığı yarış-
mada ilk 300’e giren öğren-

ciler İstanbul gezisi ve çeşit-
li hediyelerle ödüllendirilmişlerdir.

Öğrencileri rol modellerle buluştur-
mak amacıyla 23 Mayıs 2010 tarihinde 
Bahçeşehir Üniversitesi’nde “İdealler-
Rol Modeller Buluşması” yapılarak, 
seçilen rol modeller ve İstanbul’a gelen 
öğrencilerin katılımıyla düzenlenen tö-
renle proje sona erdirilmiştir.

Projenin daha geniş kitlelere ulaşması 
ve kalıcı bir esere dönüşmesi amacıy-
la rol modellere yapılan röportajlar 
ile seçilen en iyi 110 eserden oluşan 
önsezini Sayın Başbakanımız Recep 
Tayyip ERDOĞAN’ın yazdığı  “İdeal-
lerimizdeki Yarınlar, 110 İdeal 11 
Gerçek Hayat” isimli kitap basılarak 
yayımlanmıştır. projeden elde edilen 
çıktıların daha geniş kitlelere ulaştırıl-
ması amacıyla aynı isimde bir eser ola-
rak basılarak yayınlanmıştır. Projenin 
çıktıları, elde edilen olumlu neticeler 
özellikle kariyer seçme aşamasında olan 
ve lisede eğitime devam eden gençlere 
doğru rol model seçmede yaptığı pozitif 
etki göz önüne alınarak proje yürütme 
kurulu tarafından İdeallerimizdeki Ya-
rınlar projesinin her iki yılda bir yapıl-
masına karar verilmiştir. Projenin daha 
geniş kitlelere ulaşması gençlere doğru 
rol modelleri belirlemek amacıyla ço-
ğunluğunu Batman’lı öğrencilerin oluş-

Batmanda 17 kalemde sosyal 
sorumluluk proje yapan Samih 
Teymur ile “ideallerimizdeki 

yarınlar” 1 / 2 Projesin detaylarını ve 
geleceğe dair neler yapmak istediklerini  
projenin gençler üzerinde ki yansımala-
rını sorduk.

Sayın Samih Teymur;  “İllerin, bölge-
lerin ve ülkelerin kalkınmasını sağlaya-
bilmek için en önemli unsur, gelişmiş 
insan gücüdür. Toplum, yaşanacak 
tıkanıklıkları aşıp toplumu geliştirecek 
öncülere sahip değilse o toplumun yaşa-
dığı çağı yakalaması mümkün değildir.

Toplumun kendi liderlerini kendi için-
den çıkarması için en iyi yol, o toplu-
mun gençliğini eğitmek ve onları yarın-
lara hazırlamaktır. Gençlerin başarılı 
olup topluma yararlı bireyler olmaları, 
onların kendilerine seçtikleri yada ha-
yatlarında örnek aldıkları şahsiyetlerle 
doğru orantılıdır.” Bu nedenle 2010 
yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 
yaşayan gençlere doğru rol modeller 
oluşturmak, geleceğe daha güvenle ve 
ümitle bağlanmalarını sağlamak ve 
özellikle uzunca süren terörün bölge 
üzerinde oluşturduğu olumsuz havayı 
dağıtmak amacıyla Kalkınma Bakan-
lığı SODES desteğiyle Batman Valiliği 
ve Bahçe şehir Üniversitesi işbirliğiyle 
“İdeallerimizdeki Yarınlar, 110 ide-
al 11 gerçek hayat projesi” gerçekleş-
tirildi. Proje kapsamında proje yürütme 
kurulu tarafından her il için bir rol mo-
del belirlendi. 

Seçilen bu rol modellerle röportaj yapıl-
mış ve yapılan röportajda kendilerine 
“gençlik yıllarında ne gibi hayallerinin 
olduğu ve bu hayallerini nasıl gerçekleş-
tirdikleri, önlerine çıkan zorlukları nasıl 
aştıkları, Türkiye’yi özellikle bölgedeki 
gençleri nasıl bir geleceğin beklediği ve 
bunun için gençlere neler tavsiye ede-
cekleri” sorularak röportaj yapılmıştır.

Aynı zamanda bölgede, Batman, Diyar-
bakır, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Şırnak, 
Bitlis, Siirt, Bingöl, Van, Hakkari gibi 
11 ilde lise eğitimine devam eden ve 

İdeallerimizdeki 
Yarınlar
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in order to make final assessment. 
the first three were identified by the 
assessment made by the authors of the 
union.

With “Desired Future 2 –Social 
Peace for Tomorrows” Project top 10 
students from each city were brought 
to Istanbul, at the award ceremony held 
on the campus of Bahçeşehir University 
Beşiktaş Campus Prof. Ahmet 
DAVUTOĞLU made   a speech titled 
“June 3, 2012 of the year 2012 Role-
Model “ Social Peace in our Region 
with the Historical Dynamics of 
Yesterday Today Tomorrow” and, 
the ceremony ended with giving the 
winning awards to the students, and 
certificates to the role-models.  .

Interviews with role models of the year 
2012 continue. When the interviews 
are completed a book consisting of 
interviews with first three works and 
role-models will be published by Doğan 
Kitap. 

It is being planned to realize a work 
by identifying especially the role 
models for the year 2014 involving 
81 cities and after the publication 
of the book the year 2012 project 
of the year 2014 Desired Future 
project executive board will be 
identified. In order to ensure 
the institutionalized growth of 
the project, an association is 
being planned to be established 
and the project will be under the 
coordination of this association. 
Efforts on establishing an 
Association named, Yarınlar-Der 
are still continuing.

Mardin, Mus, Şırnak, Bitlis, Siirt, 
Bingöl, Van, Hakkari, Kayseri, 
Istanbul, Konya, Denizli, Turkey , 
Yozgat, Tunceli, Erzurum, Istanbul, 
Istanbul) .

With  “Desired Future 2 –Social 
Peace for Tomorrows” Project, 
we would like to establish mutual 
understanding tolerance, culture 
of living together among young 
people, we want them to realize 
our distinctiveness is our  richness, 
with our distinctiveness we should 
create a language of “We are Turkey 
Together”.  With the interviews done 
with role models we would like to show 
that tomorrow will be different and 
the things should be done for living 
fraternally to determine a road map of 
peace together. For the year 2012 the 
project was presented under the name 
of “Desired Future 2 –Social Peace 
for Tomorrows” to the Ministry of 
Development and supported by SODES.  
The project conducted in collaboration 
with the support of the Ministry 
of Development SODES, Batman 
Governorship, Bahçeşehir University, 
Writers Union of Turkey, Hürriyet the 
daily Newspaper.

The best 10 works were sent the Union 
of Writers from the 20 cities of Turkey 

At the same time, the 
young people who attend 
high school were asked 
to write their dreams 
about their own future, 
within the 11 provinces 
such Batman, Diyarbakir, 
Sanlıurfa, Mardin, Mus, 
Şırnak, Bitlis, Siirt, 
Bingöl, Van, Hakkari 
in the region. 22 000 
students participated in 
the competition from 450 
state and private high 
schools with their works 

and first 300 students awarded 
with a trip to Istanbul and with various 
other gifts.

In order to meet the students with 
their role models “Ideals-Role Models 
Meeting” was held at the University 
of Bahçeşehir on May 23, 2010 and 
the project was ended with a ceremony 
with the participation of the students 
who were brought to İstanbul.

In order to reach a wider mass and to 
turn into a permanent work of art, the 
book called “Desired Future, 110 
Ideals and 11 Real Life” consisting of 
the interviews made with role models 
and the best 110 works of art, foreword 
of which was written by our Prime 
Minister Recep Tayyip ERDOĞAN was 
published. In order outcomes of the 
project to reach wider population it was 
published by the same name. It was 
decided that the Desired Future project 
should be done in every two years as a 
result of its positive impact obtained 
from the young people who are about 
to choose their career and continue 
their education in high schools by 
considering the positive outcomes of 
the project being a role model to them. 
In order to reach wider population 
questioners being done to 2000 
students who are mostly from Batman 
in Southeast, role models for 2012 were 
decided and by adding the birth places 
of role models to the project, project 
was made up to 20.  

As a result of the survey conducted 
with students as a role model for 
the year 2012;
President Abdullah Gül, Prime Minister 
Recep Tayyip Erdoğan, Foreign Affairs 
Minister Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, 
Family and Social Policy Minister 
Fatma Sahin, artist Ibrahim Tatlises, 
artistŞivan Perver, Athlete Ertugrul 
Sağlam, journalist and writer Taha 
Akyol, journalist and writer Orhan 
Miroğlu, Theologian Author Nihat 
HATİPOĞLU were decided and birth 
places of them were specified and the 
project was done in 2012, in 20 cities 
(Batman, Diyarbakir, Sanlıurfa, 

We talked with Samih Teymur, 
who has made social 
responsibility projects on 

17 items in Batman, about the details 
of the project “desired future” ½, the 
things they desire to do and the future 
implications of the project on young 
people.

Mr. Samih Teymur, “ the most 
important factor to ensure the 
development of provinces, regions and 
countries is an advanced human power. 
If the society does not have pioneers to 
cross blockages and develop society it is 
impossible for the society to be able to 
catch up the era.

The best way to have the leaders within 
the community is to educate the 
youth of the community and prepare 
them for tomorrows. To be successful 
and beneficial individuals for the 
society is directly proportional with 
the personalities young people have 
chosen for themselves as a pacemaker. 
“For this reason, to create the right 
role models for young people living in 
the South-eastern Anatolia Region, to 
connect to the future with confidence 
and hope especially to disperse long 
lasting negative effect of terrorism in 
the region, with the support of  the 
Ministry of Development SODES 
the University of, n collaboration 
with the Governorship of Batman 
and Bahçeşehir University “Desired 
Future, 110 desired 11 real-life 
project” was held in 2010. A role 
model for each province was identified 
within the scope of the project by the 
project steering committee.

Interviews were made with those 
selected role models and, questions 
such “What kind of dreams did they 
have when they were young and how 
did they realize those dreams , how 
did they overcome the challenges in 
front of them, what kind of a future is 
waiting for Turkey, especially the young 
people in the region and what would 
they recommend for the young people”.  

Ideal Future
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İnsan doğuştan itibaren za-

manla gelişen sezgi ve temyiz 

gücü sayesinde daima kötü ve 

zararlının karşısında iyi ve faydalı 

olanı tercih etmiş ve onun gelişip 

kökleşmesi için gayret sarf etmiş-

tir. Hatta zaman içerisinde insa-

noğlu üretmiş olduğu iyilik ve gü-

zelliğin kendi sevk ve idaresinde 

başkalarına da fayda sunmasın-

dan onur duymuş ve bundan haz 

almıştır. Günümüzdeki uluslara-

rası düzeyde hizmet üreten, yer 

ve sınır tanımaksızın insanlığa ait 

herhangi bir problemi çözen, ızdı-

rabı dindiren, deva sunan organi-

zasyon ve kuruluşların temelinde, 

insan gönlünün derinliklerindeki 

bu duygu yatmaktadır.

Zaten insanlar arasındaki müna-

sebetleri düzenleyen, emredici 

yazılı normatif kuralların temel 

kaynağını da sosyal bir vak’a ola-

rak birlikte yaşayan insan toplu-

luklarının kolektif iradesi teşkil 

eder.

İnsanda doğuştan var olan bu, 

iyiyi kötüden ayırt etme kabiliye-

ti, her türlü güzelliklerin, dünyayı 

yaşanır hale getiren medeniyet-

lerin ve insanın beşeri münase-

betlerinde sergilediği karakter ve 

davranışlarını sanatlaştıran her 

türlü erdem ve faaliyetlerin kay-

nağını teşkil eder. İnsanoğlu bu 

sayede bugüne kadar her şeyin en 

güzelini bulmuş ve bundan sonra 

da bulmaya devam edecektir.

İnsanlık tarih boyunca birçok 

badireler geçirmiş, zaman zaman 

kötü günü iyi gününden daha çok 

olmuştur. Öyle zamanlar yaşamış 

ki kendi ailesini milleti, kendi evi-

ni de vatanı sanmış, kendinden 

başkasını düşünmemiştir. Bazen 

de bu dar çemberi parçalamış, ya 

kan bağına dayalı ya da ideolojik 

birlikteliklere bağlı olarak, yalnız 

kendinden saydıklarına yardımcı 

olmuş, ürettiği güzelliklerden 

yalnız “bizden” dediklerini yarar-

landırmıştır. Kendinden sayma-

dıklarına hor bakmış, güzellikleri 

onlara çok görmüş, kendinden ol-

mayanların mağduriyeti, yokluğu, 

zorda kalması onu mutlu etmiş, 

hatta daha ileri giderek onların 

yok olması için organizasyonlara 

katılmış ve bu doğrultuda faaliyet 

göstermiştir.

Bu anlayış güzellikleri köreltmiş, 

medeniyetleri yok etmiş, kütüp-

haneleri kitapları yakıp yıkmış, 

ocakları söndürmüş, çocukları 

yersiz, yurtsuz, anasız, babasız 

koymuştur.

Ama tarihin her döneminde ken-

disini güzelliğin yaygınlaşmasına, 

kötülüğün köreltilmesine, hakkın 

ve hukukun üstün gelmesine, 

kim olursa olsun hak sahibine 

hakkının iade edilmesine, zalimin 

zulmünü sona erdirmeye, maz-

lumun ahını dindirmeye kendini 

adayan insanlar, topluluklar ve 

organizasyonlar olmuştur. Kana-

yan bir yara, ağlayan bir mazlum 

gördüklerinde onların taa yüreği 

sızlamıştı. Nitekim Kanuni Sultan 

Süleyman Belgrad dönüşü Sü-

leymaniye Camii önünde yapılan 

merasimde Avusturya büyükel-

çisine aynen şöyle demişti: “… 

eğer siz idareniz altındaki maz-

lumlara zulmetmeseydiniz, bizim 

İstanbul’dan Belgrad’a kadar ne 

işimiz vardı…”

Daha sonraları bilhassa 1789, 

1848 Fransız ihtilalleri ve 1. Dün-

ya savaşından sonra insanlık ta-

rihi hukuka aykırılığı ve kötülüğü 

sona erdirme, hukuka uygunluğu 

ve güzelliği yaygınlaştırma husu-

sunda başarılı sınavlar veremedi. 

Halbuki kim olursa olsun, hangi 

inanca, hangi milliyete, etnik 

gruba, hangi bloğa ve kabullenişe 

mensup olursa olsun, öncelikle 

mağdurun ve mazlumun insan 

olduğu kabul edilmeli ve insanlık 

ailesinin bir ferdi olarak ahına 

kulak verilmeli ve güzelliklerden 

onun da yararlanması temin edil-

meli, hakkı hukuku tanınmalıydı. 

Nitekim dünyanın bu olumsuz 

manzarası karşısında insanlık vic-

danı milletler cemiyetini kurmuş 

ve bu yolla olumsuzluklara çözüm 

üretmeye çalışmıştı.

Fazla geriye gitmeden son 20-25 

yılı değerlendirdiğimizde de yine 

gerek birleşmiş milletlerin gerek-

se diğer uluslararası düzeydeki 

resmi ! insan hakları savunucu-

larının beklenileni vermediğini 

görürüz. Birinin kara dediğine 

diğeri ak demiş, birinin hukuka 

aykırı bulduğunu diğeri hukuka 

uygun olarak ilan etmiştir. Kısaca 

ideoloji ve çıkar ana kriter olmuş, 

insanlık, hak-hukuk bir kenara 

itilmiş, mazlumun ahına kulak 

tıkanmış, zalimin zulmüne gözler 

yumulmuş. 

Hukuk sosyolojisi açısından bir 

tahlil yaptığımızda hukuka aykı-

rılık ve zulüm karşısında mevcut 

fiili durumu değerlendirenler, 

görüşlerini ya devlet veya devlete 

bağlı bir resmi organ adına açık-

lıyorlar veyahut da bu tür organ-

ların görüşü ile kendi görüşleri 

arasında bir paralelliğin olmasına 

özen gösteriyorlar. Bu arada hak 

ve hukuk çiğnenmiş oluyor, maz-

lumun ahı duyulmuyor, gözyaşları 

hep içine akıyor. Tam aksine resmi 

organizasyon, hukuka aykırı bir 

durumun olmadığını, mazlumun 

ağlamadığını aksine güldüğünü 

iddia ettiğine, bunu ispatlamak 

için de her türlü mizansenler dü-

zenlediğine şahit oluyoruz.

İşte dünyanın gelmiş olduğu bu 

noktada sivil inisiyatife büyük iş 

düşmektedir. Sivil inisiyatif huku-

ka uygunluğu savunma ve geliş-

tirme, hukuka aykırılığı bertaraf 

etme yolunda kendini hiçbir resmi 

ideolojiye ve kuruma bağlı kabul 

etmeden tamamen vicdanının se-

sini dinleyerek, insanlığın onuru-

nu, iffetini, izzetini, haysiyetini ve 

şerefini himaye ve yüceltme adına 

hareket edecek, kendine reva gör-

mediği bir şeyin başka herhangi 

bir insana reva görülmesi karşı-

sında, onu engellemek için kük-

remiş aslan kesilecek, kendi arzu 

ettiği ve nail olduğu bir güzelliği, 

herhangi bir insan adına elde ede-

bilmek için gerekirse canını ortaya 

koyacaktır. İşte o zaman yurtta 

sulh cihanda sulh hedefine daha 

hızlı bir şekilde yaklaşmış olur. 

Dünya barışa ve kardeşliğe doğru 

daha hızlı yol almış olur. 

Sivil inisiyatif kullanımına yönelik 

hareketleri bu açıdan çok önemli 

buluyorum. Bu sahada sorumlu-

luk duygusu içerisinde faaliyet 

gösteren herkesi kutluyorum ve 

kendilerine başarılar diliyorum. 

Rusya’da 1991’de meydana gelen 

değişimden sonra Türki cumhuri-

yetler, Kafkaslar ve Balkanlar’da 

günümüz itibariyle de Orta 

Doğu’da ve son olarak Arakan’da 

hissedilen zorlukların kardeşlik 

anlayışı ve sorumluluğu içerisinde 

giderilmesi ve hukuka uygunlu-

ğun hakim kılınması açısından si-

vil inisiyatifin mutlaka ve mutlaka 

sırf insanlık adına insanlığın izze-

tini, şerefini, namusunu çiğnet-

memek için devreye girmesini ve 

sorumluluk üstlenmesini zorunlu 

görüyorum. Başta şahsım olmak 

üzere her bir ferdin bu hususta 

sorumlu olduğunu düşünüyorum. 

Bu sebeple tekrar tekrar sivil inisi-

yatif belirlemeye yönelik hareket 

sahiplerini kutluyor, başarılarının 

devamını diliyorum.

 SAYGILARIMLA

Prof. Dr.
Celal ERBAY

Sivil  İnsiyatifin
Dünya Barışına Katkısı

Sivil inisiyatif hukuka 
uygunluğu savunma 
ve geliştirme, hukuka 
aykırılığı bertaraf 
etme yolunda kendini 
hiçbir resmi ideolojiye 
ve kuruma bağlı kabul 
etmeden tamamen 
vicdanının sesini 
dinleyerek, insanlığın 
onurunu, iffetini, 
izzetini, haysiyetini 
ve şerefini himaye 
ve yüceltme adına 
hareket edecek, kendine 
reva görmediği bir 
şeyin başka herhangi 
bir insana reva 
görülmesi karşısında, 
onu engellemek 
için kükremiş aslan 
kesilecek, kendi arzu 
ettiği ve nail olduğu 
bir güzelliği, herhangi 
bir insan adına 
elde edebilmek için 
gerekirse canını ortaya 
koyacaktır.
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Human being from 

its birth always 

choose good and 

useful things instead of evil 

and the pest through the power 

of intuition and distinction 

developed over time. Human 

beings even enjoy and feel proud 

when the goodness and beauty 

they produced are presented to 

benefits of others within the 

management of their own. This 

feeling in the deepness of human 

heart is lying on the basis of 

organizations and institutions 

producing service at current 

international level, solving any 

problems of humanity without 

limitations,  relieving suffer and 

providing help. 

The main source of mandatory 

normative written rules 

governing relations between 

people is the collective will of 

human communities living 

together as a social case. 

The innate ability in humans 

to distinguish good from 

evil represents the source 

of all virtue and activities 

shaping character of human 

relationships, behavior, 

civilizations which make world 

livable and all kinds of beauty. 

Therefore human being ever 

found the most beautiful, things 

up till now and he will continue 

to find.

Throughout the history of 

mankind people had many  

crisis, and time to time they 

have experienced more bad 

days rather than good days. 

There were times once when 

people accept their family  as a 

nation, and their own house as 

a homeland and couldn’t think 

of someone else but themselves.  

Sometimes they broke up this 

narrow circle and helped only 

supporters depending on blood 

ties or ideological alliances 

and share all of the beauty 

together. They excluded the 

others, felt happy to have them 

remain in trouble, poverty and 

maltreatment and even joint 

in the organizations that were 

exterminating those people.  

This understanding spoilt the 

beauty, destroyed civilization, 

burned libraries and books, 

distructed families, let children 

stay homeless, motherless or 

fatherless. 

However, in every period 

of history there are people, 

communities and organizations 

dedicating  themselves to spread  

beauty, lessen the evil, defend 

the rights and law, return the 

right to the rightful owner, put 

an end to persecution and relieve 

the oppressed ones. When they 

saw a bleeding wound or crying 

person they had an ache in their 

hearts. In fact, Sultan Suleyman 

the Magnificent said to Austrian 

ambassador at a ceremony in 

front of Süleymaniye Mosque 

on the return from Belgrade: “if 

you hadn’ t torture people under 

your administration we wouldn’t 

come from İstanbul to Belgrade”

Later on, especially in 1789 

after the French revolutions of 

1848 and the 1st World War I, 

mankind failed to disseminate 

legality, beauty and terminate 

the enormity. However, 

regardless of personality, faith, 

nationality, ethnic group, blog 

or acceptance, victims and 

vulnerable people should be 

considered primarily as humans, 

listened as a member of the 

human family and provided 

some rights and assured that 

they benefit from the beauty. 

In fact, humanity facing these 

negative views of the world 

established United Nations 

and tried to find solutions for 

problems in this way. 

When we consider the last 20-

25 years without going back 

further both United Nations 

and  international human 

rights defenders created 

disappointment. One said white 

and the other one said black, one 

found implementation lawful 

and the other one declared 

unlawful. In short, the main 

criterion was the ideology and 

interest. Humanity, rule of law 

and rights were ignored, torture 

was accepted. 

When we make an analysis in 

terms of the sociology of law, 

critics for violation of the law 

and the actual state of the 

current persecution state their 

own opinions on behalf of the 

government or a government 

official organ or explain the 

parallelism between such bodies.

Meanwhile, the rights and the 

rule of law is violated, vulnerable 

people can’t be heard and they 

burst into tears. 

On the contrary, when the 

official organization claims that 

there is no situation contrary 

to law, people aren’t crying but 

laughing, we witness every kind 

of scene as a proof. 

Here at this point where the 

world stood, the role of civil 

initiative is important. Civil 

initiative on the way to defend 

and develop the legality,  dispose 

illegality thurough only listening 

to the voice of its conscience 

without accepting any official 

ideology or depending on any 

institution İt will act to protect 

human dignity, chastity, glory 

and honor as a lion roared in 

order to prevent injustice and 

when necessary it will sacrifice 

its life fort he sake of beauty. 

At that time, the goal of peace 

at home peace in the world will 

be reached more quickly. World 

peace and brotherhood would 

have taken the right path more 

quickly.

I find these movements very 

important for the use of the 

civil initiative in this aspect. I 

congratulate everyone working 

in this field with the sense 

of responsibility, I wish you 

success. After the change 

occurred in Russia, In 1991, the 

difficulties faced in the Turkic 

Republics, in the Caucasus 

and the Balkans, the Middle 

East and, finally, as of today 

Arakan needs to be eliminated 

within understanding and 

responsibility of brotherhood 

and rule of law must be 

provided. I see that civil 

initiative must be active and 

responsible for protecting 

the glory and the honour 

of humanity. I personally 

think that each individual is 

responsible for this matter 

including me particularly. For 

this reason, I celebrate again 

and again the owners of motion 

determining the civil initiative 

and wish you continued success.

 Best Regards

Prof. Dr.
Celal ERBAY

Contribution Of Civil 
Initiative To World Peace

Civil initiative on the 
way to defend and 
develop the legality,  
dispose illegality 
thurough only listening 
to the voice of its 
conscience without 
accepting any official 
ideology or depending 
on any institution 
İt will act to protect 
human dignity, chastity, 
glory and honor as a 
lion roared in order to 
prevent injustice and 
when necessary it will 
sacrifice its life fort he 
sake of beauty. At that 
time, the goal of peace 
at home peace in the 
world will be reached 
more quickly. 
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ve bunun paralelinde ülkemizde yaşa-
tılanlar, planlanmış bir senaryonun, 
uygulama sahaları…

Bu oyuna, gelmemeliyiz.

Türkiye üzerinden, PKK politikası uy-
gulayanları, dikkatle takip etmeliyiz.

Kürtleri, PKK’den ayırmalı… Onları 
da bu zalimlerin elinden kurtarmalı-
yız…

Bu ülke için, bu bayrak için, bu din 
için “kanını akıtmış bizler, hepimiz”, 
Türkiye’yi bölmek için bütün güçle-
rini seferber edenlere karşı “dimdik 
ayakta durmak zorundadır”.

Başarı, birlik ve beraberliğimizi 
muhafaza edebilirsek, gelir.

Ülkemizi seversek, insanları seversek, 
vicdanımızın sesini dinlersek; kardeş-
liğimiz pekişir.

Ve, barış kendiliğinden gelir…

Şu mesel, tüm sözlerimizin özeti;

Hintli bir adam suda bata çıka ilerle-
meye çalısan bir akrep görür.  
Onu kurtarmaya karar verir ve par-
mağını uzatır ama akrep onu sokar. 

Hintli, tekrar akrebi sudan kurtarma-
ya çalışır ama akrep onu tekrar sokar.  
Yakınlardaki, başka birisi ona, onu 
sürekli sokmaya çalışan akrebi kur-
tarmaya çalışmaktan vazgeçmesini 
söyler. 

Ama Hintli adam söyle der: “Sokmak 
akrebin doğasında vardır.  
Benim doğamda ise sevmek var.  
Neden sokmak akrebin doğasında var 
diye kendi doğamda olan sevmekten 
vazgeçeyim?” 

Sevmekten vazgeçmeyin. iyiliği-
nizden vazgeçmeyin. 

Bilin ki, kazanan, “sevgiyi yüreklerin-
de yaşayanlar olacaktır”.

VANDER 

Van Kültür ve Dayanışma Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

İnsan, taşıdığı ve yaşadığı duygu-
larla değer kazanır… Sevmek, bel-
ki de bu duyguların en yücesidir… 

Yaratılanların en değerlisi olan insanı, 
farklı kılan, farkındalıklarıdır. Allahın 
verdiği zekayı, aklı, iradeyi doğru kul-
lanmak, merhametle, şefkatle ve en 
önemlisi vicdanla insan olunur.

Dünyanın yaşanabilirliği, sevginin 
insanlardaki oranıyla alakalıdır. 
Nitekim sevgisizler yüzünden, vic-
dansızlar yüzünden, merhamet nedir 
bilmeyenler yüzünden; her geçen gün 
dünya neşesini, sevincini, heyecanını 
kaybetmektedir.

Bugün gerek ülkemizde olsun, gerek-
se çevremizdeki “zalimce davranış-
ları” tek bir şekilde izah edebiliriz… 
Bunlar, sevgiden nasibini almayanlar, 
alamayanlardır.

İnsan, bence sevgisi kadardır. 

Bu sevgiden yoksun, elleri kanlı, te-
rörle beslenen, dış odakların maşala-
rı; bilmelidirler ki “sevgi ile bir arada 
olanlar” asla yok edilemezler.

Bin kere ölsek de, biz, bin kere dirili-
riz.

Çünkü bizi, onlardan farklı kılan, sev-
gimiz ve vicdanımızdır.

Nedir paylaşamadığımız?

Barış sözcüğünü “dilimizde sakız 
etmiş”, çiğnedikçe çiğniyoruz… Siya-
siler, barış diyor… Din adamları, barış 
diyor… Sivil Toplum Örgütleri, Vatan-
daşlar, barış diyor…

Bilmiyor muyuz, barış demekle, barış 
olunmayacağını…

Önce, insan olmalıyız… Önce, mer-
hametli ve vicdanlı olmalıyız… Önce, 
sevgiyi yüreklerimizde hissetmeli-
yiz…

İnsan olmalıyız…

Çünkü, barışı, insanlar yapar…

Ortadoğu üzerine oynanan oyunlar, 
Arap Baharı ile sözde demokrasi uy-
gulamaları “karmaşanın” asıl sebebi…

Irak’ta, Libya’da, Suriye’de yaşananlar 

İdris ORTAKAYA

is the application of a planned scenario 
parallel thing is happening in Turkey ... 
This game should not deceive us

We must follow carefully people who put 
PKK policy into practice Through Turkey. 
We must separate Kurds from the PKK ... 
and save them from the hands of these 
cruel men... 
We all of us who shed rivers of blood for 
this country, this flag, these religions 
must stand still against those who 
mobilize all its forces to divide Turkey. 

Success comes if we can maintain 
unity and solidarity. 
If you love our country, love the people, 
listen to the sound of our consciences, 
our relationship of brotherhood will be 
tightened.  
And, peace comes afterwards 
spontaneously...

Current parable is the summary of all 
our words;
An Indian man sees a scorpion who are 
trying to wade in the water. 
Decides to save it and hold out his finger, 
but the scorpion stings.  
Indian tries again to recover it from the 
water, but the scorpion stings him again.  
Someone nearby tells him to give up 
trying to save the scorpion which is 
constantly trying to sting. 

Indian guy says: “to sting is the nature of 
scorpion.

But in my nature there is love. 
Why do I have to quit loving within 
my own nature as stinging is in the 
scorpions’?”

Do not give up loving and your 
kindness. 

Please know that the winner will be ones 
“feeling love in their hearts “.

VANDER 

Van Kültür ve Dayanışma Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

People are appreciated by emotions 
that they have and experience...  
Love is perhaps the greatest of 

these feelings ... what differs people 
the most precious creature of others is 
their awareness. Ability to use mind, 
intelligence and will in the right way 
is a sign of being human with mercy, 
compassion and conscience. 

The world’s livability is related with 
love ratio in humans. In fact, because 
of unloving people without mercy, 
compassion and conscience each passing 
day, the world loses its joy, pleasure and 
excitement. 

Today, we may explain “cruel behavior” 
in our country or in our environment in 
one way... They are the ones who take no 
share of love or who cannot.

I think man worth as much as his 
love. The forceps of external centers 
lack of love with bloody hands, fed by 
terrorism need to know that “people 
who are together with love” will never be 
destroyed.  
As we die a thousand times, we rise up a 
thousand times.

What makes us different from them is 
love and conscience.

What is the reason? 
The word “peace” is such a gum in our 
mouths. Politicians say peace... religious 
man say peace... and so do Civil Society 
Organizations and Citizens.... 

Don’t we know that saying peace is not 
the way?

First, we need to be human ... First, we 
need to be compassionate and caring ... 
First; we need to fell love in our hearts...

We need to be people...
Because, people make peace ... 
The real reason of the “confusion” is the 
games played on the Middle East, and the 
so-called democratic practices with the 
Arab Spring...

What happened in Iraq, Libya and Syria 

Sevmekten Vazgeçmeyin… Don’t give up loving…

olan Askerlik görevimi yerine getirir. Askerlik dö-
nüşünden sonra Ankara’da Bir çok yerde saz dersi 
alarak kendisini geliştirir.  Ankara Yöresi adlı ilk 
kasetini çıkartır. Daha sonrasında ise Merhaba 
adlı albümünü ve Akşamlar isimli iki kaset daha 
sevenleriyle buluşturur.

En çok gururla paylaştığı ve hayatının en anlamlı 
yılını ise; 2004 yılında Kurtlar Vadisi adlı dizinin 
yapımcısı Osman Sınav ile tanışır  Ve bu dizide rol 
alma şansını yakalar.  

Şu sıralarda ise yeni bir albüm çalışması içerisin-
de. Ayrıca vatan sevdalısı olan sanatçımız birçok 
sözlerini yazdığı şiirlerinde bu temayı çok kez 
kullanmış.

ÖRNEK ŞİİR
KURTLARIN VADİSİNDE

Gerçeklerin yüzü var  
Kurtların vadisinde  
Her kurdun bir kozu var  
Kurtların vadisinde 

Kimlerin başı dönmüş  
Ne çok ocaklar sönmüş  
Gurur sevgiyi yenmiş  
Kurtların vadisinde  
 
Küsenler barışanlar  
Kavgaya karışanlar  
Sevgide yarışanlar  
Kurtların vadisinde

Sazın gönülle nasıl dillendiğini sazına dokun-
duğunda dinleyenleri adeta büyülemesiyle 
halkın büyük sevgisini kazandığını sevenle-

rinin yorumlarından duyuyorduk.  Gazetemizde 
bizleride ziyaret ederek, Ozan Ateş Ali sazını 
sözünü bizimle paylaştı. kendisini dinlerken adeta 
Anadoluyu baştan başa gezdik gibi bir hisle bize 
sazının tellerinde dokunurken sanki yüregimize 
dokunduğunu hissettik. “Ozan diyorki; Anadolu  
Sevdadır, Anaların sokaktan eve gelirken sıcacık 
pişirdiği aşın kokusudur” 

1964 Yılında Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinin 
Ortakonuş köyünde doğan Ateş ALİ Müzik ha-
yatına ilkokulda Metin Yılmaz isimli öğretmenin 
onu keşfetmesiyle başlamış. “O saz çalardı ben 
sölerdim” diyor. Hocası onun sanat yolundaki 
ilerlemesinde çok büyük katkılarının olduğunu, 
kendisine olan minnettarlığını her alanda dile 
getiriyor. 

Okulu bittikten sonra birçok işlerde yer alır. Bu ta 
ki 1983yılında İzmir’e gidinceye kadar sürer. İz-
mir Fuar Göl Gazinosu Ses Yarışmasına katılarak, 
ikincilik derecesi alır. Daha sonra ise vatani görevi 

Nowadays, he is working on a new album. 
Moreover, he is full of patriotic feelings towards 
his country and penned many poems on this 
theme many times.

SAMPLE POEM 
IN THE VALLEY OF WOLVES

There are the faces of facts  
In the valley of wolves  
Each wolf has a trump 
In the valley of wolves 

Some are overwhelmed  
A lot families are destroyed  
Pride has defeated the love  
In the valley of wolves  
 
There are Those who
 Quarell and reconcile
Those who enter the fray  
Compete in loveKavgaya karışanlar  
In the valley of wolves 

We have already learnt from the 
comments of his audience how  his 
saz (a stringed instrument)touches 

the souls of those who listen. Ozan Ateş Ali paid 
a visit to our journal and shared his music with 
hislyrics with us. While listening to him we felt 
as if we walked through Anatolia and while he 
was touching the strings our hearts were being 
touched. “Ozan says that; Anatolia is Passion, it is 
the fragrance of the warmest meal cooked by our 
mothers that we feel on the way back home” 

Born in 1964 in the village of Antalya Gündoğmuş 
Fire District Ortakonuş Ateş Ali’s  music career 
began in elementary school after his teacher named 
Metin Yılmaz discovered his talent. “He was 
playing and I was singing “ he says. His teacher 
says that he has had great contribution towards 
the advancement of his art, and he expresses his 
gratitude to him in every field.

After School he has worked in many different 
areas. This lasts  until he moved to Izmir in 1983. 
He participates in Lake Casino Competition in 
Izmir Fair,and takes the second place. Later he 
fulfills his military service. After completing his 
military service he develops himself by taking saz 
lessons. He puts out his first cassette, “Ankara 
Region”. Afterwards two other albums of him 
called “Hello” and “Nights” were realesed and met 
with his fans. 

The most significant year of his life that he is very 
proud to share is his being acquainted with Osman 
Sınav producer of Valley of the Wolves in 2004; and 
had the opportunity to take a role in the serial.

Anadolu  Sevdadır, Aşın Kokusudur Anatolia is Passion, It is the Fragrance of Food
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ve Irak’ta Maliki Yönetimi bulunmaktadır. 
Esad’ın bölgedeki destekçisi az olmasına 
rağmen muhtemel bir geçiş sürecini rahat-
lıkla tıkayabilmektedirler. İran nerdeyse 
seküler Esad’ın bekasını kendi dini rejimi-
nin geleceği açısından hayati olarak gör-
mektedir. Aynen 1982 yılında baba Hafız 
Esad Hama’da yaklaşık 30 bin Müslümanı 
katlederken sesini çıkarmayan dini lider 
Ayetullah Humeyni’nin başında olduğu 
İran’daki dini rejim, bugün oğul Beşar Esad 
katliam yaparken bırak sessiz kalmayı son-
suz destek vermektedir. İran’ın Suriye ko-
nusunda takip etmiş olduğu politika İran’ın 
başta Araplar olmak üzere Sünni dünyadaki 
etkisine zarar verse de İran Esad’ı destekle-
mekten geri durmamaktadır. İran “direniş 
hatı/zincir”i olarak tanımladığı İran-Şiilerin 
Yönetimindeki Irak-Suriye’deki Esad-
Lübnan’daki Hizbullah çizgisinin korun-
masını dış politikasının ana ekseni olarak 
görmekte ve bu uğurda her türlü faaliyet 
içinde olmaktan kaçınmayacağını göster-
mektedir. Irak Başbakanı Maliki ise Esad’ı 
gitmesinin Sünnilerin etkisini artıracağını 
düşündüğünden Esad’ın kalması yönünde 
tavır ortaya koymaktadır. İşin garip tarafı 
Irak’ta yıllardır Baas zulmünü yaşayan/
Baas’a karşı direnen Maliki ve destekçileri 
Suriye’de halkına karşı yıllardır zulüm uygu-
layan Baas’ın yanında durmalarıdır. Lübnan 
Hizbullah’ı bugüne kadar desteğini gördüğü 
İran ve Esad Yönetiminin yanında olmayı 
kendi açısından hayati görmektedir. Orta 
Doğu’da küçük bir koalisyonu temsil etseler 
de almış oldukları tavırla Suriye’deki muh-
temel bir değişimim önünü tıkayabilmekte-
dirler. Söz konusu “gönüllü azınlık’ın Esad’a 
her türlü desteği vermeye devam etmesi 
Esad’ın bölgesel alandaki etki gücünü artır-
makta ve bölgede kullanabileceği bir alan 
yaratmaktadır. Böylece Suriye’deki sorunun 
bölgeselleşmesinin önü açılmaktadır.

Üçüncü olarak, uluslararası alanda Esad’ın 
gitmesini isteyen geniş bir çoğunluk var. 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 2012 
yılının Şubat ayında Esad rejimini kınayan 
tasarı 137 oyla kabul edildi. Karar konu-
sunda 17 ülke çekimser kalırken tasarıya 
sadece 12 ülke karşı oy kullandı. Esad reji-
minin meşruiyetinin kalmadığı konusunda 
çoğu devlet irade beyan etse de iş harekete 
geçmeye gelince sessizliği bürünmektedir-
ler. Buna karşın BM Güvenlik Konseyi’nin 
daimi üyelerinden Rusya ve Çin’in desteği 
Esad’ın hareket alanını genişletmektedir. 
“Gönülsüz çoğunluk”un sessiz, buna karşın 
“gönüllü azınlık’ın kararlı tutumu Esad’ın 
katliamlarının devam etmesine neden ol-
maktadır.

Esad’ın kalması niye imkansız?

Mart 2011’den beri Esad’ın takip ettiği 
politika sonucunda Suriye’de yaşananların 
bilançosu göz önüne alındığında Esad’ın 
artık Suriye’yi yönetemeyeceği rahatlıkla 
söylenebilir. Olayların başladığı tarihten 
bugüne kadar yaklaşık olarak 30 bin insan 
Esad rejimine bağlı güçler tarafından öldü-
rüldü. Yüz binlerce Suriyeli başta komşu 
ülkeler Ürdün, Türkiye, Lübnan ve Irak 
olmak üzere değişik ülkelerde mülteci/
sığınmacı konumunda aylardır yaşamak 
zorunda kaldılar ve sayı her geçen gün hızla 
artmaktadır. Bunların dışında, binlerce 
Suriyeli Esad güçleri tarafından hapse atıldı 
ve işkence gördü. Bütün bunlar göz önüne 
alındığında Esad’ın Suriye’yi meşru bir lider 
olarak yönetmesinin imkansız hale geldi-
ğini göstermektedir. Bugün Esad’ın hem 
Suriye içinde hem bölgede hem de ulusla-
rarası alanda “gönüllü azınlık” tarafından 
desteklenmesi Esad’ın ömrünü uzatsa da 
artık Suriye’yi yönetmesine yetmeyecektir. 
Nitekim her geçen gün Esad’ın Suriye’deki 
kontrolü kaybettiği görülmektedir.

Son olarak, eğer “gönüllü azınlık”ın kararlı 
tavrı “gönülsüz çoğunluk” tarafından da 
gösterilmez ise Suriye’de yaşanan katliamın 
daha da artacağı ve bölge güvenliğinin teh-
likeye gireceği rahatlıkla söylenebilir.

Mart 2011’den bu yana geçen 
yaklaşık on sekiz aylık süre içeri-
sinde yaşananlar Suriye’de Beşar 

Esad’ın gitmesinin çok zor olduğunu ortaya 
koyarken artık Suriye’de yönetimin başında 
kalmasının da imkansız olduğunu gösterdi. 
İşin sırrı “gönülüz çoğunluk” ile “gönüllü 
azınlık’ın tavırlarında gizlidir. “Gönülsüz 
çoğunluk’tan kasıt Esad’ın gitmesini iste-
dikleri halde yeteri kadar elini taşın altına 
koymayan ve birlikte hareket edemeyenler-
dir. “Gönüllü azınlık”tan kasıt ise Esad’ın 
kalmasını isteyen ve bu uğurda her türlü 
riski göze alarak Esad’a destek vermeye 
devam edenlerdir.

Esad’ın gitmesi niye çok zor?

Suriye’de yaklaşık olarak on sekiz aydır 
yaşananlar etraflıca değerlendirildiğinde 
Esad’ın gitmesinin niye zor olduğunu gör-
mek çok zor olmayacaktır. Nasıl mı? Şöyle; 
bugüne kadar Suriye’de yaşananlardan 
sonra hem Suriye içinde hem bölgede hem 
de uluslararası alanda Esad’ın yönetimden 
uzaklaşmasını isteyen “gönülsüz bir çoğun-
luk” bulunmaktadır.

Tek tek bakalım; İlk olarak Suriye içinde 
Esad’ın gitmesini isteyen bir çoğunluğun 
olduğu görülmektedir. Söz konusu çoğun-
luğun çoğunluğunu Sünni Araplar oluş-
turmaktadır. Oradan geçen on sekiz aya 
rağmen Suriye’yi yönetilemez hale getirse-
ler de Esad’ın gitmesini sağlayacak kadar 
tabana yayılıp birlik içinde hareket eder bir 
görüntü sergileyemedikleri görülmektedir. 
Tabii ki, bunda Suriye’de Baas’ın iktidarı 
ele geçirmesinden sonra Suriye’de hiçbir 
meşru veya gayri meşru muhalefetin ortaya 
çıkmasına izin verilmemesidir. Nitekim 
Suriye’de rejim karşıtı olaylar başladığında 
Suriye içerisinde örgütlenme imkanı bu-
lamayan muhalifler dışarıda Suriye Ulusal 
Konseyi adı altında bir araya geldiler. Suriye 
içerisinde etkin bir şekilde örgütleneme-
yen muhalif çoğunluğa karşı bugüne kadar 
Esad’a destek veren “gönüllü bir azınlık” 
bulunmaktadır. Suriye’de on sekiz aydır 
yaşananlarında gösterdiği gibi söz konusu 
Esad’ın/Baas’ın destekçisi “gönüllü azınlık” 
mevcut otoriter yönetimin sürmesi için 
elindeki bütün meşru/gayri meşru imkanla-
rı kullanmaktan sakınmamaktadır. Bugüne 
kadar azınlık iktidarı diye tanımlanan Esad 
iktidarı genel olarak Nusayriler, Hıristiyan-
lar, Dürziler ve Sünni orta sınıfın desteğiyle 
ayakta duruyordu. On sekiz aydır bütün ya-
şananlara rağmen azınlıkların oluşturduğu 
“gönüllü azınlık” koalisyonu büyük oranda 
Esad’a verdiği desteği sürdürmektedir. Hala 
Esad’ın etrafındaki azınlık koalisyonunun 
çözülmediği görülmektedir. Peki, her şeye 
rağmen “gönüllü azınlık” niye Esad’ın 
yanında durmaktadır. Bunun iki önemli 
sebebi vardır; 1) Baas/Esad iktidarına kadar 
yönetim yüzü göremeyen azınlık grupları 
neredeyse en rahat dönemlerini Baas/Esad 
yönetimleri zamanında yaşadılar. Bugüne 
kadar elde ettikleri imkanların kaybolma-
sını istememektedirler. 2) mevcut rejimin 
yeri geçecek olan muhalif güçler ağırlıklı 
oluşacak olan bir yönetimden yeteri kadar 
emin değiller. Bu yüzden “gönüllü azınlık” 
Esad’la birlikte intihar edercesine mevcut 
rejime her türlü desteği vermektedir. 

İkinci olarak, bölgede Esad’ın gitmesini 
isteyen “gönülsüz bir çoğunluk” var. Söz 
konusu “gönülsüz çoğunluk” büyük oranda 
Sünni Arap ülkelerinden oluşmaktadır. Bu 
ülkeler Esad’ın gitmesini destekleseler de 
yeteri kadar çaba sarf etmemektedirler. 
Suriye’de olaylar ilk başladığında Arap Bir-
liği Esad Yönetimine karşı bazı önemli etki 
doğuracak kararlar alsa da zamanla işin ko-
lay olmadığı görününce tam bir dağınıklık 
örneği sergilemeye başladı. Bugün itibariyle 
Arap Birliği’nin Esad’ı devre dışı bırakacak 
etkili bir politika ortaya koyamayacağı anla-
şılmaktadır. Bunun dışında bireysel olarak 
Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye gibi bölge 
ülkelerin tavırları ise Suriye’de bir dönüşü-
mün yaşanması için yeterli olmamaktadır. 
Buna karşın, Esad Yönetiminin devam 
etmesi için Esad’a her türlü desteği veren 
başta İran olmak üzere Lübnan Hizbullah’ı 

The supporters of Assad in the region, 
although they are less in number, manage 
to block the transition period easily. Iran 
almost sees remaining of the secular 
Assad in power as a guarantee of its 
religious regime. The religious regime in 
Iran continues to support the slaughters 
of Assad similar to the support given 
by the same regime to the father Assad 
when he slaughtered more than thirty 
thousand Muslims in Hama in one day 
in 1982. Iran continues its pro Assad 
policy even though this policy damages 
Iran’s influence both among Arabs and 
the whole world. Iran sees preserving 
of the line formed by Iran, Iraq ruled by 
a Shiite government, Syria ruled by the 
Assad regime and Hezbollah in Lebanon 
as the main axis of its foreign policy, 
and has proved that it will do everything 
to continue this policy. Iraqi PM Maliki 
has a pro Assad stance since he thinks 
Assad’s departure would increase the 
influence of the Sunnis in the region.  The 
weird point here is that Maliki and his 
supporters, who were oppressed by the 
Baath Party in Iraq for many years, are 
now supporting the Baath Party of Syria, 
which oppresses and murders its own 
people. Lebanese Hezbollah finds it vital 
for its survival to stand by its supporters 
Iran and Syria. Although they represent a 
small coalition in the Middle East, these 
actors manage to block a possible change 
in Syria. Unconditioned support by this 
“volunteer minority” to Assad increases 
his influence in the region and creates 
him free space to move. Thus the problem 
in Syria becomes a regional one rather 
than a domestic problem.

Thirdly, there is a wide majority in the 
international community who wish 
Assad’s departure. A resolution of UN 
Security Council condemning Assad 
regime passed with 137 votes in February 
2012. 17 countries abstained while 12 
countries voted against the resolution. 
Although all these countries declare that 
the Assad regime is not legal anymore, 
they remain silent when it comes to 
act. Support from UN Security Council 
permanent members Russia and China to 
Assad creates a vast space to move. Silent 
attitude of the “non volunteer majority” 
versus the active and decisive attitudes of 
the “volunteer minority” results with the 
continuation of Assad’s murders.

Why is it impossible for Assad to 
stay?

Considering the balance of the uprising 
in Syria since March 2011, it is easy to 
say that Assad can no longer rule Syria. 
More than 30 thousand people have been 
killed by regime forces in 18 months. 
Hundreds of thousands of Syrians 
are leaving as refugees since months 
in surrounding countries like Jordan, 
Turkey, Lebanon and Iraq. In addition 
thousands of Syrians have been jailed 
and tortured by the regime. Taking all 
these factors into account, it becomes 
clear that Assad can no longer rule Syria 
as a legal leader. Although the support 
from the volunteer minority in Syria, 
region and the international community 
will only extend the life of his reign for a 
while, it will not be enough to keep him 
in power forever. It is now evident that 
Assad is losing control each day.

Finally, if the decisive stance of the 
volunteer minority is not shown similarly 
by the non volunteer majority, the 
slaughters in Syria shall increase every 
single day and the security of the region 
shall be in a great risk.

What has been happening in 
Syria for the 18 months since 
March 2011 has shown that 

Assad’s dismissal is very difficult while it 
has become impossible to stay. The point 
here lies in the attitudes of the “non 
volunteer majority” and the “volunteer 
minority”. What we mean by the non 
volunteer majority is those who wish 
Assad to leave but cannot take much 
initiative on this issue. The volunteer 
minority are those who continue to 
support Assad who undertakes all risks 
regarding this decision.

Why is it difficult for Assad to 
depart?

When considering the situation in Syria 
since 18 months in detail, it will not be 
difficult to see why it is hard for Assad to 
leave. The reason is that so far there has 
been a non volunteer majority both in 
Syria and abroad who wish Assad to step 
down from power.

Let us continue step by step; first of 
all, as we mentioned above, there is a 
majority in Syria against Assad. The 
majority of this majority is formed by 
Sunni Arabs. It is seen that although they 
have achieved considerable progress, they 
do not give a profile to move in unity. 
The reason for this is definitely absence 
of opposition in Syria since the ruling 
Baath Party did not allow rising of any 
legal or illegal opposition in the country. 
Therefore the opposition, which did not 
manage to be organized in the country, 
united under the umbrella of Syrian 
National Council abroad. On the other 
hand, there is a “volunteer minority” who 
supports Assad against the unorganized 
opposition majority. As seen during the 
last 18 months, the pro Assad/Baath 
“volunteer minority” does not hesitate 
to use all legal/illegal facilities in favor 
of the current government. The Assad 
reign, which was defined as a minority 
reign so far, as existing with the support 
from Alevite (Nussayrid), Christian, 
Durzi and Sunni middle class Syrians. 
Despite what has been happening since 
18 months, the “volunteer minority” 
coalition mostly continues to support the 
Assad regime. The question to be asked 
here is why is this coalition still backing 
Assad? There are two main reasons: 
1) the minority groups, which did not 
experience administration power until 
then, lived their golden era during the 
reign of Baath/Assad regime; and 2) they 
are not sure regarding the composition of 
the new administration that will replace 
the current one. Therefore the “volunteer 
minority” continues to support the 
regime similar to a suicide. 

Secondly, there is a non volunteer 
majority in the region who favor Assad’s 
departure. This majority is mainly formed 
of Sunni Arab countries. These countries, 
although they wish Assad to leave, they 
do not show sufficient effort on this 
prospect. When the public uprising first 
started in Syria, the Arab League, even 
though they have taken some important 
steps against Assad initially, after seeing 
that this process will not be as easy 
as they projected, started to show a 
complete state of disorganization. Today 
it has become clear that the Arab League 
is not efficient enough to push Assad 
out of the stage. Single initiatives from 
countries like Saudi Arabia, Qatar and 
Turkey do not create sufficient impact to 
start a transition in Syria. Against these 
countries, there is a block lead by Iran, 
the Maliki Government in Iraq and the 
Lebanese Hezbollah in favor of Syria. 

Doç. Dr. 
Mehmet ŞAHİN

Esad’ın Gitmesi Çok Zor, 
Kalması İmkansız

Assad’s Dismissal is Very Difficult 
But His Stay Is Impossible
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lerimizin istedikleri meslek dallarında 
eğitim görmeleri ve uzmanlaşmaları 
için uğraşacağız diyen Selamoğlu bu ko-
nularda özellikle Aile ve Sosyal Politika-
lar Bakanlığının ve Bakan Fatma Şahin 
hanımın çok ciddi destekleri olduğunu 
da belirtti.  Selamoğlu, işitme engelliler 
için sınav şekillerinin değişeceğini de 
belirterek, okul öncesi eğitim için proje-
lerin başladığını kaydetti.

Sosyal Hizmet Uzmanı Sedat Türker 
‘de    yaptığı konuşmada ,Engelliliğin 
bireysel, ruhsal ve sosyal işlevselliğin-
deki yetersizlikler olarak karşımıza 
çıktığını söyledi dünyada yaklaşık 600 
milyon engelliden söz edildiğini söy-
leyen Türkeri, türkiye’de 2002 yılında 
yapılan bir araştırmada toplam nüfu-
sun %12.9 nun engelli olarak kabul 
edildiğini, işitme engellilerin oranının 
ise binde 37 olduğunu söyledi.  “işitme 
engelinin ortaya çokış nedenin %29 u 
doğuştan, %69u sonradan meydana 
gelen rahatsızlıklardan kaynaklanıyor. 
Engelli nüfusun aldığı hizmet türüne 
göre 2002 yılı verilerinde engellilerin % 
75 inin  sağlık hizmetlerinden yararla-
nabildiğini, günümüzde ise genel sağlık 
sigortası ile bu oranın yüzde yüze yak-
laştıgını ifade etti. Engel ortaya çıktığı 
andan itibaren engelli birey ve ailesi ve 
çavresi bir bütün olarak ele alınmalıdır. 

Bu uzun soluklu çalışmayı gerektirir. Bi-
reyin tüm sosyal ve rehabilitasyonunun  
bir bütün oldugunu ve birçok meslek 
grubunu ilgilendirdiğini söyledi. 

Sempozyuma katılan Macaristan Tem-
silcisi Anita Tregova, Letonya temsilcisi 
Diana Zalamane, İspanya temsilcileri 
Janek Vahk ve Estafania Harnandes 
Lopez, Almanya Temsilcisi Peter Bijl, 
Polonya  temsilcisi Krzysztof Sucho-
wierski, Yunanistan Temsilcisi Panos 
Poulos, Bulgaristan temsilcisi Lyubomir 
krotev, İtalya Temsilcisi Giulia Martin, 
Romanya Temsilcisi Andreya Claudia 
Perdaica, İsveç Temsilcisi Fırat Efetürk   
tek tek söz alarak ülkelerindeki çalışma-
lar ve neler yapılacağı konusunda fikir 
alışverişlerinde bulundular.

Kapanış konuşması yapan Eğitmen 
Ali Ulutaş; 1.5 yıl içerisinde hayal bile 
edemeyecekleri 2023 hedeflerini koyan 
Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu’na 
ilk defa olarak” İşitme Engelli Dostu 
Ödülü” vereceklerini Selamoğlunun 
Yardım ve desteklerini çok yakından 
takip ettiklerini mecliste işaret dilini 
tek bilen millet vekilininde Tülay Sela-
moğlu olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından katılımcılara 
törenle sertifikaları verildi.

diliyle de eğitim yapılmıştır’’ denildi. 
1950’deişaret dili kullanımının yasak-
landığı, bu yasağın 2005’te Meclis’te 
kabul edilen bir yasa ile kaldırıldığı 
ifade edilen raporda, Türk Dil Kuru-
mu önderliğinde Türk İşaret Dili Bilim 
Onay Kurulu (TİDBO) kurulduğu kay-
dedildi. 2007’de yapılan çalıştay sonun-
da, Türk İşaret Dili (TİD) Parmak Alfa-
besinin onaylandığı ifade etti.  Günlük 
işaret dilinin ardından mesleki işaret 
dilinin de oluşturulması gerektiğini ve 
bu konudaki çalışmaların devam etti-
ğini bildiren Selamoğlu, Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın da dini 
kavramlar konusunda 
çalışma yaptığını söyledi.
şimdi sağlık konusunda, 
eğitimde, matematik, 
fizik, kimya gibi temel 
bilimlerde sözcükler 
oluşması gerekiyor. Çün-
kü 2023 senesinde işitme 
engelliler için üniversite 
kurmak, bu altyapı ha-
zırlandıktan sonra ilgili 
meslek kuruluşlarından 
uzmanların işaret dili 
eğitimi alarak, kardeş-

AK Parti Ankara Milletvekili Tü-
lay Selamoğlu, “İşitme engelli-
lerin istedikleri meslek dalında 

eğitim görmeleri ve uzmanlaşmaları 
için çalışacağız” dedi.

Başkent İşitme Engelliler Gençlik, Spor 
ve Eğitim Derneği, Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin uzman desteği ve Avrupa 
Birliği’nin finansal desteği ile “İşitme 
Engelli Dostu Kentler ve Uluslararası 
İşaret Dili” Grundtving Çalışma Grubu 
Toplantısı  projesi 18-24 eylül 2012 ta-
rihleri arasında Ankara’da gerçekleşti.     
Toplantıya AK Parti Ankara Milletve-
kili Tülay Selamoğlu, akademisyen-
ler, il müdürleri, işitme engelliler ve 
Avrupa’dan  yirmi katılımcının da yer 
aldığı konferansta işitme engellilerin 
en büyük sıkıntısı olan yeterli sayıda 
tercüman yetiştirilmemesi büyük prob-
lem olarak tabana yayılmakta, bunun 
çözümü konusunda neler yapılabileceği 
ve işitme engellilerin yaşam standartla-
rının nasıl geliştirilebileceği, sorunların 
çözümünde farklı pratiklerin payla-
şılması 2015-2023 planının bu sürece 
nasıl dahil edileceği, Ankara’daki diğer 
işitme engelli derneklerinin de katılı-
mıyla kamu oyu ile paylaşıldı.

 Toplantıda konuşan Selamoğlu,  kendi-
sini çok heyacan duyduğunu ve bunun 
aynı zamanda doğallığı getirdiğini be-
lirtti. İşitme engelliler, uzmanlarla gö-
rüşmeler neticesinde sunumları rapor 
haline getirip, 2015-2023 dönemi için 
çalışmalar yapacağız dedi.Türk işaret 
dilinin tarihin en eski işaret dillerinden 
biri olduğunu ortaya koyduğu belirtile-
rek, İbni Batuta Seyahatnamesi’nde, 14. 
yüzyılın başlarında Anadolu’da işaret 
dilinin kullanıldığının  kaydedildiğini.  
‘’Osmanlı’da 16. ve 17. yüzyılda mah-
kemelerde işaret dilinin kullanıldığını 
biliyoruz. 1902 yılında 2. Abdülhamit 
tarafından kurulan Yıldız Sağırlar 
Okulu’nda sözel eğitimin yanında işaret 

“İşitme Engelli Dostu Kentler ve Uluslararası İşaret Dili” 
Grundtving Çalışma Grubu Toplantısı  Projesi 18-24 Eylül 
2012 Tarihlerinde Ankara’da Gerçekleşti. 

Başkent İşitme Engelliler 
Gençlik, Spor ve Eğitim 
Derneği, Ankara 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
uzman desteği ve Avrupa 
Birliği’nin finansal desteği 
ile İşitme Engelli Dostu 
Kentler ve Uluslararası 
İşaret Dili Çalışma Grubu 
Toplantısı Royal Anka 
Otel’de yapıldı. 
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expertise in the field they desire. She 
also said that Minister of Family and 
Social Policies Ms. Fatma Şahin gives a 
strong support to these efforts. She fi-
nally stated that the examinations for 
these groups shall completely be chan-
ged and projects targeting pre-school 
education have already started.

Social Services Expert Mr. Sedat Türker 
in his speech stated that disability appe-
ars as defects in individual, spiritual and 
social functionalities, and added that 
currently there are around 600 million 
disabled people throughout the world. 
Mr. Türkeri stated that in a research 
conducted in Turkey in 2002, 12.9 % of 
the population was accepted as disabled, 
and the rate of deaf people was 0.37 % 
of the population. He added that; “29 
% of the hearing impairment was in-
born and 69 % occurred later. The rate 
of disabled population, which benefited 
from health services was 75 % in 2002, 
and currently this rate is almost hund-
red percent after the general health in-

surance was introduced. The disabled 
person must be addressed together with 
his/her family and the vicinity as soon 
as the disability occurs. We must note 
that social and physical rehabilitation of 
the individual is a whole and interests 
many professional groups”. 

Hungary representative Anita Tregova, 
Latvia representative Diana Zalamane, 
Spain representatives Janek Vahk and 
Estafania Harnandes Lopez, Germany 
representative Peter Bijl, Poland repre-
sentative Krzysztof Suchowierski, Gree-
ce representative Panos Poulos, Bulgaria 
representative Lyubomir Krotev, Italy 
representative Giulia Martin, Romania 
representative Andreya Claudia Perdai-
ca, Sweden representative Fırat Efetürk 
addressed the audience and discussed 
methods to deal with problems.

In the closing speech of the meeting was 
made by instructor Ali Ulutaş, who said 
that they will be presenting “Hearing 
Impaired Fellow Award” to Ankara De-
puty Tülay Selamoğlu who set the 2023 
objectives; they closely watch her activi-
ties and that she is the only deputy in 
Parliament who knows the sign langua-
ge.

After the speeches, certificate ceremony 
was held for participants.

hed by Sultan Abdulhamid II in 1902”. 

It was mentioned in the workshop re-
port that the sign language was banned 
in 1950 and the ban was lifted by Parli-
ament in 2005. Turkish Sign Language 
Science Approval Committee (TİDBO) 
was established under Turkish Langua-
ge Institution (TDK). Turkish Sign Lan-
guage (TİD) Finger Alphabet was appro-
ved after a workshop in 2007. 

Ms. Selamoğlu stated that now it neces-
sary to formulate professional sign lan-
guage after the daily sign language has 
been formed, and added that the Aut-
hority of Religious Affairs is currently 
working on formulation of religious 
concepts, and that this attempt should 
be followed by formulation of words in 
health, mathematics, physics, chemistry 
and etc. she justified the reason for the-
se attempts that their aim is to establish 
a university for the deaf people by the 
year 2023 and facilitate the conditions 
for these groups to be educated and get 

Başkent (Capital City) Hearing 
Impaired Youth, Sports and Edu-
cation Association organized the 

“Hearing Impaired Friendly Cities and 
International Sign Language” Working 
Group Meeting Project in Ankara on 
18-24 September 2012 with expert sup-
port from Ankara Metropolitan Munici-
pality and financial support of the EU. 
The meeting was attended by AK Party 
Ankara Deputy Tülay Selamoğlu, aca-
demicians, provincial directors, hearing 
impaired people together with twenty 
participants from Europe. The meeting, 
which was also attended by other NGOs 
working for hearing impaired people in 
Ankara, addressed issues like problems 
in training sign language translators, 
which appears to be a major problem for 
the deaf people, the steps to be taken to 
overcome this problem, ways to improve 
life standards of these groups, and met-
hods to include 2015-2023 plan to this 
process, and the results of the discussi-
on was shared with the public.

Ms. Selamoğlu, addressing the audience 
stated that she was excited to be among 
this group and the excitement brings 
being natural along. She said they will 
compile the reports developed after in-
terviews with the hearing impaired pe-
ople and experts and focus on the period 
of 2015-2023. Stating that the Turkish 
sign language was one of the oldest in 
the world and the famous voyager Ibn 
Battuta mentioned in his “Seyahatna-
me” (Voyage Chronicles) that sign lan-
guage was used in Anatolia during the 
14th century. She added; “we know that 
sign language was used in courts during 
the Ottoman Empire period in 16th and 
17th centuries. Sign language was used 
in education in addition to theoretical 
lessons at “Yıldız Deaf School” establis-

“Hearing Impaired Friendly Cities and International Sign 
Language” Grundtving Working Group Meeting Project 
was held in Ankara between 18-24 September 2012. 

Başkent (Capital City) 
Hearing Impaired Youth, 
Sports and Education 
Association organized the 
“Hearing Impaired Friendly 
Cities and International 
Sign Language” Working 
Group Meeting Project 
at Royal Anka Hotel with 
expert support from Ankara 
Metropolitan Municipality 
and financial support of the 
EU. 
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suçudur. Biz sosyal belediyeciliğin gere-
ğini yaparak desteğimizi vermekteyiz. 

Karşıyaka da yanlış planlama sonucu, 
bir hisse üzerinde birden fazla vatanda-
şın hak sahibi olduğu, yıllardır devam 
eden tapu karmaşasını çözdük. Karşıya-
ka mahallesinin gelişmesini engelleyen 
imar probleminin çözülmesi ile birlikte 
Karşıyaka’nın yeni bir çehreye kavuş-
masına vesile olduk. 

Kentsel sorunlardan biri olan 
Şentepe’deki vericilerin ve çevresin de 
bulunan gecekondular da yaşayan va-
tandaşların sağlığını korumak hem de 
görüntü kirliliğini kaldırmak için adım-
lar attık. Vericileri tek bir kulede topla-
yarak Ankara’nın önemli sorunlarından 
birini ortadan kaldırmış olacağız. O 
bölgenin yeşil alan olarak kamunun 
hizmetine sunacağız. Bütün vericileri 
tek bir kule de toplayıp halka zararını 
minimuma indireceğiz. Bu modelin ör-
nekleri çeşitli ülkeler de var bir tanesi 

de İstanbul Çamlıca da mevcut. Kule 
çok yüksek olduğu 
için insan sağlığına 

zarar veremeyecek. 
Bölge seyir terası ha-

line gelecek. Çünkü 
Ankara’nın %90’lık 
kısmı görülebilir man-

zaraya sahip. Bu nedenle 
burada spor kompleksle-

ri, parklar, yürüyüş par-
kurları, cafeler ve yöresel 

pazarlar olacak. Yenima-
halle belediyesi olarak bir 

çok proje ve hizmet alanları 
belirleyip hayata geçirmek 

için çalışmaktayız.

Yenimahalle belediyesinin po-
litikası her zaman sorunların 

üzerine düğüm atmak değil, o 
düğümleri çözmektir dedi.

katkı da sizden gelsin’’ sloganı ile çalış-
malarımıza devam etmekteyiz. 

Pazar yerlerimiz de haftanın 7 günü 
spor etkinliklerin de kadınların el iş-
lerini elde ürettiklerini satıp kazanç 
sağlamalarına destekte yardımcı olacak 
bir projemizi hayata geçirmek için çalış-
maktayız. Çayyolu semt pazarın da her 
ayın üçüncü pazarın da antika severleri 
bir araya getirdik. 

Yenimahallelilerin iş bulma ve el emek-
lerini kazanca çevirerek onlara çeşitli 
kapılar açmak için ‘’YENİMEK’’ kursları 
açtık. 14kurs kurs merkezi ve 68 farklı 
branşla hizmet vermekteyiz. 

Ankara Barosu’nun Gelincik proje kap-
samın da Yenimahalle de ‘’Kadın sığın-
ma evi ‘’ açtık. Kadına yönelik şiddetin 
önüne geçmek için her türlü desteğe 
hazırız. Eğer sosyal bir devlette kadın-
lar hala şiddet görüyorsa bu hepimizin 

birkaç proje ve çalışmalardan bahset-
mek isterim.Hizmetlerimizden biri olan 
‘’ELELE’’ çalışmamız. Elele Yenimahalle 
ilçesi sınırları içerisinde ikamet eden 
yoksul,yardıma muhtaç veya sosyal gü-
vencesi bulunmayan vatandaşlarımıza 
yapılan gıda,giyim,eğitim,sağlık,barın
ma,yakacak vb gibi yardımların sosyal 
dayanışmayı güçlendirmektir. Sosyal 
güvencesi olmayan vatandaşlarımıza 
yapılan yardımları kapsar. Bir diğer 
çalışmamız  olan Yenimahalle beledi-
yesinin ve tüm Türkiye’ye örnek olan 
ve hayata geçmiş olan ‘’YENİKART’’ 
çalışmamızdır. Yenikart sosyal devlette 
yardımlaşmanın ve yardımın nasıl ol-
duğunu, insan haysiyetini ve onurunu 
kurtaran bir projemizdir. Her iki ayda 
bir iki yüz lira bu kartların hesabına 
yatmaktadır.. Bu kart bir banka kartı-
dır, bütün bankacılık işlemleri yapılabil-
mektedir. Vatandaşlarımız yatırdığımız 
parayla istediğini almakta özgürdür. 
Yenikartı ayrıca diğer vatandaşlarımız 
da kullanabilmektedir. Kullandıkları bu 
kart ile yapmış oldukları alışveriş sonu-
cu biriken puanların bir kısmı bölgemiz 
de bulunan  yardıma muhtaç vatandaş-
larımız için kullanılmaktadır.’’Bu kartı 
alın kullanın, yoksul ailelerimize bir 

Başkent Platformu Başkanı Mus-
tafa Kurt ve platform yönetim 
kurulu üyeleri Yenimahalle Bele-

diye başkanı sayın Fethi Yaşar’ı maka-
mın da ziyaret etti. 
Genel Başkan Mustafa Kurt; Platfor-
mun misyonunu özetleyen ‘’İNSANI 
YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN’’ an-
layışına sahip olması ve insan odaklı 
çalışmalarından dolayı belediye başkanı 
Fethi Yaşar’a güzel dilekler de bulun-
du. Platformun ve yönetim kurulunun 
çalışma ve faaliyetlerini dinleyen Fethi 
Yaşar daha sonra Başkent Platform 
Yönetim Kurulu Üyelerine çalışmaların-
dan bahsetti. 
Yaşar; 43 yıldır Yenimahalle’deyim. As-
len Afyon’luyum, ilk ve orta  okulu san-
dıklı da liseyi ise Ankara da okudum. İlk 
meslek hayatıma Yenimahalle de baş-
ladım, ilk ticaret hayatına Yenimahalle 
de başladım. Siyasete olan ilgim beni 
CHP’de önce gençlik kolları sonra genç-
lik kolları başkanlığı,ilçe yönetim ku-
rulu üyeliği, ilçe sekreterliği, 90 sonrası 
SHP dönemin de 3 kurultay delegeliği 
yaptım.Ve şuan Yenimahalle belediye 
başkanlığı görevimi layıkıyla yapmaya 
çalışmaktayım. 

Size belediyemizce  yapmış olduğumuz 
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Fethi Yaşar’a 
Başkent 
Platformun’dan  
Ziyaret
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caused the problem of Karşıyaka’s de-

velopment, we ensured that Karşıyaka 

has had a new outlook..

We have taken steps to  remove the 

transmitters which are environmental 

problems in Şentepe  both for pro-

tecting the health of people living in 

the region and for cleaning the visual 

pollution. By collecting all transmit-

ters in a single  tower, we will elimi-

nate one of the important problems 

in Ankara.  We will put the region 

into public service as a green space. 

We will put all transmitters in a single 

tower to minimize all harm. There 

are examples of this model in several 

countries one of which is in Çamlıca 

in İstanbul. As the tower will be too 

high the harm will be less.  Region 

will become an panoramic view hill. 

Because 90% of Ankara is scenery. So 

there will be sports complexes, parks, 

hiking trails, cafes and local markets 

there. As the Municipality of Yenima-

halle we are working to identify and 

implement project and service areas.

The policy of Yenimahalle Municipal-

ity is not tie a knot on issues but to 

solve those knots, he said. 

kara Bar Association project Poppy 

we opened “Shelter for Women” in 

Yenimahalle.  In order to prevent vio-

lence against women 

we are ready to 

give any kind of support. If there is 

still violence within the boundaries of 

a social state this is the guilt of us all. 

We provide support as a duty of social 

municipalism. 

We solved a long-standing land clut-

ter in Karşıyaka where there were 

more than one citizen had a land as 

a result of a wrong planning.  With 

solving the problem of zoning which 

strengthen social solidarity. Another 

example of our works is our “NEW-

CARD” which belongs to Yenimahalle 

and is an example to whole Turkey 

has been already implemented. New-

card is a project of us which secures 

the human dignity and honour.  Two 

hundred Liras is put into the account 

of these cards every two months.. 

This card is a bank card, all banking 

transactions can be done with this 

card. Our citizens are free to buy 

whatever they need with the money. 

Newcard can also be used by other 

citizens. Accumulated points from 

the shopping made with the card can 

be used for the citizens in need in the 

region. We continue to work with the 

slogan ‘’ Get and use this card, so that 

you  make a contribution to the poor 

families ‘’.

We are working to realize a project 

which is aimed to support women to 

provide income out of  their hand-

crafts on 7 days a week at our Bazaar 

spots. We bring together antique 

lovers on the third Sunday of each 

month in Çayyolu Bazaar.  

In order to raise the employment 

of people from Yenimahalle and 

turn their ef-

forts into earn-

ings we opened 

courses called 

“YENİMEK”. We 

are serving with 

14 courses, 14 

course centres 

with 68 differ-

ent subjects. 

Within the 

scope of An-

Chairman of Capital Platform 

Mustafa Kurt and board 

members visited Mr. Fethi 

Yasar the mayor of Yenimahalle in his 

office. 

As an outline of Platform’s mission 

“LET THE PEOPLE LIVE SO THAT 
THE STATE IS ALIVE” and because 

of their people-oriented works, Chair-

man Mustafa Kurt started his speech 

with the mayor Fethi Yaşar with good 

wishes. After listening to the works 

and activities of the platform and 

board members, Fethi Yaşar talked 

about his works to the Board Mem-

bers of the Capital Platform.

Yasar; I have been living in Yenima-

halle for 43 years. Originally I’m from 

Afyon, I finished primary and second-

ary school in Sandıklı and high school 

in Ankara. I started my professional 

life in Yenimahalle, I started my com-

mercial life in Yenimahalle. My inter-

est in politics made me first become a 

member of   CHP youth organization, 

then the president of the youth or-

ganization, afterwards district board 

member,  district secretary and con-

ference delegate during SHP period 

after 90 3 times. And now I do my 

best to do my job properly as a mayor 

of Yenimahalle. 

 I would like to mention a few projects 

that we have done. Our “HAND IN 

HAND” project is one of our serv-

ices.  Hand in Hand is a project we 

are doing for  the poor who reside 

within the boundaries of Yenimahalle 

district, the citizens who doesn’t 

have social security and are  in need 

of assistance, food, clothing, educa-

tion, health, housing, fuel, etc. to 
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Akdamar Kilisesi’ndeki ayini yö-
netmek üzere Van’a gelen Türkiye 
Ermeni Patrik Vekili Başepiskopos 

Aram Ateşyan,dan kardeşlik mesajları! 

Bu  sene üçüncüsü düzenlenen  Akdamar 
ayini Van da gerçekleştirildi. Van’a gelen 
Ermeni Patriği Ruhani Mecli s Başkanı Ba-
şepiskopos Aram Ateşyan, beraberindeki 
heyetle ilk olarak Van Valisi Münir Karaloğ-
lu, bu sene üçüncüsünü düzenledikleri  ayin 
için burada bulunan Türkiye Ermeni Patriği 
Ruhani Meclis Başkanı Başepiskopos Aram 
Ateşyan ve arkadaşlarına hoş geldin dilek-
lerinde bulundu. Bu sene hem Kudüs’ten 
hem de Amerika’dan Aram Ateşyan’nın 
misafirlerinin olacağını ifade eden Vali 
Karaloğlu, “Biz yine ilk ikisinde olduğu gibi 
bu sene de ayinin huzur içinde geçmesini 
diliyoruz. Hem Türk vatandaşı olan Ermeni 
dostlarımız hem de yurt dışında gelen Er-
meni dostlarımızı gönül rahatlığı ile ayin-
lerini tamamlayacaklarını umut ediyoruz. 
Van halkı ilk ikisinde olduğu gibi bu sene 
yine de misafirperverliklerini gösterecek-
lerdir” dedi.

Türkiye Ermeni Patriği Ruhani Meclis 
Başkanı Başpiskopos Aram Ateşyan, ise; 
ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, Vali Karaloğlu’na teşekkür etti. 
Bu sene ayinlerinin üçüncüsünü yapacak-
larını vurgulayan Başpiskopos Ateşyan, 

“Van Akdamar adasında bulunan Surp 
haç kilisesinde ayinimizi sunmaya geldik. 
Bundan önceki senelerde büyük sayılarda 
haklımızın bir katılımı oldu. İlk sene 7 bine 
yakın, ikinci sene 4 bine yakın, bu sene ise 
kaç kişi katılacak ben de bilemiyorum. Ama 

bizim için önemli olan huzur içerisinde ayi-
nimizi yapmak, dualarımızı sunmak. Ön-
ceki yıllarda cemaatimiz mutlu ayrıldı bu 
tarihi mekandan. Bu yıl yine hep beraber 
dualarımızı tanrıya iletmek için geldik. Bu 
ülkenin huzuru için, barışı için kardeşçe din 
dil ırk ayrımı yapmadan tek millet olarak, 
tek vücut olarak yaşamak için ama tabi bu 
sene biraz üzüntülüyüz. Van depreminden 
dolayı epeyce kardeşimizi kaybettik bu 
şehirde. Bu vesileyle  ayinimizde Van depre-
minde ve Suriye’de öldürülen insanlar için 
ayini ruhani gerçekleştireceğiz. Hep birlik-
te, sizlerle birlikte dualarımızı tanrıya ile-
teceğiz. Tanrı onların günahlarını affetsin 
ve cennetine kabul etsin. Valimizin dediği 
gibi ayinimizi huzur içerisinde yapacağız ve 
huzur içerisinde ayrılacağız” dedi.

Bu yıl tarihi kilisede yapılan  ayin sırasın-
da bağışlanacak mum gelirlerinden elde 
edilen paraların depremzedeler için Van 
Valiliği’nin yardım fonuna konusunda da 
kısa bilgiler veren Aram Ateşyan, şöyle 
konuştu; “Biz geçtiğimiz ilk 2 ayinde de 
aynı kumbaralara aktarılan paraları vila-
yete aktardık. Bu senede tekrar deprem 
için buradaki depremzedeler için aktara-
cağız. Ne kadar toparlanır bilemiyorum 
ama bu yıl misafirlerimiz de olacak. Gerek 
Kudüs’ten, gerekse de Amerika’dan gelen 
başpiskoposlar olacak. Onların da katılımı 

ile güzel ayin gerçekleştireceğiz. Onlarda 
ilk defa geliyorlar. Çünkü onların ataları da 
bu topraklardaydı, burada yaşamışlardı. Bu 
hasreti gidermek için ve ayine katılmak için 
buradadırlar. Sayın valimizin dediği gibi bu 
yılki ayinimizin de huzur içerisinde geçme-
sini temenni ediyorum” dedi.

Van’daki Ayinden Sonra  Türkiye Er-
meni Patriği Ruhani Meclis Başkanı 
Başpisikopos Arem Ateşyany’a Yazılan 
Teşekkür Metni Yazan Van Kültür ve 
Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı İdris ORTAKAYA şöyle yazdı.

Van, “dinlerin ve dillerin kardeşliğini” dün 
olduğu gibi, bugün de “yüreğinde hissetme-
nin” huzurunu her daim hissetmektedir.

Bu yıl üçüncü kez Akdamar Adası’nda ger-
çekleştirdiğiniz “ayin”, zannediyorum bu 
sözlerimizin teyidi açısından önemlidir.

Van depreminde hayatını kaybedenler için 
gerçekleştirdiğiniz “ayin” , hoşgörü anla-
mında “ortak söylemimiz” olarak tarihteki 
yerini alacaktır.

Ayrıca,  bağışlanan “mum gelirlerinin” de, 
Vanlı depremzedeler için, Valiliğe teslim 
edileceği yönündeki açıklamalarınız, “birlik 
ve beraberlik anlamında” söylenebilecek  
sözlerin en anlamlısıdır, diye düşünüyo-
rum.

Şahsınızda, katılım sağlayanları, en kalbi 
duygularımla selamlamak istiyorum.

Ümit ediyorum ki, bu hoşgörü ortamı ilele-
bet sürer, bakış açımız hep insani değerler 
üzerinden olur…

Saygılarımla…

Brotherhood massages from Deputy 
Armenian Patriarch Archbishop 
Aram Ateşyan who came Van to ma-

nage the ritual in Akdamar Church!

This year, third Akdamar Ritual was held in 
Van. Chairman of the Spiritual Assembly to 
the Armenian Patriarch Archbishop Aram 
Ateşyan with a delegation visited Van go-
vernor Münir Karaloğlu. He welcomed the 
Armenian Patriarch Archbishop Aram Ateş-
yan and his friends who were there for the 
Ritual which is held for the third times. Go-
vernor Karaoğlu who mentioned this year 
there will be guests of Aram Ateşyan from 
America and Jerusalem said   “we wish the 
ritual in peace,  we hope both Turkish, Ar-
menians and the Armenians from abroad 
complete their ritual in a comfortable way 
as in the previous two. Our people of Van 
will continue to show their hospitality”.

Chairman of the Spiritual Assembly Ar-
menian Patriarch in Turkey Archbishop 
Aram Ateşyan thanked to Governor Kara-
oğlu by saying that he is pleased from the 

hospitality shown. Archbishop Ateşyan 
emphasizing the third ritual this year said; 
“we came to offer our ritual  to Surp Holy 
Cross church  on the island of  Akdamar in 
Van . It was the participation of our peop-
le in great numbers in previous years.  In 
the first year the number  was close to 7 
thousand,  in  the second year about  four 
thousand and  this year I do not know 
how many people will participate. But the 
important thing for us to do our ritual in 
peace and offer our prayers. In previous 
years, our congregation were happy while 
they were leaving this historic place. We 
came together again this year to deliver our 
prayers to God. for peace of this country, to 
live as one nation, as one body without any 
distinction such as religion, language, race  
but of course we are a little bit sad  this 
year. We have lost many of our brothers 
in this city due to the Van earthquake. On 
this occasion we will perform our spiritual 
ritual for the people killed in Van earthqua-
ke and Syria. Together, we will forward our 
prayers with you to God. May God forgive 

them of their sins and accept his heaven. 
We perform our ritual in peace and leave in 
peace as in the words of our Governor.” He 
continue his words by giving  short infor-
mation about   the money from the candle 
sale during the rite in the historical church 
he said  this year it will be donated to the 
earthquake relief fund of the Governorship 
of Van. “We also had given the money in 
our money box which we have collected 
during the previous two rituals to the go-
vernor. We will do the same this year and 
donate the money to the earthquake relief. 
I don’t know how much we can collect but 
we have guests this year. There will be arc-
hbishops from America and Jerusalem. We 
will practice a good rite with the participa-
tion of them. It is also their first time here. 
Because their ancestors had lived on this 
territories. They are here to resolve this 
longing, and attend the ritual. I hope our 
ritual will also be in peace this year as our 
esteemed Governor said”.

Idris ORTAKAYA Chairman of the Board of 
Directors Van Culture and Solidarity Asso-

ciation wrote a thanking note to Archbis-
hop Arem Ateşyan the Armenian Patriarch 
of Turkey after the ritual in Van;

Van always feels the serenity of “brother-
hood of religions and languages in our he-
arth  today as yesterday.

The “ritual” performed for the third time 
this year on Akdamar Island, I think it is 
important to confirm our words.

 The “ritual” we perform for the victims of 
the earthquake in Van, in terms of toleran-
ce, as a “public discourse” will take its place 
in history.

In addition, I think our explanations of 
“candle revenues” will be donated to the 
Governor’s Office for the Van earthquake 
victims is the most meaningful word can 
be said in terms of  “the sense of unity and 
togetherness”.

 I would like to greet the persons who par-
ticipated on this occasion  with my heart of 
the feelings on  you.

I hope that this climate of tolerance lasts 
forever, our viewpoint in that is always on 
human values   ...

Sincerely ...
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Ermeni Patrik Vekili Başepiskopos Aram 
Ateşyan’dan Türkiye’ye  Kardeşlik Mesajı ve 
Vander’den Ateşyan’a Teşekkür

Massage to Turkey from Deputy Armenian 
Patriarch Archbishop Aram Ateşyan and 
Thanks  from Vander to Ateşyan.


