
ABD Başkanlık Seçimini
Barack Obama Kazandı!

Barack Obama won 
the U.S. Presidential 
Election!

ABD seçim sonuçları açıklandı. 
ABD seçim sonuçlarında Obama, 
son duruma göre, rakibi Romney 
gibi 50 eyaletten 24’ünün seçici 
delegesini kazandı. 

U.S. election results 
were announced. 
According to the 
election results 
Obama won 
the 24 states’ 
selecting 
delegated among 
50 states as did his 
rival Romney. 
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Doç. Dr. Bülent ARI

Prof. Dr. Yasin AKTAY

Dr. Teyfur ERDOĞDU

Bir Mazeret Söylemi : 
“Öfkeli Kürt Gençleri”…
An Expression of Excuse: 
“Enraged Kurdish Youth”…

Doç. Dr. Muharrem TUNA

Ramazan TOPRAK
Maya Takvimi…
The Mayan Calendar

AB’de Vatan Şuuru
Patriotism in EU

Profesörler ALES’e Girsin !
Proffessors should take Academic Personnel and 
Postgraduate Education Entrance Exam (ALES)!

Asayiş berkemal!
All’s well!

Turizmde Nereye Doğru?
What is the Direction of Tourism?

“Uluslar arası 
Bilge Kağan Barış 

Ödülü” bu yıl, 
Başbakan Recep 

Tayyip Erdoğan’a 
verilecek…

“Bilge Khan International 
Peace Award”is going to 
be presented to the Prime 
Minister Recep Tayyip 
Erdoğan, this year…

100 names were nominated for this year’s “International 
Bilge Khan World Peace Award” and it was decided to be 
given to Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan, for his 
endavours in the field of diplomacy, his being behind the 
suffering nations, and because of his contributions to 
peace and fraternity.

100 ismin aday gösterildiği “Uluslar arası 
Bilge Kağan Dünya Barış Ödülü”nün, bu yıl; 

diplomasi alanında gösterdiği çabalar, mazlum 
halklara karşı duruşu, barış ve kardeşliğe 

yaptığı katkılar nedeniyle, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’a verilmesine karar verildi.

Türkiye Cumhuriyeti Siyasal Tarihinde Bir İlk, 
MHP Kurultayında Gerçekleşti!

Devlet Bahçeli Kendi Resmini Salona Astırtmadı. 
Salonda Sadece Türk Bayrağı, Atatürk ve 

Merhum Alpaslan Türkeş’in Posterleri Vardı.

MHP Genel Başkanı Devlet BAHÇELİ:
Türk Milleti Mozaik Değildir…

A first in the political history of the Turkish 
Republic done in MHP Convention! 

Devlet Bahçeli hasn’t let the people hang his 
picture on the wall of the hall. There were Turkish 

Flag and the posters of Ataturk and Alparslan 
Turkes on the wall.

MHP Leader Devlet BAHÇELİ:
Turkih Nation is not a Mosaic…

 Türkiye’nin Libya 
Devrimine sunduğu 
katkı, Libya halkında 
derin bir etki 
yaratmıştır…

Turkey’s contribution in the Libyan revolution has 
created a deep impact on the Libyan people…

Başkent Platformu Genel Başkanı 
Mustafa Kurt ve yönetim 
kurulu üyeleri, Libya’nın Ankara 
Büyükelçisi Abdurrazzak Mukhtar 
Ahmed Abdulgader’ı makamında 
ziyaret etti.

Capital Platform General Chairman Mustafa Kurt and board members, 
visited the Libyan Ambassador Abdurrazzak Mukhtar Ahmed 
Abdulgader .
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Ankara (Sivil İnisiyatif) - Avrasya 

Kalkınma Platformu, Avrasya Kalkınma 

Düşünce Enstitüsü, Başkent Platformu 

ile Avrasya Kalkınma Belediyeler Birliği 

tarafından organize edilen ‘Bilge Kağan 

Dünya Barış Ödülü’ne bu yıl Başbakan 

Recep Tayyip Erdoğan layık görüldü. 

Ödülle ilgili Ankara Royal Carine 

Otel’de düzenlenen basın toplantısına, 

Avrasya Kalkınma Platformu Genel 

Başkanı ve Aktüel Dergisi Yönetim Ku-

rulu Başkanı Hasan Cengiz, Başkent 

Platformu Genel Başkanı Mustafa Kurt, 

Moğolistan Dostluk Derneği Başkanı 

Murat Şahin, AK Parti Gaziantep Mil-

letvekili Mehmet Erdoğan ve AK Parti 

23. Dönem Düzce Milletvekili Celal Er-

bay katıldı.

“Başbakan, hep mazlumların yanın-
da yer aldı”…

Başbakan Erdoğan’a verilmesi kararlaş-

tırılan ödüller ilgili bir değerlendirme 

yapan 23. Dönem Akk Parti Düzce Mil-

letvekili Celal Erbay, “ödül yok olmaya 

yüz tutmuş Orhun Anıtları’nın yeniden 

hayat bulmasındaki  katkıları ve son dö-

nemlerdeki mazlum halkların yanındaki 

duruşu nedeniyle Başbakanımıza layık 

görülmüştür” dedi. 

Tarih boyunca bu milletin hep maz-

lumların yanında yer aldığına dikkat 

çeken Erbay, “İşte Başbakan Erdoğan da 

Filistin’de, Gazze’de, Tunus ile başlayan 

Fas ve Libya’yla devam eden Arap Baha-

rı olaylarında, 2008 yılında Rusya’nın 

Gürcistan’a yaptığı saldırılarda ve son 

olarak Arakan’da, yani her zaman maz-

lumların yanında oldu” diye konuştu. 

Neden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 

sorusuna ise Erbay, şu sözlerle cevap 

verdi: “Yunus Emre Vakfı ile dünya-

nın dört bir yanına Yunus’un dilini ve 

sevgisini yaydığı için Başbakan. Sa-

dece mazlum insanların değil, Orhun 

Anıtları’nda olduğu gibi mazlum eşya-

larında yanında olduğu için Başbakan 

Erdoğan.”

Kurt “Bilge Kağan Çalıştayları 
sonrası Başbakan’a ödül Orhun 
Anıtları’nda yapılacak törenle verile-
cek”….

Başkent Platformu Genel Başkanı 

Mustafa Kurt ise ‘Uluslararası Bilge 

Kağan Dünya Barış Ödülü’ Komite 

Başkanlığı’na kendisinin getirilme-

sinden duyduğu memnuniyeti dile 

getirerek, ödül komitesinin, değerli in-

sanlardan oluştuğunu, dünyanın birçok 

ülkesinden insanlığa hizmet etmiş ve 

hizmet etmeye devam eden şahsiyetler-

den oluştuğunu söyledi. 

Ödüle, 100 önemli isimin aday göste-

rildiğini bildiren Kurt, ödülü siyaset ve 

devlet adamı olmasının ötesinde barış 

ve kardeşlik adına, uluslar arası diplo-

matik çalışma ve gayretlerinden ötürü 

Başbakan’a layık görüldüğünü ifade etti. 

Yakın zamanda Bilge Kağan çalıştayları 

yapılacağını aktaran Kurt, bu çalıştaylar 

sonrası Başbakan Erdoğan’a ödülünün 

takdim edileceğini vurguladı.

Orhun Anıtları Başbakan Erdoğan ile 
Ayağa Kalktı…

Bu ödülün fikir babaları olan platform-

ların, özellikle Avrasya coğrafyasında 

çok önemli çalışmalara imza attığını 

belirten Gaziantep Milletvekili Mehmet 

Erdoğan da bu çalışmaların en önem-

lilerinden birinin de bu ödül olduğunu 

dile getirdi. 

Bilge Kağan’dan söz edilirken bu anıt-

larla alakalı Başbakan Erdoğan’ın 2005 

yılındaki Moğolistan ziyaretine de 

vurgu yapan Erdoğan, o ziyarette ken-

disinin de olduğunu ve Başbakan’ın yok 

olan anıtların yeniden ihyası için ver-

diği talimatları anımsattı. Erdoğan, 46 

kilometre yol ile anıtların restorasyo-

nun 2008 yılında bittiğini ve insanlığa 

armağan edildiğini kaydetti. 

Bu ödülün Başbakan’a armağan edil-

mesinin çok yerinde bir karar olduğuna 

işaret eden Erdoğan, Bilge Kağan’ın 

ölümünden sonra anıtların ilk defa Baş-

bakan tarafından ayağa kaldırıldığına 

vurgu yaptı.

Şahin “Ödül, atalarımın at koştur-
duğu yerde Başbakanımıza takdir 
edilecek”…

Başbakan’ın sadece bu dünyanın değil, 

bütün dünyanın lideri olduğu için, bu 

ödülün ona layık görüldüğünü aktaran 

Murat Şahin ise ödülün tam da yerinde 

verilmesini, ataların at koşturduğu coğ-

rafyanın kokusunun herkes tarafından 

alınması ile açıkladı.

Cengiz “Dünya Barışına katkı, Baş-
bakanımıza ödül getirdi”…

Avrasya Kalkınma Platformu Genel 

Başkanı ve Aktüel Dergisi Yönetim Ku-

rulu Başkanı Hasan Cengiz de yaptığı 

konuşmada, ödülün isminden de anlaşı-

lacağı üzere dünya barışına katkı verene 

bu ödülün layık görüldüğünü bildirdi. 

Cengiz, tıpkı diğer konuşmacıların 

değindiği gibi Başbakan’ın Arakan’da, 

Filistin’de, Suriye’de mazlumların ya-

nında olduğuna dikkat çekti. Cengiz, 

ödülün Başbakan’a takdim edileceği 

tarihin yapılacak çalıştaylar sonrası be-

lirleneceğini söyledi.

“Uluslar arası Bilge Kağan Barış Ödülü” bu yıl, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a verilecek…

100 ismin aday 
gösterildiği “Uluslar 
arası Bilge Kağan Dünya 
Barış Ödülü”nün, bu 
yıl; diplomasi alanında 
gösterdiği çabalar, mazlum 
halklara karşı duruşu, 
barış ve kardeşliğe yaptığı 
katkılar nedeniyle, 
Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’a verilmesine 
karar verildi.

“Uluslar arası Bilge 
Kağan Barış Ödülü” 
Komite Başkanlığına 
getirilen Başkent 
Platformu Genel 
Başkanı Mustafa Kurt 
“Ödül, Bilge Kağan 
Çalıştayları sonrası, 
Orhun Anıtları önünde 
düzenlenecek tören ile 
Başbakanımıza takdim 
edilecek” dedi.
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were nominated to the prize, and 
it was decided to be given to Prime 
Minister Recep Tayyip Erdoğan, for his 
endeavors in the field of diplomacy, his 
being behind the suffering nations, and 
because of his contributions to peace 
and fraternity. 

Kurt pointed out that, Bilge Khan 
workshops are going to be held soon, 
the award of the Prime Minister 
Erdoğan will be presented followed by 
the workshops.  

Orkhon monuments stood up 
thanks to the Prime Minister 
Erdoğan...

 “The platforms that have put 
forwarded the idea of this award, have 
especially the signed to important 
events in Eurasian geography and this 
is one of the most important of these 
studies”, Gaziantep Parliamentarian 
Mehmet Erdoğan said.

Erdoğan pointed out Prime Minister 
Erdoğan’s visit to Mongolia in 2005 
while talking about Bilge Khan, 
and he was in the delegation and 
reminded Erdoğan’s instructions for 
the restoration of monuments.  “The 
restoration of monuments with 46 
kilometers of roads finished in 2008 
and have been a gift to humanity“, .he 
said

Erdoğan pointed out that the decision 
of this award’s being presented to 
the Prime Minister, is such a correct 
decision.  He emphasized that the 
monuments were stood up for the first 
time after the death of Bilge Khan by 
the Prime Minister.

Şahin “The award will be presented 
to our Prime Minister at the place 

where his ancestors were riding 
horses”…

 
Murat Şahin said that this award will be 
given to The Prime Minister as he is not 
the leader of these lands only, but is the 
leader of the whole world. He explained 
the fact that the prize will be given just 
in the right place by saying  the smell of 
the geography his ancestors were riding 
horses will be felt. 

Cengiz “his contributions to world 
peace, brought award to our Prime 
Minister”

The Eurasian Development Platform 
President and Chairman of the Board 
of Directors of Aktüel Journal Hasan 
Cengiz said in his speech that this prize 
will be given who contribute to world 
peace.

Just as other speakers have noted the 
Prime Minister has been behind the 
oppressed people in Arakan, Palestine, 
Syria, and said that  the date of the 
award presentation will be determined  
after the workshops. 

oppressed throughout 
the history. “So the Prime 
Minister Erdoğan has 
always been behind the 
suffering people during 
the ongoing events of the 
Arab Spring in Palestine, 
Gaza, Tunisia, Morocco and Libya, , 
Russia’s attacks on Georgia in 2008 
and, finally, Arakan “he said

Erbay, replied the question Why it 
is “The Prime Minister Recep Tayyip 
Erdoğan” in these words: “The Prime 
Minister because, with Yunus Emre 
Foundations he spread language of 
Yunus and his love all over the world. 
The Prime Minister Erdoğan, because 
he isn’t on the side of oppressed people 
only, he is behind the suffering things 
like Orkhon Monuments as well”.  

Kurt “the award will be given to 
the Prime Minister after the Bilge 
Khan Workshops, with the ceremony 
to be held infront of the Orkhon 
Monuments”…

Capital Platform General Chairman 
Mustafa Kurt expressed his gratitude 
of being the Chairman of the 
“International Bilge Khan World Peace 
Prize” Award Committee, and he said 
that the committee is composed of 
outstanding people, who have served 
and continue to serve humanity in 
many countries of the world.

Kurt stated that 100 important names 

Ankara (Non Governmental 
Initiative) - Eurasian Development 
Platform, the Eurasian Development 
Thought Institute, Capital Platform, 
the Eurasian Development Union of 
Municipalities organized the ‘Bilge 
Khan World Peace Prize was decided to 
be given Prime Minister Recep Tayyip 
Erdoğan this year. 

Chairman of the Board of the 
Eurasian Development Platform and 
the President of the Aktüel Journal, 
Hasan Cengiz, General Chairman of 
the Capital Platform Mustafa Kurt, 
Mongolia Friendship Association 
Chairman Murat Şahin AK Party 
Gaziantep parliamentarian Mehmet 
Erdoğan and AK Party 23rd period 
Düzce parliamentarian Celal Erbay 
joined the press conference about the 
award held at the Ankara Royal Carine.

 “The Prime Minister has always been 
on suffering people’s side”

23rd period Düzce parliamentarian 
Celal Erbay made a comment on the 
award that is considered to be given 
to the Prime Minister Erdoğan, stated 
that “The award was decided to be 
given our Prime Minister for his 
contributions of  Orkhon monuments 
that were about to be  extinct and 
because of his being behind suffering 
people recently”. 

Erbay also noted that this nation 
has always been on the side of the 

100 names were nominated 
for this year’s “International 
Bilge Khan World Peace 
Award” and it was decided to 
be given to Prime Minister 
Recep Tayyip Erdoğan, for 
his endavours in the field of 
diplomacy, his being behind 
the suffering nations, and 
because of his contributions 
to peace and fraternity.

“Bilge Khan International Peace Award”is going to be presented 
to the Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan, this year…

The Chairman of Capital Platform Mustafa 
Kurt, was brought to the Presidency of the 

“Bilge Khan International Peace Award” and 
stated that “the Award will be presented to 
our Prime Minister with a ceremony held in 

front of the Orkhon monuments followed by 
Bilge Khan Workshops “ 



Kasım 2012
Sivil İNİSİYATİF4

geride kalan 4 yıllık ilk dönemine işaret 
etti. Cumhurbaşkanı Gül, ABD ve dün-
yanın zorlu ekonomik sınamalarla mü-
cadele ettiği kritik bir dönemde mühim 
bir vazife yerine getirdiniz. Ekonomik 
büyümeyi temin, yeni istihdam yaratma 
ve yeni nesillere daha iyi bir gelecek için 
sergilediğiniz liderliğin her zaman tak-
dir edileceğine eminim dedi.

Başkan Obamanın ilk döneminde Tür-
kiye ile ABD ilişkilerinin geliştiğini ve 
iki ülke arasındaki bağların daha da 
kuvvetli hale geldiğini ifade eden Cum-
hurbaşkanı Gül, Önümüzdeki dönemde 
de ilişkilerimizin özellikle ekonomik ve 
ticari boyutunun güçlendirilmesi konu-
sunda sizinle aynı vizyonu paylaştığımı-
zı teyit etmekten memnuniyet duyuyo-
rum dedi. Cumhurbaşkanı Gül, iki ülke 
arasındaki ilişkilerin sadece ikili açıdan 
değil bölgesel ve küresel perspektiften 
de önem taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bunun 
Balkanlar, Orta Asya, Kuzey Afrika, 
Kafkaslar, Orta ve Güney Asya gibi 
geniş bir bölgenin barış, istikrar ve 
güvenliğine katkıda bulunacağını an-
lattı. Cumhurbaşkanı Güi, Çok boyutlu 
ilişkilerimizdeki olumlu hava ve model 
ortaklığımızı her alanda muhafaza et-
meye kararlıyız ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Gül, mektubunun so-
nunda, Obama ve ailesine iyi dileklerini 
sunarken, Dost ve müttefik ABD halkı-
na esenlikler dilerim dedi.

Başbakan Erdoğan Barack 
Obama’yı Tebrik Etti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD 
Başkanlığı’na yeniden seçilen Barack 
Obama’yı telefonla arayarak, tebrik etti. 

Edinilen bilgiye göre, Başbakan Erdo-
ğan, Obama’yı telefonla arayarak yakla-
şık 10 dakika görüştü.

Başbakan Erdoğan’ın, başkanlık seçim-
lerindeki başarısından dolayı Obama’yı 
kutladığı, iki liderin de görüşmede 
Obama’nın birinci döneminde tesis edi-
len yakın çalışma ilişkisinin önümüzde-
ki dönemde de devam etmesi temenni-
sinde bulunduğu öğrenildi.

ABD seçimi yarışında Romney’e 
yakın bir tavır sergileyen İsrail, 
Obama’nın seçilmesi sonrası bir 
açıklama yaptı.

 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 
Amerikan Başkanlığı’na ikinci kez se-
çilen Barack Obama’yı tebrik etti. Ne-
tanyahu, “İki ülke arasındaki stratejik 
ittifak her zamankinden güçlü.” dedi. 
 
Yazılı açıklama yapan Netanyahu, 
“Başkan Obama ile İsrail vatandaşları-
nın güveliği için hayati olan çıkarların 
sağlama alınması için çalışmaya devam 
edeceğim.” dedi.

Netanyahu yaptığı açıklamada İsrail-
ABD ittifakının her zamankinden daha 
da güçlü olduğunu iddia etti. Bazı ana-
lizlere göre ise seçimi dünya kazandı, 
İsrail kaybetti. 
“Amerika Ve İsrail Arasında Çatış-
ma Bekleyenler Var”
 
İsrail Başbakan Yardımcısı Silvan 
Shalom katıldığı radyo programında 
Obama’nın ikinci kez başkan seçilme-
sini değerlendirdi. Shalom, Obama ve 
Amerika’nın İsrail’in en hassas zaman-
larında hep yanlarında olduğunu ve bu 
ilişkinin aynen süreceğini belirtti. 

Obama Öne Geçince, Netanyahu Sa-
fını Değiştirdi
 
İsrail Başbakanı Netanyahu, birkaç 
hafta öncesine kadar Obama’nın rakibi 
Mitt Romney’e daha yakın dursa da 
Obama’nın öne çıktığı haberleri üzerine 
safını değiştirmişti. 
Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu 
ve Romney 1970’li yıllarda aynı hukuk 
bürosunda çalıştı. Her iki isim arasında 
kişisel bir yakınlık da vardı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül  
Obama’yı kutladı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ikin-
ci kez ABD Başkanı seçilen Barack 
Obama’ya kutlama mektubu gönderdi.  
Cumhurbaşkanı Gül Barack Obamaya 
Sayın Başkan, değerli dostum diye hitap 
ettiği mektubunda, ABD Başkanının 

yenilikte, keşiflerde dünya lideri olan 
bir ülkeyiz. Çocuklarımızın borç içinde 
olmayan bir Amerika’da olmasını is-
tiyoruz. Biz güvenli ve saygın bir ülke 
devretmek istiyoruz. Yeryüzündeki en 
güçlü ordunun koruduğu ülke olarak 
devretmek istiyoruz. Güven içinde 
bir ülke olmasını istiyoruz. Özgür-
lük ve onur çerçevesinde şekillenmiş 
dünyaya katkıda bulunmak istiyoruz. 
Chicago’daki küçük çocuk hayatını üç 
köşenin de ötesinde görebilsin istiyo-
ruz. Gitmemiz gerekenyön burası, ile-
riye.  
 
‘Bu Gece Hareket İçin Oy Verdiniz’ 
Ekonomimiz toparlanıyor, 10 yıllık sa-
vaş dönemi sona eriyor. Sizin oyunuzu 
almamışsam da sizleri dinledim. Beni 
daha iyi bir başkan kıldınız. Ben Beyaz 
Saray’ı her zamankinden daha karar-
lı bir yer haline getireceğim. Bu gece 
hareket için oy verdiniz. Önümüzdeki 
aylarda liderlerle çalışacağım, zorlukları 
paylaşacağız. Ancak birlikte çözebiliriz, 
ekonomiyi birlikte canlandırabiliriz. 
Demokraside vatandaşın görevi oy ver-
mekle bitmez.  
 
Twitter’dan Teşekkür Etti 
Barack Obama, sosyal paylaşım sitesi 
Twitter’dan kendisine destek verenlere 
teşekkür etti.  
22 eyaletin yanı sıra Washington DC’de 
274 delege kazanarak ABD’nin 45. 
başkanı seçilen Obama, Chicago’daki 
evinden Twitter’daki hesabına ‘Bu sizin 
sayenizde oldu. Teşekkür ediyorum ‘ 
diye yazdı. 

3 Cumhuriyetçi Senatör Koltuğunu 
Kaptırdı

Cumhuriyetçi Parti üç senatör koltu-
ğunu Demokratlara kaptırdı. Massac-
husetts eyaletinde Demokrat Partiden 
Elizabeth Warren, Cumhuriyetçi rakibi 
Scott Brown’un yerine senatör olarak 
seçildi. İndiana eyaletinde ise Demokrat 
Parti Senatorü Joe Donnelly, Cumhuri-
yetçi Senatör Richard Mourdock’a karşı 
kazanmayı başardı.

Maine eyaletinde ise bağımsız olarak 
seçilen Senatör Angus King’in Demok-
rat Partsine oy vermesi bekleniyor. 

Dünya Kazandı, Romney’i Destekle-
yen İsrail Kaybetti

ABD Seçim Sonuçları 

ABD seçim sonuçları açıklandı. ABD se-
çim sonuçlarında Obama, son duruma 
göre, rakibi Romney gibi 50 eyaletten 
24’ünün seçici delegesini kazandı.  
 
İşte Barack Obama’nın Komuşma-
sından Satır Başları; 
Bugün birliğimizin ileriye doğru gelişti-
ğini görüyoruz. Sizler sayesinde ileriye 
gidiyor. Sizler savaş zamanında, depres-
yon zamanında gerekli olan ruhu koru-
yanlar sizlersiniz. Biz Amerikan ailesi 
olarak hepimiz bir ulus halinde bir ara-
dayız. Bu seçimlerde sizler ABD halkı 
bize şunu hatırlattınız. Bizim yolumuz 
uzundu ve yolumuzu mücadeleyle aştık. 
ABD için daha iyi günler önümüzde. Bu 
seçimlere katılan her ABD’liye teşekkür 
ediyorum. Kaldırımda görev yaptınız 
veya telefon ettiniz. Bir Obama pankar-
tı veya Romney pankartı taşıdınız.  
 
‘Romney’i Tebrik Ettim’ 
Ben Romney’i tebrik ettim, güçlü bir 
kampanya yürüttü. Güçlü bir çalışma 
yürüttük. Önümüzdeki haftalarda 
Romney’le bir araya gelip ülkenin gele-
ceğiyle ilgili görüşlerimizi paylaşacağız. 
Dört yıllık ortağım Joe Biden. Michelle 
seni her zamankinden daha çok sevi-
yorum ve seninle gurur duyuyorum. 
Görüyorum ki ABD’liler de seni çok se-
viyor. Sanırım aileye bir köpek şimdilik 
yeter. Gelmiş geçmiş en iyi kampanya 
ekibine. Bu tarihi birlikte yazdık. Beni 
yükselttiniz ve her zaman şükran duya-
cağım katkılarınız için.  
 
‘Güven İçinde Bir Ülke Olmasını İs-
tiyoruz’ 
Siyasi kampanyalar bazen küçük şey-
ler gibi görülebilir. İşte politika sadece 
yarıştır diye görülebilir. Bir kararlılık 
görürsünüz bu genç kişilerin sesinde. 
Her çocuğun aynı fırsata kavuşması için 
çalışırlar. Bu ülkede herkes iş bulmak 
için çaba gösteriyor. Eve döndüğünde 
çatının yerinde olduğunu görmek isti-
yor. İşte seçimler bunun için önemli. 
300 milyonluk bir ulusun demokrasisi 
çok karmaşık olabilir. Sahip olduğumuz 
fikirler bizim özgürlüğümüzün işare-
ti. Fakat bütün farklılıklara rağmen 
çoğumuz bazı umutları paylaşıyoruz 
ABD’nin geleceğine dair. Teknolojide, 

ABD Başkanlık Seçimini
Barack Obama Kazandı!
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addressed as Mr. President, My Dear 
Friend, he pointed out the remaining 
4 years of the President of the United 
States. President Gul “You have fulfilled 
an important task against the tough 
economic crisis the world has been 
struggling. I’m sure the leadership 
you have displayed for ensuring the 
economic growth, establishing new 
employment areas, for a better future 
for new generations shall always be 
appreciated.

Gul said: “I am pleased to confirm that 
we share the same vision to strengthen 
our relations especially in terms of 
economic and commercial dimension 
in the coming period. President Gul 
emphasised the relations between the 
two countries is not only important for 
binary means but also for regional and 
global perspective.

President Abdullah Gül stated this 
will contribute peace, stability and 
security of a large region such as the 
Balkans, Central Asia, North Africa, 
the Caucasus, Central and South Asia. 
President Gül said “We are determined 
to maintain the positive atmosphere 
in our relationship and our model 
partnership in every sphere”.

At  the end of his message, while 
President Gül giving Obama and his 
family with  his warm wishes, he 
wished welfare to the people of friend 
and ally USA.  

Prime Minister Erdoğan 
Congratulated Barack Obama
 
Prime Minister Recep Tayyip Erdogan 
phoned and congratulated the re-
elected U.S. President Barack Obama. 
According to information obtained, 
Prime Minister Erdogan and Obama 
spoke by telephone for about 10 
minutes. 
During the phone call Prime Minister 
Erdoğan congratulated Obama due 
to his success of the presidential 
elections, and the two leaders both 
agreed to continue their close working 
relationship established in the first 
period Obama.

Whole World Won, Israel, 
Supporting Romney Lost

Israel who had appeared to throw 
his support behind Romney during 
the election campaign made   a 
statement after Obama’s election. 
Israeli Prime Minister Benjamin 
Netanyahu, congratulated U.S. 
President-elect Barack Obama who was 
elected for the second time. Netanyahu 
said: “ the strategic alliance between 
the two countries stronger than ever”. 
 
“I will continue to work with President 
Obama to ensure the vital security 
interests of Israel and the United 
States,” said Netanyahu in his written 
statement. 
Netanyahu claimed that Israel and the 
United States’ alliance is stronger than 
ever. According to some analyzes, the 
world has won the elections, Israel lost. 
“ There are Those Waiting for a 
Conflict between the United States 
and Israel “ 
 
Israeli Deputy Prime Minister Silvan 
Shalom discussed about Obama’s 
presidential election for the second 
time during the radio program he 
joined. Shalom said that Obama and 
the United States have supported Israel 
during the most sensitive times, and 
this relationship will continue as it is. 

When Obama, Came to the Fore, 
Netanyahu Changed His Side

While Israeli Prime Minister Netanyahu 
was closer to Obama’s rival Mitt 
Romney, he changed his side a few 
weeks ago when the news that Obama 
came to the fore was announced.  
On the other hand, Israeli Prime 
Minister Netanyahu and Romney 
worked in the same law firm in1970s. 
They had a personal affinity between as 
well. 

President Abdullah Gül 
congratulated Obama
President Abdullah Gul sent a message 
of congratulation to Barack Obama 
who was elected as the second time 
the U.S. A President. In his letter he 

which is the world leader in technology, 
innovation, discoveries. We want our 
children to have an America that is not 
in debt. We would like to assign a safe 
and respected country. We would like 
to assign a country which is protected 
by the most powerful army on earth. 
We would like to have peaceful country. 
We would like to contribute the world 
formed within the framework of the 
freedom and dignity. We would like 
that the little boy in Chicago can see 
the life beyond the three corners. This 
is the road we need to take, forward.

 
‘You Voted for Action’
Our economy is recovering, a 10-
year war period is ending. To those 
Americans whose support I have yet 
to earn, I may not have won your vote, 
but I hear your voices. You have made 
me a better President. I’ll bring the 
White House into a more stable place 
than ever before.  You voted for action 
tonight. I’m going to work with the 
leaders in the coming months, will 
share the challenges. We can solve 
the problems, enliven the economy 
together only. The task of the citizens 
would never end only by giving votes in 
democracy.

Thanks from Twitter
Barack Obama thanked all those 
who support him from the social 
networking site Twitter. 
Obama, elected as the 45th  President of 
the USA by having 274 delegates from 
Washington DC as well as the 22 states  
of the U.S.A, wrote from his home in 
Chicago on his Twitter account, ‘We’re 
all in this together. That’s how we 
campaigned, and that’s who we are. 
Thank you’.

3 Republican Senators Lost Their 
Seat 
Three Republican Party lost their seats 
to Democrats senators. Elizabeth 
Warren in Massachusetts from 
Democratic Party was elected as a 
senator instead of her Republican 
challenger Scott Brown. In the state 
of Indiana, Democratic Party Senator 
Joe Donnelly, managed to win against 
Republican Senator Richard Mourdock. 
 
Senator Angus King who was elected 
independently from the state of Maine 
is expected to vote for the Democratic 
Party.

U.S. Election Results 
U.S. election results were announced. 
According to the election results 
Obama won the 24 states’ selecting 
delegated among 50 states as did his 
rival Romney. 

Here are the Highlights of Barack 
Obama’s Victory Speech; 
Today we see that our country is 
developing. Thanks to you all, it’s going 
forward. You are the ones who protect 
the spirit that is required in time of 
war, depression. We are as a nation, all 
of are together as an American family. 
In this election you reminded us that 
the people of the United States; we 
had a long way to go, we crossed our 
path with many challenges. Better 
days are ahead for the United States. 
I would like to thank all Americans 
participating in these elections. You 
have been in the sidewalks or you have 
been on the phones. You held either a 
banner of Obama or Romney. 

‘I congratulated Romney’
I’ve congratulated Romney, he had a 
strong campaign. We conducted a hard 
work together. In the following weeks 
we are going to come together with 
Romney to discuss about the future 
of the country.  Joe Biden, my four-
year partner. Michelle, I love you more 
than ever and I am so proud of you. I 
can Americans love you, too. I think 
one dog is enough for the family. To 
the best campaign team ever. We have 
written the history together. You have 
glorified us and I will always be grateful 
to you for your contributions.

‘We Would Like to Have a Peaceful 
Country’ 

Political campaigns can be regarded 
as the little things sometimes. That 
politics can be seen as just a race. You 
feel a determination in the voice of 
those young people. They work to try 
to attain that every child has the same 
opportunity. Everyone is working hard 
to find a job in this country. They want 
to see the roof over their head is there 
when they come home. The elections 
are important for these reasons. 
Democracy in a nation of 300 million 
can be very complicated. The ideas we 
have are the sign of our freedom. In 
fact though we have differences, many 
of us share some hopes for the future of 
the United States. We are the country 

Barack Obama won the 
U.S. Presidential Election!
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Prof. Dr.
Yasin AKTAY Uzun zamandır BDP’li 

siyasetçiler tarafından 
sıklıkla dile getirilen Kürt 

gençlerini zor tuttukları, nefreti 
görmüş bu gençlerin ileride artık 
kontrol edilemeyeceği söylemi; 
farklı çevreler tarafından da kulla-
nılmaya başlandı. 

Kabulü mümkün olmayan bu du-
rumun, toplumsal bir karşılığı ol-
madığı açık. Kürt siyasetçileri için 
bu söylem bir tespit değil, bir du-
ruş aslında. Bir sorumluluktan ka-
çış tutumunun, mazeret söylemi. 

Aslında salt bir sorumluluktan ka-
çış mazereti olarak kalsa, bir neb-
ze anlayışla karşılanabilir ama risk 
almak istemeyen, kendi sınırlarını 
zorlamayan, siyasetçi tipolojisi 
yabancısı olduğumuz bir tipoloji 
değil. Belki de Türkiye siyasetinin 
en geçerli habituslarından biridir 
bu tarz-ı siyaset.

Ancak işin aslı gerçekten bu mu-
dur? BDP’li siyasetçiler büyük 
fedakârlıklara katlanarak daha 
kötüsünü yapacak, daha büyük in-
fialler sergileyecek Kürt gençlerini 
yatıştırıp kontrol mü ediyor? 

Doğrusu böyle bir rolü gerçekten 
oynuyorsa BDP’lileri takdir etmek 
gerekiyor, hem ülkeyi daha kötü 
şiddet şartlarından korudukları 
için, hem de Kürt gençlerini so-
nuçta kendi hayatlarına mal olan 
felaketlerden korudukları için.

Oysa ne yazık ki işin aslı bu değil. 
BDP’lilerin bu söyleminin ken-
disi, tabii ki bir gerçek olarak var 
olan, o, ‘öfkeli Kürt gençlerini’ 
siyasal zeminde bir koz ve bir im-
kan olarak kullanmayı çok daha 
fazla öncelemiş durumda. Sözüm 
ona o gençleri yatıştırmak adına 
o gençlerle tehdit ediyor, o genç-

lerin hayatları pahasına yanacak 
ateşi siyasette bir kazanım fırsatı 
olarak değerlendirmeye çalışıyor. 
Bunu yaparken o gençleri daha 
fazla kışkırtıyor.

Bu güne kadar BDP’li siyasetçiler-
den, Kürt gençlerini dağa çıkmaya 
karşı başka yollar gösteren, onlara 
ölmek ve öldürmek yerine, yaşa-
mayı ve yaşatmayı daha erdemli, 
daha cazip bir seçenek olarak öne-
ren bir ses duymadık. 

O ‘öfkeli Kürt gençleri’nin ölme ve 
öldürme kapasiteleri BDP’liler için 
bir dert değil, bir imkân, bir koz, 
bir sermaye.

Sonuçta PKK bugün daha fazla 
Kürt gencini dağlara çekmek için 
inanılmaz taktikler yürütüyor. 
Zor bela zapt edilen öfkeli, nef-
ret dolu gençler yok. Zorla dağa 
çekilen, dağa kaçırılan ve sonuçta 
ölüme gönderilen gariban Kürt 
gençleri var. Bir siyasetçinin ra-
hatlıkla bir demeçle verebileceği 
bir mesajı, bu yolla iletmek yerine 
dağa zorla kaçırılan o Kürt genç-
lerinin kanları mürekkep edili-
yor. O Kürt gençlerinin gereksiz 
yere döktükleri kanlarla iletilen 
mesajlar aslında Mecliste BDP’li 
milletvekillerince çok daha iyi ile-
tilemiyor mu?

Anladık, PKK bu mesajı iletmek 
üzere BDP’yi yetkilendirmiyor. 
BDP ise aslında isterse kendi ala-
nını genişletebileceği manevralara 
bile girişmiyor. İsterse diyoruz, 
çünkü PKK’ya terörist demesiyle 
ilgili beklentileri geçtik, demeyi-
versin, ama PKK’nın vesayetine 
karşı siyasetin, hayatın, müzake-
renin şansını daha fazla artıracak 
imkânları yok değil. O imkânları 
kullanmasını beklemek BDP’den 
fazla bir şey beklemek anlamına 

gelmiyor. Bunu yapmak yerine 
‘öfkeli Kürt gençleri’ edebiyatı 
yaparak Kürt gençlerini daha fazla 
kışkırtmakla, PKK’nın bugünlerde 
çok daha fazla muhtaç göründüğü 
insan kaynağına dağın yolunu 
göstermekle meşgul oluyor.

Aslında bugün siyaset zemininde 
gelinen noktada bir tek Kürt gen-
cinin hayatını ortaya koymasını 
gerektirecek hiç bir sorun alanı 
kalmış değil. Çözüm atmosferini 
şimdiye kadar devletten yana 
bozan hiç bir faktör yok. Silahla-
rın bırakılabilmesi için telaffuz 
edilen şartlar, şu ana kadar yapı-
lanların karşısında devede kulak 
mesabesinde kalmış durumdadır. 
Türkiye’de devletin Kürt sorunu-
nu doğuran paradigması kökten 
değişmiştir. Eski paradigmada 
imkansız olan her şey yeni para-
digma altında çözüme açık hale 
gelmiştir. Eski paradigmada siya-
sete tamamen kapalı olan Kürt 
sorunu, sonuna kadar siyasete 
açılmıştır.

Bu saatten sonra sanki hiç bir 
şey yapılmamış gibi davranılarak 
halen AK Parti’nin yönetimindeki 
devletin bir inat içinde imiş gibi 
sunulması en hafif ifadesiyle an-
layış kıtlığından, ne yazık ki daha 
gerçekçi ifadesiyle kışkırtıcılıktan 
ileri geliyor. PKK veya BDP’nin 
çözüme yanaşmamak dolayısıyla 
bu taammüden anlayışsızlıkları, 
anlamazdan gelmeleri anlaşılabilir 
bir şey de, sözüm ona demokrat-
liberal tarafsızların bu kışkırtıcı 
yaklaşımlarını anlamak mümkün 
değil.

Bir gece Türkiye’yi kurtaran, 
kahraman ilan edilen başbakanın 
PKK’nın veya BDP’li siyasetçilerin 
akıl almaz sözlerine karşı verdiği 
bazı tepkilerle, bir anda milliyetçi-

liğe teslim olmuş olarak 
gösterilmesi, ne yazık ki 
bu yaklaşımların sadece 
dengesizliğini göstermi-
yor; basiretsizliğini, an-
layış kıtlığını ve dünyayı 
analiz etmedeki kifayet-
sizliklerini de gösteriyor. 
Allah muhafaza kalıpla-
rına bakıp bu kalemleri 
kılavuz etmeye kalkışa-
nın ne dengesi kalır ne 
istikameti.

Başbakan, kanların dur-
ma ihtimalini değerlen-

dirmek üzere gerekirse İmralı’ya 
hemen MİT müsteşarını göndere-
bileceğini açıkladı. Daha fazlasını 
yapabileceğini de ima etti. AK 
Parti’nin ve Erdoğan’ın bütün de-
ğişim iradesini veya kapasitesini 
kaybetmiş olduğunu, milliyetçiliğe 
teslim olduğunu yazanların, baş-
bakanın siyaset marjını ne kadar 
geniş tutabildiğini sergileyen bu 
yaklaşımlarını bir kez daha duy-
duklarında, bırakınız kendisine 
veya partisine, onları takip eden 
okurlarına çok ağır bir özür borç-
ları oluştuğunu düşünmüyor ol-
maları apayrı bir sorun.

Evet, aslında başbakan ve AK Par-
ti baştan itibaren siyaset marjını 
alabildiğine geniş tutan bir yakla-
şım sergiliyorlar. Bu genişlik siya-
seten karşı tarafa eğilip bükülme-
yi, onların maksimalist taleplerine 
kayıtsız şartsız teslim olmayı ge-
rektirmez tabi. Türkiye’de herkes 
siyaset marjını aynı ölçüde geniş 
tutsaydı birçok sorunumuzun 
üstesinden herhalde başka türlü 
gelirdik.

Bir Mazeret Söylemi :
“Öfkeli Kürt Gençleri”…

PKK bugün daha fazla 
Kürt gencini dağlara 
çekmek için inanılmaz 
taktikler yürütüyor. Zor 
bela zapt edilen öfkeli, 
nefret dolu gençler yok. 
Zorla dağa çekilen, dağa 
kaçırılan ve sonuçta 
ölüme gönderilen 
gariban Kürt gençleri 
var. Bir siyasetçinin 
rahatlıkla bir demeçle 
verebileceği bir mesajı, 
bu yolla iletmek yerine, 
dağa zorla kaçırılan 
o Kürt gençlerinin 
kanları mürekkep 
ediliyor. O Kürt 
gençlerinin gereksiz 
yere döktükleri kanlarla 
iletilen mesajlar 
aslında Mecliste BDP’li 
milletvekillerince çok 
daha iyi iletilemiyor 
mu?
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It has been a while since an 
expression used by BDP 
members’ saying that they 

are unable to control the enraged 
Kurdish youth and that it will be 
impossible to stop them is being 
used in different environments. 
It is clear that this unacceptable 
situation has no social response. 
For Kurdish politicians this 
discourse is a stance rather than 
a determination. A discourse 
of excuse to escape from 
responsibility. 

In fact if it remained only 
as an excuse to escape from 
responsibility it might have 
been partially understandable, 
however the typology of a 
politician who does not exceed 
own limits is something we are 
familiar with. Probably such a 
politics type is one of the most 
valid habitus of the Turkish 
politics.

But is this real case? Do the BDP 
politicians sacrifice themselves 
to prevent Kurdish youth 
from conducting very mean 
actions? If so, BDP deserves a 
big appreciation for protecting 
both the country and the 
Kurdish youth from very violent 
circumstances.

However this is not the case. 
BDP has prioritized to use the 
Kurdish youth, which in fact 
exist as a reality, as a trump in 
politics. Rather than soothing 
the youth, they prefer to 
threaten the society with their 
existence and consider such 
a situation as a gain for their 
politics. In doing this they 
provoke the youth more.

So far we have not heard any 
voice from BDP suggesting 
the Kurdish youth living as a 
more appetizing option when 
compared to dying and killing. 
Dying and killing capacities of 
the “enraged” Kurdish youth is 
not a matter of worry for BDP; 
rather it is an opportunity, and a 
trump.

After all PKK implements 
unbelievable tactics to attract 
more youth to the mountains 
nowadays. In fact there are no 

enraged Kurdish youth not being 
able to be controlled; however 
there are poor Kurdish youth 
forced to the mountains to die 
and kill. Is it not possible to 
transmit the message given by 
the bloods of the Kurdish youth 
easily via the politicians of BDP 
at the parliament?

Well we know that PKK does not 
authorize BDP to transmit this 
message. BDP on the other hand 
does not attain any maneuvers 
to widen its area. We have now 
refrained from requesting them 
to consider PKK as a terrorist 
organization, let them not do so; 
however we know that they still 
have opportunities that would 
increase the chance of politics, 
life and dialogue against the 
PKK. It is not a big expectation 
to expect such an attitude from 
BDP. On the contrary, BDP is 
busy with provoking Kurdish 
youth with the discourse of 
“enraged Kurdish youth” and 
show them the way to the 
mountains.

In fact in the present political 
area, there is not a single 
problematic area remaining 
that is worth loss of the lives 
of the Kurdish youth. State has 
so far not violated the solution 

environment. The paradigm of 
the State against the Kurdish 
problem has changed totally. 
Everything considered as 
impossible in the old paradigm is 
now open to solution under the 
new one. Kurdish problem, which 
was closed to politics in the old 
paradigm, is now totally open to 
politics.

Showing the AK Party lead state 
in a situation of obstinacy occurs 
from lack of understanding, 
and in more realistic way 
from provoking. PKK-BDP’s 
attitude is understandable; 
but is impossible to see the 
same attitude of the so called 
democrat-liberal wing.

Presenting the Prime Minister, 
who was announced a hero in 
a fortnight, as submitting to 
nationalism due to his reactions 
to unbelievable demands of PKK 
and BDP does not only show the 
unbalanced approach, but also 
shows lack of foresight, lack of 
understanding and inability to 
analyze the world. Those who 
intent to be guided by such 

people will lose their balance and 
direction.

The PM announced that he was 
ready to send the Head of the 
Intelligence Service (MİT) to 
İmralı Island (where PKK leader 
Öcalan is jailed) to stop the 
bloodshed. He implied he could 
do even more. Having heard such 
attempts and remarks from the 
PM, those who write that AK 
Party and PM Erdoğan have lost 
the momentum of change and 
have submitted to nationalism, it 
is a big problem that they still do 
not believe they should apologize 
from their readers, leaving aside 
PM and his party.

In fact PM and AK Party are 
following a very wide political 
margin from the very beginning. 
Of course this does not require 
surrendering to all maximalist 
demands or compromise 
politically. In case everyone 
in Turkey had followed such a 
wide political margin we would 
have easily solved most of our 
problems.

Prof. Dr.
Yasin AKTAY

An Expression of Excuse:
“Enraged Kurdish Youth”…

PKK implements 
unbelievable tactics 
to attract more youth 
to the mountains 
nowadays. In fact there 
are no enraged Kurdish 
youth not being able to 
be controlled; however 
there are poor Kurdish 
youth forced to the 
mountains to die and 
kill. Is it not possible to 
transmit the message 
given by the bloods of 
the Kurdish youth easily 
via the politicians of 
BDP at the parliament?
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Ramazan
TOPRAK

ki “0-sıfır” atlanmış, 
Alın size iki yıl daha, 2014 yılı so-
nuna kadar.. 
2014’ü zamanın sonu, dünyanın 
sonu diye 
Yorumlayıp üzülenler! varsa onla-
rı da sevindirelim.. 
Mayıs 2012’de yeni keşfedilen, 
“maya kralı ile 
Krala eşlik eden esrarengiz yar-
dımcılarına ait 
Renkli duvar çiziminde” ne sırlar 
varmış, ne sırlar(!).. 
Teksaslı arkeolog David’e göre, 
“renkli boyalar, 
Maya takviminin milyonlarca, 
milyarlarca, hatta 
Oktilyonlarca yıl daha devam ede-
ceğini” müjdeliyor(muş).. 
Antik maya kenti Xultun’da şu ana 
kadar yapılan keşifler, 
Şehrin binde 1’lik kısmını bile 
kapsamıyor(muş), üstelik 
Önemli bir kısmını da hırsızlar 
alıp götürmüş, 
Hîn-i hâcette lâzım olur! diye.. 
 
Yok maya takvimiymiş.. 
Yok nostradamus’un 
kehânetleriymiş.. 
Yok bilmem kâhin falankeş’in 
kehânetiymiş.. 
Habire 2012 kehânetlerini dinli-
yoruz, birkaç yıldır.. 
Siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik 
içerikli kirli senaryolar, 
Uydurma takvimler veya 
kehânetlere giydirilerek 
Hedef bölgelerdeki toplumlar ile 
dünya kamuoyunun, 
Oluşması mutlak tepkileri önce-
den test ediliyor, 
Toplumların direnç noktaları tes-
pit ediliyor, 
Buralara özel hedef yumuşatma 
yöntemleriyle 

Adı bizde saklı üst düzey görevli-
nin,  
Fıkra gibi bi’olayı.. yarım asır ka-
dar önce.. 
Mezkûr kişi İran’ı ziyaret ediyor.. 
nezaketen, 
Ev sahibi ülkeye hürmeten hazır 
konuşma metnini, 
“Mööö ... yılları arasındaki Pers 
İmparatorluğu..” diye 
Okuyup hiçbir şey yokmuşçasına 
devam edince gülümsemeler.. 
Milattan Önce(MÖ) kısaltmasını 
“mööö” diye okumuştur.. 
Maya takvimini de böyle okuyan-
lar, elbette 
Görev! Gereği konuş’maya, görev-
lerini yap’maya başlamışlarsa, 
Ki öyle zamanlar olduğu, büyük 
acılar yaşandığı içindir ki 
Et-tırnak misali kardeşliğimiz 
bozul’maya yüz tutmuş.. 
 
Orta Amerika.. başlangıcı bilin-
memekle beraber 
Yükselişe geçtiği MÖ.600 ile siyasi 
kargaşalarla 
Çöktüğü söylenen MS.900 yılları 
arasında yaşamış 
Maya toplumuna izâfe edilen tak-
vime şöyle bi’bakalım.. 
Maya, özümleme/fermantasyon/
ekşitme.. 
Maya takvimi, maya’landırma, 
ekşitme takvimi.. 
Siyasi maya’landırma/fermantas-
yon ise, stratejik 
Siyasi hedefleri özümseterek so-
nuca varmak demek.. 
Uzun yıllardır çook farklı versi-
yonları vizyona sürülse de 
2009 versiyonuna göre 21 Aralık 
2012 günü, 
Hem zamanın son günü 
olacak(mış), 
Hem insanlığın yükselişinin baş-
langıcı olacak(mış).. 
Herhalde insanlığı bitirmeye çalı-
şanlar yapacak bunu.. 
Nasıl mı? “Medeniyetler Çatışma-
sı” projesiyle.. 
‘Amaç ile araçlar çatışıyor’ mu de-
diniz? 
Orasını karıştırıp oyunbozanlık 
yapmayın(!) siz de! 
O kadar kusur kadı kızında bile 
yok mu? 
‘İslâm ülkeleri aydınlan’maya de-
ğil, 
Aksine karartıl’maya başladı’ mı 
dediniz? 
Allah aşkına söyleyin, siz kimden 
yanasınız(?!).. 
 
2011 ve 2012’de, yıllardır beraber 
oldukları kişilerin 
Birer birer ortadan kaldırılmaları 
bile yeterli olmamış.. 
Ki bu yılın başlarında iki yıl daha 
eklendi.. hesabı nasıl mı? 
Maya takviminden kullanılan gre-
goryen takvimine geçilirken, 
MÖ.1’den MS.1’e geçilirken arada-

Çünkü dünyanın neresinde önem-
li bir sorun olsa, örneğin, 
Aylar önce Suriye’ye müdahale 
gündeme gelince, 
“Kasım ayını bekleyin” dedi.. yine, 
Yunanistan’ın Euro’dan atılması 
gündeme gelince, 
Obama, Avrupalı liderlere mektup 
yazarak, 
“Kasım ayına kadar Atina’ya elle-
meyin” dedi.. 
Hedefi, yalnızca seçimi kazan-
makla mı sınırlı? 
Obama, seçimleri kazanırsa mı 
kıyamet kopacak, 
Kaybederse mi belli değil, takvim-
de gösterilmemiş(!), henüz.. 
 
Dönem, emperyal ülkeler için 
Zâlimliği, eşkıyalığı 
maya’landırma dönemi.. 
Seyreden ülke ve toplumlar için 
Önce maya’lan’maya, 
karıştır’maya başla dönemi.. 
Sonra saldır’maya, vur’maya başla 
dönemi.. 
Takvimciler, kâhinler ile 
kehânetleri, 
Zamanın veya dünyanın sonunu 
getiremeseler bile 
Çıkarları için insanlığın sonunu 
getirmeye çabaladıkları kesin.. 
Çoğu İslâm ülkesinde insanlık can 
çekişiyor.. sonucu mu? 
Takvimciler ve kâhinler karşısın-
daki tutumlarına bağlı.. 
 
Sözün özü, 
Geleceğini doğru kurgulamayanlar 
için, 
Çuvalla’maya, çarpıl’maya, 
ağla’maya devam.. 
Maya’landır’maya son vermenin 
yolu mu? 
Üzerine “çifte kırmızı çizgi” atıl-
masından geçiyor..

Dirençler kırılıyor ve mutlak zayi-
atları azaltılıyor.. 
Ki, hem ağır ve acı sonun faturası 
kendilerine kesilmesin.. 
Ki, hem senaryolar gerçeğe dönüş-
türüldükten sonra 
“Kimlerin, nasıl maya’landığı, 
nostradamuslandığı” 
Anlaşılsa bile geri dönüşü olma-
sın.. 
Tüm takvimlerin ve kehânetlerin 
ortak noktasının, 
Ortadoğu, Kafkaslar ve Güneydo-
ğu Asya merkezli 
İslâm ülkeleri olması, tesadüf(!).. 
 
“Medeniyetler çatışması” senaryo-
suyla 
Toplumların çatışmasının fikrî 
altyapısı hazırlandı.. 
Uygulama senaryolarıyla da çatış-
malar sokağa taşındı.. 
Halen hem İslâm ülkeleri ve hem 
toplumları, 
Kendi içlerinde, düne kadar yok-
tan sebeplerle ufalanıyor.. 
Küçük, etkisiz, batı yörüngeli ya-
pılara dönüştürülüyor.. 
Maya’landırma takvimi ve 
kehânetler ile 
‘İslâm ülkelerinde yaşananlar pa-
ralel’ mi dediniz? 
Aynı tesadüf(!).. niye mi? Roman-
tik takılan toplumlar için 
Antik maya takvimi, romantik 
maya’landırma takvimi.. 
Romanını İslâm dünyası okuyor.. 
da, tik’i mi? 
Şimdilik kaydıyla “o” bizde kalsın.. 
 
Yine tesadüf bu ya, 
Kıyamet bu yılın Aralık ayında, 
ABD Başkanlık seçimi ise Kasım 
ayında.. 
Obama, Kasım’daki seçimi tekrar 
kazanır mı, belirsiz.. 

Maya Takvimi…
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the world  
And are sad! Let’s merry them all 
.. 
There are dozens of newly 
discovered secrets in May 2012,
 What secrets (!) were hidden in 
the  “wall drawing of the king of 
Maya 
accompanied by his mysterious 
assistants”..  
According to archaeologist David 
from Texas, “ color paints herald 
(assumed) that, 
Mayan Calendar will last millions, 
billions, and even octillion 
years “... 
Discoveries made so far in an 
ancient Mayan city of Xultun’da, 
Does not include even the 
thousandth part of the city, 
moreover, 
The thieves took away an 
important part, 
Just in case it might be necessary! 
I ..
 
So called Mayan Callendar .. 
So called Nostradamus’ 
prophecies.. 
Or the prophecies of someone 
else’s...  
We have been listening to the 
prophecies of 2012, for a few 
years .. 
By embodying dirty scenarios 
with a content of 
Political, social, cultural, economic 
issues 
In so called calendars or 
prophesies
Public opinion in the target 
regions, 
Are pre-tested, 
Points of resistance in societies 
are pre-detected, 
With specific target smoothing 
methods are being applied there 
Resistances are broken and 
absolute casualties are being 
reduced.. 
So, the heavy and painful invoices 
are being made out.. 
So, when the scenarios become 
real  
For those “Whoever call out 
Mayan, whoever call out 
Nostradamus” 
No return would be possible.. 
Common point of all the 
calendars and prophecies, being 
Islamic countries of Middle 
Eastern, the Caucasusian and 
South-East Asian-based is a 
coincidence (!) 
 
“Clash of civilizations” scenario  
Prepared the idea of 
infrastructure of the clash of 
communities conflict.. 
With the application of the 
scenarios the conflict has moved 
to the street.. 
Currently, both the Islamic 
countries and communities, 
Themselves, have been crumbling 
with no reasons .. 
They are being turned into small, 
inefficient, western structures.. 
Did you say the mayan calendar 

Name of the top-level official is 
confidential
A joke like event.. Half a century 
ago .. 
Aforementioned person visited 
Iran.. As a courtesy, 
He started his speech to the host 
country, 
“ The Persian Empire between the 
years ....BCccc” and continued as 
if nothing awkward was going on, 
the giggling.. 
He read the abbreviation Before 
Christ (BC), as “BCccc”  
If those who read the Mayan 
calendar, as a task of course, 
Began to do their task! Give 
speech! as were required!  
That it once was, when great 
sufferings were experienced 
Our meat-and-nail like 
brotherhood began to 
deteriorate..

Let’s look at the calendar 
attributed to Mayan Society 
In central America .. Whose onset 
is unknown, 
That lived between 600B.C and 
said to be collapsed in 900 A.D. 
because of  political turmoil  
Maya, assimilation / fermentation 
/ embitterment .. 
The Mayan calendar, 
fermentation, embitterment 
calendar.. 
Political fermentation means, 
assimilation of the strategic 
Political objectives.. 
Although different versions of the 
it have been driven vision for soo 
many years,  
According to the version of 2009 
on December 21, 2012, 
It will both be the last day of the 
time (hypothesized), and 
It will be the beginning of the rise 
of humanity (hypothesized) .. 
Probably it would be those who 
try to finish humanity.. 
How? Within the process of 
“Clash of Civilizations”! .. 
Did you say ‘ the aim and the 
means are conflicting ‘? 
Do not mix that part and be a 
party pooper (!)! 
Even a daughter of a king has a 
flaw 
Did you say ‘Islamic countries 
have become darkened instead of 
being enlightened? 
For God’s sake, tell us which side 
you are for (?!) ..

It was not enough to see the 
people who were with them 
Through those years in 2011 and 
2012  
Earlier this year, two more years 
were added.. How do we count? 
During the transition from the 
Mayan calendar to the Gregorian 
calendar, 
“0-zero” is omitted between B.C1 
to A.D.1  
Here are two more years, until the 
end of 2014 .. 
If there are those who interpret 
2014 as the end of time, end of 

and prophecies 
Are ‘Parallel with events in the 
Islamic countries’? 
The same coincidence (!) .. 
why? The novel written for the 
romantic societies 
The ancient Mayan calendar, 
romantic Mayan calendar.. 
Is read by the Islamic world.. 
 
Another coincidence is, 
Judgment day is in December of 
this year, 
U.S. presidential election is in 
November .. 
It is uncertain if Obama 
won again in the election in 
November.. 
Wherever there is a serious 
problem in the world, for example  
The intervention in Syria at 
agenda several months ago,  
“Wait for the month of 
November,” he said again, 
When the disposal Greece from 
Euro became an issue 
Obama wrote a letter to European 
leaders, 
“Do not interfere Athens until 
November“ he said .. 
Is his objective limited with only 
to win the elections?  
If Obama wins the election, would 
it be an imminent apocalypse, 
Is not clear if he loses,  it isn’t 

shown (!) in the calendar, yet ..

It is the time of, for the imperial 
countries 
Resurrection of cruelty, banditry.. 
For the countries and 
communities 
Staring..
It is time for resurrection and mix 
first.. 
Then period of attack, shoot 
starts.. 
Calendrics, prophets and 
prophecies, 
even they don’t bring the end of 
the world or time,  
They try to bring the end of 
humanity for their own benefit, 
for sure.. 
In most Islamic countries, 
humanity is dying ..And the 
result? 
It depends on their own attitude 
towards the calendrics and the 
prophets..  
 
To sum up, 
For those who are not able to 
fictionalize the future  
Would continue to fail, fall and 
cry..  
The way to end up believing in 
Mayan Calendar is
To cross out it with “double red 
line”..

The Mayan Calendar
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Üniversitelerimizin hâl-i pür 
melâli hepimizin malumudur. 
Tanzimat’tan itibaren Osmanlı 

devlet ricali ve münevverleri maarifin 
ıslahına gayret ettiler. Klasik medrese 
eğitiminin devrin ihtiyaçlarına ce-
vap verememesinden hareketle önce 
mekteplerin çeşitlendirilmesi yoluna 
gidilmişti. Esasında Tanzimat’a kadar 
mahkemelerde ve kalemlerde devletin 
kâtip ihtiyacını karşılayan medrese-
ler, topyekün batılılaşma hamlesine 
mukâbil hamle yapamadılar. İsteselerdi 
de yapamazlardı; o ayrı bir konu. Dev-
letin yeni konseptine ayak uydurabil-
mek için medreselerin kendini inkar 
etmeleri gerekirdi ki, mümkünâtı yok-
tu. İsyanlardan bıkmış usanmış olan 
Osmanlı devlet tecrübesinin tarzına 
uygun olarak medreseler, âdetâ ölüme 
terkedildi.

Devrin siyâsî ve diplomatik çalkantıları 
arasında gerçekleştirilemeyen maarif 
hamlesini, Sultan II. Abdülhamid’e 
borçluyuz. Yeni bir kavga gürültüye 
meydan vermeden Sultan Hamid 30 
sene içinde laik eğitimi İdâdiler ve 
Sultânîler vasıtasıyla tüm ülkeye yay-
dı. Burada kastedilen din eğitiminin 
haricinde bir müfredatla, bürokrasinin 
her kademesinde istihdam edilmeye 
hazır münevver bir genç neslin yetişti-
rilmesidir. Saltanatını, çoğu sonraları 
İttihatçı olan bu münevver genç nesil 
onun elinden alacaktır. Bu da tarihin 
cilvesi olsa gerek. Sanılanın aksine, 
medreseleri Tanzimatçılar değil, mo-
dern ve laik eğitimi memleketin her 
tarafına yayan, inşaatlarını çektirdiği 
fotoğraflarla sürekli takip eden ve taş-
raları ihya eden Sultan Hamid’in siya-
seti öldürmüştür.

Ne Şeyhülislâm Hüseyin Hüsnü Efendi 
zamanında hazırlanan 1910 tarihli 
Medâris-i İlmiye Nizamnâmesi, ne de 
1914’te Şeyhülislâm ve Evkaf-ı Hü-
mayun Nazırı Ürgüplü Mustafa Hayri 
Efendi’nin gayretleriyle neşredilen 
Islâh-ı Medâris Nizamnâmesi medre-
seleri kurtarmaya kâfi gelecektir. Bu 
ıslahat teşebbüsleri sırasında Maarif 
Nezareti’nin mekteplerine benzetilme 
gayretiyle müfredatlarına Batı Dilleri, 
Farsça, Tarih, Coğrafya, Heyet, Me-
kanik, Müsellesat, Hikmet-i Tabiiye, 
Kimya, Resim, Terbiye-i Bedeniye, Hıf-
zısıhha, Usûl-i Defteri, İlm-i İçtimai, 
İlm-i Nefs, Felsefe, Malumat-ı İktisa-
diye ve Maliye gibi dersler konmuş-
tur. Mamafih, ıslahatın ilkini Balkan 
harpleri, ikincisini Cihan Harbi akim 
bırakmıştır.

Cumhuriyet daha baştan ıslah fikrini 
terk ederek 1924 Tevhid-i Tedrisat 
Kanunu’yla farklı bir model denedi. 
“Türkiye dâhilindeki bütün müessesât-ı 
ilmiye ve tedrisiye Maarif Vekâletine 
merbuttur” ve “Şer’iye ve Evkâf Vekâleti 
veyahut hususi vakıflar tarafından idare 
olunan bi’l-cümle medrese ve mektepler 
Maarif Vekâletine devir ve rabtedilmiş-
tir” maddeleri 85 sene sonra Gülhane 
Hatt-ı Hümâyunu’nun ruhunu uygula-
maya koydu.

Filhakika, sadede gelecek olursak, 
tarihi süreçte farklı bir model olan 
yükseköğretimin Cumhuriyet tarihi 
boyunca hep devlet ricâline ayak bağı 
olduğu düşünülmüştür. Kat’î çözüm 
olduğu düşünülen, ama zamanla başka 
yan tesirleri çıkan ve hep aceleye gelen 
çareler aranmıştır. 1933 Üniversite 
Reformu’nun, 1960 İhtilâli’nin ve 1980 
darbesinin üniversitelerde onulmaz 

yaralar açtığı inkâr edilemez hakikat-
lerdendir.

Dikkat edilecek olursa, yukarıda sayı-
lan dönüm noktalarına ilişkin yapılan 
bütün yayınlar (kitaplar, makaleler, 
tebliğler) meseleye ideolojik yakla-
şır. Hocaların ve mezunların ilmî 
müktesebâtı, yaptıkları araştırmalar, 
neşriyat kalitesi, müfredâtın durumu, 
devlete ve millete katkısı, batıdaki mu-
adilleriyle mukayesesi gibi konuların 
yakınından bile geçilmez.

Osmanlı medreselerinin durumunun 
aksine, Cumhuriyet üniversitelerindeki 
kavga, “ele geçirme” üzerine kuruludur. 
Osmanlı medreseleri üzerindeki ısla-
hat münakaşaları müfredat, talebenin 
durumu, hocaların maaşı, binaların 
yetersizliği, tedrisâtın kalitesi etrafın-
da döner. 

Osmanlı devlet yapısı içinde reâyâ için 
medreseler, askerî sınıfa dâhil olma 
kapısıydı. Okuma-yazmanın son derece 
düşük olduğu toplum içinde medrese 
eğitimi bir nevi sınıf değiştirme me-
kanizmasıydı. 1950’lere kadar köy 
nüfusunun yoğunluğu, yükseköğreti-
min halktan uzak kalmasını sürdürdü. 
Sonraki yıllarda temposunu artıran 
şehirleşme oranı, beraberinde eğitim 
talebini de getirdi. (Artan) Demokrasi-
nin gereği olarak devlet bu haklı talebe 
imkânlar nispetinde cevap veriyor. 
Ancak talep çok güçlü olduğundan, 50 
sene önce şehirlerin etrafının gece-
kondularla sarılması gibi, maarifimiz 
de gecekondu üniversitelerle sarılmış 
durumdadır.

Gecekonduları kaldırmak için hükü-
met 50 sene sonra kapsamlı adımlar 
atabildi. Üniversitelerimiz için bekle-
yecek 50 değil, 5 seneye bile taham-
mülümüz yoktur. Çünkü bunun ağır 
faturasını gelecek nesiller ödeyecektir. 
Kastettiğim, pek çok eksiği olan yeni 
üniversiteler değildir. Birkaçı hariç, 
eski ve yıllanmış üniversitelerin bile 
üniversite vasfını kaybetmiş olmasıdır. 
Tıp ve mühendislik fakülteleri hariç, 
bölümlerin çoğu acınacak haldedir. 
Yapılan yayınlar, sürdürülen projeler, 
tayin ve terfi mekanizması, dünyaya 
izah edemeyeceğimiz ayıplarla doludur. 
Kamuoyu ve yükseköğretim câmiası ise 
genişleyen piyasadan haz duyarak olan 
biteni seyretmekle meşguldür.

Yükseköğretimdeki hoca kadrosuna 
dâir ayıplarımızı hatırlatacak olursak:

•	 İngilizce bilmeyen hocalarla sürdür-
mekte olduğumuz üniversite yapısının 
hiçbir istikbâli yoktur. Günümüzün 
“Lingua Franca”sı olan İngilizce, ilmî 
sahaya tümüyle hâkimdir. Sosyal 
bilimlerde Arapça-Farsça’nın yanı 
sıra, Fransızca, Almanca, İtalyanca 
ve İspanyolca’ya ihtiyaç duyulduğu 
vâkidir. Ayrıca sosyal bilimler alanında-
kiler Osmanlıca bilmezlerse, Cumhuri-
yet öncesine dair hiçbir orijinal kaynak 
okuyamadıklarından, başkalarının na-
killeriyle yetineceklerdir. Bundan 500 
sene önceki medreselerimizde ilim dili 
olan, çok iyi bir Arapça ve Farsça öğre-
timi vardı. Bu hususta 500 sene geride 
olduğumuzu bilerek tedbir almak ge-
rekecektir. Engelleri kaldıralım derken 
65’e düşürülmüş olan ÜDS (Üniversite-
lerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı) barajı, 
sadece evinin yolunu bulacak kadar 
yabancı dil bilgisini kâfi görmektedir. 
Bu kadarcık lisan bilgisiyle ilmî araştır-
ma yapılamayacağı âşikardır.

•	 Üniversitelerde yabancı dil öğre-
timinin önündeki mahkeme engeli 
kaldırılmalıdır. Nereye alt, nereye üst 
geçit yapılacağına bile müdahale eden 
yüce Türk adaleti, kimlere yabancı 
dil öğretilebileceğine de karar vermiş 
durumdadır. Türkçe eğitim verilen 
üniversitelerde zorla İngilizce hazırlık 
okutulamayacağına hükmeden mahke-
melerimiz, talebeleri İngilizce öğrenme 
zahmetinden kurtarmıştır. Rektörlük-
ler, (güya) en az % 30 İngilizce müfre-
datlı ders ekleyerek hile-i şer’iyye yolu-
nu bulmuşlardır. Yabancı dil öğrenme 
hakkını tekrar kazanmak için Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’ne müraca-
at edilmelidir. Yabancı dille eğitim ile 
yabancı dil öğretimi arasındaki farkı 
henüz öğrenebilmiş değiliz. Bu hususta 
Tanzimat Osmanlısı ile aynı kafadayız.

•	 Öğretim üyelerinin maaşları o kadar 
düşüktür ki, bugün bir ilkokul öğret-
meniyle doçente ödenen aylık ücret 
aynı miktardadır. Tıp ve mühendislik 
bölümlerindeki hocaların danışmanlık 
ve ek gelir imkânları sosyal bilimlerde 
sınırlı olduğundan, düşük maaşa talim 
etmiş olanların çoğu, ancak emekli ol-
dukları zaman özel üniversitelerde ders 
vererek âhir ömürlerinde dişe dokunur 
para yüzü görmektedir.

•	 Düşük maaşa talim eden hocalar, 
aynı minval üzere, amele yevmiyesin-
den daha düşük olan saat ücretiyle ek 
dersler vererek geçimini sağlamaktadır. 
Lisans derslerinin isimlerini değiştire-
rek benzer konuda master ve doktora 
dersleri açmak ve çok sayıda talebeyi 
bu programlara kaydederek adam başı 
danışmanlık ücretine tamah etmek, 
bulunan çarelerden biridir. Hocaların 
danışmanı olduğu çok sayıda talebenin 
ödevlerini ve tezlerini okumaya vakti 
yoktur, o başka. 

•	 Terfi için asistanlığa bir kere girildi 
mi, eninde sonunda profesör olarak 
emekli olmak garantidir Türk üniver-
site sisteminde. Askeriyeye her girenin 
general olması gibi bir şeydir bu aslın-
da. Doçentlik alındıktan sonra 5 yılın 
ardından zılliyetle profesörlük yolu 
açılır. 

•	 Akademik terfi için yayın teftişine 
ihtiyaç vardır. Üniversitelerde kurulan 
ilmî dergiler, kendi mezunlarını doçent 
yapma aracıdır. Bu dergilerde yayınla-
nan makaleler bağımsız bir teftişten 
geçmedikçe itibarı yoktur. Dışarıda iti-
bar gördüğünü de kimse iddia edemez. 
YÖK’ün asıl bu hususa eğilip, merkezî 
bir sistemle geriye dönük hakem ra-
porlarını isteyip teftişine ihtiyaç var-
dır. Aslında YÖK’ün yapması gereken 
başlıca işlerden biri, ilmi dergiler için 
merkezî bir akreditasyon sistemi kur-
maktır. Çoğu üniversite dergisinin bu 
akreditasyonu alamayacağı muhakkak-
tır. Bu arada akademik terfi için Citati-
on Index (Atıflar İndeksi) fetişizmine 
de son verilmelidir.

•	 YÖK, mevcut sistemi ihya etme gay-
retindedir. Kanser çok ilerlemiştir. Ateş 
düşürücü tedbirler hastayı adım adım 
ölüme götürmektedir. Nasıl sağlıkta, 
yargıda, ulaşımda, “olmaz” diyenler 
bir kenara bırakılarak doğru bilinen 
okunarak sonuç alındıysa, üniversite-
lerde de aynısı yapılmalıdır. Üniversite 
câmiası kendi yanlışları içinde çırpınıp 
durmaktadır. Cesaretli ve devrimci 
nitelikte tedbirler alınmadığı takdirde 
netice alma imkânı bulunmamaktadır. 
Kördüğümü çözecek İskender’in kılıç 

darbesidir.

•	 İleride çıkması muhtemel kaosa 
meydan vermemek adına, mevcut 
kadronun bütün hakları aynen baki 
kalmak şartıyla üniversitelerde yeni bir 
tayin terfi sistemi kurulmalıdır. Profe-
sörlük muadili için, mesela ordinaryüs-
lük tekrar ihdas edilerek, lisan bilgisi, 
yayınları, yürüttüğü projeler, yüksek 
lisans talebeleri değerlendirilmek kay-
dıyla bir paye kurulabilir. Doçentlik 
jürilerine ise sadece bu yeni hocalar 
girebilir. Maaşları da 4.000 Euro’dan az 
olmamalıdır. İşte yukarı kademedeki 
ateşi söndürecek ve hastayı adım adım 
iyileştirecek bir mini tedbir paketi. 
Mevcut profesörler ALES’i (Akademik 
Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş 
Sınavı) geçebilirler mi bilinmez.

Hem yeni, hem de eski profesörlere 
açık, merkezî bir seçme sistemiyle oluş-
turulacak bu mekanizma, istikbalin 
elit eğitim kadrosunu oluşturacaktır. 
Doçentlik için ayrıca kurulacak yeni 
seçme sistemi, onların üniversitedeki 
haklarını güçlendirmeli ve maaşlarına 
da yansıtılmalıdır. 2500 Euro’dan az 
maaş almayan bir “Yeni Türk Doçent”i, 
böylece ele güne muhtaç olmadan araş-
tırmalarını sürdürebilir. Asistanlık için 
yeni bir teklife şimdilik gerek yok, çün-
kü ufak çaplı bir tadilatla ayakta kala-
bilir. Ama kulağımıza geldiği kadarıyla, 
YÖK, AB’ye karşı sadece istatistikî sayı 
artışı hevesiyle doçent sayısını he-
sapsız kitapsız artırma heveslerinden 
derhal vazgeçmelidir. Bunlar günah-ı 
kebâirdendir.

Geçtiğimiz günlerde YÖK, eğitim ka-
litesini bir kademe daha aşağıya çeke-
cek yeni bir karar daha almış. Tezsiz 
yüksek lisans programları için ALES 
şartını bütün rektörlerin müttefikan 
muvafakatı ile kaldırmış. Bu sûretle 
sayıları yüzbinleri bulan açık öğretim 
mezunları yeni bir imtihana ihtiyaç 
duymadan master diploması da alabile-
cektir. Birkaç sene sonra doktora yap-
ma talebiyle üniversite kapılarına da-
yanacak olan bu kalabalığı durduracak 
tek çare doktora müracaatında ALES’i 
kaldırmak olacaktır.

Bu arada üniversite harçlarının kal-
dırılması çok yanlış bir adım olmuş-
tur. Bir hizmetin bedelini kullananın 
ödemesi esas iken, Ramazan çadırı 
gibi bedavaya sunulması verimliliğe 
zarardır. 500 liralık cüz’î bir miktardan 
vazgeçilmesi, bütçeye 1,5 milyon liralık 
ilave yük getirmiştir. Yukarıda zikretti-
ğim düzenlemelere harcanacak paranın 
kaynağı ise şimdiden kurumuştur.

Pirimiz Halil İnalcık, “Amerika’yı Ame-
rika yapan üniversitelerdir” der. 3000 
üniversite üst düzey araştırmalarıyla 
Amerika’yı sürekli ayakta tutarlar. Biz 
ise kör topal yürüyen mevcut sistemi 
daha da dejenere etme gayretindeyiz. 
2023 hedefine mevcut üniversite viz-
yonuyla ulaşmanın imkânsızlığı idrak 
edilerek gerekli stratejik tedbirler der-
hal alınmalıdır. Beyhûde gayretlerden 
netice alınamayacağını Yunus Emre 
bize asırlar öncesinden haber veriyor:

Kara taşa su koyarsan
Elli yıl ıslatır isen
Hemen taş gene bayağı
Hünerli taş olur değil

Yunus olma câhillerden
Irak kalma ehillerden
Câhil ne var mü’min ise
Câhillikten kalır değil

Doç. Dr. 
Bülent ARI

Profesörler ALES’e Girsin !
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We all know the state of our 
universities. Since Tanzimat 
period, the Ottoman 

government officials and intellectuals 
have tried to improve education. Classic 
madrasa education wasn’t enough 
for the needs of that period so firstly 
actions were taken to diversify the 
school types.  In fact, until Tanzimat 
period, madrasas were meeting the 
clerk needs of the state courts and 
offices but they could not keep pace 
with total Westernization move. Even 
if they wanted to they could not have 
done as well, that is a separate issue. 
To keep up with the new concept of 
the state madrasas should have to 
deny themselves that there wasn’t any 
possibility. Related to the style of the 
Ottoman state fed up with the rebellion 
madrassas were almost abandoned to 
death

We owed to Sultan Abdülhamid II for 
the educational move which could not 
be carried out because of political and 
diplomatic unsteadiness of the era. 
Without causing a new brawl Sultan 
Hamid spread secular education all 
over the country by means of high 
schools in 30 years. What is meant 
here is to educate a young generation 
ready to be employed at all levels of 
the bureaucracy through a curriculum 
apart from religious education. This 
intellectual young generation most 
of whom became members of Union 
and Progress Committee will take 
his reign from his hand. This is the 
quirk of history, I guess. Contrary 
to popular belief, the politics of 
Sultan Hamid spreading modern 
and secular education all over the 
country, following his construction 
by photographs taken and reviving 
provinces killed madrasas, not 
Tanzimat defenders. 

Neither Medâris-i Ilmiye charter 
dated 1910 prepared by Shaykh-al 
Islam Hussein Hosni Efendi nor the 
regulation of Islah-ı Medâris published 
with the efforts of Minister Mustafa 
Efendi Hayri from Urgup in 1914 would 
be enough to save madrasas. During 
this reform initiatives, courses such as 
Western Languages  , Persian, History, 
Geography, Mission, Mechanics, 
Chemistry, Painting, Public Health, 
Philosophy and Public Finance were 
included in school curriculums  of the 
Ministry of Education. However, first 
reform was interrupted by Balkan wars 
and the second one stopped by the 
World War. 

From the very beginning, the Republic 
tried a different mode with the Law 
on Unification of Education dated 
1924 and abandoned the idea of 
reformation. The articles stating 
that ‘all the educational institutions 
within Turkey were connected to the 
Ministry of Education’ and ‘private 
schools administered by Ministry of 
Foundations were transferred to the 
Ministry of Education’ put the spirit of 
Gülhane Hatt-ı Hümâyun into practiced 
85 years later. 

Matter of fact, if we come to the point, 
higher education which is a different 
model during the historical period 
was considered to be a hindrance to 
the state men throughout the history 
of the Republic. Remedies considered 
to be definite and rushing solution 
were sought but over time side effects 
appeared. It can not be denied that 
1933 University Reform, the 1960 
Revolution and the 1980 coup caused 

fatal wounds on universities. 

If considered, all publications in 
relation to the turning points issue 
above-mentioned have ideological 
approach. Scientific acquis of teachers 
and graduates, their research, the 
quality of publications, curriculum 
level, the contribution of the state 
and the nation, comparison with its 
counterparts in the west were not even 
close.  

Within structure of the Ottoman 
state the madrassas for rayah were 
the gateways to become a part of the 
military class. Madrassa education was 
a kind of a class change mechanism 
in the community having extremely 
low literacy rate. The density of the 
population of the village until the 
1950s has resulted higher education to 
be continuous to remain away from the 
public. Increased pace of urbanization 
rate in later years, also brought the 
demand for education with it. As a 
requirement of democracy the state 
responds to justify this demand within 
opportunities. But since the demand 
is very strong, our education was 
wrapped up in the slum universities like 
the cities wrapped around the shanty 
houses 50 years ago. 

The government was able to take 
comprehensive steps to remove slums 
after 50 years. We can not stand to 
wait for our universities even a 5 year 
in 50 years. Future generations will 
pay a heavy bill. I don’t mean the new 
universities with many lacks. Except 
for a few, even the old and the aged 
universities have lost their quality. 
Except medical and engineering 
faculties, departments are in a 
pitiful state. Publications, ongoing 
projects, assignment, and promotion 
mechanism, are full of shame that we 
can not explain to the world. The public 
and the higher education community 
is busy watching with pleasure what is 
going on in the expanding the market.

If we remind our shames to teaching 
staff in higher education briefly (to 
make a note in the name of history): 

•	 There is no future for structure 
of university that we continue with 
professors who do not know English.  
The English language, today’s “Lingua 
Franca”, dominated entirely to scientific 
field. French, German, Italian and 
Spanish, transpired are needed in social 
sciences as well as Arabic-Persian.  In 
addition, if people in the area of the 
social sciences do not know Ottoman, 
they will rest on others transfers as 
they are not able to read the original 
sources dated before the Republic. 
Madrasas had a very good teaching 
of Arabic and Persian the languages 
of science of that time for 500 years 
ago. We need to take measures in this 
regard knowing that we fell behind 
500 years. After UDS threshold 
(Interuniversity Council Foreign 
Language Examination) reduced to 
65, which means that foreign language 
skills seems to be accepted enough 
only to find your way home. It is 
clear that scientific research can not 
be accomplished with such a little 
knowledge of the language.

•	 Court obstruct for foreign language 
teaching in universities should be 
abolished. The great Turkish justice 
interfering even the place of footbridges 
and overpasses decided to whom the 
foreign language can be taught. Our 

courts judging that English language 
in prep classes wasn’t an obligation for 
universities with instruction of Turkish 
language saved students from the 
trouble of learning English.

•	 Rectorates found a way to cheat by 
adding (supposedly) at least 30% of 
English course to curricular. Students 
should apply to the European Court of 
Human Rights to be eligible to learn a 
foreign language. We haven’t learned 
yet the difference between education in 
foreign languages and foreign language 
teaching. In this respect, we have the 
same point of view as the Tanzimat 
Ottoman. 

•	  The salaries of faculty members are 
so low that the amount of monthly fee 
paid to associate professor is the same 
with the amount for elementary school 
teachers. consulting and additional 
revenue opportunities of  teachers in 
engineering and medicine departments 
is limited at social sciences, most of 
those who have low salary face the 
money in private universities when 
they are retired. 

•	 Professors to be stuck on a teacher 
salary provide additional living by 
giving lesson with a fee lower than a 
unskilled worker.  One way found is to 
change the names of undergraduate 
courses in order to open Master’s 
and doctoral courses, to register his 
students in these programs and save a 
large number of consultancy fees per 
head. Teachers do not have time to read 
Assignments and thesis of his large 
number of students.

•	 Once entered for the assistant, it 
is guaranteed eventually to become a 
professor in Turkish universities. After 
5 years being Associate professor the 
ownership to be a professor is assured. 

•	  Inspection of publications is 
needed for Academic promotion. 
Scientific journals of universities are 
the tools to make their own graduates 
associate professors. Unless the articles 
published in these journals pass 
through an independent inspection 
they are not recognized.  As no one can 
claim that they are respected outside. 
Higher Education Council (HEC) should 
work in this issue by inspecting the 
referee reports backdate in a central 
system.  In fact, one of the things HEC 
mainly has to do is to establish a central 
accreditation system for scientific 
journals. It is certain that most college 
magazine can not accredited. In the 
meantime, in order to achieve academic 
promotion Citation Index (Citations 
Index) fetishism should be ceased.

Higher Education Council strives to 
revive the existing system. It is a futile 
endeavor. Cancer is much spread. 
Fever-reducing measures lead patients 
to death. The government has chosen 
the wrong way by directing the matter 
to the university community. Right 
results are taken   in health, justice, 
public transport by ignoring those who 
says “no” the same thing must be done 
for universities. University community 
is struggling within its mistakes. 
If courageous and revolutionary 
precautions are not taken there is no 
possibility of getting the result. The 
sword of Alexander is the key to solve 
deadlock

In order to avoid possible chaos in the 
future a new system of assignment 
and promotion should be brought 

on condition that all rights of the 
existing staff are reserved. For the 
equivalence of Professorship, for 
example, distinguished Professorship 
may be  re-created. After an evaluation 
of language information, publications, 
projects carried out and the graduate 
students a position can be established. 
These new positions can be allowed to 
enter the jury of associate examination. 
Their salaries shall not be less than 
EUR 4000. This is a mini-package of 
measures to improve the patient and 
put out the fire on upper levels. Can 
professors right now pass Academic 
Personnel and Postgraduate Education 
Entrance Examination (ALES)? Allahu 
alem.

A mechanism created a centralized 
selection system open to both new 
and old professors will generate elite 
educational staff of the future. The 
new selection system also established 
for Associate Professors must 
strengthen their university rights 
and their salaries. a “New Turkish 
Assoc. Professor” with no less than 
2500 EUR salary can continue their 
research  without any need of others. 
There is no need for a new proposal 
to the assistantship they can survive 
with a minor refurbishment. But as far 
as we hear HEC should stop its plan 
immediately to increase the statistical 
number of professors only for EU. It is 
a sin. 

HEC has taken another new decision 
recently driving the quality of 
education down.  ALES requirement for 
post-graduate education programs is 
removed with the approval of rectors.  
In this way, hundreds and thousands 
numbers of Open University graduates 
can receive a master’s degree without 
the need for a new examination.  A few 
years later, the solution to stop this 
crowd at the gates of the university 
for PhD request will be the removal of 
ALES from PhD applications. 

In the meantime Abolition of university 
fees has been a very wrong step. It is 
such a destruction of the efficiency that 
a service for free like a presented food 
in a Ramadan tent as the price must 
be paid by its users.  Abandonment of 
less than 500 liras has an extra burden 
on the budget of 1.5 million liras.  The 
source of the money spent on the above 
regulations has already dried out.

Beyhûde gayretlerden netice 
alınamayacağını Yunus Emre bize 
asırlar öncesinden haber veriyor:

Our leader Halil Inalcık says “ what 
makes America is a great country is 
Universities”. 3000 universities are 
supporting America constantly through 
high-level research. On the orher hand, 
we strive to degeneration of a blind and 
failing system existing. After realizing 
the impossibility of achieving 2023 goal 
with current university vision necessary 
strategic measures should be taken 
immediately. Yunus Emre informed 
us that pointless efforts do not have a 
result centuries ago with these lines: 

If you put the black stone into water 
and wet it fifty years  
Now it is still a stone
But not a precious one

Yunus, don’t be one of ignorant 
Don’t be away from competent people 
What the ignorant believes 
Isn’t away  from ignorance

Doç. Dr. 
Bülent ARI

Proffessors should take Academic Personnel and 
Postgraduate Education Entrance Exam (ALES)!
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Biliyoruz hasma karşı koymasını, bizi can-
sız bırakma Allah’ım.

Bizi sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız 
bırakma Allah’ım.

Bizi yersiz, yurtsuz, yarınsız ve yalnız bı-
rakma Allah’ım.

Biz ki, bin yıllık kardeşlik dedik, bizi ayrı 
düşürme Allah’ım.

Biz ki, bağımsızlıkta karar kıldık, bizi esa-
ret altında bırakma Allah’ım.

Kötülerle mücadelemizde bizi bir başımıza 
bırakma Allah’ım.

Musibetleri al başımızdan, felaketleri at 
hanemizden, bizi garip koyma Allah’ım.

Milletimi yaşat, devletimi var et, insanımı 
huzurlu ve saadetli et; sen bizden yardımı-
nı esirgeme Allah’ım.

Bozkurdun başını dik, Ülkücünün alnı-
nı açık ve Üç Hilal’in geleceğini kutlu et 
Allah’ım.

Günahlarımızı affet, bize sevdiklerin-
den ve sevenlerinden olabilmeyi nasip et 
Allah’ım.

Devlet Bahçeli Yeniden Genel Baş-
kan

Milliyetçi Hareket Partisi 10. Olağan 
Kurultayı’nda yapılan seçimde 725 oy 
ile Devlet Bahçeli yeniden genel başkan-
lığa seçilirken, yeni isimlerin yer aldığı 
MYK seçimleri de tamamlanmış oldu. 

Cumhurbaşkanı Bahçeli’yi Kutladı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, MHP’nin 
10. Olağan Büyük Kurultayı’nda ye-
niden genel başkan seçilen Devlet 
Bahçeli’yi kutladı.

Destici’den Bahçeli’ye Tebrik

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Baş-
kanı Mustafa Destici, Milliyetçi Ha-
reket Partisi (MHP)’nin 10. Olağan 
Kurultayı’nda, genel başkanlığa yeniden 
seçilen Devlet Bahçeli için ‘tebrik’ mesa-
jı yayınladı. 
 
Destici, yayınladığı mesajında, Ankara 
Spor Salonu’ndaki kurultayda çıkan 
sonuç ile yeniden MHP genel başkanlığı 
yürütme görevi verilen Devlet Bahçeli’yi 
tebrik etti. Destici, ‘’Şahsınıza, MHP ca-
miasına ve necip Türk milletine hayırlar 
getirmesini Cenab-ı Allah’tan dilerim.’’ 
dedi.

Sözde Kürt sorunu kanlı emperyalistle-
rin tuzağıdır.

Sözde Kürt sorunu bölücü terörün hain 
ve kanlı eylemlerini sakladığı ihanet 
kılıfıdır.

Türk milleti mozaik değildir. Eğer yoksa 
bölücü taleplere ne zaman dur denile-
cektir

PKK terörüne ne zaman karşı çıkılacak-
tır?

Bölücülük çıkmaz sokaktır.

Bin yıllık birliği yıkmak sonu olmayan 
bir hüsrandır.

Türk milleti fitne ve fesat yuvalarını 
bağrından söküp atmaya muktedirdir.

Türk milletinin kendi kaderine bizzat 
yön vermeye her zaman gücü yetecek-
tir.

Türk milleti derin farklılıkların uyum ve 
ittifakıyla kurulmuş geçici ve gevşek bir 
topluluk değildir.”

Dış politikadaki açmaz ve sancılar 
ağırlaşarak geleceğimizi tehlikeye 
atmaktadır.

Suriye’de yaşanan trajik gelişmeler ile  
AKP’nin Kıbrıs’la başlayan ve iflâs ede 
ede gelen dış politika başarısızlıklarına 
da değinen MHP Genel Başkanı Dev-
let Bahçeli,  “İranla, Irakla, Suriyeyle 
ve diğer komşu ülkelerle tüm ilişkiler 
bozulmuş, Türkiye BOP’un tetikçisi ko-
numuna göz göre göre sürüklenmiştir” 
dedi.

Batılı güçlerin peşine düşerek Doğu’ya 
rest çeken AKP’nin, AB’ne girme ümit-
lerinin tükenme aşamasına geldiğini 
vurgulayan Devlet Bahçeli, “Türkiye 
bize göre Avrupa Birliği’ne mecbur ve 
mahkûm değildir. Ayrıca Kıbrıs Rumla-
ra, Ege Yunan tezlerine havale edilmiş-
tir. Batı Trakya Türklüğü kendi kaderi-
ne terk edilmiştir. Dost ve kardeş ülke 
Azerbaycan’a, Ermenileri mutlu etmek 
adına sırt çevrilmiştir.”diye konuştu.

Bahçeli, konuşmasını Arif Nihat 
Asya’dan esinlenerek hazırladığı şu söz-
lerle bitirdi:

Biz, kısık sesleriz; minareleri ezansız, gök-
yüzümüzü bayraksız bırakma Allah’ım.

Müslümanlık ve Türklükle yoğrulan yur-
dumuzu çaresiz bırakma Allah’ım.

 Başbakan’ın 2071 hedefinde Türk 
kimliği yoktur. 

“Milletinin adını, tarihini, dilini yıp-
ratan, düşmanını da kardeş sayan bir 
yönetim anlayışının bu söylediklerimizi 
anlaması söz konusu değildir” diye ko-
nuşmasına devam eden Devlet Bahçeli, 
şunları söyledi:

Türk milliyetçileri, kutsal varlığı olarak 
gördüğü aziz milleti ve “Türk Milleti 
Sensiz Asla” hak ve hukukunu Allah’ın 
izniyle savunacak ve bu uğurda her şeyi 
göze alacaktır.

Ülkücü Cumhurbaşkanı, Ülkücü Başba-
kan ve Ülkücü Meclis başkanının aynı 
anda ve eşgüdüm halinde bulunması ve 
çalışması hayal değildir.

Biz ya devlet ülküleşecek ya da ülkücü-
ler devletleşecek desturunu yıllar önce-
sinde bunun için haykırdık.

Bu uğursuz gecenin sabahı yakındır. 

Kürt kökenli kardeşlerimizi sorun ola-
rak gören değerlendirme ve tespitlere 
şiddetle karşıyız, karşı durmaya devam 
edeceğiz.

İnsanlık tarihi Türk milleti üzerinde 
hesap ve senaryoların hiç bitmediğini 
her şart altında göstermiştir.

 Geçmişte Osmanlı toprakları üzerinde 
de emelleri bulunan emperyalist unsur-
lar, etnik, din ve mezhep temelli bölü-
cülüğü sürekli kaşımışlardır.

Kürt kökenli kardeşlerim, ayrı etnik 
topluluk olmayıp, Türk milli bünyesinin 
asıl ve temel unsurlarındandır.

Farklılık üzerine kurulan politikaların, 
ayrımcılığın ve ikinci sınıf vatandaşlık 
tanımının kundağı olduğu iyi bilinme-
lidir.

İktidarın, ana muhalefetin ve bölücü 
zihniyetin, bu eksende ürettiği laçka-
laşmış ve marazileşmiş yuvarlak çözüm 

önerileri bu bariz gerçeği 
asla değiştirmeyecektir.

Tüm taraflara söyle-
mek isterim ki;

Türkiye’de Kürt sorunu 
yoktur.

Tarihsel süreç içinde Türk 
milleti üzerinde oynanan 
oyunlar ve bölücülük kal-
kışması vardır.

Türkiye’de Kürt sorunu yoktur. 
Tarihsel süreç içinde Türk milleti 
üzerinde oynanan oyunlar ve 

bölücülük kalkışması vardır. Sözde Kürt 
sorunu kanlı emperyalistlerin tuzağıdır. 
Sözde Kürt sorunu bölücü terörün hain 
ve kanlı eylemlerini sakladığı ihanet 
kılıfıdır. Türk milleti mozaik değildir. 
Eğer yoksa bölücü taleplere ne zaman 
dur denilecektir PKK terörüne ne za-
man karşı çıkılacaktır? Bölücülük çık-
maz sokaktır. Bin yıllık birliği yıkmak 
sonu olmayan bir hüsrandır. Türk mil-
leti fitne ve fesat yuvalarını bağrından 
söküp atmaya muktedirdir.

“Sevdasını Bir Bayrak Gibi Yüreğimizde 
Taşıdığımız Aziz TÜRK Milleti” söz-
leriyle Milliyetçi Hareket Partisi 10. 
Olağan Genel Kurul toplantısını açan 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 
“Milliyetçiliğimiz Türk siyasetinin milli 
ve manevi merkezidir” dedi.

MHP’nin bir ve tek olarak büyük Türk 
milletinin yanında olduğunu ifade eden 
Bahçeli, Türk Milletinin bin yıllık kar-
deşliğinin saldırı ve tahriklere maruz 
kaldığına dikkati çekti. 

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

 “Türkiye’nin menfaati ve Türk milleti-
nin bekası için yanılmayı ve yanlış teş-
histe bulunmayı çok isterdik.

Ancak AKP’nin neden olduğu buhran ve 
tehlikeler artık hiçbir şeye sığmayacak 
kadar ağırlaşmış ve fazlalaşmıştır.

Bizim mevcudiyetimiz, milli muhalefe-
timiz birçok oyunu boşa çıkarmış, bir-
çok tuzağı bertaraf etmiştir.

Kim ki, AKP-CHP-BDP-PKK’dan oluşan 
bölücülük kartelinin içine bizi sıkıştır-
maya ve konumlandırmaya çalışıyorsa 
aklını kaybetmiş, vicdanını esir bırak-
mış ve zihnini hacir altına aldırmıştır.”

12

Türkiye Cumhuriyeti Siyasal Tarihinde Bir 
İlk, MHP Kurultayında Gerçekleşti!

Devlet Bahçeli Kendi Resmini Salona 
Astırtmadı. Salonda Sadece Türk Bayrağı, 
Atatürk ve Merhum Alpaslan Türkeş’in 
Posterleri Vardı.

MHP Genel Başkanı Devlet BAHÇELİ:
Türk Milleti Mozaik Değildir…
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My God  don’t  leave our country 
kneaded Islam and Turk weak at the 
knees.

My God, We know how to resist the 
enemy don’t leave us without you 

My  God, don’t leave us loveless, 
thirsty and homeless. 

My god  don’t leave us  out of place, 
stateless, futureless and alone. 

My god “a thousand years of 
brotherhood” we said, don’t separate 
us.

We, that we decided independence, My 
God, do not leave us in bondage.

My God, do not leave us alone  in our 
fight with the evil.

My God! take evils away, disasters 
from our homes, don’t  put me look 
weird.

My God! let my nation live, exist my 
state, do my people peaceful and 
happy , we beg for your help.

My god let the grey wolf erect, 
İdealists way open and future of Three 
Hilal happy.

My God! Forgive our sins, destined us 
to become you lover and loved ones.

Devlet Bahçeli Re-Chairmen

In the 10th ordinary congress of the 
Nationalist Movement Party Devlet 
Bahceli re-elected as the chairmen 
with 725 votes, FMC elections which 
comprised new names was completed.

President Congratulates Bahceli

President Abdullah Gul congratulated 
Devlet  Bahceli  who re-elected Chairmen 
in the 10th  MHP Ordinary Large 
congress.

Greeting from Destici to Bahceli

Great Union Party (BBP) leader Mustafa 
Destici published ‘Congratulations’ 
message for Devlet Bahceli  , re-elected 
chair of the Nationalist Movement Party 
(MHP) in  the 10th Ordinary congress.

Destici, in his message congratulated 
Devlet Bahceli  who is given  the task of 
re-execution of the general presidency of 
the MHP with the result of the Congress 
in Ankara Sports Hall convention. 
Destici said,’’ May Almighty Allah 
blessings on you, MHP community and 
the noble Turkish nation ‘’.

The so-called Kurdish problem is 
imperialists’ trap. 

The so-called Kurdish problem is 
separatist terrorism and treacherous 
treason sheath who stores their bloody 
acts.

Turkish nation is not a mosaic. . If not, 
when the separatist demands will be 
stopped.  

When will be opposed PKK terrorism?

Seperatism is a dead end street.

Breaking down the thousand years unity 
is a disappointment with no end. The 
Turkish nation is capable of overthrow 
the sedition and mischief nests from its 
bosom.

Every time the power of the Turkish 
nation will be enough to steer themselves 
to their fate

Turkish nation established with the 
harmony of profound differences and 
alliance is not temporary and loose fit 
community. “

Dilemnas and stitches in Foreign 
Politic increasingly jeopardize our 
future.

MHP Chairman Devlet Bahceli who 
addressed the tragic developments in 
Syria, failures and bankruptcies of AKP’s 
foreign policy starting with Cyprus 
and continue he said “all relations 
deteriorated with Iran, Iraq, Syria and 
with other neighboring countries Turkey 
became GMEP hitman”.

Devlet Bahceli stressing the fact  that 
AKP that stakes East by pursuing the 
Western Powers,  hopes to enter the EU 
is in the depletion level “Turkey is not 
condemned and forced the European 
Union according to us. In addition, 
Cyprus were referred to the Rums and 
Aegean to Greek treatises. Turks of 
Western Thrace have been abandoned to 
their fate. Friendly and brotherly country 
of Azerbaijan is given cold shoulder to 
please the Armenians” he said.

Bahçeli, ended his speech with these 
words inspired by Arif Nihat Asya. 

We hoarse voices; My God! don’t leave 
our minaret without azan and our sky 
without flag.

conscience and abolish his intellect “ 

Prime Minister’s 2071 target; there is no 
Turkish identity. 

Devlet Bahçeli who continued his speech 
by saying “for a management approach 
that degrades nation’s name, language, 
history and makes the enemy its brother 
is beside the mark which to understand 
our  words “said these;

Turkish nationalists who  saw nation 
as the presence of the holy saints and 
defend the “Turkish Nation Never 
without you” the rights and the law of its 
nation  by the courtesy of Allah and for 
this cause will afford everything .

Idealist President, Prime Minister and 
head of the Assembly work together and 
in coordination is not a dream.

We shouted many years ahead for this 
“either the state will be idealist or the 
idealists will form the state”

That fateful night, close to the morning.

We are strongly against and  will continue 
to stand up against the evaluation and 
findings which sees our brothers and 
sisters of Kurdish origin as the problem. 

History of mankind have shown that the 
account and scenarios on Turkish nation 
never over under every circumstances.

In the past, the imperialists who had 
ambitions on the Ottoman lands had 
continuously supported ethnic, religious 
and sectarian divisiveness. 

Kurdish origin brothers and sisters, is 
not a separate ethnic group, they are the 
basic elements of the original structure 
of the Turkish national.

Policies founded on the differences 
should be known as the swaddle of the 
definition of discrimination and second-
class citizenship. 

Slack rounded solution 
suggestions by the power, the 
main opposition and separatist 
mentality will never change this 
apparent fact.

I would like to say to all parties;

There is no Kurdish problem in 
Turkey.

There are games and separatism 
attempts on Turkish nation in 
the historical process .

There is no Kurdish problem in 
Turkey. In the historical process 
there are some games and 

separation attempts on Turkish Nation. 
The so-called Kurdish problem is the 
trap of bloody imperialists. The so-called 
Kurdish problem is treason sheath which 
separatist terrorism stores treacherous 
and bloody acts. Turkish nation is not 
a mosaic. If not, when the separatist 
demands will be stopped. When the PKK 
terrorism will be opposed? Separatism 
is a blind alley. Breaking down the 
thousand years unity is a disappointment 
with no end. The Turkish nation is 
capable of overthrow sedition and 
mischief nests from its bosom. 

MHP leader Devlet Bahçeli who start 
the 10th Ordinary General Meeting of 
Nationalist Movement Party by saying 
“Saint Turkish Nation which we bear its 
love in our hearts as a Flag” said that 
“Our Nationalism is the national and 
spiritual center for Turkish politics.

Bahçeli who stated MHP’s alongside 
with the big Turkish nation as one, 
drew attention that a thousand years 
brotherhood of Turkish nation has been 
subjected to attacks and provocations 

MHP Chairman Bahçeli, continued as: 
“We would like to be stumble and make 
wrong diagnosis for Turkey’s interests 
and for the survival of the Turkish 
nation” 

However, the crisis and the dangers 
caused by AKP is grew particularly 
intense heavy to fit in anything anymore. 

Our presence, national opposition leads 
many game has been given up and many 
traps were disposed of.

Who that tries to compress and position 
us into AKP-CHP-BDP-PKK separatist 
cartel has lost his mind, prisoner his 

A first in the political history of the Turkish 
Republic done in MHP Convention! 

Devlet Bahçeli hasn’t let the people hang his 
picture on the wall of the hall. There were 

Turkish Flag and the posters of Ataturk and 
Alparslan Turkes on the wall. 

MHP Leader Devlet BAHÇELİ:
Turkih Nation is not a Mosaic…
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Finding an answer to all these 
questions depends on the con-
cept of time.  In fact, within a 
few years the new young genera-
tion began to say I am a Euro-
pean. When asked, they start 
saying why should I fight for, for 
whom I will die.  The new gen-
eration began to adopt atheism.  
God knows what they would 
start saying in fifty years time. 
The consciousness of nation and 
patriotism are the basic notions 
that uphold the country.  If a na-
tion is devoid of this conscious-
ness, or forced to be, the bright-
ness of that country’s future is 
debatable.

EU countries have formed a 
Christian Union, but can not cre-
ate a nation. Because the history 
of wars and underlying story of 
millions of people’s suffering do 
not look to be forgotten quickly. 
To me, elderly people seem to be 
right. 

National consciousness and pa-
triotism in our country should 
be given by families, at schools, 
the education of young people on 
this issue is essential. If not we 
begin to be effected by this situa-
tion and see how this conscious-
ness is dissolving in the near 
future.

In the words of the poet, the un-
claimed country is doomed to be 
declined, if you stake out a claim, 
this country would never be de-
clined.   
Nationalism away from all kinds 
of racism and the acceptance of 
real Islam will be the insurance of 
beautiful Turkey. As in the words 
Akif, May Allah never let to write 
a National Anthem to this nation 
again.

Removal of the borders 
and the establishment of 
European Union made 

almost all the people who live in 
Europe glad, and they were very 
happy. The celebrations lasted for 
days; ceremonies until the morn-
ing were envied by other coun-
tries. However there were some 
elderly people who weren’t that 
happy. I had an opportunity to 
have coffee and chat with a few 
of them. 

Our country became a Union 
member, big European has been 
established but have they ac-
counted forthcoming genera-
tions?  For example, how will pa-
triotism and national feelings be 
taught to young people? If a Ger-
man teenager says I am a Ger-
man it would be contrary to the 
spirit of unity. He is supposed to 
say I’m a European citizen. So, as 
I am a German, but a citizen of 
the EU. Moreover to which moth-
erland are these young people 
going to fight? Germans are not 
liked by their bad war reputation 
(Hitler) by the French and many 
other countries.  Would the new 
generation be able to defend 
their country with the same con-
sciousness? 

There are racists in Germany 
Austria and  France yet the pub-
lic haven’t supported them for 
being extremists.  But hostility 
to Islam in recent years started 
to climb up, and this hostility 
based not on the patriotism but 
on Christians’ not knowing and 
living according to their religion.  
For example: the situation was 
deducted from a ignorance: if 
I treated Islam as an enemy I 
would be a good Christian. Who 
would benefit from this hostility, 
how much will it be succeed in a 
globalized world?

na bağlı. Nitekim birkaç yıl geçin-

ce yeni gençlik ben Avrupalıyım 

demeye başladı. Sorulduğunda, 

ben niçin savaşacağım kimin için 

öleceğim demeye başladı. Şimdi-

den yeni nesil ateizmi benimse-

meye başladı. Allah bilir elli yıl 

geçince neler söylemeye başlaya-

caklar bi tahmin edin. Onun için 

vatan ve Millet şuuru bir ülkeyi 

ayakta tutan en temel öğelerdir. 

Bir Millet bu şuurdan yoksun 

olur veya edilirse o Millet ve ül-

kenin geleceği ne kadar parlaktır 

bu tartışılır.

AB ülkeleri bir Hıristiyan 

birliği oluşturdular ama bir 

milleti oluşturamazlar. Çünkü 

geçmişlerinde yatan o acı sa-

vaşlar ve milyonlarca insanın 

katl edilmesi çabucak unutu-

lacağa benzemiyor. Bana göre 

yaşlılar haklı gözüküyor.

Ülkemizde Millet ve Vatan şuu-

runun aileden okuldan gençlere 

verilmesi ve bu minval üzere 

eğitilmeleri elzemdir. yoksa yakın 

bir gelecekte bizde bu durumdan 

etkilenir bu bilincin nasıl eridiği-

ni seyre başlarız.

Şairin dediği gibi, Sahipsiz va-

tanın batması Haktır, Sen sahip 

olursan bu vatan batmayacaktır.

Her türlü ırkçılıktan uzak bir 

Milliyetçilik ve Gerçek İslam’ı 

hazmetmiş bir gençlik güzel 

Türkiye’mizin sigortası olacak-

tır. Akif ’in dediği gibi, Allah bu 

Millete bir daha İstiklal marşı 

yazdırmasın.

Avrupa Birliği kurulup sı-

nırların kalkması hemen 

hemen Avrupa’da yaşa-

yan tüm insanları sevindirmiş ve 

çok mutlu olmuşlardı. Günlerce 

yapılan kutlamalar sabahlara 

kadar süren seremoniler diğer 

ülkeleri kıskandırmıştı. Ne var 

ki fazlaca sevinemeyen bazı yaşlı 

insanlar vardı. Bunlardan bir kaçı 

ile kahve içip sohbet etme imka-

nına sahip oldum.

Ülkemiz Birliğe katıldı büyük bir 

Avrupa oluşturuldu ama birkaç 

nesil sonrası hesap edildi mi de-

diler. Mesela vatan şuuru ve milli 

duygular gençlere nasıl verilecek. 

Alman genci ben Almanım derse 

birlik ruhuna ters düşmüş olacak. 

O gencin ben Avrupa vatandaşı-

yım demesi gerekir. Yani Alma-

nım ama AB vatandaşıyım gibi. 

Sonra bu gençler hangi vatan için 

savaşacak. Almanları Fransız ve 

bir çok ülke bozuk savaş sicille-

rinden (Hitler) dolayı sevmezler. 

Halkın yapması gereken müdafa-

ayı yeni gençlik aynı şuurla yapa-

bilecek mi? 

Gerçi Almanya Avusturya Fran-

sa da ırkçılar çıkmış bunların 

aşırı uç olmasından halk itibar 

etmemiştir. Ama son yıllarda 

İslam düşmanlığı tırmanmaya 

başlamış, bu düşmanlık vatan 

sevgisinden değil Hıristiyanların 

dinlerini bilmeyip ve onu yaşa-

mamalarından kaynaklanmıştır. 

Mesela: İslam’a düşmanlık eder-

sem iyi bir Hıristiyan olurum 

cehaletine düşülmüştür. Bu düş-

manlık kime yarar, globalleşen 

dünya da ne kadar başarılı olur?

Bütün bu soruların cevabını bula-

bilmek birazda zaman mefhumu-

Zülfü CANPOLAT

GAZETESİ

Patriotism in EU AB’de Vatan Şuuru
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side ... That is why I say we need 
to find a compromise. If women, 
who keep Anatolian society alive, 
take part in Turkish political arena 
(If the leading political parties 
let them to do so) they will be 
successful in managing the state 
and even increase the success 
graph. That is why I especially want 
our women to take part in political 
parties. 

The waste should be prevented

According to the latest data, there 
are billion of hungry people in 
the world in Africa, India, Africa, 
and North Vietnam. We know the 
fact that there are people who try 
to provide a living under difficult 
conditions in our society too. So 
why are we still consuming, I’m 
unable to make the head of it. “I 
have never left the table with full 
stomach, I have never left a piece 
of bread behind, I have never slept 
after 06.00 in the morning by 
being caught of the complacency 
of nights”, said Yurdusev Arığ.  
However, her statement makes us 
think more..  

Yurdusev Arığ is longing for 
the past

Ottoman Costumes in Ankara 
Citadel

•	Yurdusev Arığ is a philanthropist 
who devoted herself to culture 
and the arts.There are many works 
of art she donated to Kınacızade 
Mansion, the famous Craftsman 
Kıvırcık Usta, in Ankara Castle. 
Being a host of the Ottoman 
clothes of a lady like Yurdusev 
Arığ,  gives another touristic 
perspective to Ankara castle. 

•	We suggest you to stop by the 
Historical Mansion which serves 
approximately 20 thousands of 
foreigners 100 thousand domestic 
visitors a year and would like to 
announce from here the Mansion 
is to everyone open  from 09:00 to 
23:00 at weekdays and weekend, 
you may have a Turkish coffee 
break and fulfill your longing.  

Yurdusev Arığ is a person who 
works for women to take part in 
politics and has one of the leading 
roles in this regard. Arığ has been 
guiding people with her books 
states that Anatolian woman is the 
one carrying the home economics 
through.

Yurdusev Arığ, President of the 
Association of Women Politicians 
expresses that with the existing 
potential, extremely powerful 
water products, production 
resources and arable fields we have 
to direct Turkey to production. 
Arığ says: “I want to say that 
unfortunately, quite a big portion 
our population is not well-fed. 
Within an increasingly polluted 
environment, insecticide-fruits, 
the palled fruits when they are 
peeled, I miss luscious flavor of 
the wormy apples, cherries rained 
on.  Even the green tomatoes used 
to have a taste of pleasure.. Now 
all tasteless vegetables, seeded 
bagels of Ankara are turned into 
naked walls.. Lime watered jams 
of our elders, are not even possible 
to be imagined now.   Numerous 
opportunities given by God to us, 
should be used for many years all 
together. If there is no unity and 
harmony within the country, if 
a compromised is not found, we 
won’t be able to live the joy of 
happiness. “

Anatolian Woman is the 
insurance of our society

Although there has been some 
difficulties, problems, we recognize 
that the problems in the economy 
are being disposed off, it is because 
the “Anatolian woman”. With the 
contentment of less and pulling 
out all the stops without reflecting 
the reality of the kitchen is the 
Anatolian women, the mirror, and 
insurance of our society.  I know 
women who can handle a month 
with very little money. I regret, 
however, to see waste in some 
of the areas and the charge has 
reached its peak. There are those 
who cannot find even bread and 
food, and those who are swamped 
in waste and consume on the other 

için orta yolu bulmamız gerekir 
diyorum. Anadolu toplumunu 
ayakta tutan kadınlar Türk siyasi 
hayatında da yer alırlarsa (siyasi 
partiler yol verirlerse) devletin 
yönetiminde de başarılı olurlar, 
hatta başarı grafiğini yükseltirler. 
Bu nedenledir ki, özellikle kadın-
larımızın siyasi partilerde görev 
almalarını istiyorum. 

İsrafların önlenmesi gereki-
yor 

Afrika, Hindistan, Afrika ülkeleri 
ve Kuzey Vietnam’da son verilere 
göre dünyada 1 milyar aç insan 
vardır. Bizim toplumumuzda 
da zor şartlar altında geçimini 
sağlamaya çalışanların olduğunu 
biliyoruz. Neden hâlâ israf edi-
yoruz akıl erdirebilmiş değilim. 
Yurdusev Arığ, “sofradan hiç tok 
kalkmadım, arkamda ekmek bı-
rakmadım, gecelerin rehavetine 
kapılmayıp hiç sabah 06.00’dan 
sonra yatmadım” diyor. Ancak şu 
söz daha bir başka düşündürüyor 
insanı...  
Yurdusev Arığ eskiye hasret 

Osmanlı Kıyafetleri Ankara 
Kalesi’nde

•	Yurdusev Arığ kendini kültüre 
ve sanata adamış bir hayırsever. 
Ankara Kalesindeki Kınacızade 
Konağı Kıvırcık Ustaya bağışladı-
ğı birçok eserler mevcut. Yurdu-
sev Arığ gibi bir hanımefendinin 
Osmanlı kıyafetleri müzesine 
ev sahipliği yapması, Ankara ka-
lesine  turistik bakıştan öte bir 
derinlik kazandırıyor.

•	Yılda 20 bin yabancı ,yaklaşık 
100 bin yerli ve yabancı konukla-
ra hizmet veren Tarihi Kınacıza-
de Konağına mutlaka uğramanızı 
önerir, birbirinden kıymetli eser-
leri hafta içi hafta sonu 09:00 ila 
23:00 arasında herkesin ziyareti-
ne açık olduğunu buradan sizlere 
duyurur bir Türk kahvesi molası 
verip geçmişle özleminizi gidere-
bilirsiniz.

Yurdusev Arığ, kadınların 
siyasette yerini alması için 
çalışmalar yapan, bu ko-

nuda öncü rolü olan biri. Yazdığı 
kitaplarla, insanlara yol göste-
ren Arığ,  Anadolu kadınının ev 
ekonomisini ayakta tuttuğunu 
söylüyor. 

Kadın Siyasetçiler Derneği 
Genel Başkanı Yurdusev Arığ, 
Türkiye’yi mevcut potansiyeli, 
gerek son derece güçlü su ürünle-
ri, üretim kaynakları ve ekilebilir 
alanları ile üretime yöneltmek 
zorunda olduğumuzu belirtiyor. 
Arığ şöyle konuşuyor: “Nüfusu-
muzun bir bölümünün iyi bes-
lenmediğini üzülerek söylemek 
istiyorum. Gittikçe kirlenen bir 
çevrenin, ilaçlanmış meyvelerin, 
kabuksuz yenince eksilen tadla-
rında, kurtlu elmaların, yağmur 
yemiş kirazların, doyulmaz lez-
zetini arıyorum. Yeşili bile, başka 
bir tat verirdi domateslerin... 
Şimdi hepsi tatsız sebzeler, bol 
susamlı Ankara simitleri sıvasız 
duvarlara dönmüş... Büyükleri-
mizin yaptığı kireçte yatmış re-
çelleri, hayal etmeniz bile müm-
kün değil. Bize Allah’ın verdiği 
sayısız imkanları, uzun yıllar hep 
beraber kullanmalıyız. Ülkede 
birlik ve dirlik olmazsa, orta yol 
bulunmazsa mutluluğun tadını 
yaşayamayız.” 

Anadolu kadını toplumumu-
zun sigortasıdır

Ekonomide sorunlar sıkıntılar  
olmasına rağmen bazı sıkıntıların 
bertaraf edildiğini görüyoruz, bu-
nun nedeni “Anadolu kadınıdır”. 
Aza kanaat getiren ve çoğu bul-
mak için var gücü ile çalışan ve 
mutfaktaki sıkıntıyı dışarıya yan-
sıtmayan Anadolu kadını toplu-
mumuzun aynasıdır, sigortasıdır. 
Ben çok az para  ile bir ay idare 
edebilen kadın biliyorum. Ancak 
bazı kesimlerde israfın ve masra-
fın had safhaya ulaştığını üzüle-
rek görüyoruz. Bir tarafta ekmek 
ve aş bulamayanlar, diğer tarafta 
israfa gömülenler... İşte bunun 

Yurdasev ARIĞ

Anatolian woman is 
the one who suffers

Çileyi Anadolu kadını 
çekiyor
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emniyeti bulmuş kişi de tamamen 
hür olduğunu hisseder. Ancak 
hayatın gerçekleri içinde şuursuz 
oldukları için deliler ve bebekler 
hariç diğer insanlar bu ikisine ancak 
nispi oranda sahip olabilirler. Çünkü 
hayatın karmaşıklığı birini elde 
edenin ötekini elden çıkarmasını 
gerektirecek biçimde düzenlenmiştir. 

Bunun üzerinde de biraz daha 
ayrıntılı duralım:

Yeni (modern) toplumlardaki 
insanlara baktığımızda onların, 
yapabilirlilik alanlarının sınırsız 
genişlikte olduğuna şartlandıklarını 
görürüz. Benim her zaman 
yönelttiğim sual yöneltilir: “Elinize 
tüm imkânlar verilirse [sanki bu 
mümkünmüş gibi], hedefiniz ne 
olacaktır?” ve eklerler “Elinizdeki 
imkânlar gerçekten sonsuzdur ve ne 
isterseniz olabilirsiniz!” Böylelikle her 
insan elindekinden daha fazlasını 
elde edilebileceği düşüncesiyle 
yetiştirilir. İnsan bu kafa yapısı 
içinde özgürlüğünün esas olduğunu, 
yapabilirlilik sınırlarının zorlanması 
gerekliliğini ve doğal olduğunu 
düşünmeye başlar. Bu duyguların 
vardığı noktada kaderle hesaplaşma 
ve onunla çatışma vardır. Böyle bir 
çatışma da tabiatıyla güvenlik tam 
olsa bile insanın emniyet hissini ve 
fiiliyatını dolayısıyla asayiş alanını 
zedeler. Çünkü iş olacağına bir 
türlü varamamakta, o işi oldurması 
insandan beklenmektedir. Bu 
tarzdaki insan atılır, cehd ile 
mücadele eder (challenge) ama bu 
atılıma güç yetirecek ve destek 
verecek dayanaklar elinde yoktur, 
mahrumdur, yoksundur, acizdir 
ve fakirdir. Elinde bu dayanakların 
olmadığını insan her atılımında acı 
şekilde öğrenir. Sonu ise ancak bir 
hüsranlar toplamıdır.

Geleneksel toplumlarda ise haile 
(tragédie) yoktur. Burada insanın 
bireysel kararlarıyla önünde beliren 
ufuk, bu ufku sınırlayan kader ile 
çatışma içinde değildir. Çünkü bu 
toplumlarda insanlar yapabilirlilik 
imkânları bakımından büyük kayıtlar 
altındadırlar. Seçme imkânları 
öylesine sınırlıdır ki her şey toplumsal 
uzlaşma içinde gerçekleşmektedir ve 
her iş ancak olacağına varmaktadır. 
Bu da güvenlik tedbirleri olmasa 
bile emniyet hissinin ve dolayısıyla 
asayişin temininin daha kolay var 
olmasını sağlar.

Bu iki uç tarz arasında kalan 
toplumlardaki insanlar ise bir sağa bir 
sola savrulan yapraklar gibidirler ve 
mutlak olarak emniyetlerini bir türlü 
elde edemezler.

Bizlere ise bu durumda mutlak 
hürriyet ve emniyetimizi elde etmek 
için çabalamaktan başka bir vazife 
düşmüyor.

bulmuşlar ve bulunduğumuz deliğin/
mağaranın ağzına kadar gelmişler. 
Veyahut sığınacak herhangi bir delik 
de bulamamışız ve düşmanlarımızın 
ortasında açıkta kala kalmışız. 
O anda sahip olunan güvenlik 
önlemleri neredeyse sıfır noktasına 
inmiştir. Bu yüzden bu ortamda 
kendimizi güvende hissetmemiz 
imkânsızdır. Ancak bu dünyada ne 
için yaşadığımızı ve kim olduğumuzu 
bilirsek hayatımızı yitireceğimize 
kesin gözüyle baksak bile tevekkül ile 
kendimizi emin ellerde ve emniyet 
içinde hissedebiliriz. Aynen Yunus, 
Eyüp ve İbrahim Peygamberlerde 
olduğu gibi.

Bir örnek de tersinden kurulabilir. 
Şöyle ki;

Kolombiyalı bir uyuşturucu 
baronuyuz ve dünyanın önde 
gelen zenginlerindeniz. Kale gibi 
muhteşem malikânemizin etrafı ve 
dışı elektrikli teller, kameralar, silahlı 
adamlar, vahşi köpekler gibi, içi de 
alınabilecek bütün güvenlik önlemleri 
ile donatılmış durumda. Aldığımız 
tüm bu güvenlik önlemlerine 
rağmen (belki de sadece bu yüzden) 
kendinizi büyük ihtimalle emniyette 
hissetmeyiz. Çünkü zaten kendimizi 
sürekli tehlike altında gördüğümüz 
ve emniyette hissetmediğimiz için 
bu güvenlik önlemlerini almışızdır. 
Kendimizi tüm bu tedbirlere rağmen 
bir türlü emniyette hissetmememizin 
daha derin sebepleri vardır: Bunlar 
kısaca ne kendimizi inşa ederken 
bulunduğumuz faaliyetler bizi tatmin 
etmektedir ne de hayat gayemiz 
bu dünyanın ötesine geçmiştir. 
Hayatımız boyunca güdük hedeflerle 
tatmin olmaya çalışmışızdır ve 
bu yüzden doyumsuzuzdur. Elde 
edebileceklerimiz konusundaki 
hırsımızın esiriyizdir. Ölüm 
ortalamaya göre geç bile gelecek 
olsa hay,ata hala aç olan bizim 
için bu geliş, yine de çok erken 
sayılacaktır. Tehlikeler ufak bile 
olsa bizim için zaman, mal ve 
sağlık kaybına yol açacağından 
gözümüze hep olduğundan daha 
iri ve daha şişkin gözükeceklerdir. 
Kesinlikle en ufak bir tökezlemeye 
tahammülüz yoktur. Bu bakımdan 
aldığımız ilaçlar, tuttuğumuz 
korumalar, yaptırdığımız envai 
çeşit sigortalar gibi tüm güvenlik 
önlemlerine rağmen hastalıklar, 
gasp, hırsızlık, yaralanmaya maruz 
kalma ihtimali bile emniyet hissimizi 
zedeler, tarumar eder. Akıbetimiz 
de korktuğunuz gibi “feci” (tabi ki 
bize ve bizim gibi düşünenlere göre 
feci) şekilde ölümle sonuçlanacaktır. 
Aynen Pablo Emilio Escobar 
Gaviria’da (1949-1993) olduğu gibi 
(geniş okuma yapmak için bkz. Mark 
Bowden, Killing Pablo: the hunt for the 
world’s greatest outlaw, Penguin Pub. 
2002).

Kısaca “Ah hürriyet sen nelere 
kadirsin !” makalemde de 
tanımladığım üzere mutlak manada 
hür (ne başkasının ne de kendi 
güdülerinin kölesi) olan kişi emniyeti 
de bulmuş olacaktır. Mutlak manada 

bilginin miktarı kendimizi emin 
hissetme oranını doğrudan doğruya 
etkiler. Etrafımız, imkânlar-araçlar ve 
tehlikelerin bize ne yapabilecekleri, 
bize nelere mal olabilecekleri 
konusunda bir bebek gibi hiç bilgi 
sahibi olmamak ile bir insan-ı kâmil 
gibi tam bilgi sahibi olmak, insanın 
kendini emin hissetmesine yararken 
az ya da yarım bilgi sahipliği (ki hiç 
bilmemekten farklı olarak bu durum 
cehalet anlamına gelir) insanın 
kendini emin hissetmesini engeller.

Daha önce bu sütunlarda 
yayımlanan “Özgürlük mü dediniz?” 
makalesinden de hatırlanacağı üzere 
insan, güdülerinin sevki altındadır. 
Bu güdüler, hatırlayalım ana başlıklar 
itibariyle yaşama, üreme ve kendini 
inşa etme güdüleridir. İnsan bu 
güdülerini tatmin ederken belli 
imkânlar ve araçları kullanır ve 
varoluşsal (existentiel) olarak temel 
bir hedefi vardır. Bu hedef kendini 
inşa etmek ve eğer inançlı bir kimse 
ise ahirete kendini en “doğru” şekilde 
hazırlamaktır. 

Bu bakımdan kısaca tekrar edeyim, 
içine girilen faaliyetler esnasında 
emniyet iki şekilde belirginleşir: 
Fiiliyat ve his olarak.

Fiiliyat kısmında emniyetin hâsıl 
olması için imkânın-aracın gerçek 
gücü hakkında tam bilgi gereklidir. 
His kısmında ise emniyetin hâsıl 
olması için ya deliler, ya da bebekler 
gibi tam şuursuz olmak veya başına 
ne gelirse gelsin varoluşsal olarak 
nihai hedefinin kesin çizgilerle 
belirlenmiş olması gereklidir. 

Burada yöneltilmesi gereken soru 
şudur: 

Bir insanın başına gelebilecek tüm 
kötülükleri düşündüğümüzde bunlar 
emin olma hissini ne zaman ve ne 
oranda zedelerler? 

Yine bu sütunlarda yayımlanan 
“Mutluluk denklemi” makalemde 
de belirttiğim gibi insanın nihai 
hedefi ve bu nihai hedefe varıştaki 
ara hedefler, yapmak/yaratmak 
üzerine değil çabalamak üzerine ise 
başa gelebilecek ve “kötülük” olarak 
addedilebilecek göreceli durumların 
hepsi emin olma hissini ne ortadan 
kaldırabilirler ne de zedeleyebilirler. 
Bu “kötülükler” sadece yeni şartların 
doğmasına ve bu yeni şartlar 
altında insanın yeni çabalamalara 
başlamasına yol açarlar. İnsan bu yeni 
şartları nihai hedefi için birer yeni 
veri olarak kabul eder ve çabalamayı 
sürdürür. Emniyeti konusunda da 
herhangi bir eksiklik hissetmez.

İki örnek ile bu denklemi akıllara 
yaklaştırmaya gayret edeyim:

Bir insanın başına gelebilecek 
“kötülük”lerin en büyüğü belki 
canından olmak, belki de çocuğunu 
kaybetmektir. Kimileri için başka 
“kötülük”ler daha vahim de olabilir. 
Diyelim ki ölüm tehlikesi ile burun 
burunayız. Peşimiz sıra bizi yakalayıp 
öldürmek isteyenlerden kaçmışız 
ve bir deliğe veya bir mağaraya 
sığınmışız. Peşimizdekiler izimizi 

Bu seferki yazım asayiş 
(security), güvenlik (confidence) 
ve emniyet (safety) kelimeleri 

ve bunların farkları üzerine olacak. 

Önce bu Türkçe kelimelerin ecnebi 
karşılıklarını niçin böyle verdiğimi 
açıklayayım: Security Latince 
“gaile, keder, endişe ve gamdan 
uzak” anlamına gelen securitas 
kelimesinden türemiştir. Safety ise 
yine Latince “bütün, kurtulma, sağlık, 
selamet ve sarsılmaz” anlamlarına 
gelen salvus (salvitatem) kelimesinden 
türer. Confidence kelimesine gelince 
onun da Latince “tam güven-kibir 
ile” anlamına gelen confidentia 
kelimesinden türediğini biliyoruz. 
Batı lisanlarında bu kavramların 
karşılıkları bazen benimkinden farklı 
verilir, bazen de karıştırılarak istimal 
edilir. Mesela securityyi güvenliğin 
karşılığı olarak kullananlar vardır. 
Ancak bu husus bahis dışıdır.

Üç kelime demiştik: Asayiş, güvenlik 
ve emniyet.

Güvenlik kelimesi Türkçe’dir, “güven 
içinde olma (küven kelimesinden 
türer ve 19. yy.a kadar genellikle 
olumsuz manada kendine güven/
böbürlenme) hali”ni işaret eder. 
Emniyet ise Arapça kökenli bir kelime 
olsa da Osmanlı icadıdır ve “emin 
olma hali”ni gösterir. Asayiş ise 
Farsça kökenlidir ve en genel anlamı 
itibariyle “rahat/huzur” demektir. 
Asayiş emniyetin var olduğu ortamda 
ortaya çıkar ve kişi kendini emin 
hissettiğinde rahat ve huzuru bulur. 
Kısaca asayiş “toplumsal olaylar, 
terör ve ideolojik suçlar, ölümlü veya 
yaralamalı trafik kazaları dâhil trafik 
suçları ile kaçakçılık ve organize 
suçlar dışında kalan… kişiler ve/veya 
mal varlığına karşı işlenen suçları”n 
olmadığı durumu anlatır.

Bu üç kavram, avamın nazarında 
birlerken, özellikle güvenlik ile emniyet 
arasında önemli farklar bulunur. 

Kişi güvenliği için “kendine 
güvenmek” de dâhil olmak üzere 
tüm önlemleri almış olsa bile kendini 
emniyette hissetmeyebilir. Ya da 
güvenlik önlemleri çok cüzi olsa dahi 
kendini emniyette hissedebilir. Bu 
hisler mutlak olabileceği gibi nispi de 
olabilirler. Bunu biraz açayım.

Emniyetin kaynağı biliyoruz ki 
bilgidir. Yani bir konuda ne kadar 
bilgi sahibi isek emniyetimizi o kadar 
fazla muhafaza edebilir ve kendimizi 
o kadar emniyette hissedebiliriz. 
Çünkü bilgi (bilim) bize teknolojinin 
sunduğu imkânların gerçekte ne olup 
ne olmadıklarını ve neye yarayıp neye 
yarayamayacaklarını söyler. Az bilgi 
ile hareket edenler imkânın-aracın ne 
kadar işe yaradığını tam manasıyla 
ölçemedikleri için, eğer o imkânlarla 
da hareket ederlerse kendilerini 
tehlikeye atmış olurlar. Bu yüzden 
emniyetleri tehlike altına girer ve her 
an zedelenmeye açık olur. Bu husus 
emniyetin fiiliyatı (action) ile ilgili 
kısmıdır.

 Emniyetin bir de his yönü 
vardır: Bir konuda sahip olduğumuz 

Dr. Teyfur 
ERDOĞDU

Asayiş berkemal!
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Shortly as I had explained in my 
article titled “O Freedom, how 
might you are!”, person who is 
absolutely free (not slave for 
anyone or his/her own motives) 
will be able to find safety. Person 
who has found absolute safety will 
feel totally free. However other 
people, apart from babies and the 
mad who are unconscious, will 
only relatively own these feelings. 
The reason for this is that life is 
organized to force person to leave 
one of these as he/she owns the 
other. 

Let me get into details:

Looking at the human in new 
(modern) societies, we see that 
they are convinced to believe that 
the actualization space has no 
boundaries. The question which 
I always ask is asked: “If you are 
given unlimited opportunities [as if 
this is possible], what your objective 
would be?” and they add; “Your 
opportunities are really endless and 
you can be whatever you wish to be!” 
Thus man is brought up with the 
belief that they can always achieve 
more than they own. This way they 
start to think their freedom is the 
basic thing, it is necessary and 
natural to force the boundaries of 
actualization. These feelings reach 
a point where they reckon and 
fight with destiny. Such a quarrel, 
even though full safety is present, 
will damage the safety feeling 
and action, and thus the security 
(asayiş) of the human. Man is 
expected to actualize a work which 
is not actualized. Such a person 
would struggle and challenge but 
he/she is deprived from tools to 
support him/her in such a struggle; 
he/she is shorn, helpless and poor. 
The end is a sum of failures.

In traditional societies there is no 
tragedy. Here the horizon, which 
appears before the person with 
his/her individual decisions, is not 
in a clash with the destiny, which 
limits this horizon. Hence in such 
societies person is under a massive 
registration for the opportunities 
of actualization. Their options 
for selection are so limited that 
everything occurs in a social 
consensus. This situation makes 
survival of the safety feeling and 
thus security possible.

People remaining between these 
two edge types of societies are like 
leaves flying around and are never 
able to achieve safety absolutely.

In such a case we are only left with 
the duty to struggle to achieve our 
absolute freedom and safety.

Let me clarify this equation with 
two examples:

The worst of the “evil” things one 
may suffer is to lose his/her own 
life or losing own children. For 
others there might some other 
worse “evils”. For instance we have 
faced a death danger. We have 
escaped from those who want to 
kill us and sheltered in a hole or 
cave. They have tracked us to the 
entrance of the cave. Or we have 
not found shelter and remained 
unprotected between the enemies. 
At that moment the safety 
measures are at the deepest level, 
in other words it is not possible 
to feel safe in such a situation. It 
will only be with our belief on why 
we live in this world and who we 
are will make us feel safe despite 
a certain death risk. Just like 
prophets Jonas, Job and Abraham 
did.

There might be another example 
from the other way around;

Imagine you are a drug baron 
from Colombia, and one of the 
richest men in the world. You live 
in a castle like property protected 
with high walls, electricity wires, 
cameras, armed guards, wild dogs 
and etc. Despite all these security 
measures (maybe because of 
them) you will probably not feel 
yourself secure. In fact it is the 
feeling of being unsecure, which 
made you take all these security 
measures. There are deeper reasons 
for this feeling of being unsecure: 
the activities, which we conduct 
while self-constructing, do not 
satisfy us and our worry for the 
life has exceeded far beyond. We 
have tried to satisfy ourselves 
with deficient objectives during 
all our life and therefore we have 
become unsatisfied. We have been 
captured by our passion regarding 
what we can achieve. Even if death 
comes later than the average, for us 
hungry for life it will be still early. 
Even though the dangers are small, 
they will seem very large to us since 
they will cause loss of property 
and health to us. We certainly 
have no tolerance to any stumble. 
Therefore despite all security 
measures like the medicines we 
take, guards we hire, various 
types of insurance, the possibility 
of being exposed to diseases, 
seizure, theft, injuries and etc. 
will damage our feeling of safety. 
Our end will be a catastrophic (in 
our perception) death as we fear, 
just as it happened in Pablo Emilio 
Escobar Gaviria (1949-1993) 
(for detailed reading see Mark 
Bowden, Killing Pablo: the hunt for 
the world’s greatest outlaw, Penguin 
Pub. 2002).

in a possible danger if they choose 
to act with this limited knowledge. 
This way their safety will be in 
danger and open to violation 
any time. This is related with the 
“action” part of safety.

Safety also has a “feeling” 
dimension. The amount of 
knowledge we have on an issue 
directly influences or feeling 
of safety. Our environment, 
opportunities/tools, what the 
danger can cost us and the dilemma 
of having no knowledge at all like a 
baby and being fully knowledge like 
a wise man helps person feel safe 
while having limited knowledge 
or no knowledge at all (as having 
no knowledge at all refers to 
ignorance) prevents the person 
from feeling safe.

As you might recall in one of my 
previous articles titled “Did you 
say freedom?” published on these 
columns, human is under direction 
of his/her motives. The motives we 
mentioned were living, reproduction 
and self construction motives. The 
human uses certain facilities and 
tools to satisfy these motives and 
existentially has a main objective. 
This objective is self construction, 
and if the person is a believer, to 
prepare himself/herself to the 
afterlife in the “most appropriate” 
way. 

Let me shortly repeat; safety occurs 
in two ways from the point of 
activities being involved: actions 
and feelings.

For the action part, a complete 
knowledge is required regarding 
the real power of opportunity/
tool to make safety occur. For the 
feeling part the person should 
be either totally unconscious 
like babies or mad, or his/her 
final objective should have been 
existentially defined with clear cut 
lines whatever he/she experiences. 

The question to be raised here is 
this: 

Considering all the evil things 
one may experience, when and to 
what extent do these experiences 
damage the feeling of safety? 

As I had mentioned in an article 
published earlier titles “Equation 
of Happiness”, in case the final 
objective of the person, and the 
intermediate objectives on the way 
to the final objectives are built on 
struggling rather than producing/
creating, whatever is experienced, 
which can be considered as “evil”, 
cannot remove nor damage the 
feeling of safety. These “evils” only 
cause occurrence of new conditions 
and make the person start new 
struggles. Feeling of safety is not 
damaged at all.

My article for his edition 
will be on expressions 
of security (Tr. asayiş), 

confidence (Tr. güvenlik) and safety 
(Tr. emniyet), and their differences. 

First I would like to clarify I 
have written these terms in both 
languages. “Security” is derived 
from the Latin word “securitas” 
meaning “far from anxiety, grief 
and worry”. The word “safety” is 
derived from another Latin word 
“salvus (salvitatem)” meaning 
“whole, salvation, health, welfare 
and stable”. “Confidence” is derived 
from the Latin word “confidentia” 
meaning “with full trust/arrogance. 
In western languages, meanings 
of these expressions are given 
different from what I have written 
above, and sometimes they are 
confused used in wrong way. For 
instance sometimes the word 
“security” is used for the Turkish 
word of “güvenlik”. This is matter 
of another discussion.

We mentioned three words: Asayiş 
(security), güvenlik (confidence) 
and emniyet (safety).

Güvenlik is a Turkish word and 
refers to “being in confidence” (it 
is derived from the word “küven”, 
which meant being confident/
bluster until the 19th century. 
Emniyet is an Ottoman word, 
which Arabic originated meaning 
“being safe”. Asayiş is a Farsi 
originated word simply meaning 
“comfort/peace. “Asayiş” occurs 
in safe environments and as the 
person feels safe, he/she finds 
the comfort and peace. Shortly 
“asayiş” refers to situation in which 
“crimes other than social movements, 
terror and ideological crimes, and 
fatal accidents, which are committed 
against person(s) and/or properties 
are perpetrated” do not exist.

Although these three concepts 
seem to be similar in the 
perception of the public, there 
are major differences especially 
between güvenlik and emniyet. 

Even though the person has taken 
all the measures, including self 
confidence, he/she still may not 
feel safe. On the contrary, although 
the safety measures are very 
limited, he/she can feel safe. These 
feelings might be relative as well as 
being absolute. Let me clarify this 
issue:

We know that the resource of safety 
is information. In other words 
we feel safer if our knowledge 
on an issue is detailed. In fact 
information explains the contents 
and functions of the opportunities 
provided by the technology. Since 
those with limited knowledge are 
not able to measure the function of 
the opportunity/tool, they will be 

Dr. Teyfur 
ERDOĞDU

All’s well!
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çıkar ve menfaat grupları   şeklinde de  
oluşan STK’lar bir hayli mevcuttur.   Onun 
içindir ki, samimi , içten ihlaslı, millet ve 
devlet için uğraş veren, fedakarlıkta sınır 
tanımayan, ömrünü bu milletin geleceğine 
vakfeden  STK’lar , diğer binlercesi arasın-
dan gözükmüyor, ön plana çıkamıyor. (Bir-
kaç istisnanın dışında)  

İşte tam burada halka çok büyük bir görev 
düşüyor.  Peki ölçü ne olmalı ?

1- Öncelikle bütün kaygılardan uzak kendi-
ne yakın bulduğu , düşünce ve fikirlerinin 
temsil edildiğine inandığı bir STK ya üye 
olmalı. Çağdaş, demokratik  ve medeni ül-
kelerde olduğu gibi. 

2- Bunu yaparken,  laf olsun diye ,  kişisel 
ihtiraslar ,  yapmak değil de , yıkmak niyeti  
ile kurulan STK’lara dikkat edilmeli.

3- Özellikle bu Milletin varlık ve beka dava-
sına gönül vermiş,  milli ve manevi kültü-
rümüzü özümsemiş STK’lar araştırılmalı ve 
destek verilmeli. 

4- ST’ ların baskı grupları olarak yola çık-
tıkları, yasama, yürütme, yargı  ve medya-
dan sonra “beşinci güç” olduğu unutulma-
malı.

5- İyiyi, güzeli  ve  hakkı desteklemenin 
faziletini bilerek sorumluluğumuzun bilin-
cinde olunmalı.

6- Eyyamcılara, yağcılara, art niyetli ve yıkı-
cı faaliyet gösterenlere prim vermemeli.

7- Bizi, inanç ve değerlerimizi,  temsil eden 
STK ‘ara sahip çıkılmalı.

8- İnsani değerler in işlenmesi ve sürekli  
gündemde kalması hususunda hassasiyet 
gösterilmeli.

9- Özellikle Uluslar arası faaliyet gösteren 
STK’lar mutlaka ama mutlaka fedakarlıkta 
sınır tanımadan desteklenmeli, başarılı ol-
maları konusunda azami çaba gösterilmeli.

10- Unutulmamalıdır ki, bir ülkenin çağdaş, 
medeni, muasır  medeniyetler  üzerinde  
olabilmenin, o ülkenin altın çağının yaşa-
masının yegane kuralı, ülkesinin ve milleti-
nin bölünmez bütünlüğüne sahip çıkılması, 
milli ve manevi değerleri şiar edinilmesi 
demokratik ve özgür bir ortamın oluşması  
ile mümkündür.  

Bu anlamda STK’lara çok büyük görevler 
düşmektedir.  Çünkü STK’lar, uyarıcı, yapıcı 
demokrat, birleştirici, barışçıl ve kardeşlik 
duygularını her zaman ön planda tutmaları 
gerekmektedir. 

STK (sivil toplum kurumu), STÖ (sivil 
toplum örgütü) veya Demokratik 
toplum örgütü. Adını nasıl söylerse-

niz   söyleyin,  gönüllülük esasına dayanan,  
demokratik hak ve özgürlüklerin ifadesi 
olan, sorumluluk, saydamlık ve demokratik 
işleyişin hakim olduğu, STK lar, bir ülkenin 
vazgeçilmez unsurlarıdır.  

Demokratik bir toplum istiyorsak,  insan-
ların görüş ve düşüncelerini özgürce ifade 
edebildiği, toplumsal konularda katılımın 
olduğu, müzakerelerin yapıldığı, halkın 
değişik kesimlerinin temsil edildiği, hat-
ta zaman zaman devletini ve milletini 
diğer milletler nezdinde temsili hedef 
edinen,(Başkent Platformu gibi) STK’lara 
şiddetle ihtiyaç vardır.  (Cemaat ve Tarikat-
lar sivil toplum kuruluşlarımıdır? İhtiyaç 
hasıl olursa bir sonraki yazımızda bunu da 
inceleyebiliriz)

STK lar bir nevi istişare meclisleridir. Türk 
Milleti dünya milletleri arasında, en de-
mokratik ve en özgür Millettir. Devletler 
kurmuş, devletler yıkmıştır.  Ama hak ve 
özgürlüklerinden asla taviz vermemiştir.  
“İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” ilkesini be-
nimsemiş , “Yaratılanı severim, Yaratan’dan 
dolayı” düşüncesi ile insan haklarını en 
kutsal hak saymıştır. Ve bunu yaparken de 
kadın erkek ayrımı yapmamıştır. Örneği, 
Selçuklu  Hakanları kadınlarını sürekli yan-
larında bulundurarak  devleti onlarla bir-
likte yönetmiş hatta onlara, “han’ım” diye 
hitap etmişlerdir. (Bu deyim daha sonraları 
“Hanım” olarak dilimize yerleşmiştir.)

Osmanlıda  STK lar, vakıflar, ahilik, ve 
lonca sistemi ile kendini göstermiş, milli 
ve manevi kültürümüz doğrultusunda teş-
kilatlanmışlardır.  Hatta devlet yönetime 
son derece ciddi katkıları olmuş, toplumun 
kültür yapısını hayat haline getirmişler-
dir.  Osmanlıda  STK lar milletle bütün-
leşmişlerdir.  Öyle ki,  milletimizin vatan 
savunmasında  ortak paydasında buluşarak 
kurumsallaştırdıkları bir sivil toplum ku-
rumu olan, “Kuvay-ı Mİlliye” nin  zaman 
içerisinde bir devlet olduğunu da hatırlat-
mak isterim.  Hiçbir devletin hiçbir milletin 
tarihinde böyle bir  vakıa yoktur. 

Günümüze gelindiğinde maalesef  STK’ 
ların durumu da  sayısı da yürekler acısı.  
ABD, Fransa, İngiltere, Almanya gibi daha 
birçok ülkede STK’lar milyonlarla ifade 
edilirken,  bizde sadece binlerle ifade edili-
yor.  Birçok kaygılar ve korkulardan dolayı, 
STK’lara ne üye olabiliyoruz, ne de yeni 
oluşumlar meydana getirebiliyoruz.  Peki 
ya mevcut olanlar ?

Bunlar , mesleki teşekküller, siyasi , ide-
olojik veya kültürel oluşumlar, yöresel 
birliktelikler , milletin ve devletin bekası 
için oluşan STK’lar şeklinde oluşmuştur.  
Bu STK’lar kişisel ihtiraslar doğrultusunda 
oluşanlar  olduğu gibi, pirim yapma , yer 
edinme, kasıtlı baskı unsuru oluşturma, 

NGO (civil society institution), 
NGO (non-governmental 
Organisation) or Democratic 

Society Organisation. Whatever 
you called, NGOs, are indispensable 
elements of a country based on a 
voluntary basis, which is an expression 
of democratic rights and freedoms, 
accountability, transparency and 
democratic mechanism is dominant. 

If we want a democratic society, people 
are able to freely express their opinions 
and thoughts, participation in social 
issues, negotiations are carried out, 
different segments of the population 
are represented, and even time to time 
aiming to represent the state and the 
nation in front of other nations we are 
badly in need of NGOs (such as Capital 
Platform).(are Sects and Orders NGO’s? 
) ? If the need arises we can examine 
this in our next article.)

NGO’s are a kind of consultative 
councils. The Turkish nation is the 
most democratic and liberal nation 
among the other nations of the world. 
It established states and destroyed the 
states. But it never compromised the 
rights and freedoms.  It adopted the 
principle “let man live, the state long 
live”, and accepted human rights the 
most sacred right with the idea of “I like 
the creatures, due to the Creator”. And 
in doing so it did not make distinction 
between men and women. For example, 
the Seljuk state Khans keeping their 
women with them constantly and ruled 
the state with them and even addressed 
them as my khan. (This statement 
was later settled in our language as 
“Female”.)

NGOs, foundations in Ottoman Empire 
has shown itself with Ahi’s, and the 
guild system, organized themselves 
in accordance with national and 
spiritual culture. Even it has extremely 
serious contribution to the ruling of 
the state and to society, have made 
the cultural structure of the society 
a lifestyle. NGOs in Ottoman Empire 
have integrated into the nation. 
In fact, “National forces” which is 
a non-governmental organization 
institutionalized by our nation the 
common denominator in homeland 
defense; I would like to remind you it 
became a state in time. There is no such 
fact in the history of any nation and 
state.

Nowadays, unfortunately, state and the 
number of the NGOs are deplorable. 
While in many other countries such as 
USA, France, UK, Germany NGOs are 
expressed in millions, in our society 
only in thousands. Due to many 
concerns and fears, Nor we are able to 
be a member of NGOs, to place the new 
formations. What about the existing 
ones?

These professional organizations, 
political, ideological or cultural 
formations, regional affairs, for the 
survival of the nation and the state 
has been formed in the form of NGOs. 
Among these NGOs,  a great deal are 
comprising in accordance with personal 
ambitions, as well as premium, getting 

a place, intentionally creating pressure, 
in the form of interest groups. That 
is why, NGOs  which are sincere, 
single-minded, in an effort for nation 
and state, uninhibited self-sacrificed, 
dedicated its life for the future of this 
nation does not appear among the 
other thousands, cannot get to the 
forefront. (With few exceptions)

This is where a very large task falls 
to the public. So what should be the 
measure?

1- First of all, they should be a 
member of an NGO that found close 
to themselves ad away from all the 
concerns, and  believed their thoughts 
and ideas are represented. as it is in 
modern, democratic and civilized 
countries.

2- In doing so, They should be careful 
for the NGOs established with the 
intention of only for passing, personal 
ambitions, not to constitute but to 
break down. 

3- Especially, NGOs those devoted 
to the cause of the nation’s assets 
and survivability assimilated our 
national and spiritual culture should be 
investigated and supported.

4- It should not be forgotten that 
NGO’s  had started out as pressure 
groups and are  the “fifth power” after 
the legislature, the executive, the 
judiciary and the media. 

5-  We must be conscious of our 
responsibility to support the virtue of 
knowing the good, the beautiful and 
right.

6- Malevolent and destructive ones 
should not be credited. 

7- The NGO’s who represent us, beliefs 
and values should be protected. 

8-  Human values    should be processed 
and constantly be indicated on the 
agenda.

9- Especially International NGOs 
should be supported with particular 
sacrifice without limits and every 
effort should be presented them to be 
successful. 

10- It should be noted that, a 
contemporary, civilized country,  on 
the contemporary civilization and the 
only rule to live the golden age of the 
country is possible with the indivisible 
integrity of the country and the nation, 
promote the acquisition slogan of 
national and spiritual values   in the 
formation of a democratic and free 
environment.

In this sense, NGOs have a great role. 
Because NGOs, must always keep the 
stimulating, constructive democratic, 
unifying, peaceful and fraternal feelings 
at front. 

İsmet TAŞ
Bürokratlar Derneği Genel Başkanı

Ülkemizde Sivil Toplum 
Kurumlarının (STK) Genel 
Durumu Olması ve Olmaması 
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General Situation Of Civil 
Society Institutions (Ngos) In 
Our Country Do’s and Dont’s
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Bureaucrats Association President
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turkishexporter.net’’ sitesinin Dış 
İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Harun Dikici yaptığı 
açıklamada, yaklaşan kış öncesi özelikle 
Yunanistan’dan yoğun şekilde soba tale-
bi geldiğini bildirdi. 

Dikici, ‘’Yunanistan, ekonomi açısından 
tarihinin en zor günlerini geçiriyor. 
Devletin özel uçaklarının bile satışa 
çıkarıldığı ülkede şimdi kış aylarında 
ısınma için soba kullanımı teşvik edi-
liyor. Bu teşvikin nedeni ise ithal girdi 
maliyetlerini azaltmak. Bu kapsamda 
yapılan çalışmalar ise en çok Türk soba 
üreticisine yarıyor’’ dedi.  
Dikici, Yunan hükümetinin soba kulla-
nımını teşvik etmesiyle birlikte, komşu 
ülkeden çok fazla soba talebi aldıklarını 
vurgulayarak, şunları kaydetti:  
‘’Gelen soba taleplerini üye firmalar-
la paylaşıyoruz. Son bir ay içerisinde 
Yunanistan’ın 10 farklı noktasından 
yaklaşık 100 bin soba talebi geldi. Türk 
soba üreticileri, gelen talepleri karşı-
lamakta zorlanıyor. Komşudan gelen 
taleplerin yoğunluğundan anlaşılıyor 
ki Yunanistan’da tasarruf için ısınma-
da eskiye dönüş yaşanıyor. Şüphesiz 
bundan en çok karlı çıkan; soba üreti-
cilerimiz oldu. Sektörün oyuncularıy-
la yapmış olduğumuz görüşmelerde 
Yunanistan’a soba yetiştirmekte zorlan-
dıklarını öğreniyoruz.’’ 

Uluslararası yatırımcılar, 
Yunanistan’ı yatırım açısından 
Suriye’den daha riskli görüyor.

Mali müşavirlik şirketi BDO’nun 14 
ülkede, uluslararası alanda faaliyet gös-
teren binden fazla firmanın finans mü-
dürüyle görüşerek yaptığı ankete göre, 
küresel ekonomideki yavaşlama ve Avro 
Bölgesi’ndeki borç sorunu yatırımcı için 
en büyük riskler olarak görülüyor.  
Bu yıl 3’ncüsü yapılan ankette en risk-
li ülkeler içinde ilk iki sırayı İran ve 
Irak alırken, Yunanistan 3’üncü sırada 
yer aldı. Yunanistan’ı sırasıyla Suri-
ye, Libya, Nijerya, İspanya, Mısır, Rusya 
ve Yemen izledi. 

Uluslararası yatırımcıların ‘’fırsat’’ 
olarak gördüğü ülkeler arasında ise Çin 
önceki anketlerde olduğu gibi ilk sırada 
yer aldı. Bu ülkeyi ABD, Brezilya, Hin-
distan ve Almanya takip etti.  
Ankete göre,Türkiye’nin de aralarında 
bulunduğu CIVETS ülkeleri (Kolom-
biya, Endonezya, Vietnam, Mısır ve 
Güney Afrika), BRIC (Brezilya, Rusya, 
Hindistan ve Çin) ülkelerine alternatif 
olarak görülüyor.

Isınmada da Tasarruf  Yapmaya Ça-
lışan Yunanistan, Türkiye’den 100 
Bin Soba İstedi‘

Merkezi Konya’da bulunan ‘’www.

International investors regards 
Greece more risky than Syria in 
terms of investment. 

According to the survey done with  more 
than a thousand companies’ finance di-
rectors in consultation with internatio-
nal scope in 14 countries by the financial 
consulting company BDO, the slowdown 
in the global economy and the euro zone 
debt problem are seen as the biggest 
risks for the investor.Formun Üstü

The first two countries regarded as the 
most risky in the survey conducted the 
3rd one this year are Iran and Iraq, while  
Greece took the 3rd place. Syria, Libya, 
Nigeria, Spain, Egypt, Russia and Yemen 
supervened upon.

China took first place regarded as ‘’ op-
portunity’’  among the countries by in-
ternational investors as in the previous 
surveys. This country was followed by 
the U.S., Brazil, India and Germany. 
According to the survey CIVETS count-
ries regarded as alternatives including 
Turkey (Colombia, Indonesia, Vietnam, 
Egypt, and South Africa), to BRIC (Bra-
zil, Russia, India and China) countries. 

Greece Trying to Economize in 
Energy Consumption (Isınmada ta-
sarruf yapmak?)Asked for 100 tho-
usand Stoves From Turkey 

Harun Dikici the Vice President of the 
Board of Foreign Affairs of the site’’ 
www.turkishexporter.net’’ center which 

is located in Konya said in a statement, 
they receive huge demand of stoves 
especially from Greece for the approac-
hing winter.   

Dikici said that ‘’ Greece is experiencing 
the most difficult days in its history in 
terms of economy. It is encouraged to 
use the stove for heating in the winter 
months in the country where even the 
private aircrafts of state are on sale.  
This is for reducing the costs of impor-
ted inputs. In this context  works being 
done on this manner serve most to the  
Turkish manufacturer of stoves.    

By underlying the fact that the they 
received  too much stove demand from 
the neighbor country after the Greek 
government’s encouraging the use of 
the stove, Dikici said:

‘’ We share the demands of the sto-
ve with member firms. Over the last 
month we received a demand for app-
roximately 100 thousand stove from 
the10 different points in Greece. Tur-
kish stove manufacturers struggling 
to meet the demands. By the heavy 
number of stoves from he the neighbor 
it is understood that Greece is experi-
encing  a return to the past to save mo-
ney on heating. There is no doubt that 
the stove manufacturers are the most 
profitable ones. We learn from the talks 
we have done with the players in the 
industry they have difficulty in cons-
tructing stoves to Greece. ‘’

Yunanistan, Suriye’den
Daha Riskli Görülüyor

Greece is Regarded As 
Riskier Than Syria
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8. Kadınlar için yapılan etkinlikler 
elit tabakaya ulaşıyor bundan dolayı 
da hiç bir şey değişmiyor,  çünkü 
sorun derin zeminde başlıyor.

Nelerin  değişmesini istiyorsu-
nuz? 

Şehri nasıl görmek istersiniz?

1. Profosyönel Ücretsiz Sorun Çöz-
me Merkezleri acilen halka sunul-
malıdır. Bilinçli bir topluma ihtiyaç 
var. Türkiye`nin genel problemi 
çocuklarımızın yetiştirilebilinece-
ği eğitim merkezlerinin açılması. 
Çocuk ilkokula gidiyor sonra ders-
haneye. Hepimiz okuldaki eğitimin 
yetersiz olduğunu kabul ediyoruz. 
Dershaneye gönderiyoruz. Bu sis-
temde çocuklarımız sosyal hayattan 
uzak kalıyorlar. Büyüdüklerinde de 
iyi bir akla sahip olsalar da sorun 
çözemiyorlar en basit şeylerde nere-
de ne yapacaklarını bilmiyorlar.

2. Çocuğu olan herkese zorunlu 
eğitim kursları açılmalı ve problem 
yaşanan konularda aydınlatılmalı-
lar. Zorunlu olmalı çünkü anneler, 
babalar böyle eğitimlere soğuklar.

3. Temel ihtiyaçlarını bile karşıla-
yamayan ailelere çözüm üretsinler. 
Kadınları ezmek yerine iş imkanı 
sunsunlar.

4. Şiddete maruz kalan kadınlara 
büyük bir Plaza yaptırsınlar orada 
kendi ayakları üzerinde durana ka-
dar koruma altında yaşasınlar. Aynı 
Plazanın belli katlarında meslek 
edindirilme kursları açılsın Kendi 
ayakları üstünde duran özgüvenli 
gelecek nesilleri yetiştirecek sağlıklı 
bireyler oluşsun.

5. Erkeklere verilen hakları, hakları 
kısıtlanan bayanlara da vermelerini 
istiyorum. Şehrimizde kadınlara 
daha seviyeli bir yaklaşım tarzı isti-
yorum.

6. Bir bayana okuyamadı diye iş 
imkanları kısıtlamasınlar, öyle bir 
sistem yapsınlar ki, bayan evli olsa 
dahi ikinci eğitim sistemi yolu ya-
pılsın. İnsanlar her branjda mesleki 
eğitimlerini alabilsinler. Eve katkıda 
bulunabilsinler.

7. Bu şehirde zengin fakir ayrımı 
yapılmasın. Zenginlere değil fakirle-
re şans verilsin. Zenginlerin maddi 
gücü olduğu için her yerde konuşma 
hakkına sahipler zaten.

Fakirler her yerde konuşamıyor ve 
saygın insan olarak görülmüyorlar. 
Hastanelerde bile sınıf ayrımı yapı-
lıyor. Olanakları az olan insanlara, 
saygınlıklarını geri versinler. 

Sonuç olarak gelecekle ilgili şunu 
görmekteyiz:

Ortada kremalı bir pasta var, dı-
şarıdan bakıldığında çok güzel ve 
hoş gözüküyor. Aslında pastanın içi 
çürümüş. 

Bu durum bugün güzel gözükse de 
her şey, ileride büyük kaosun haber-
cisidir.

saygı, fakirlere hiçbir saygı vermi-
yor, o kadarki okullarda bile hocalar 
durumu iyi olan veliler ile ilgileni-
yorlar. Bizler yoksullar her yerde 
dışlanıyoruz.

4. Bana göre modern hayat geri 
adım atıyor Kayseri` de 

belli bir tabaka dışında kadınlar 
kendini geliştiremiyor maalesef. O 
belli bir tabakanın da kızları üniver-
siteye gidiyor, bitiriyor, fakat ça-
lıştırılmıyorlar. Sadece üniversiteli 
gelin oluyorlar. Toplum için faydalı 
şeyler yapacak kadınlar bu şekilde 
yok ediliyor.

5. Kayseri’de modern hayat yok. 
Kadına karşı çok şiddet var ve bunu 
yok etmeliler. Burada yaşayan er-
keklerin kanundan korkuları yok. 

 6. Modern Hayat Kayseri kadınları 
için iyi gelişmiyor, bunu görmek için 
kenar mahallelere gidip bakmanız 
yeterli.

7. Kayseri`nin modern hayatı güzel 
kıyafetlerle ölçülüyor, bilgi ile de-
ğil.  Modern hayat Kayseri`de güzel 
kıyafetler ile Kayseri Forumu gez-
mektir.

8. Modern hayat erkeklere iyi ge-
liyor. Kayseri’ de nerede modern 
zengin kadınlar ne yapıyorlar top-
luma faydalı. Genelde klasik Elitler 
birbirlerini ağırlıyorlar, birbirlerinin 
gönlünü hoş ediyorlar. Hepsi bu!

9. Bizim  modern hayatı yaşamamız 
imkansız, bayanlar her yere rahat-
lıkla giremiyorlar .

10. Modern hayat fakire işlemiyor. 
Bir ekmek sofradan eksilsin diye kız 
çocuklarını hala 13-14 yaşında baş-
lık parası karşılığı kızları şehirden 
köylere gelin veriyorlar. O çocuk 
orada nasıl bir hayat sürecek hiç 
düşünmüyorlar. Kayseri de bu konu 
hala çok yaygın.

Yönetim hakkında ne düşünü-
yorsunuz? 

1. Yönetim sadece erkeklere hak 
veriyorlar.

2. Çoğunlukla maddi sıkıntı çeken 
insanlara aldırış etmeyen yönetim 
ve toplumumuz bunun bedelini bir 
gün çok ağır ödeyeceğini düşünüyo-
rum.

3. Zengine yardımcı oluyorlar fakire 
yardımcı olmuyorlar, torpili olan 
yardım alıyor, fakir kimsesiz yine 
dışarıda kalıyor.

4. Özgür bir ortam yok. Bakanı 
öğretmeni tehdit eden, öğretmeni 
öğrenciyi tehdit eden bir sistemde 
yaşıyoruz. Araştıran ve sorgulayan, 
eleştiren, düşünebilen bir nesil isti-
yoruz fakat bu nasıl olacak?

5. Yönetim gelsin halimizi sorsun. 
Kaymakamlığa maddi olanaksızlık-
tan dolayı yapılan başvuru adresle-
rine, gitsinler görsünler ne haldeyiz, 
ve torpilimiz yok diye bizi reddeden 
sistemin haksızlıklarını görsünler.

6. Benim gibi kadınlara yönetim 
yardımcı olamıyor,  benim gibi ka-
dınlar her zaman intiharın eşinde 
yaşıyorlar.

7. Yönetimin, kadınlar ve bilinçsiz  
insanlar için yaptıklarını yeterli bul-
muyorum.

bunda söyle söylemektedir: “Türk 
kadınlarının kocalarının hıncından 
korkacak bir şeyleri  yoktur. Zira 
bu hanımlar zengindirler, kendi 
paraları vardır. Boşanma halinde, 
kendilerine verilmesi gereken ek 
bir meblağla, bunu alıp götürmek-
tedirler. Türk kadınlarının tümüyle 
imparatorluğun yegâne özgür halkı 
olduğunu düşünüyorum.”diye yaz-
mıştır. Boşanma isteği ile başvuran 
ilk kadın Kayseri’de kayıtlara geç-
miştir.

Güzel Fikirleri olan insanlara: 
Kayseri’de yaşanan sosyal hayatı 
nasıl bulduklarını sorduk.

1. Aile ortamı için çok güzel bir 
şehir. Hala muhafazakar bir şehir. 
Bundan dolayı İstanbul da değil 
de burada yaşamayı tercih ettik. 
Kayseri gelenek ve göreneklerinin 
güzelliklerinin yanı sıra maalesef 
çok maskulin (erkecil)bir toplum. 
Ve bununla beraber bayanlara karşı 
caddede, kamu kuruluşlarında, ban-
kada, pazarda, çok kaba davranıldı-
ğını söylemeden geçemeyeceğim.

2. Fakirleri ciddiye almayan bir şe-
hir benim için Kayseri. 

Kayseri’nin gelişimi güzel gözükse 
de bizler için güzel değil, yokluk 
içinde yaşamak dış güzellikleri gör-
memizi engelliyor.

3. Kayseri de hayat eskiye nazaran 
biraz daha iyi. Az da olsa bayanlara 
iş imkanı verildi buda gelir düzeyini 
yükseltti.

4. Erkeklerin hakim olduğu bu şe-
hirde sırf bayanlara özel her şeyi 
olan temiz hijyenik bir Spor Comp-
lexi bile yok.

5.Kayseri`de sosyal hayat bu kadar 
tanınmasına rağmen fesah fersah 
geride. Zengin olup sözü geçebilecek 
kadınlar birbirlerine hava atma ile 
meşgulken erkekleri de sadece para 
kazanmakla meşgul.

 6.Kadınlar erkeklerin izni olmadan 
hiçbir girişimde bulunamıyorlar. 
Kaç kadın kayda değer Kayseri top-
lumuna faydalı bir eser yaptırmış.

Modern hayat size göre 
Kayseri`de  nasıl gelişiyor? ka-
dınlar ne düşünüyor  ?

1. Modern hayat henüz hayat bula-
madı Kayseri`de şiddet görüyoruz, 
yokluk içinde kıvranıyoruz, kölelik 
sisteminde çaresizce derdimizi kim-
seye anlatamıyoruz, haksızlık dedi-
ğimiz zaman, eşlerimizden ölümle 
tehdit ediliyoruz. Şimdi ben size 
soruyorum bu mu modern hayat?

2. Modern hayat bizim için değil de 
başkaları için gelişiyor. Bizim mo-
dern hayatı yaşamamız imkansız.

3. Modern hayat Kayseri`de zengine 

Değerli okurlarım, Kadının 
tarihteki rolüne, statüsüne, 
önemine baktığımızda, Ça-

ğımız kadınının ailedeki toplumdaki 
yerini bu haliyle görmek içler acısı 
değil mi!

Osmanlı Devleti’nden Önce ve 
sonra (Kayseri`de) Müslüman 
Türk  Devletlerinde  Kadının 
Sosyal Statüsü

Tarihte kadın toplumun ana öğe-
sidir. Ona ulaşmayan herhangi bir 
fikir, yaklaşım hayat alanı bulamaz. 
Kadın sadece var olduğu ailenin 
içinde değil toplumda da değişimin 
taşıyıcısıdır.

Kadın haklarının Anadolu Sel-
çuklular ve Beylikleri döneminde, 
günümüzden daha ileri düzeyde 
olduğunu, kadın Valilerin görev 
yaptıklarını, yurt dışına elçi gönder-
diklerini, medrese, şifahane(Gevher 
Nesibe) ve hamam yaptırarak eğitim 
ve sağlık alanlarında önemli katkı-
larda bulunduklarını biliyoruz.

Osmanlı Kıyafet konusunda dev-
let, bugünkü Türkiye’de, İran’da ve 
başka bazı ülkelerde olduğu gibi, 
belirli kıyafetlerin giyilmesi konu-
sunda halkı zorlamaz (başını aç ya 
da kapa demez, bunlar doğal süreç 
içinde oluşurdu) kendi dinî yahut 
millî tercihini dayatmazdı. Osmanlı 
Devleti’ni yönetenler, kılık kıyafeti 
değil, insanı esas alırdı. Bu konuda 
din farkı gözetilmezdi. Hangi din-
den olursa olsun, insana hizmetin 
yüceliğine inanılırdı. Ayrıca kadına 
kutsallık katan töreye göre, dövül-
mesi, horlanması veya itilip kakıl-
ması mümkün değildir. Türk des-
tanlarında kadın daima erkeğinin 
yanındadır. Onların güç ve ilham 
kaynağıdır.

“Evrensel devlet” olmanın yolunun 
çok kültürlülükten geçtiği, bunun 
ise hoşgörü kaynaklı olduğu bilinir-
di… 

1678 yıllarında Osmanlıda  el sanat-
larına gelince, şehirlerdeki ve kırsal 
bölgelerdeki kadınlar temelde teks-
til imalatının değişik aşamalarıyla 
ilgili el işleriyle uğraşmaktaydılar. 
Mum üretimi, ev aletlerinin imali, 
iplik eğirme, ekmek ve diğer yiye-
ceklerin hazırlanması gibi alanlarda, 

kadınlarının ürettiği ve para kaza-
nabildiği kanıtı bulunmaktadır.

      Osmanlı kıyafetlerinde ipekli ku-
maşlar , sırma püsküller, elmas veya 
gümüş düğmeler, o güzelim kumaş-
lardan yapılan kaftanlar ise kadını 
kadın  yapardı. Osmanlı kadını saygı 
duyulan bir kadındı.

  Ailevi sorunlarda ise 1800. yüzyıl-
da Osmanlı Devleti’nde gözlemlerde 
bulunan Lady  Montaqu bir mektu-
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Feministleri 
Düşündürecek! 
Yöneticileri Kızdıracak!  
Kayseri’den Hayata 
Bakış!!!
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management has done for the wom-
en, and unconscious people.
8. Events made for the women reach 
for elite, so it makes no difference 
at all, because the problem starts on 
the deep ground.

What changes would you like to 
see?
How would you like to see the 
city?

Professional Free Problem Solving 
Centres must be given in service 
immediately. A conscious society is 
needed. Lacking of training centres 
is the general problem of educating 
children in Turkey. Children are go-
ing to primary schools and private 
courses afterwards. We all agree 
that there is insufficient education 
at schools. We all send them private 
courses. In this system, children 
remain away from social life. They 
cannot figure out what to do even if 
they grow up they don’t know how 
to solve a problem and do not know 
what to do with simplest things.

2. Training courses should be man-
datory for everyone who has chil-
dren and the problematic issues 
should be cleared.  It should be com-
pulsory because most of the parents 
are distant to such trainings.  

3. They should find solutions to the 
families even cannot meet their 
basic needs. They should give job 
opportunities to women instead of 
humiliating them.

4. A plaza should be built for women 
who are exposed to violence so that 
they can stay there until they stand 
on their own feet to train confident, 
healthy future generations.

5. The rights of men, I want them 
to give the same rights with men to 
women. I want to have more respect-
ful approach to women in our city.

6. A woman shouldn’t be restricted 
to have job opportunities because 
she didn’t have education. There 
should be a system in which even for 
a married woman there could be a 
way for the second education. People 
could have chance to have vocational 
training in every subject so that they 
could contribute to the budget. 

7. There shouldn’t be rich and poor 
distinction in this city. The poor 
should be given the chance not rich. 
The wealthy people have the right 
to speak anywhere, anyway because 
they can afford it.
The poor cannot speak everywhere 
and are not being viewed respected 
as human. Even in hospitals there 
is class distinction. Let people with 
less opportunities, have their re-
spectability. 

 As a result, we see this about the 
future:

There is a cream pie in the middle 
from the outside looks very nice and 
welcoming. In fact, inside is rotten.
Even the situation may seem well 
today, everything is the sign of, of a 
great chaos in the future. 

3. Modern life gives respect to rich 
in Kayseri, not for the poor; even at 
schools teachers are interested in 
wealthy parents. As being poor we 
are excluded everywhere.
4. To me, modern life is taking a step 
back in Kayseri.
Unfortunately, women cannot de-
velop themselves except for a certain 
group. The daughters of that group 
are going to universities, complete 
their education but are not worked. 
They just become graduate brides. 
In this way women that can be ben-
eficial for society are being deterio-
rated. 

5. There is no modern life in Kayseri. 
There is a lot of violence against 
women, and it must be eliminated. 
Men who live here do not fear the 
law.

6. Modern Life is not being devel-
oped well for women in Kayseri, it 
would be enough to understand this 
if you go to the suburbs.

7. Kayseri `s modern life is measured 
by nice clothes, not with knowledge. 
Modern life in Kayseri means walk-
ing in Kayseri Forum with beautiful 
clothes.

8. Modern life is good for men. Kay-
seri, where are the modern, wealthy 
women, what are they doing for the 
society in Kayseri? In general, the 
classical elite are welcoming each 
other, praising each other’s. That’s it!

9.It is  impossible for us  to live 
modern life, women cannot get any-
where easily.

10. Modern life does not work for 
the poor. For a less loaf of bread at 
the table he is still 13-14 years old 
girls are being married from the city 
to villages in the city, for dowry. 
They never think of what kind of life 
would that child live there. This is 
still very common in Kayseri.

What do you think about man-
agement?
 
1. Directors give rights only to men.
2. I think managements and socie-
ties which often do not pay atten-
tion to people’s financial suffering, 
will pay a very heavy price for that 
one day.
3. They are helping the rich but do 
not help the poor, those who have 
someone at his back receive aid, the 
poor orphan stays out once again.
4. There is no freedom. We are liv-
ing in a system where the Minister 
threatens the teacher, the teacher 
threatens the students.  We would 
like to have an investigating and 
questioning, criticizing generations 
but how is this be possible? 

5. The management should come 
and see us. They should go and see 
the addresses of the applications in 
the district governor because of pov-
erty. They should see the injustice of 
the system that rejects us because 
we don’t have someone at our back. 

6. Managements cannot help wom-
en like me; women like me are living 
at the borders of suicide always.  

7. I do not find it sufficient what the 

As for the family problems. Lady 
Montaque who made observations 
during the Ottoman Empire in 
in1800 told in a letter that: “Turk-
ish women have nothing to be afraid 
of their husbands’ anger. Because 
these ladies are rich, have their own 
money. In case of divorce, they must 
be given an additional amount, and 
take it away. I believe that whole 
Turkish women are the only free 
people of the empire. The first re-
quest of divorce by a woman was 
recorded in Kayseri.

To the people with beautiful ide-
as: We asked how they feel about 
the social life in Kayseri 

1. It is a very nice city for a family. 
Still a conservative city. Therefore, 
we have chosen to live here rather 
than in Istanbul. Unfortunately as 
well as the beauty of its traditions 
and customs Kayseri is a very mas-
culine community. And moreover I 
can not help saying women are be-
ing treated very rude on the streets, 
public institutions, banks, markets. 

2. For me Kayseri is a city that does 
not taking the poor seriously. Al-
though the development of Kayseri 
seems pretty good, it is not good for 
us. Living in poverty prevents us to 
see the outer beauties.

3. Life is a little bit better than be-
fore in Kayseri. A slight level of job 
opportunities for women was given 
and that raised the income level. 

4. There is not a clean and hygienic 
Sports Complex for women in this 
city where everything is dominated 
by men.  
5. Despite that much recognition 
of social life in Kayseri, it is still far 
behind. While rich women who are 
rich enough to have influence are 
busy with showing off, men are only 
engaged in making money. 
6. Women cannot attempt anything 
without the consent of men. How 
many women built a remarkable, a 
useful work for the people of Kay-
seri?

How is the modern life develop-
ing in Kayseri according to you? 
What do women think?

1. Modern life, could not been real-
ized in Kayseri yet. We see the vio-
lence; have poverty, within a slavery 
system we cannot tell our troubles 
to anyone, when we say injustice, are 
being threatened with death by our 
spouses. Now I ask you, is this mod-
ern life?

2. Modern life is developing for oth-
ers, not for us. It is impossible for us 
to live modern life.

Dear readers, when we look at 
role the status, importance 
of women in history isn’t 

it deplorable to see the modern 
woman’s place within the family, 
society!  

Social Status of Muslim Women’s 
(in Kayseri) in Turkish States 
before and after the Ottoman 
Empire 

Woman is a key element of the 
society in the history. Any idea, 
perspective that doesn’t reach 
her, cannot be realized. Women 
are not the carrier of their fam-
ily but also the society they are 
living in. 

Women’s rights in the Anatolian 
Seljuks and principalities, presented 
a more advanced level than it does 
today, the women were working as 
governors, sent abroad as ambas-
sadors, making significant contribu-
tions to the fields of education and 
health by constructing schools, hos-
pitals (Gevher Nesibe), and baths. 

During the Ottoman Empire, the 
state did not force people to wear 
certain clothes (didn’t order to cover 
up or open your head, those were 
done within a natural process) like 
in today’s Turkey or in Iran never 
force people to wear national or re-
ligious outfits.  The rulers of the Ot-
toman Empire didn’t care about the 
costume, what they considered was 
the people. They didn’t consider the 
religious differences in this regard. 
Whatever their faith, they believed 
in the glory of servicing the human-
ity. In addition, according to the tra-
ditions praising holiness to women, 
beating, pushing and shoving, hu-
miliating of women were impossible.  
In Turkish myths, woman is always 
next to her man. They are the source 
of their power and inspiration 

It was known that multiculturalism 
was the way of being a “Universal 
State”, the origin of which was based 
of tolerance…

When it comes to handicrafts in the 
Ottoman Empire in 1678, urban and 
rural women were doing handicrafts 
in various stages of textile manufac-
turing basis. Production of candles, 
manufacturing home appliances, 
spinning, preparations of bread and 
other food were some areas, there 
are evidences that women could 
product and earn money.

Silk fabrics, gilt tassels, diamond or 
silver buttons in Ottoman clothes 
caftans made by best fabrics were the 
things made woman feminine. Otto-
man women were respected women.

Challenging for feminists! 
Upsetting for Managers! 
Overview of life from 
Kayseri!!!
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1846 yılında Thomas Cook 
adlı bir İngiliz marangozun 
mesleğini bırakarak seya-

hat düzenleme işini yapmak üze-
re çalışmalara başlaması, modern 
anlamda turizmin doğuşu olarak 
kabul edilmektedir. O yıllarda 
buharlı tren icat edilmiş ve toplu 
kara taşımacılığı mümkün hale 
gelmişti. Thomas Cook, ilk olarak 
20 km uzaklıktaki bir festivale 
500 kişiyi taşımış ve seyahat 
düzenleme işini bir ticari orga-
nizasyon haline dönüştürmüştü. 
Sonrasında kurduğu şirketle tu-
rizm sektörünün şekillenmesinde 
önemli bir rol oynamıştı. Zaman 
içerisinde sektör büyümeye de-
vam etmişti ancak bu büyüme 
çok da hızlı gerçekleşmiyordu.

 1950’li yıllara gelindiğinde 
önemsenmeyen, ciddiye alınma-
yan bir sektördü seyahat ve tu-
rizm. Gerçi o yıllardaki ekonomik 
hacmi de ciddiye alınmamasına 
önemli bir gerekçe idi. 1950 yılın-
da dünya genelinde uluslararası 
seyahat eden kişi sayısı sadece 25 
milyondu ve bunun önemli bir 
kısmı Avrupa ülkelerinin kendi 
aralarında gerçekleşiyordu. 

1980’lere gelindiğinde sektördeki 
büyüme ve ekonomiye katkısı 
hissedilmeye başlanmıştı. Ulus-
lararası turist sayısı 280 milyona 
çıkmış, toplam turizm geliri ise 
1950 yılında 13 milyar dolar iken 
1980 yılında 190 milyar dolara 
yükselmişti. Artık sektör rüştünü 
ispat etmiş ve ülkelerin dikkatini 
yoğunlaştırdığı bir alan haline 
gelmişti. 

Yıl 2012. Gelinen noktada tu-
rizm, önemi ve ekonomik etkisi 
tartışılmaz, dünyanın halihazırda 
en büyük sektörlerinden birisi 
olarak duruyor karşımızda. 2011 
yılında dünyada 982 milyon kişi 
uluslararası turizm hareketlerine 
katılmış ve gittikleri ülkelere bir 
trilyon dolar bırakmışlar. Bir-
leşmiş Milletler Dünya Turizm 
Örgütü (UNWTO) tahminlerine 
göre 2030 yılında yani 17 yıl 
sonra uluslararası seyahat eden 
turist sayısı 1,8 milyar kişiye ula-
şacak ve turizm gelirleri 2 trilyon 
doların üzerine çıkacak. Bu sayı-
ların büyüklüğünü anlamak için 
dünyanın nüfusuna ve tüm dün-
yada üretilen mal ve hizmetlerin 
parasal karşılığına bakmak yeterli 
olur sanırım. Günümüzde yakla-
şık 7 milyar insan yaşıyor dün-
yada ve bu rakamın 2030 yılında 
8 milyara ulaşması bekleniyor. 
Buna göre 2030 yılında toplam 

nüfusun yaklaşık dörtte biri fark-
lı ülkelere turist olarak seyahat 
edecek. Tahminler tutarsa ger-
çekten günümüzle kıyaslandığın-
da çarpıcı bir artış olacak. 2030 
yılında 2 trilyon dolara ulaşacağı 
tahmin edilen turizm gelirleri 
bugüne göre iki kat artacak. Gü-
nümüzde dünyada üretilen mal 
ve hizmetlerin parasal karşılığı 
yaklaşık 60 trilyon dolar. Şu anki 
duruma göre üretilen mal ve hiz-
metlerin altmışta biri turizmden 
sağlanıyor. 2030 yılında turizm 
gelirlerinin iki kat artacağı dü-
şünüldüğünde, sektörel açıdan 
turizmin önemini daha da arttı-
racağı söylenebilir. 

Türkiye’nin bu işin neresinde 
olduğuna bakacak olursak, genel 
durumun hiç de fena olmadığını 
söyleyebiliriz. Sektörün önemi-
nin farkına ilk olarak rahmetli 
cumhurbaşkanımız Turgut Özal 
döneminde 80’li yılların başların-
da ilan edilen desteklerle birlikte 
varmıştık. 1980 yılında ülke 
olarak sadece 1,3 milyon yabancı 
turisti ağırlarken, bu sayı 2011 
yılında 31,5 milyona yükselmiş 
durumda. Bu ziyaretlerden 1980 
yılında sadece 327 milyon dolar 
gelir elde ederken, şu anda tu-
rizm gelirimiz 23 milyar dolara 
ulaşmış durumda. 21 yılda 70 
misli bir gelir artışı yaşanmış sek-
törde ve artış düzenli bir biçimde 
devam ediyor. 

Ülkemiz için turizm gelirleri o 
kadar önemli ki, bu gelirler dış 
ticaret açığının kapanmasında 
önemli rol oynuyor. Turizm gelir-

leri, hesaplamalarda bir ihracat 
kalemi sayılmıyor, ancak birçok 
görüşe göre bu faaliyet aslında 
bir ihracat. Türkiye’nin 2011 yı-
lında gerçekleşen toplam ihracatı 
135 milyar dolar, ithalatı ise 241 
milyar dolar. Arada 106 milyar 
dolarlık bir açık var. Bu açığın 
yaklaşık dörtte biri turizm gelir-
leri ile kapatılıyor. Bu anlamda 
sektörün milli ekonomiye ve is-
tihdama ciddi katkısı var.

2011 yılı rakamlarına göre dün-
yanın gelen turist sayısı açısın-
dan altıncı ülkesiyiz. Müthiş bir 
başarı. Burada Kültür ve Turizm 
Bakanı Sayın Eruğrul Günay ile 
ekibini kutlamamız gerekiyor. 
Son yıllarda daha katılımcı bir 
anlayışla başarılı işlerin altına 
imza atıyorlar. Ancak turizm 
gelirleri sıralamasında ilk on 
ülke içerisinde yokuz maalesef, 
kendimize onbirinci sırada yer 
bulabiliyoruz. Bu da şapkayı önü-
müze alıp düşünmemiz gereken 
bir konu. Bu durum şu anlama 
geliyor: Ülkemize gelen turistler 
rakiplere oranla daha az para har-
cayarak tatil yapıyorlar. Türkiye 
İstatistik Kurumu’na göre yaban-
cı ziyaretçi ortalama harcaması 
2012 yılının ilk altı ayında 558 
dolar olarak gerçekleşmiş. Oysa 
turizmde öncü bazı ülkelerin kişi 
başı turizm gelirleri şöyle: ABD 
1870 dolar, Almanya 1366 dolar, 
İspanya 1056 dolar, İtalya 932 
dolar, Çin 842 dolar. O halde ya-
pılması gereken şey, kişi başı tu-
rizm gelirlerimizi arttırmak. Peki 
bunu nasıl yapacağız? 

Ülkemiz turizm potansiyeli açı-

sından oldukça zengin. Oysa bi-

zim turizm stratejimiz geçmişten 

bu yana deniz kum güneş üçlüsü 

üzerine kurulu. Son yıllarda bir-

takım farklılaştırma çabaları var 

ancak yetersiz. Daha hızlı hare-

ket edip, turizmde daha güçlü 

bir marka ülke haline gelmeliyiz. 

Dünyada tüm ülkeler turizm 

gelirlerinin yarattığı faydanın 

farkına vardı ve her ülke bir ta-

raftan nasıl turizm ülkesi oluruz 

sorusunun cevabını bulmaya ça-

lışıyor. Dünya küçüldükçe turizm 

büyüyor. Eğer farklılaşmayı ülke 

olarak başaramazsak, sıradan bir 

sunumla birçok rakibimizin geri-

sinde kalabiliriz.  

Dünyada deniz kum güneş he-

men hemen her bölgede var. Bel-

ki bizden daha zengin potansiye-

le sahip ülkeler de var. Biz daha 

yüksek gelir düzeyine sahip kit-

lelere yönelerek, daha üst düzey 

hizmetlerle, daha farklı turistik 

arzlarla yola devam etmeliyiz. 

Bunun için hızlı bir biçimde 

termal turizm alt ve üstyapı so-

runlarımızı çözmeliyiz. Medikal 

turizmle ilgili mevzuat altyapı-

sını bir an önce tamamlayarak, 

sağlam temellere oturmuş bir 

biçimde bu pazara girmeliyiz. 

Golf turizminde markalaşma 

yolunda daha fazla çaba sarf et-

meliyiz. Kültürümüzü ön plana 

çıkararak, turizm ve kültürü iç 

içe turistlere sunmalıyız. Bu doğ-

rultuda özellikle yemeklerimizin 

markalaşmasına odaklanmalıyız. 

Spor turizminde tercih edilen 

bir ülke olma yolunda gereken 

adımları atmalıyız. Kış turizm alt 

ve üstyapı sorunlarımızı aşarak 

markalaşma faaliyeti içerisine 

girmeliyiz.

Aksi halde sıradan bir turizm 

ülkesi olarak yolumuza devam 

ederiz ve rekabette başarılı olma 

şansımız oldukça zayıflar. Ülke 

olarak vizyonumuz “hem turizm 

geliri hem de gelen yabancı tu-

rist sayısı açısından dünyada ilk 

beş içerisinde yer alan bir ülke 

olmak” olmalıdır. Bize de bundan 

başka bir bakış açısı yakışmaz. 

Saygılarımla.

Doç. Dr.
Muharrem TUNA

Turizmde Nereye Doğru?
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In 1846, an Englishman named 
Thomas Cook’s beginning to 
make travel arrangements 

after leaving his profession of 
carpenter, is considered to be the 
birth of tourism in the modern 
sense. In those years, steam 
train’s invention made    public 
road transport possible.  Thomas 
Cook moved500 people to a 
festival 20 km. away, turned travel 
organization into a commercial 
organization. After establishing 
his company, he played an 
important role in shaping the 
tourism sector. Over time, the 
sector continued to grow but this 
growth was not too fast.

By the early 1950s travel and 
tourism was a sector that used 
to be ignored, and was not taken 
into consideration. However its 
economic volume was a significant 
reason for being ignored. In 1950, 
the number of international 
travellers worldwide was only 25 
million, and an important part of 
it were being carried out among 
European countries themselves.

By the 1980s growth in the 
tourism industry and its 
contribution to the economy, 
began to be felt. The international 
tourist arrivals emerged to 
280 million and while the total 
tourism revenue was $ 13 billion 
in 1950, it rose to $ 190 billion in 
1980. The industry proved itself 
and the country became an area 
of   intensified attention.

Year 2012. Today, the importance 
and economic impact of tourism 
is unquestionable; it stands as 
one of the largest industries of 
the world currently. In 2011, 982 
million people around the world 
participated in the international 
tourism movements and left a 
trillion dollars in host countries. 
United Nations World Tourism 
Organization (UNWTO) estimates 
that in 2030 the number of 
international tourists will 
reach 1.8 billion people and the 
tourism income will be over $ 
2 trillion in 17 years. In order 
to understand the magnitude 
of these numbers, it would be 
sufficient to look at the world’s 
population and the provision of 
produced goods and services in 
the world. Today, nearly 7 billion 
people live in the world, and 
this figure is expected to reach 8 
billion by 2030. According to this, 
about one quarter of the total 
population in 2030 will travel to 
different countries as a tourist. If 
the estimations will become real 
there will be a dramatic increase 
compared with today. Estimated 
tourism revenues will increase 
by two times than they are today 

and reach U.S. $ 2 trillion in 2030. 
Provision of goods and services 
produced in the world today, are 
about 60 trillion dollars. One 
sixtieth of goods and services 
produced is provided by tourism 
currently. It is safe to say that 
when the revenues in tourism 
are doubled in 2030, the sectoral 
importance given to tourism will 
increase.

If we look at where Turkey is in 
this subject matter, the overall 
situation is not bad at all. It can 
be said that, we became aware 
of the importance of the sector 
with the supports declared in the 
early 80s during the late President 
Turgut Ozal’s period. While we 
welcomed only 1.3 million foreign 
tourists in 1980, in 2011 this 
number increased to 31.5 million. 
While in 1980 we only receive 327 
million dollars of revenue from 
these visits, currently tourism 
revenue has reached $ 23 billion. 
There has been a 70-fold increase 

in revenue growth in 21 years in 
the industry and it keeps on rising 
regularly. 

Tourism revenues are so 
important to our country, that 
these revenues are playing an 
important role in closing the trade 
deficit. Tourism revenues are not 
considered as an export item in 
the calculations, but for many 
points of views it is an export 
activity, in fact. The total exports 
of Turkey in 2011, were $ 135 
billion, and imports were $ 241 
billion. Meanwhile, there is a gap 
of $ 106 billion. Approximately 
one-quarter of the gap is closed 
with tourism revenues. In this 
sense, the sector has a serious 
contribution to the national 

economy and employment. 

According to figures from the 
year 2011 in terms of number 
of tourists coming to we are the 
world’s sixth country. It is a great 
success. We should congratulate 
Culture and Tourism Minister 
Eruğrul Gunay and his team 
here.  In recent years, they have 
brought in numerous victories 
with a participatory approach. 
However, we’re not in the top ten 
countries of tourism revenues, 
unfortunately, we are at eleventh 
place. This should put our 
thinking cap on. This means, the 
tourists coming to our country 
are spending less money than in 
competitor countries. According 
to Turkish Statistical Institute, 
average spending by foreign 
visitors in the first six months of 
2012 was realized as 558 dollars. 
However, revenues of some 
countries in tourism per person 
are as follows: U.S.A 1870dollars, 
Germany 1366 dollars, Spain 

1056 dollars, Italy 932 dollars, 
China 842 dollars. Well the thing 
to do, is to increase our tourism 
per capita income. So how do we 
do it?

Our country is very rich in terms 
of tourism potential. Ever since 
the beginning of our tourism 
strategy, however, is based 
on the triad of sun sea sand. 
In recent years, there is some 
diversification efforts but they 
are insufficient. We should move 
faster in tourism, the country 
should become a more powerful 
brand. All countries in the 
world have realized the benefit 
of tourism revenues; and each 
country is trying to answer the 
question of how they become 

a land of tourism. While the 
world is getting smaller, tourism 
is getting growing. If we fail to 
differentiate as a country, we 
will stay behind many of our 
competitors.

Sea, Sand and Sun are almost 
every region in the world. There 
may be countries having richer 
potential than we us. We should 
keep on with higher-level services 
and different offerings to high-
income tourists. 

To do this, we need to solve 
thermal tourism infrastructure 
and superstructure problems 
quickly. We need to get into this 
market by completing medical 
tourism infrastructure legislation 
as soon as possible. We should 
put more efforts on branding 
golf tourism. By emphasizing 
culture, we need to offer tourism 
and culture to tourists in a nested 
way. In this context we need to 
focus on branding especially our 

cuisine. Steps must be taken to 
make a country of choice in sport 
tourism. We need to brand our 
winter tourism after solving our 
infrastructure and superstructure 
problems.

Otherwise, we would continue 
our way as an ordinary tourism 
country and our chance of being 
successful in the competition 
would be very weak. Our vision 
as a country should be     “in top 
five the countries both in tourism 
revenue and in terms of the 
number of foreign tourists in the 
world”. This is what as it should 
be. 
Best Regards

Doç. Dr.
Muharrem TUNA

What is the Direction of Tourism?
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      Türk dış politikasında son yı-
larda yürütülen “Uyuşmazlıkların 
çözümü ve arabuluculuk”  girişi-
mi de değerlendirilmesi gereken 
politikalarımızın başında geliyor. 
Zira Türkiye coğrafi açıdan sorun-
lu diyebileceğimiz Afro-Avrasya 
bölgesinin merkezinde yani; hem 
fırsatların hem de risklerin yoğun 
etkileşim içinde bir ortamda bu-
lunmaktadır. Türkiye’nin geleceği 
ve güvenliği de bölgesinin sorun-
larının çözümüne bağlıdır. Bunun 
için Türkiye bölgesi ile yakından 
ilgilenme politikasını yürütmek-
tedir.  Türkiye, mevcut ihtilafların 
barışçı yollardan çözümlenmesi 
için yoğun çaba sarf etmekte 
aynı zamanda Türkiye “önleyici 
diplomasi”ye de özel bir önem at-
fetmekte ve geniş bir coğrafyada 
çok sayıda arabuluculuk girişimine 
öncülük etmektedir.

     Irak, Lübnan ve Kırgızistan’da 
iç uzlaşı için çabalar, Bosna-Hersek 
için Sırbistan ve Hırvatistan’ın 
katılımıyla başlatılan iki ayrı üçlü 
işbirliği süreci, Afganistan’da barış 
ve güvenlik için Pakistan ile bir-
likte hareket edilen üçlü işbirliği 
mekanizması, İsrail ile Suriye ara-
sındaki Golan tepeleri sorunu için 
arabuluculuğu, İsrail ile Filistin 
tarafının uzlaşabilmesi için göster-
diği çabaları örnek gösterebiliriz. 
Türkiye’nin bu çabaları takdire 
değerdir. Fakat risk teşkil eden 
bir girişim olduğu için sakıncaları 
da içinde barındırıyor. Zira İsrail-
Suriye gerginliğinde Golan tepeleri 
sorunun çözümünde çözümden 
yana olmayan İsrail’in taraflardan 
biri olması işi çıkmaza sürükle-
mişti. Bu anlamda kendi güvenli-
ğimiz açısından risklerin göz ardı 
edilmemesi büyük önem arz eder. 
Tabii ki bölgedeki barış ve istikrar 
zemininin kuvvetlenmesi Türkiye 
ile birlikte bölgenin de bir bütün 
olarak kalkınmasına yardımcı ola-
cağı aşikârdır. 

Dış işleri Bakanımız Ahmet 
Davutoğlu’nun da beyan ettiği gibi  
“Bir ülkenin uluslararası sistem-
deki önemi o ülkenin jeostratejik 
konumu ve tarihi derinliğine baka-
rak hesaplanır”. Bu anlamda Tür-
kiye küresel ölçekteki en önemli 
devletlerden biridir. Dış politikada 
son derece etkin olduğumuz, böl-
gemizin öncüsü olduğumuz artık 
aşikârdır.  Bölgemizin yanı sıra 
dünyaya da yön verecek güce erişe-
ceğimiz jeostratejik konumumuza ve 
tarihi derinliğimize bakıldığında ise 
kaçınılmazdır.

sancıl, orası muallaktadır. 

Yine Türkiye’nin öncülük ettiği bir 
girişim olan “Medeniyetler İtti-
fakı Girişimi” dış politikamız için 
önemli bir girişimdir

Medeniyetler İttifakı Girişimi, 
İspanya-Türkiye işbirliği ile 2005 
yılında başlatılmış ve bunun so-
nucunda Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri tarafından da benimse-
nerek bir BM girişimi halini almış-
tır.  “Medeniyetler çatışması” olgu-
suna bir tepki olarak doğduğunu 
söyleyebiliriz. Son yıllarda Müs-
lüman ülkeler ile Batılı toplumlar 
arasında görülen karşılıklı önyargı, 
şüphe ve korku;  toplumların bir-
birine yabancılaşmasına dolayısı 
ile bu durumun uluslararası is-
tikrarı tehdit edebilecek noktaya 
kadar ulaşmasına ortam hazırla-
maktadır. Girişim; medeniyet ve 
kültürler arasında saygı, hoşgörü 
ve işbirliğini gerçekleştirmek aynı 
zamanda tüm toplumların kalkın-
ma, güvenlik, çevre ve refah konu-
larında birbirlerine bağımlı olduk-
ları hususunu esas almaktadır. 

  “Medeniyetler İttifakı 
Girişimi”nin öncüleri olan 
İspanya-Türkiye ikilisi olması ise 
ayrı bir öneme haizdir.  İspanya’da 
-İberya Yarımadası’nda-  Endülüs 
Emevileri’nin kurduğu müthiş 
medeniyet bizim medeniyetimizin 
bir parçasıdır. Bu durum ise “Me-
deniyetlerin İttifakı Girişimi”ne 
yerli yerinde bir örnek teşkil 
ediyor. Medeniyetlerin İttifakı 
noktasında Dış İşleri Bakanımız 
Ahmet Davutoğlu’nun “Endülüs, 
İspanyolların yıkımına kadar 
Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi 
kültürlerin dinamik bir tarzda 
alış verişte bulundukları bir me-
deniyetler bileşkesini asırlar boyu 
sürdürmüştü” sözü de bu noktada 
mühimdir. Medeniyetler İttifa-
kı; Türkiye için yabancı bir olgu 
değildir. Bizler yüzyıllarca farklı 
kültürler ile barış, hoşgörü, kar-
deşlik içinde yaşamış bir milletiz. 
Kültürler ve medeniyetlerin bera-
berce birbiriyle alışveriş halinde iç 
içe yaşaması ecdadımızdan bizlere 
kalmış bir düsturdur. 

Türk dış politikasında önemli gi-
rişimlerden olan “Medeniyetler 
İttifakı Girişimi” Türkiye’nin böl-
gesindeki ve dünyadaki öncü ülke 
konumunu pekiştirecek, daha da 
çekici bir ülke olmasını sağlayacak-
tır. Aynı zamanda Türkiye’ye ön-
yargıları olan ülkelerin ve millet-
lerin de önyargılarının yıkılmasını 
sağlayacak bir proje olduğu açıktır.

mesine hem destek olacak, hem 
de daha “insancıl”  bir dünya için 
öncü olacak bir politikadır.

Sıfır sorun politikası çerçevesin-
de şekillenen; bölgede barışın, 
istikrarın sağlanması, maksimum 
işbirliğinin sağlanması… Bunların 
yanı sıra balkan devletleriyle işbir-
likleri; Araplarla sıcak temaslar, iş-
birlikleri; Afrika’ya açılım… Bütün 
bunlar eksenin oturması gereken 
yere oturduğunu gösteriyor. Ayrı-
ca bu çabaların hepsi Türkiye’nin 
yıllardır hasretini çektiği rolüne 
tekrar kavuşmak gayesinde oldu-
ğunun kanıtıdır.

Sıfır sorun politikası ile ilgili bir 
parantez açmak gerektiği kana-
atindeyim. Sıfır sorun Politikası 
ve Türkiye’nin son zamanlardaki 
Suriye politikası göz önüne getiri-
lip “sıfır sorun politikasının çök-
tüğü” iddialarının doğru olduğu 
kanısında değilim. Suriye’de kendi 
devlet başkanının zulmü ile karşı 
karşıya kalan bir halk var iken ve 
Türkiye’nin bu halkın yanında yer 
alması en normal, en doğal, en 
insancıl hareket iken bu durumun 
istismar edilip “komşularla sıfır 
sorun politikası çöküyor” diyerek 
feryatlar koparmak ne derece in-

Türkiye’nin son 10 yıldır de-
mokrasi, barış ve özgürlük 
ekseninde yürüttüğü dış 

politikası Türkiye’nin uluslara-
rası arenada yepyeni bir vizyonla 
merkezi bir ülke konumuna gel-
mesini sağlamıştır. Dış politika, 
Atatürk’ün “Yurtta sulh cihanda 
sulh” ilkesinin yanı sıra “komşu-
larla sıfır sorun politikası”, “diya-
log yoluyla diplomatik şekilde so-
runların çözülmesi”, “Türkiye’nin 
bölge ile daha yakın ilişkiler içine 
girmesi”, “karşılıklı ekonomik 
bağımlılık” ile “ritmik diplomasi” 
gibi yeni ve uluslararası ilkeler ile 
donatılmış, böylece dış politikamı-
zın yeni vizyonunun şekillenmesi 
sağlanmıştır. 

Türkiye’nin hedefinde küresel güç 
olmak vardır. Bölgesindeki ve tüm 
dünyadaki gelişmeleri dikkatle 
takip eden ve daha da önemlisi bu 
gelişmeleri yönlendiren bir poli-
tika izleyen Türkiye, sağlam dip-
lomatik girişimleri ile merkezi bir 
ülke konumunda olduğunu artık 
ispat etmiştir.  

Dış politikamızın son dönemdeki 
temel ilkelerinden birini oluşturan 
komşularla sıfır sorun politikası 
incelendiğinde görülecektir ki, “dış 
politikanın temel felsefesi bu kav-
ram üzerine” inşa edilmektedir.

Barış ve istikrar ortamının gerçek 
kalkınma ve gelişmeyi sağlayaca-
ğına inanan Türkiye, Atatürk’ün 
“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi-
ni de göz önüne alarak komşularla 
sıfır sorun politikasını “insancıl” bir 
dış politikanın gereği olarak gör-
mektedir.

Türk dış politikası, güçlü gelenek-
lere sahip bir politika olmanın 
yanı sıra, değişme ve gelişmelerin 
en yoğun yaşandığı sorunlu bir 
bölgede yürütülmektedir. Köklü 
sorunları, dünyanın hiçbir bölge-
sinde olmadığı kadar fazla olan 
bu bölgede Türkiye’nin üzerine 
pek çok sorumluluk düşmekte-
dir. Türkiye bölgenin “Ağabey”i, 
Osmanlının mirasçısı ve bölgenin 
adeta parlayan bir mücevheri olan 
ülke konumundadır.  Durum böyle 
iken barış, istikrar ve güvenlik bu 
bölgede en çok ihtiyaç duyulan ve 
Türkiye’nin de dış politikasının te-
mel taşlarından olan olgulardır. Bu 
olgular üzerinden yürütülen poli-
tikamızda Türkiye’nin son yıllarda 
ekonomisinin giderek güçleniyor 
olması, demokrasi ve özgürlükler 
alanında epey yol kat etmesi de dış 
politikada elini güçlendirmiştir.  
“Sıfır sorun politikası” da bu bağ-
lamda Türkiye’nin daha da ilerle-

Feyza YAPICI

Demokrasi, Barış ve Özgürlük Eksenindeki 
Türk Dış Politikası…

Türk dış politikasında 
son yılarda yürütülen 

“Uyuşmazlıkların çözümü 
ve arabuluculuk”  girişimi 

de değerlendirilmesi 
gereken politikalarımızın 

başında geliyor. Zira 
Türkiye coğrafi açıdan 

sorunlu diyebileceğimiz 
Afro-Avrasya bölgesinin 

merkezinde yani; hem 
fırsatların hem de risklerin 
yoğun etkileşim içinde bir 
ortamda bulunmaktadır. 

Türkiye’nin geleceği ve 
güvenliği de bölgesinin 
sorunlarının çözümüne 

bağlıdır. Bunun için 
Türkiye bölgesi ile yakından 

ilgilenme politikasını 
yürütmektedir.  Türkiye, 

mevcut ihtilafların barışçı 
yollardan çözümlenmesi için 

yoğun çaba sarf etmekte 
aynı zamanda Türkiye 

“önleyici diplomasi”ye de 
özel bir önem atfetmekte 
ve geniş bir coğrafyada 
çok sayıda arabuluculuk 

girişimine öncülük 
etmektedir.
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consideration. Turkey is at the 
center of the problematic Afro-
Eurasia region, which is both 
a center for opportunities and 
risks. The future and security 
of Turkey depends on the 
solution of the problems in 
the region. Therefore Turkey 
is conducting the policy of 
dealing closely with its region. 
Turkey is showing great effort 
to resolve the problems in the 
region in a peaceful method, 
and the same time attributing 
great importance to “preventive 
diplomacy” and pioneers many 
mediation initiatives in a vast 
geography.

Among such mediation roles 
we can mention the efforts 
for internal consensus in Iraq, 
Lebanon and Kyrgyzstan; two 
different trilateral cooperation 
processes between Bosnia and 
Herzegovina, Serbia and Croatia; 
trilateral cooperation mechanism 
together with Pakistan for 
the peace and security in 
Afghanistan; mediation role for 
the problem of Golan heights 
between Syria and Israel; and 
efforts to set up a consensus 
between Palestine and Israel. 
Turkey’s such attempts worth 
praising, however such attempts 
also bear risks, hence in the 
tension between Syria and 
Israel, Israel’s uncompromising 
attitudes in the solution of Golan 
Heights issue has blocked the 
solution process. Therefore it is 
essential not to ignore the risks 
for our own security. Actually 
the strengthening of peace and 
stability in the region shall 
contribute to the development of 
the region together with Turkey. 

 As Turkish FM Ahmet Davutoğlu 
has stated:  “The importance of 
a country in the international 
system is calculated by 
considering the geo-strategic 
position and historical depth 
of that country”. In this aspect 
Turkey is one of the most 
important countries in the global 
scale. It is now clear that we 
are the initiator of this region 
with our active foreign policy. 
Reaching a power to direct not 
only our region but also the 
whole world is inevitable when 
considering our geo-strategic 
position and historical depth.

remark on this situation. The 
alliance of civilizations is not a 
new phenomenon for Turkey. 
We are nation, which has lived 
with different cultures in peace, 
tolerance and fraternity for 
centuries. The fact that cultures 
and civilizations live together 
in interaction with each other 
is a principle, which we have 
inherited from our ancestors. 

 The “Alliance of Civilizations”, 
which is an important initiative 
in Turkish foreign policy, shall 
reinforce Turkey’s position in the 
region and the world and make it 
a more attractive country. In the 
meantime, it is a project, which 
shall break the prejudices of some 
countries and nations against 
Turkey.

The initiative of “resolution of 
conflicts and mediation”, which 
is being implemented recently 
in the Turkish foreign policy, 
is another policy that requires 

problems” policy, which will 
be a pioneer policy for a more 
“humanistic” world, will support 
Turkey’s further development. 
This policy should become the 
basic philosophy of Turkey in 
foreign policy and sustained in 
every period.

Zero problems policy foresees 
establishment of peace and 
stability in the region, and 
achieving maximum cooperation. 
In addition cooperation with 
Balkan countries, warm contacts 
with Arabs, and opening towards 
Africa are parts of this policy. 
All these prove that the axis has 
been placed where it should be. 
All these attempts also show that 
Turkey aims to play its previous 
roles, which Turkey has been 
longing for long time. 

 Another important initiative in 
our foreign policy is the “Alliance 
of Civilizations”.

 The initiative of Alliance of 
Civilizations has been initiated 
by Turkey and Spain in 2005 and 
later became a UN initiative. This 
initiative has born as a reaction 
against the concept of “clash 
of civilizations”. The mutual 
prejudice, doubts and fears, 
which is seen among the Islamic 
and Western countries has 
reached to stage that threatens 
the stability. The initiative aims 
to realize the respect, tolerance 
and cooperation between 
civilizations and cultures, and is 
based on the fact that all societies 
are dependent on each other in 
terms of development, security, 
environment and prosperity. 

The initiators of the “Alliance 
of Civilizations” being Spain 
and Turkey have a unique 
importance. The marvelous 
civilization established by the 
Umayyad State of Andalucía is 
Spain – the Iberian Peninsula – 
is a part of our civilization. This 
situation provides an appropriate 
sample for the “alliance of 
Civilizations” initiative. The 
statement of “Andalucía has 
carried the composition of 
civilizations where the Muslims, 
Christians and Jews interacted 
in a dynamic way for centuries 
until it was destroyed by the 
Spanish” by Turkish FM Ahmet 
Davutoğlu is an important 

The Turkish foreign policy, 
which is being practiced 
in the axis of democracy, 

peace and freedom during the 
last 10 years, has brought Turkey 
into a central position at the 
international arena with a brand 
new vision. The foreign policy 
is based on Atatürk’s principle 
of “peace at home, peace in the 
world”, and lead by the new 
visions of “zero problems with 
neighbors”, “solution of problems 
in a diplomatic way through 
dialogue”, “mutual economic 
dependency”, and “rhythmic 
diplomacy”. As it is clear that 
global actors are changing in 
the changing world, Turkey’s 
objective is doubtlessly being 
a global power. Turkey, which 
is following the developments 
in the region and the whole 
world closely, and besides 
following a policy directing such 
developments, has proved that 
it has become a central country 
with the strong diplomatic 
initiatives practiced.  

It is essential to review the 
policy of “zero problems with 
neighbors”, which is one of the 
main principles of the Turkish 
foreign policy recently. I believe 
it is forming the basic philosophy 
of the foreign policy.

Believing that peace and stability 
will provide real development and 
improvement, Turkey sees “zero 
problems with neighbors” policy 
as a requirement of “humanistic” 
foreign policy.

Turkish foreign policy, apart 
from being a policy with strong 
traditions, is being implemented 
in a problematic area where 
changes and developments occur 
often. In this region where deep 
rooted problems exist, more than 
the rest of the world, Turkey 
bears lots of responsibilities. 
Turkey is the “big brother”, 
inheritor of the Ottoman Empire 
and like a shining pearl in the 
region. Having said this, peace, 
stability and security are the 
basic facts of the Turkish foreign 
policy, which are mostly required 
in this region. The growing 
economy and the steps taken 
in the fields of democracy and 
freedom have strengthened the 
hands in the foreign policy. “Zero 

Feyza YAPICI

Turkish Foreign Policy In The Axis Of Democracy, 
Peace And Freedom

The initiative of 
“resolution of conflicts and 
mediation”, which is being 
implemented recently in 

the Turkish foreign policy, 
is another policy that 

requires consideration. 
Turkey is at the center 

of the problematic Afro-
Eurasia region, which 

is both a center for 
opportunities and risks. 
The future and security 

of Turkey depends on the 
solution of the problems 
in the region. Therefore 

Turkey is conducting the 
policy of dealing closely 

with its region. Turkey is 
showing great effort to 
resolve the problems in 
the region in a peaceful 
method, and the same 
time attributing great 

importance to “preventive 
diplomacy” and pioneers 

many mediation initiatives 
in a vast geography.
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eşitliğini talep ettiğini kaydetti.

Pulat, Türkler için Almanca bilmenin 
artık büyük bir sorun teşkil etmedi-
ğini, çocuklarda ve gençlerde sağlıklı 
anadil eksikliğinin daha fazla endişeye 
yol açtığını belirtti.

Resepsiyonda davetlilere Türk mutfa-
ğından yemekler sunuldu.

İran 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tö-
renleri kapsamında İran’da Tahran 
Büyükelçilik rezidansında resepsiyon 
verildi.

Kutlamalar, Türkiye’nin Tahran Bü-
yükelçisi Ümit Yardım’ın, tebrikleri 
kabulüyle başladı. İran adına törene 
katılan  Cumhurbaşkanı’nın Uluslara-
rası İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı 

Ali Saidlu ile Dışişleri Bakanı Yardım-
cısı Abbas Arakçı, Yardım ile bir süre 
görüştü. Saidlu ve Arakçı, Büyükelçi 
Yardım’a tebriklerini sundu.

Törene, İran ve Azerbaycan’ın yanı 
sıra çeşitli kurum ve kuruluşlar tara-
fından çelenk gönderildi. Rezidans 
bahçesine kurulan çadırdaki stantlar-
da misafirlere Türk mutfağı ürünle-
ri ikram edildi.

Törene, İran’ın yanı sıra Tahran’daki 
bazı yabancı ülke temsilcileri, elçilik 
çalışanları ile burada yaşayan Türk va-
tandaşları ile İranlılar katıldı.

Özbekistan

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te, 
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bü-
yükelçi Mehmet Sertaç Sönmezay 
tarafından, International Otel’de veri-
len resepsiyona, Özbekistan Dışişleri 
Bakanı 1. Yardımcısı Vladimir Narov, 
Özbekistan Senatosu Dış Politika Ko-
mitesi Başkanı Senatör Sadık Safayev 

Türkiye-Hollanda diplomatik ilişkile-
rinin 400. yıl dönümünün kutlandığı-
nı da hatırlatan Doğan, bu kapsamda 
iki ülke arasındaki ilişkilerin oldukça 
iyi bir seyir izlediğini kaydetti.

Hollanda’da Başbakanı Mark 
Rutte’nin gelecek hafta beraberindeki 
üst düzey heyetle Türkiye’yi ziyaret 
edeceğine değinen Doğan, ‘’Bu çok 
güzel ve değerli bir gelişme. İki ülke 
ilişkilerine katkı yapacak bir ziyaret 
olacak. Başbakan’ın heyetinde üst 
düzey şirket yöneticileri ile işadamları 
da yer alacak. Bu da ülkemize verilen 
değerin bir göstergesi’’ diye konuştu.

Büyükelçi Uğur Doğan ve eşi Manolya 
Doğan’ın konuklarla yakından ilgi-
lendiği resepsiyonda davetlilere Türk 
mutfağından yemekler ikram edildi.

Almanya

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören-
leri kapsamında Türkiye’nin Berlin 
Başkonsolosluğu tarafından Berlin 

Belediyesi’nde (Rotes Rathaus) dü-
zenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Naci Koru, Türkiye’nin 
Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Kars-
lıoğlu, Başkonsolos Mustafa Pulat, 
Berlin Eyalet Meclisi üyeleri ile çok 
sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.

Pulat, burada yaptığı konuşmada, 
Cumhuriyetin 89. yıl dönümü kutla-
malarının gurur ve coşkusunun yaşan-
dığını belirterek, ‘’Bu yılki Cumhuriyet 
Bayramı coşkumuz, Kurban Bayramı 
ile birleşerek daha da artmıştır.dedi

Konuşmasının bir bölümünü Almanca 
yapan Pulat, Almanya’da 50 yıldan bu 
yana yaşayan Türklerin siyasi, ekono-
mik, sosyal, kültürel ve sportif alanda 
elde ettikleri başarılarının Türkiye’yi 
gururlandırdığını, burada yaşayan 
Türklerin ve Türkiye’de yaşayan Al-
manların iki ülke ilişkilerine büyük 
katkı sağladıklarını ifade etti.

Türklerin büyük çoğunluğunun bu 
ülkenin çeşitli alanlarına katkı sağla-
dıklarını ve başarılarıyla da bu toplu-
mun bir parçası olduklarını vurgula-
yan Pulat, iyi eğitimli ve iyi Almanca 
konuşan yeni kuşağın katılım ve fırsat 

düzenlenen Boston Türk Kültür ve 
Sanat Festivali, 15 Aralık’a kadar de-
vam edecek.  
Turkish Cultural Foundation, Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı ve Türk 
Hava Yolları’nın sponsorluğundaki 
“Anadolu’nun Renkleri” temalı festi-
valde, sergilerden sunuşlara, film gös-
terimlerinden konserlere Türk kültürü 
tanıtılıyor ve Türk yemeklerinin leziz 
tatları sunuluyor.  
Erkut Gömülü de, bu yıl 17.’sini dü-
zenledikleri festivalin Türkiye’nin 
kültürel zenginliğini ve çeşitliliğini 
yansıttığını belirterek, Bostonluların 
da festivale büyük ilgi gösterdiğini 
kaydetti. 

Hollanda

Hollanda’da Lahey Büyükelçisi Uğur 
Doğan ve eşi Manolya Doğan’ın ev 
sahipliğinde büyükelçilik konutunda 
resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona merkezi Lahey’de bulu-

nan Kimyasal Silahların Yasaklanması 
Örgütü (KSYÖ) Genel Direktörü Bü-
yükelçi Ahmet Üzümcü, Hollanda Da-
nıştayı 2. Başkanı Piet Hein Donner, 
Kraliyet Protokol Şefi Marco Hennis, 
İşçi Partisi (PvdA) milletvekilleri Tu-
nahan Kuzu ve Keklik Yücel’in yanı 
sıra çok sayıda ülkenin büyükelçileri, 
siyasi ve askeri temsilciler, yabancı 
misyon şefleri ile Hollanda’da yaşayan 
Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Doğan, gazetecilere yaptı-
ğı açıklamada, bu yıl aynı zamanda 

ABD de Cumhuriyet’i kutluyor.

Massachusetts eyaletinde 12 yıl-
dır 29 Ekim ‘Türk Cumhuriyet 
Günü’ olarak kutlanıyor.

WASHINGTON (AA) - ABD’nin 
Massachusetts eyaletinde 12 yıldır 29 
Ekim, “Türk Cumhuriyet Günü” ola-
rak kutlanıyor.  

New England Türk Amerikan Kültür 
Derneği (TACS-NE) Başkanı ve Fes-
tival Direktörü Erkut Gömülü, yazılı 
açıklamasında, Cumhuriyet’in kurulu-
şunun 89. yılı ve 17. Boston Türk Kül-
tür ve Sanat Festivali’nin başlangıcı 
dolayısıyla, Massachusetts Valisi De-
val Patrick’in eyalet çapında, Boston 
Belediye Başkanı Thomas Menino’nun 
da Boston’da, bugünü “Türk Cumhuri-
yet Günü” ilan ettiğini kaydetti.  
Bu sayede, Boston’da aralıksız 13 
yıldır, eyalet çapında da 12 yıldır 29 
Ekim’in “Türk Cumhuriyet Günü” 
olarak kutlandığını belirten Gömülü, 
“17 yıldır Boston Türk Kültür ve Sanat 
Festivali’ni Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluş yıl dönümünde başlatıyor ol-
maktan büyük mutluluk duyuyoruz. 
Her yıl modern Türkiye’nin doğuşunu 
festival aracılığıyla kutlamaktan ve 
bunu Bostonlularla paylaşmaktan kı-
vanç duyuyoruz” ifadesini kullandı. 

Sayın Gömülü, girişimleri sonucunda 
Boston Belediye Meclisi’nin de 4 yıldır 
aynı kararı aldığını bildirdi. 

Festival 15 Aralık’a kadar sürecek

Öte yandan, 1996’dan bu yana her yıl 

Türkiye Cumhuriyeti’nin  Kuruluşunun 
89. Yıl Dönümü  Coşku İle tüm dünyada Kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin  Kuruluşunun 89. Yıl Dönümü  Coşku İle tüm dünyada Kutlandı. 
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not constitute a major problem for 
the Turks anymore, on the contrary 
lacking of native language knowledge 
between the children and adolescents 
has become more important issue 
leading an anxiety.

Turkish cuisine was served to the 
guests at the reception.

Iran

A reception was given within the 
scope of October 29th Republic 
Day ceremonies in Tehran Embassy 
residence in Iran.

Greetings began with the Turkey’s 

Ambassador to Tehran Ümit Yardım’s 
accepting the greetings. Yardım spoke 
with Ali Saidlu Iranian Vice Chief of 
International Affairs of the President 
and Deputy Foreign Minister Abbas 
Arakçı who participated in the 
ceremony on behalf of Iran for a 
while. Saidlu and Arakçı congratulated 
the Ambassador.

 As well as Iran and 
Azerbaijan,various institutions and 
organizations sent wreaths to the 
ceremony. Guests were served Turkish 
cuisine At stands established in tents 
at the garden.

As well as Iran, representatives of 
some foreign countries, embassy staff, 
Turkish citizens who live here and the 
Iranians participated in the ceremony 
in Tehran.

Uzbekistan

Ambassador Mehmet Sertaç 
Sönmezay gave a reception at the 
International Hotel in Tashkent, 
capital of Uzbekistan. Vladimir Narov,  
the 1st  Deputy Minister of Foreign 
Affairs of Uzbekistan, Sadık Safayev 
Uzbekistan Senate Foreign Policy 
Committee Chairman ambassadors in 
Tashkent and other Uzbek officials, 
as well as a large number of domestic 

Mark Rutte will visit Turkey next 
week with a high-level delegation, 
Mr. Doğan stated that ‘’ This is a very 
beautiful and valuable development. 
This visit will contribute to the 
relations between the two countries.  
The Prime Minister’s delegation will 
include senior company executives 
and businessmen. This is an 
indication of the value given to our 
country’’. 

 During the reception in which the 
Ambassador Uğur Doğan and his wife, 
Manolya Doğan gave special interest 
to the guests, invitees were served 
Turkish cuisine.

Germany

Naci Koru, Deputy Foreign Minister 
Hüseyin Avni Karslıoğlu, Ambassador 
to Berlin the Consulate General 
Mustafa Pulat, Berlin State Assembly 
members and a large number of 
domestic and foreign guests attended 
the reception within the scope of 
October 29 Republic Day ceremonies 
held in the Municipality of Berlin 
(Rotes Rathaus), by Turkey’s Consul 
General in Berlin.

Pulat, in his speech here, stated that 
they had the pride and enthusiasm 
for the 89th anniversary celebrations 
of the Republic ‘’ This year’s Republic 
Day Rampant, combined with the 
Feast of Sacrifice and became more”. 

Pulat who made a portion of his 
speech in German, said that political, 
economic, social, cultural and 
sporting achievements obtained 
by Turks living in Germany since 
more than 50 years exalted Turkey, 
he expressed that Turks living here 
and Germans living in Turkey, have 
a major contribution to the bileteral 
relations of the two countries. 

Emphasizing that the vast majority 
of Turks in this country make 
contributions in various fields and 
with their achievements, they became 
parts of this community, Pulat 
stated that, a new generation of well-
educated and speaking good German 
people demand for participation and 
equality of opportunity.

Pulat said that knowing German does 

Exhibitions, presentations, concerts, 
film screenings introduce Turkish 
culture and Turkish cuisine with 
delicious tastes are going on within 
the festival “Colors of Anatolia” that 
is sponsored by Turkish Cultural 
Foundation, Ministry of Culture and 
Turkish Airlines.  
Erkut Gömülü stated that, the 
festival, 17th of which is held, 
reflects Turkey’s cultural richness and 
diversity and the people of Boston 
showed great interest in it. 

Netherlands
H.E. Ugur Dogan, Ambassodor of 
Hague and Madam Manolya Doğan 
hosted the reception held in the 
embassy residence.   
Ambassador AhmetÜzümcü, Director-
General of the Organisation for the 
Prohibition of Chemical Weapons 
centered in Hague(KSYÖ), Piet 
Hein Donner, 2nd President of 
the Netherlands Council of State, 
Marco Hennis Chief of the Royal 
ProtocolTunahan Kuzu ve Keklik 
Yücel Parliamentarians of the 
Labour Party (PvdA), as well as the 
ambassadors of many countries, 
political and military representatives 
with the heads of foreign missions 
Turkish citizens living in the 

Netherlands attended the reception.

Ambassador Doğan, told the reporters 
that 400th anniversary of the 
diplomatic relations between Turkey 
and the Netherlands is celebrated this 
year and noted that in this context, 
the relations between the two 
countries have a progressive course. 
Mentioning, Dutch Prime Minister 

The U.S.A celebrates the 
Anniversary of Turkish Republic

October29th is celebrated as , 
‘Turkish Republic Day’ in  the state of 
Massachusetts for 12 years.

WASHINGTON (AA) - October29th 
is celebrated as, ‘Turkish Republic 
Day’ in Massachusetts the state of the 
U.S.A  for 12 years.. 

Erkut Gömülü, the chairman and 
Festival Director of theTurkish 
American Cultural Association of 
New England (TACS-NE) stated 
that for the 89th celebration the 
establishment of the Republic of and 
the beginning of the 17th Turkish 
Culture and Art Festival in Boston 
Massachusetts Gov. Deval Patrick 
state-wide and Boston Mayor Thomas 
Menino in Boston anounced that 
today is the Turkish Republic Day”, in 
his written statement. 
Gömülü stated that, so,  Boston 
has been celebrating the “Turkish 
Republic Day” uninterruptedly for 
13 years, in the state-wide 12 years 
29 October  has been celebrated he 
continued his statement by saying 
that;  we have been very pleased 
to start  Boston Turkish Arts and 
Culture Festival on the day of the 
establishment of Turkish Republic 
for 17 years. We have been proud 
to celebrate the birth of Turkish 
Republic by means of the festival 
and share the joy with the people of 
Boston”.  

Mr. Gömülü said that Boston City 
Council has been reporting the same 
decision in the last 4 years  as a result 
of their initiatives. 

The festival will last until 15 
December
 
On the other hand, Boston Turkish 
Arts and Culture Festival which has 
been held every year since 1996, will 
continue until 15 December.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin  Kuruluşunun 89. Yıl Dönümü  Coşku İle tüm dünyada Kutlandı. 

89th Anniversary of the Foundation of the Republic of Turkey 
Celebrated With an Enthusiasm All Over the World.
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cede Mustafa Kemal Atatürk’ün emri 
üzerine Sovyet rejisörler tarafından 
Cumhuriyet’in kuruluşunun onuncu 
yılı anısına çektirilen ‘Türkiye’nin kal-
bi Ankara’ belgeseli gösterildi.

Kanada’dan Türkiye’ye Cumhuri-
yet Jesti

Başkent Ottawa belediyesi bundan 
böyle 29 Ekimi “Türk Cumhuriyet 
Günü” olarak kutlayacağını duyurdu.

Türk kamuoyunda Ermenilerle yaptığı 
destekle bilinen Kanada bir ilke imza 
atarak, Türklere anlamlı bir jest yaptı. 
Ottowa belediyesi bundan böyle 29 
Ekimi Türk Cumhuriyet günü olarak 
kutlayacağını ilan etti. 
 
29 Ekim Cumhuriyet bayramının kut-
lanması Türkiye içindeki bazı siyasi 
partiler açısından lüzumsuz bulu-
nurken, Kanada’nın başkenti Ottawa 
belediye başkanı 29 Ekimi Türk Cum-
huriyet günü olarak kutlayacaklarını 
açıklaması Amerika kıtasında yaşayan 
Türkler arasında sevinçle karşılandı. 
Resmi bir açıklama ile Belediye başka-
nı Jim Watson imzası ile duyurulan 
kararda Türkiye ve Türkler hakkında 
çok olumlu ifadelere yer verildi. 

İngilizce ve Fransızca olarak açıklanan 
kararda aynen şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Müslüman dünyasında laik 
bir demokrasi 29 Ekim 1923 Mustafa 
Kemal Atatürk tarafından Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ilan edildiği gündür; 
ve Türkiye, Müslüman dünyasında 
bir laik demokrasidir ve uluslar arası 
alanda gösterdiği çaba ile barış, refah 
ve istikrar için kritik bir rol oynamış-
tır. 

Türkiye aynı zamanda NATO ve Avru-
pa Konseyine üye olarak Avrupa’nın 
ayrılmaz bir parçası olmuş ve Avrupa 
Birliğine üyeliği işlemimi sürmektedir 
ve Ottawa’daki Türk kökenli Kanadalı-
lar paylaştıkları kendi zengin kültürel 
mirasları ve gösterdikleri iyi vatandaş 
sorumlulukları yoluyla toplumumu-
zun eğitim, kültürel, ekonomik ve sivil 
gelişmesinde önemli rol oynamışlardır 
ve Tüm Türkler ve Türk kökenli Ka-
nadalılar Türk Cumhuriyet Bayramını 
kutlamaktadır.  
 
Bu sebeple ben, Ottawa Belediyesi 
Başkanı, Jim Watson Ottawa Şehrin-
de 29 Ekim 2011’i Türk Cumhuriyet 
Günü ilan ediyorum”

düzey yetkili, misyon şefi, diğer ül-
kelerin temsilcileri, Türk ve Fransız 
davetliler katıldı.

Gecede konuklara Türk mutfağının 
çeşitli lezzetleri ikram edildi.

 Makedonya

Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Gürol 
Sökmensüer’in ev sahipliğinde dü-
zenlenen resepsiyona, Makedonya 
Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Ma-
kedonya Meclis Başkanı Trayko Velya-
novski, dini birlik ve sivil örgütlerinin 
temsilcileri, yabancı diplomatlar ve 
diğer davetliler katıldı.

Büyükelçi Sökmensüer, resepsiyonda, 
Türkiye ile Makedonya arasında her 
alanda yoğun ve çok boyutlu ilişkile-
rin devam ettiğini belirterek, şöyle 
konuştu:

‘’Tarihsel, kültürel ve insani bağları-
mızın bulunduğu bu güzel ülkeyle iliş-
kilerimizin önümüzdeki yıllarda daha 
da gelişeceğine ve halklarımıza daha 
fazla yararlar sağlayacağına gönülden 
inanıyorum. Makedonya’daki Türk 
toplumu, iki ülke arasındaki ilişkilerde 
özel bir yer işgal etmektedir. Varlık-
larıyla Makedonya’ya güç ve zengin-
lik katan Türk kökenli Makedonya 
vatandaşlarıyla ülkemizde yaşayan 
Makedonya kökenli Türk vatandaşları 
ülkelerimiz arasında gerçek dostluk, 
kardeşlik köprüsünün en sağlam aya-
ğını oluşturmaktadırlar.’’

Rusya

Rusya’nın başkenti Moskova’da 
gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı kutlamalarına Rus, Türk ve 
yabancı diplomatik temsilcilikler-
den yüzlerce kişi katıldı. Görkemli 
bir törene dönüşen geceye Liberal 

Demokratik Parti Başkanı Viladimir 
Jirinovski renk katarken, Batı Rusya 
Müslümanları Müftüsü Talgat Taced-
din, Azerbaycan Moskova Büyükelçisi 
Polat Bülbüloğlu, Rusya Ankara eski 
Büyükelçisi Aleksander Lebedev ve 
üst düzey bürokratlar iştirak etti. Ge-

Türk federasyon ve dernek yöneticile-
ri ile üyeleri de katıldı.

Yunanistan 

Yunanistan’ın başkenti Atina’da Bü-
yükelçi Kerim Uras’ın ev sahipliğinde 
tarihi Zappion Sarayı’nda verilen 
resepsiyona katılım üst düzeyde ve 
geniş oldu.

Resepsiyona Yunanistan Dışişleri 
Bakanı Dimitris Avramopulos, Savun-
ma Bakanı Panos Panayotopulos ve 
eski Dışişleri Bakanı ve Yeni Demok-
rasi Partisi (ND) milletvekili Dora 
Bakoyannis’in yanı sıra Yunan silahlı 
kuvvetlerinin üst düzey yöneticileri 
ile çeşitli ülkelerin Atina büyükelçileri 
katıldı.

Bakanlar Avramopulos ve Panayo-
topulos, Büyükelçi Uras eşliğinde 
resepsiyon kapsamında açılan ve 
Yunanistan’ın eski Ankara Büyükelçisi 
Mihail Hristidis’in Türkiye’nin kırsal 
alanlarında çektiği fotoğraflardan olu-
şan ‘’Benim Türkiyem’den Görüntü-
ler’’ başlıklı sergisini gezdi.

Büyükelçi Uras, resepsiyonun ardın-
dan basın mensuplarına yaptığı açık-
lamada, Hristidis’in sergisinin Türk-
Yunan dostluğunu simgeleyen bir 
sergi olduğunu belirterek, bakanların 
sergiyi ziyaretleri sırasında Atina’dan 
Ankara’ya direkt uçuşların olmasını 
dile getirdiklerini ve Kapadokya’yı 
görmek istediklerini ifade etti.

Uras, ‘’Bu da tabii ülkemize gösterilen 
teveccühün bir göstergesi. Misafirleri-
miz, ‘çok milli gün yapılıyor, biz böyle 
milli gün görmedik’ dediler’’ ifadesini 
kullandı.

Fransa

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Tahsin 
Burcuoğlu, Cumhuriyet’in 89. yıl dö-
nümü dolayısıyla verdiği resepsiyon-
da, konukları tek tek karşıladı.

Resepsiyona çok sayıda Fransız üst 

ve diğer Özbek yetkililerin yanı sıra 
Taşkent’teki büyükelçiler, yerli ve ya-
bancı gazeteciler ile çok sayıda davetli 
katıldı. Resepsiyonda konuşan Büyü-
kelçi Sönmezay, katılımlarından dola-
yı davetlilere teşekkür etti. Sönmezay, 
Birinci Dünya Savaşı sonunda Osman-
lı İmparatorluğunun parçalanmasını 
takiben bağımsızlık savaşı verildiği-
ni ve Atatürk önderliğinde Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurulduğunu hatır-
latarak, kuruluşunun ilk gününden 
itibaren genç Cumhuriyetin yüzünü 
Batı’ya çevirdiğini ve birçok reformun 
yürürlüğe konulduğunu dile getirdi.

Türkmenistan

Türkmenistan Büyükelçisi Şevki 
Mütevellioğlu’nun ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen resepsiyona Türk-
menistan Devlet Başkan Yardımcısı 
Hocamuhammet Muhammedov, dip-
lomatik misyon şefleri, Türk işadam-
ları, sanatçılar, Türkmenler katıldı. 
Mütevellioğlu, bu sene itibariyle tica-
ret hacminin ve Türk işadamlarının 
üstlendikleri projelerin hacminin 4 
milyar doları bulduğunu kaydetti.

Hocamuhammet Muhammedov ise 
gelenekleri ve tarihleri bir olan iki ül-
kenin en yakın ve dost ülke olduğunu 
söyledi.

İsveç

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye’nin 
Stockholm Büyükelçiliği’nde veri-
len resepsiyonla kutlandı. Büyükelçi 
Zergün Korutürk’ün ev sahipliğinde 
büyükelçilik binasında düzenlenen 
resepsiyonun gündüz yapılan bölümü-
ne, İsveç’teki diğer ülkelerin diploma-
tik temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Akşam saatlerinde verilen resepsiyon-
da ise İsveç’te yaşayan Türk vatandaş-
ları ile İsveçliler yer aldı. Büyükelçi 
Korutürk, resepsiyona katılanları 
kapıda karşılayarak, bayramlarını kut-
ları. Davetlilere, Türk yemekleri ikram 
edildi. Resepsiyona Yeşiller Partisi’nin 
Türk milletvekili Mehmet Kaplan, 
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establishment of the Republic by the 
Soviet directors was shown during the 
night.

Republic Gesture from Canada to 
Turkey

The Municipality of the capital city of 
Ottawa proclaimed that October 29th 
will be celebrated as “The Turkish Re-
public Day” hereinafter.

  
Canada,known by its support for Ar-
menians so far in the Turkish public, 
made   a significant gesture by leading 
a way. The Municipality of the capital 
city of Ottawa declared that October 
29 will be celebrated as “The Turkish 
Republic Day” hereinafter 
 
While celebrating  29th of October  
was found unnecessary by some poli-
tical parties in Turkey, Turks living in 
America overjoyed by the decision of 
the mayor of Ottawa, Canada’s capital 
city, that hereinafter October 29th 
will be celebrated as the Republic day 
of theTurks.

Within the decision that was officially 
announced by Mayor Jim Watson’s 
signature,  there are very positive sta-
tements about Turkey and the Turks 

The decision which was proclaimed  in 
English and French, contains the fol-
lowing statements:

“Turkey has a secular democracy in 
the Muslim world; October 29, 1923 
was declared by Mustafa Kemal Ata-
türk as the day of the Republic of 
Turkey, and Turkey played a critical 
role in the international arena with 
its efforts of the peace, prosperity and 
stability.

Turkey is also a member of NATO and 
the Council of Europe, it has been an 
integral part of Europe and the Euro-
pean Union membership process of it, 
has been going on. Ottawa Canadians 
of Turkish origin share their rich cul-
tural heritage and the responsibilities 
of a good citizen to our society, they 
have played a role in education, cultu-
ral, economic and civil development 
of our society, and all the Turks and 
the Canadians of Turkish origin celeb-
rateTurkish Republic Day Festival.  
Major Jim Watson will be there to 
proclaim October 29, 2012, to be the 
Turkish Republic Day in the City of 
Ottawa”.

Macedonia

Gyorge İvanov Macedonian President 
Trayko Velyanovski Macedonian 
Parliament Speaker, representatives 
of religious unions and NGOs, 
foreign diplomats and other guests 
attended the reception hosted by 
Gürol Sökmensüer the Ambassador of 
Turkey in Skopje

Ambassador Sökmensüer stated 
during the reception that multi-
dimensional relations between 
Turkey and Macedonia are continuing 
intensively in every area and said: 
‘’ I sincerely believe that relations with 
this beautiful country which we have 
historical, cultural and humanitarian 
ties with will develop in the coming 
years and our will provide further 
benefits to our people. Turkish 
community in Macedonia occupies 
a special place in the relations 
between the two countries. Citizens 
of Turkish origin living in Macedonia 
the assets of who give strength and 
richness to the country of Macedonia 
and Macedonian-Turkish citizens 
constitute the most solid pillar of 
our countries’ true friendship and 
Brotherhood Bridge”.

Russia

Hundreds of people from Russian, 
Turkish and foreign diplomatic 
missions attended the October 29th 
Republic Day celebrations in Moscow, 
capital of Russia. 

While Vladimir Jirinovski Chairman 
of the Liberal Democratic Party 
colored the night that  transformed 
into a magnificent ceremony, Talgat 
Taceddin, Mufti of the Muslims of 
western Russia, Polat Bülbüloğlu 
Azerbaijani Ambassador to Moscow, 
Alexander Lebedev former Russian 
Ambassador to Ankara, Turkey 
and senior bureaucrats were the 
outstanding names participated the 
night. ‘the heart of Turkey, Ankara’ 
documentary which was screened on 
the orders of Mustafa Kemal Atatürk, 
for the tenth anniversary of the 

Greece

The participation to the reception 
held in Zappion Palace in Athens, 
Greece, hosted by the Ambassador 
Kerim Uras was highest level and 
spacious. 
Dimitris Avramopoulos, 
Greek Foreign Minister, Panos 
Panagiotopoulos Minister of Defence 
and Dora Bakoyannis former Foreign 
Minister and New Democracy 
Party (ND) MP as well as senior 
executives of Greek armed forces, 
the ambassadors of Athens from 
various countries participated in the 
ceremony.

Ministers Avramopoulos and 
Panagiotopoulos toured the 
exhibition entitled as “Images of my 
Turkey”, consists of photos of rural 
areas of Turkey taken by former 
Ambassador Mikhail Hristidis , 
opened within the scope of the 
reception hosted by Uras.

Ambassador Uras, said in a statement 
to the press after the reception, 
Hristidis’in exhibition is an exhibition 
that is the symbol of Turkish-Greek 
friendship, and he added that the 
ministers stated their wishes during 
the exhibition, to have direct flights 
from Athens to Ankara and that they 
would love to see Cappadocia.  

Uras,’’ This is an indication of the 
regard of course, shown to our 
country. Our guests stated that ‘too 
many national days are held, we have 
not seen such a national day ‘’’ said.

France

Turkey’s Ambassador to Paris Tahsin 
Burcuoğlu greeted the guests one by 
one at the 89th anniversary of the 
Republic.

 Many French senior officials the chief 
of the mission, the representatives of 
other countries, Turkish and French 
guests participated the reception, 
Guests were offered various flavors of 
Turkish cuisine during the night.

and foreign journalists and guests 
attended the meeting. Sönmezay, 
thanked the guests for their 
participation. Sönmezay reminded the 
fact that, followed by disintegration 
of the Ottoman Empire at the end of 
the First World War and the war of 
independence the Republic of Turkey 
was founded under the leadership 
of Ataturk. From the first day of the 
establishment of the young Republic, 
it turned his face to the west, and 
many of the reforms were put into 
effect, he added.

Turkmenistan

Hocamuhammet Muhammedov 
Vice President, heads of diplomatic 
missions, Turkish businessmen, 
artists, participated in the reception 
hosted by the Ambassador of 
Turkmenistan Şevki Mütevellioğlu.  
Mütevellioğlu said that as of this 
year, trade volume and the volume 
of projects undertaken by Turkish 
businessmen have made up for $ 4 
billion.

Hocamuhammet Muhammedov 
stated that the traditions and 
histories of two countries are single 
and so they are the most intimate and 
friendly countries.  

 Sweeden

Republic Day was celebrated with the 
reception given by Turkey Embassy 
in Stockholm. The other countries’ 
diplomatic representatives and the 
citizens of Sweeden attended the 
first part of the reception took place 
during the day at the embassy hosted 
by Ambassador Zergün Korutürk 

Swedish and Turkish citizens living 
in Sweden participated the reception 
given at night.  The Ambassador 
Korutürk met the attendees at the 
door and congratulated their National 
Day.  Invitees were servedTurkish 
dishes. Mehmet Kaplan 
parliamentarian of  the Green Party, 
Turkish federation and association 
managers and members attended the 
ceremony. 
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Bu konu, yasa onaylandıktan sonra, 
geleceğe bırakılmış bir konudur. Ama 
şahsi fikrime göre, İsrail ile hiçbir 
ilişki olmayacaktır.

Türkiye halk ayaklanmasında 
Libya’da değişimi arzulayan fakat 
kendi iç dinamiklerini de hesaba 
katan bir politika izlemeye çalıştı, 
hala da çalışıyor…  Bu noktada 
Türkiye’nin Libya politikasını 
değerlendirecek olursak neler 
söyleyebilirsiniz?

Devrim başladığı sıralarda, Türkiye 
olan bitenleri tam olarak  idrak 
edememiştir. Yalnız, Türkiye’de 
vizyon oluştuktan sonra, Libya 
halkının Kaddafi yönetimini düşürme 
seçeneğini seçmiştir. Türkiye’nin 
Libya Devrimine sunduğu katkı, Libya 
halkında derin bir etki yaratmıştır.

Bir başka halk ayaklanması yaşayan 
ülkelerden biri de Suriye; Suriye’de 
halkın “devlet başkanının”  
zulmüne maruz kalması, hala Esed 
rejiminin ayakta durması, BM ve 
Dünyanın müdahale konusunda geç 
kalması hususunda; Suriye halkı ve 
bölgedeki dengeler açısından nasıl 
değerlendirmeliyiz?

Suriye’de Beşşar Esad rejimi, 
Kaddafi’nin umutsuz deneyimini 
tekrarlamaktadır. 

Bunun için, Libya, Suriye halkı 
ve yapmış olduğu devrime destek 
vermektedir. Ayrıca, Libya Suriye 
Ulusal Konseyi’ni ilk tanıyan ülke 
olmuştur.

tablosunda seçim ve sandıklarının 
bulunmamasına rağmen, seçim 
sürecini göz kamaştırıcı bir başarı ile 
yürütmüştür. Libya halkı, demokratik 
uygulamaların, ifade özgürlüğünün ve 
insan itibarının korunmasının hâkim 
olacağı bir iç siyaseti beklemektedir. 
Ayrıca Libya halkı, özellikle kurtuluş 
savaşı sırasında yanında duran komşu 
ülkeler, Arap -  Müslüman ülkeler ve 
dost ülkeler ile ayrıcalıklı bir ilişki 
kurmayı arzulamaktadır.   

Libya, petrol ve gaz rezervleri 
açısından oldukça zengin bir 
ülke… Dolayısı ile ekonomik 
gelişme kapasitesi de yüksek… 
Bu bağlamda, gelir dağılımının 
adaletli bir şekilde tabana yayılması 
çerçevesinde, halk yeni dönemden 
neler bekliyor? Bu kapsamda gerekli 
çalışmalar yapılıyor mu?

Libya gerçekten petrol ve doğal 
kaynakları ile zengin bir ülke olup, 
hem hükümeti,  hem de halkın tüm 
grupları, petrole bağımlı olmayan bir 
ekonomiyi inşa etmeyi hedefliyor. 

Ayrıca ziraat, sanayi, güneş ve 
rüzgâr enerjisi  gibi alternatiflerden 
yararlanmayı da önemsiyor. 

Özel sektörün, ülke ekonomisine 
katkıda bulunması konusunda 
her türlü desteği veren bir yapı 
da mevcut… Libya, ekonomide 
çeşitlilik için aktif olarak hizmet 
üretmektedir…

Yeni yönetim, Kaddafi döneminde 
yapılmış anlaşmalara sadık kalacak 
mı?  Kaddafi döneminde yapılmış 
ihaleler incelemeye tabii tutulacak 
mıdır?

Evet, Libya’nın yeni hükümeti, 
daha önce yapılan sözleşmelere, 
maddi yolsuzlukları içermediği 
veya her hangi bir mali rüşvet 
vermeye karışmadığı müddetçe, 
sadık kalacaktır. Ayrıca bütün bu 
sözleşmeler incelenecektir.

Kaddafi döneminde Filistin 
meselesinin en ateşli 
savunucularından olan Libya’nın 
yeni dönemde Filistin meselesine 
bakışı nasıl olacaktır?

Libya halkının, Filistin meselesi ve 
Filistin halkının kendi topraklarının 
kurtuluşu ile ilgili konulara bakışı, asil 
bir bakış olup, Kudüs davası, siyasi 
pazarlığa tabi değil ve ayrıca Filistin 
halkı ve hükümetinin hedefleri ile 
uyumludur.

Geçmiş dönemlerde soğuk olan 
Libya-İsrail ilişkileri, yeni dönemde 
nasıl şekillenecektir?

Evet, Libya Osmanlı Devleti’nin bir 
eyaleti idi, 1551 yılında Osmanlı 
Devleti, Aziz John şövalyelerinin 
Trablus’tan kovulmasında bize 
yardımcı olmuş ve Libya 1911 
yılındaki Libya – İtalya savaşına kadar 
bir Osmanlı eyaleti haline gelmiştir.

Libya halkı, özellikle Türk hükümeti 
ve halkının şanlı 17 Şubat Devrimi 
sırasındaki duruşundan sonra 
Türklere hayranlık ve takdir ile dolu 
bir bakış içerisindedir. Ve; Türkiye’nin 
siyasi ve ekonomik tecrübesinden 
faydalanmaya çalışmaktadır.

Türkiye ve Libya arasındaki ortak 
tarih ve kültürel bağların bu iki 
ülkenin siyasi ve ekonomik ilişkileri 
üzerindeki etkilerini konuşacak 
olursak, Kaddafi döneminin 
ardından, Türkiye ve Libya’nın 
siyasi, ekonomik ilişkilerinin 
daha da geliştirilmesi için neler 
söylenebilir? 

Türkiye ile olan ilişkilerimiz ortak 
din, ortak tarih ve ortak kültür 
kardeşliğinden kaynaklanmaktadır. 
Bunlar, özellikle siyasi ve ekonomik 
alanlardaki Libya ve Türkiye arasında 
mevcut olan ilişkilerin pekiştirilmesi 
ve güçlendirilmesi için ana eksenleri 
teşkil etmektedir. 17 Şubat 
Devriminden sonra Türk Hükümeti ve 
halkına karşı olan olumlu bakış açısı, 
gelecekte ilişkilerimizi daha güçlü ve 
sağlam kılacaktır. 

Libya halkı çetin savaş koşullarında, 
zorluklarla demokrasiyi elde etti 
ve özgür demokratik seçimlerini 
yaptı. Sonraki günlerde, Libya halkı 
demokrasiden ve özgürlüklerden, 
iç siyaset ve dış politika açısından 
neler bekliyor?    

Önemli bir gerçek vardır ki, Libya 
halkı siyasi olgunluğu ile tüm 
dünyayı şaşırtarak, 42 yıllık uzun 
diktatörlük döneminde Libya siyasi 

Başkent Platformu Genel Başkanı 
Mustafa Kurt ve yönetim 
kurulu üyeleri, Libya’nın Ankara 

Büyükelçisi Abdurrazzak Mukhtar 
Ahmed Abdulgader’ı makamında 
ziyaret etti. Ziyarette, iki kardeş 
ülkenin “bugün ve gelecekte” nasıl 
bir birliktelik oluşturacaklarına dair 
“fikir alış verişinde bulunularak”, 
17 Şubat Devrimi genel hatlarıyla 
değerlendirildi. Türkiye’nin Libya 
Devrimine sunduğu katkının, Libya 
halkında derin bir etki yarattığını ifade 
eden Sayın Muktar, “ bu yaklaşımın 
gelecek ilişkileri bakımında önemine 
dikkat çekti. Filistin meselesi ve 
Filistin halkının kendi topraklarında 
hak ettikleri konumla ilgili net ifadeler 
kullanan Sayın Muktar, İsrail ile yeni 
dönemde bir ilişki söz konusu mu? 
şeklindeki sorumuzu “şahsi fikrime 
göre, İsrail ile hiçbir ilişki olmayacaktır” 
şeklinde cevaplandırarak, genel kanaati 
dile getirmiştir. Aşağıda detaylarını 
okuyacağınız röportaj, Libya’nın, dış 
ilişkilerdeki “düşünceleri açısından”  
oldukça önemli… Beğeneceğinizi 
umuyoruz…

Türkiye ile olan ilişkilerimiz ortak 
din, ortak tarih ve ortak kültür 
kardeşliğinden kaynaklanmaktadır. 
Bunlar, özellikle siyasi ve ekonomik 
alanlardaki Libya ve Türkiye arasında 
mevcut olan ilişkilerin pekiştirilmesi ve 
güçlendirilmesi için ana eksenleri teşkil 
etmektedir. 17 Şubat Devriminden 
sonra Türk Hükümeti ve halkına karşı 
olan olumlu bakış açısı, gelecekte 
ilişkilerimizi daha güçlü ve sağlam 
kılacaktır. 

Libya Trablusgarp  savaşına 
kadar  Osmanlı İmparatorluğunun 
Afrika’daki önemli eyaletlerinden 
birisi idi. Bu noktadan bakacak 
olursak Libya’daki halkın Osmanlıya 
ve Genç Türkiye Cumhuriyetine 
bakışı nasıldır?
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 Türkiye’nin Libya Devrimine sunduğu katkı, 
Libya halkında derin bir etki yaratmıştır…

Türkiye ile olan ilişkilerimiz 
ortak din, ortak tarih ve 
ortak kültür kardeşliğinden 
kaynaklanmaktadır. Bunlar, 
özellikle siyasi ve ekonomik 
alanlardaki Libya ve Türkiye 
arasında mevcut olan 
ilişkilerin pekiştirilmesi ve 
güçlendirilmesi için ana 
eksenleri teşkil etmektedir. 
17 Şubat Devriminden 
sonra Türk Hükümeti ve 
halkına karşı olan olumlu 
bakış açısı, gelecekte 
ilişkilerimizi daha güçlü ve 
sağlam kılacaktır. 



31Kasım 2012
Sivil İNİSİYATİF

used to be cold in the past in the new 
era, will be shaped?

mThis topic is left to the future after 
the approval of the constitution. But 
according to my personal opinion, there 
will not be any relations with Israel.

During the public revolt Turkey tried 
and still tries to follow a policy  that  
desires a change in Libya people but 
at the same time takes into account 
its own internal dynamics… , What 
can you say at this point if we evaluate 
Turkey’s policy on Libya?

When the revolution started, Turkey 
was unable to realize what was going 
on completely. But after forming 
its vision,Turkey has chosen the 
option of the Libyan people which 
is overthrowing the Gaddafi’s rule. 
Turkey’s contribution in the Libyan 
revolution has created a deep impact on 
the Libyan people.

Syria is another country where the 
uprising is being experienced.  The 
people in Syria have been exposed to 
the persecution of “the head of state”; 
how should we evaluate the issues of 
Assad’s regime is still valid and the 
UN and the world’s remain late to 
intervene, in terms of the Syrian people 
and the balance in the region?

Bashar al-Assad regime in Syria repeats 
the Gaddafi’s miserable experience.

So that Libya is supporting the 
revolution made by the Syrian people. 
Also Libya was the first country to 
recognize the Syrian National Council.

of domestic politics and foreign policy?

  Despite the absence of elections 
and ballot boxes from the Libyan 
political scene during the 42-year 
long dictatorship, actually the Libyan 
people stunned the whole world with 
its political maturity and carried out 
the election process with dazzling 
success. The Libyan people is waiting 
for an internal policy with domination 
of democratic practices, freedom of 
expression and  protection of people’s 
dignity. In addition, the Libyan 
people wishes to establish a privileged 
relations with neighboring countries, 
the Arab and Muslim countries and 
friendly countries especially those 
supported Libya during the Liberation 
War.

Libya is a country that is rich in oil 
and gas reserves ... Thus, the capacity 
of economic development is high... In 
this context, within the framework 
of spreading a fair distribution of the 
income, what does the public expect 
from the new era? Are the necessary 
studies being performed within this 
scope?

Libya is indeed a rich country with 
oil and natural resources, both 
government and public, aims to build 
an economy that does not depend on 
oil. 

Also there is a need to develop 
agriculture, industry and create other 
alternatives for energy such as solar 
and wind energies.

 The state is also supporting the private 
sector to contribute in the economy of 
Libya and to play a role in changing it 
from consumer economy to diversity 
economy.

The new management will remain loyal 
to the contracts made during  Gaddafi   
era? Will the tenders made during 
Gaddafi era be audited?

Yes, Libya’s new government will 
remain faithful to contracts made 
before as long as they do not contain 
any financial corruption or are not 
involved in any financial bribe. In 
addition, all these contracts will be.

What will be the perspective of Libya in 
new era to the Palestinian issue which 
used to be the most ardent defenders of 
the Palestinian issue during  Gaddafi?

The Libyan people has a noble look 
to the Palestinian issue and to the 
Palestinian people’s liberation of  its 
territory. The Jerusalem issue is not 
subject to political bargaining and 
this point of view is compatible with 
objectives of the Palestinian people and 
government.

Cold periods of the past, How the 
relations between Libya-Israel, which 

to the Young Ottomans and to the 
Republic of Turkey? 

Yes, Libya was a province of the 
Ottoman Empire. The Ottoman 
Empire has helped us in 1551 to expel 
the Knights of St. John from Tripoli. 
And then Libya became an Ottoman 
province until the war of Libya - Italy in 
1911.

The Libyan people look with admiration 
and appreciation to the Turkish 
government and the Turkish people 
particularly after their support during 
the glorious 17th  February  Revolution 
and they are trying to benefit from 
Turkey’s political and economic 
experiences.

If we evaluate the effects of common 
historical and cultural ties between 
Turkey and Libya on political and 
economic relations between the two 
countries, after the Gaddafi period, 
what can be stated for the further 
development of political, economic 
relations between Turkey and Libya?

Our relations with Turkey launch from 
the brotherhood of a common religion, 
a common history and a common 
culture.  These areas form the main axes 
for consolidating and strengthening 
the existing relations between Libya 
and Turkey, especially the political 
and economic relations . After the 17th  

February  Revolution there is a positive 
look towards the Turkish government 
and the Turkish people  so that the 
relations will be stronger and more 
durable in the future.

The people of Libya have achieved 
democracy after harsh conditions of 
war with the difficulties and held free, 
democratic elections. In the following 
days, what do the Libyan people expect 
from democracy and freedoms in terms 

Capital Platform General 
Chairman Mustafa Kurt and 
board members, visited the 

Libyan Ambassador Abdurrazzak 
Mukhtar Ahmed Abdulgader . During 
the visit, the ideas on the association 
of the two brother countries’ “today 
and the future” were exchanged, 17th 
February Revolution was evaluated 
in general terms. H.E. Abdulgader 
expressed the contribution of Turkey 
had a profound impact on the people 
of Libya during the Libyan revolution 
and drew attention to the importance 
of this approach in the care of future 
relations. Mr. Abdulgader expressed 
clear statements about the Palestinian 
issue and about how much the 
Palestinian people deserve their 
own land, and as a response to our 
question on “would there be a new term 
relationship with Israel?”, he expressed 
general conviction “In my personal 
opinion, there will be  no relationship 
with Israel” . Below you will read details 
of the interview which is important 
“in terms of ideas” of Libya in foreign 
relations.. Hope you enjoy…

Our relations with Turkey launch from 
the brotherhood of a common religion, 
a common history and a common 
culture.  These areas form the main axes 
for consolidating and strengthening 
the existing relations between Libya 
and Turkey, especially the political 
and economic relations . After the 17th  

February  Revolution there is a positive 
look towards the Turkish government 
and the Turkish people  so that the 
relations will be stronger and more 
durable in the future.

Libya used to be a one of the major 
states of the Ottoman Empire until 
the war in Tripoli in Africa. If we 
make an evaluation from this point 
what is the outlook of Libyan people 
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Turkey’s contribution in the Libyan revolution has created a 
deep impact on the Libyan people…

Our relations with 
Turkey launch from the 
brotherhood of a common 
religion, a common history 
and a common culture.  
These areas form the main 
axes for consolidating and 
strengthening the existing 
relations between Libya 
and Turkey, especially 
the political and economic 
relations . After the 17th  
February  Revolution there 
is a positive look towards 
the Turkish government 
and the Turkish people  so 
that the relations will be 
stronger and more durable 
in the future.
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Myanmar’ın batısındaki Arakan 
eyaletinde etnik çatışmalardan 
kaçan Müslümanların sayısı bir 

haftada 27 bine ulaştı.

Merkezi New York’taki İnsan Hakları İzle-
me örgütünün Asya’dan sorumlu Müdür 
Yardımcısı Phil Robertson, “Myanmar 
hükümetinin, Arakan eyaletinde korkunç 
saldırılara maruz kalan Rohingya Müslü-
manlarının güvenliğini sağlamak için acil 
önlem alması gerekmektedir. Yetkililer, 
şiddet olaylarının kökenine inmediği sürece 
durumun daha da kötüleşeceğinden endişe 
duyuyoruz” dedi.

Arakan eyaletine düzenin sağlanması ve te-
mel hakların korunması için yeterli sayıda 
güvenlik gücünün gönderilmesi gerektiğine 
işaret eden İnsan Hakları İzleme örgütü-
nün Asya’dan sorumlu Müdür Yardımcısı 
Phil Robertson , Myanmar hükümeti ile 
muhalefet liderlerine şiddet olaylarını kı-
namaları ve etnik sorunlara kalıcı çözüm 
bulmak için işbirliği yapmaları çağrısında 
bulundu. Arakan eyaletinde devam eden 
etnik çatışmaların yol açtığı tahribatı gös-
teren uydu görüntüleri yayınlayan örgüt, 
sadece Kyaukpyu kentindeki 35 dönümlük 
bir alanda 24 saat içinde 633 ev ile 178 
tekne-evin ateşe verildiğine işaret etti.

Örgüt, Rakhine Budistlerinin Myanmar’a 
ait olmadıkları gerekçesiyle saldırdığı Ro-
hingya Müslümanlarının tekneleri ile deni-
ze açılarak eyalet başkenti Sittwe’ye doğru 
kaçtığını belirtti.

Birleşmiş Milletler’in Myanmar hüküme-
tine ülkenin batısında devam eden etnik 
çatışmaların reform sürecine zarar verebi-
leceği uyarısında bulunduğunu anımsatan 
örgüt, 21 Ekim’de Minbya, Mrak-U, Mye-
bon, Rathedaung ve Kyauk Pyu kentlerinde 
şiddet olaylarının tekrar tırmanışa geçtiğini 
belirtti.

Ölü Sayısının Çok Daha Fazla Olduğu 
Düşünülüyor

Hükümet, 21 Ekim’de yeniden alevlenen 
çatışmalar sırasında Myanmar hükümeti, 
son bir hafta içinde 2800’den fazla evin 
ateşe verildiğini ve 84 kişinin öldüğünü, 
129 kişinin de yaralandığını açıkladı. İnsan 
Hakları İzleme örgütü ise, katliamdan ka-
çan görgü tanıklarının ifadelerine dayana-
rak ölü sayısının hükümetin açıkladığından 
çok daha fazla olmasından endişe duyduğu-
nu belirtti.

Myanmar’da bulunan Birleşmiş Milletler 
Koordinatörü Ashok Nigam’da son olaylar 
sırasında evlerini terk etmek zorunda kalan 
28 bin kişiden 27 bininin Müslüman oldu-
ğunu ifade etti.

Nigam, bir kısmı hala tekneleriyle denizde 
olduğu için evlerini terk edenlerin sayısının 
tahmin edilenden çok daha fazla olabilece-
ğini sözlerine ekledi.

Haziran ayındaki çatışmalar sırasında hem 

Müslümanları hem de Budistleri korumak-
ta başarısız olan Myanmar güvenlik güç-
lerinin Rohingyalara karşı işlediği cinayet, 
tecavüz ve toplu tutuklamaları da belgele-
yen örgüt, Myanmar hükümetinin bölgeye 
insani yardım gönderilmesini kısıtladığı 
için evlerini terk etmek zorunda kaldığını 
bildirdi.

Örgüt, 1982’de kabul edilen vatandaşlık 
yasası ile ülkede yaşayan yaklaşık 1 milyon 
Rohingya Müslümanının vatandaşlık hak-
larının elinden alındığına dikkati çekti.

Rohingya Müslümanları, BM tarafından 
Myanmar’ın batısında eziyet gören dini 
azınlık olarak kabul edilmesine karşın 
Myanmar hükümetince Hindistan’tan 
gelen göçmenler olarak görülüyor. 
Myanmar’dan kaçan yüzbinlerce Rohingya 

Müslümanına kapılarını açan komşu ülke 
Bangladeş ise, daha fazla mülteci kabul 
edemeyeceğini açıkladı.

Ezher  Şeyhi’nden Yardım Çağrısı

Ezher Şeyhi Ahmed Tayyib, uluslarara-
sı yardım kuruluşlarına ve devletlere, 
Myanmar’da şiddete maruz kalan Müslü-
manlara yardım etmeleri çağrısında bulun-
du. Tayyib, şiddetin önüne geçilebilmesi 
için Myanmar hükümetine baskı yapılması 
gerektiğini bildirdi.

Ezher Şeyhi Ahmed Tayyib, uluslar ara-
sı yardım kuruluşlarına ve devletlere, 
Myanmar’da şiddete maruz kalan Müslü-
manlara yardım etmeleri çağrısında bulun-
du. Tayyib, Myanmar’daki Müslümanlara 
uygulanan şiddete ilişkin yaptığı açıklama-
da, şiddetin önüne geçilebilmesi için hükü-
mete baskı yapılması gerektiğini bildirdi. 
Açıklamasında, Myanmar’da yaşananların 
etnik ayrımcılık olduğu ve toplu baskılar se-
bebiyle binlerce insanın yurtlarından zorla 
çıkarıldığını belirten Tayyib, Myanmar’daki 
olayların Asya’nın güneydoğusunda yaşa-
yan Müslüman azınlıkların da tehlike altın-
da olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.

In Arakan state western Myanmar the 
number of Muslims who fled ethnic 
clashes reached 27 thousand in a week.

Phil Robertson, Deputy Director of 
responsible for Asia, Human Rights Watch 
organization headquartered in New 
York, “Myanmar’s government must take 
immediate action to ensure the safety of 
the Rohingya Muslims who are exposed to 
terrible attacks in the state of Arakan. We 
are concerned about the situation worsens 
as long as the authorities haven’t search 
the origin of violence” he said. 

Phil Robertson Human Rights Watch 
organization Deputy Director responsible 
for Asia who pointed that sufficient 
numbers of security forces must be sent 
to the region to maintain the order in 

the state of Arakan and to protect the 
fundamental rights urged to Myanmar’s 
government and opposition leaders 
condemn the violence and cooperate 
to find a lasting solution to the ethnic 
problems. The organization issuing satellite 
images showing the damage caused by the 
ongoing ethnic conflict in Arakan state 
pointed out only in the city of Kyaukpyu in 
an area of 35 acres, 633 home and 178 boat 
had been fired within 24 hours. 

The organization made an explanation of 
Rohingya Muslims attacked by Rakhine 
Buddhists on the grounds that they are 
not belong to  Myanmar escaped  towards 
Sittwe the provincial capital with their 
boats by sea.

The organization who remind United 
Nations warning to the government of 
Myanmar about the ongoing ethnic conflict 
in the west of the country could harm the 
reform process said that, the violence in 
Minbya, Mrak-U, Myebon, Rathedaung and  
Kyau Pyu cities escalated again on October 
21.

Number of dead is thought to be much 
more

the government of Myanmar explained 
that during the conflict flared up again on 
21 October, more than 2800 house was set 
on fire, 84 people were killed, 129 people 
were wounded in last week. However, 
Human Rights Watch Organization said 
that they are concerned about the basis 
of the witnesses who escaped from the 
massacre number of dead is much more 
than the government announced.

Ashok Nigam  Coordinator of the United 
Nations who is in  Myanmar said the 
people who are forced to leave their homes 
during the recent events are 27 thousand 
Muslims out of 28 thousand.

Nigam, added his words the number of 
people who left their homes could be much 
more than predicted since  some people are 
still on the sea on their boats.

The organization documented murder, 
rape and mass arrests committed against 
Rohingyans by the Myanmar security 
forces, which failed to protect Muslims 
and Buddhists during the conflict in June 
reported that they had to leave their homes 
due to Myanmar government restriction of 
sending humanitarian aid to the region.

The organization has attracted the 
attention about 1 million Rohingya 
Muslims civil rights taken away with the 
citizenship law adopted in 1982 in the 
country.

Although Rohingya Muslims accepted as 
a religous minority and victims of abuse  
in the west of Myanmar by UN, they are 
accepted as immigrants from India by the 
government of Myanmar. the neighboring 
country  Bangladesh opened its doors to  
hundreds of thousands Rohingya Muslims 
who fled from Myanmar said that he could 
not accept more refugees.

Call for Assistance from Sheikh of Al-
Azhar 

Tayyib Ahmad Sheikh of Al-Azhar 
urged international aid agencies and 
governments to help Muslims under 
violence in Myanmar. Tayyib reported 
that, in order to prevent violence, the 
government of Myanmarshould be  
pressurized 

Tayyib Ahmad Sheikh of Al-Azhar 
urged international aid agencies and 
governments to help Muslims under 
violence in Myanmar. Tayyib, in his 
statement on violence against Muslims 
in Myanmar, said to prevent the violence 
the government should be pressurized. In 
his explanation he said that description 
of what happened in Myanmar as ethnic 
discrimination and thousands of people 
forced from their homes due to public 
pressure had demonstrated that Muslim 
minorities living in southeast Asia are in 
danger due to the events in Myanmar.
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Myanmar’da Müslüman 
Azınlık İşkence Görüyor.

Muslim Minority is being 
tortured  in Myanmar.


