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Üçüncü yıl biterken…

BAŞKAN’dan
Beşinci sayıyı sizlerle paylaşırken öncelikle 
Almanya’nın Stuttgart şehri yakınlarındaki 
Backnang kasabasında elim bir yangın faci-
ası sonucu, hayatlarının baharında kaybetti-
ğimiz Nazlı Özkan ve ailesinin yedi ferdine 
Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı 
diliyorum.

2010 yılının 24 Mart’ı, kamu hayatına farklı 
bir yaklaşımı getiren atılımın  başlangıcıdır…

Yurt dışında yaşayan ve sayıları altı milyona 
ulaşan soydaş ve vatandaşlarımızla daha etkili 
ve etkin bir iletişim kurmak amacıyla, devlet 
hayatımıza,  24 Mart 2010 tarihinde yeni bir 
kurum katılmıştır. Yurt dışında yaşayan top-
lumumuzla bağımızı güçlendirmek için var 
gücüyle çalışan kurumumuzun bu yıl, üçün-
cü yaşını kutluyoruz.

Aslında baktığımızda, yurt dışına göç veren 
birçok ülke, yıllar önce, Yurtdışı Türkler ve 
Akrabalar Topluluğu Başkanlığına benzer 
yapıda kurumları kurup göçmenleri ile diya-
log içine girmişlerdir.

Hindistan’daki Yurtdışı Hintliler Bakanlığı, 
Orta Asya’daki devletlerdeki Diaspora Ba-
kanlıkları, İngiltere’de Yurtdışı ve Milletler 
Topluluğu Devlet Sekreterliği, Yurtdışı Yu-
nanlılar Genel Sekreterliği, Fransa’da Ulusla-
rarası Frankofon Teşkilatı, Rusya’da Yurtdışı 
Soydaşlar Federal Ajansı, İsrail’de Yahudi 
Ajansı gibi kurumlar, bu yapılanmaların ne 
kadar önemli olduğunu bizlere göstermekte-
dir. Bu yapılanmaların, tarihî bağlar vesile-
siyle vatandaş-soydaş birlikteliğini sağlamak, 
televizyon ve radyo yayınları ile medyada yer 
almak, dil ve kültür eğitimi vermek, öğrenci 
bursları dağıtarak irtibatı kuvvetlendirmek 
amacıyla büyük bütçeler kullanarak faali-
yetler yaptıkları görülmektedir. Ne yazık ki 
bu alanda bizim 50 yıllık bir gecikmemiz 
olmuştur. Ancak bazı şeylerin, gecikmeli de 
olsa yapılması hiç olmamasından iyidir diye 
düşünüyorum.

Geçtiğimiz üç yılı değerlendirdiğimizde, 
Başkanlığımızın büyük bir boşluğu doldur-
duğunu görüyoruz. Ülkemizin gündeminde 
bugüne dek hiç olmamış Gençlik Daireleri 
çalışmalarının gündeme taşınarak farkındalı-
ğının oluşturulması, insan hakları ihlallerini 

gündeme getirmek için yapılan çalışmalar, 
STK kapasite geliştirme çalışmaları, ortak 
değerlerin oluşturulmasıyla birlikte hareket  
etmenin önünü açan çalışmalar, gecikmişli-
ğimizin kaybını ortadan kaldırmak azmiyle 
zamanın önüne geçme gayretiyle yaptığımız 
çalışmalardan bazılarıdır.  

Tabii ki 140 ülkeden getirdiğimiz ve burs 
verdiğimiz 11.500 öğrencimiz de bizim ayrı 
bir zenginliğimizdir.

Bir şeyler ortada yokken bazı değerleri üret-
menin hazzı farklıdır. Bu mutluluğu, tüm ça-
lışma arkadaşlarımla birlikte yaşıyoruz. Üre-
tilen fikirlerin, oluşumların ve güzelliklerin 
sizlere sunulmasında, geleceği görüp soydaş 
ve vatandaşlarımızla iletişim kurmadaki ge-
cikmişliğimizin bilincinde olan ve Başkanlığı-
mızın kuruluş çalışmalarını başlatan mevcut 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın 
Faruk Çelik’i ve yönetiminde çalışmaktan 
mutlu olduğumuz, her zaman farklı bakış 
açısı ve tecrübesiyle bizlere yeni hedefler be-
lirleyen, hukukçu kişiliğiyle sizlerinde savu-
nucusu olan, Başbakan Yardımcımız Sayın 
Bekir Bozdağ’ı saygıyla anıyorum.

Yaptığımız çalışmaların sizlere duyurulması-
nı sağlayan  Artı Doksan dergisi, beşinci sayı-
sı ile önemli bir boşluk doldurmaktadır. Der-
ginin yayına hazırlanmasında emeği geçen, 
yayın danışmanımız Ardan Zentürk’e, basın 
müşavirimiz  Mehtap Altınok’a ve dergide 
görevli Başkanlık uzmanlarımıza katkıların-
dan dolayı teşekkür ediyorum.

Bizim, sizlere kesintisiz hizmet sunmak için 
görev aldığımız Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı sizlerin kurumudur. 
Bu kurumdaki en önemli misyonumuz ula-
şılabilirlilik ve çözüm odaklılıktır. Sizlerin 
memnuniyeti, bizim başarımızın göstergesi 
olacaktır.

Nice yıllarda sizlere hizmet ederken görüş-
mek dileğiyle, sağlıklı, mutlu ve başarılı gün-
ler diliyorum.

Saygılarımla…

Kemal Yurtnaç
Yurtdışı Türkler 

ve
Akraba Topluluklar Başkanı
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SİZLERE, TÜRKİYE’NİN TELEFONU KADAR YAKINIZ…

www.arti90dergi.com

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının kuruluş felsefesi ve 
hedefleri doğrultusunda sayfalarımızı dolduruyoruz… Gurbette yaşanan başarı 

öykülerinden derin sorunlara, göğsümüzü kabartan spor ve sanat etkinliklerinden 
“Yeni Türkiye”nin attığı, geleceğimizi belirleyen adımlara kadar uzanan bir 

yayıncılık anlayışı...

+90…
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"ARKANIZDA, BÖLGESİNDE VE DÜNYADA 
SÖZ SAHİBİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ VAR."

ÖZEL

Türkiye’nin güçlenen ekonomisi ve dış politikada yürüttüğü aktif strateji ile dünyanın en 
önemli devletlerinden biri olduğunu hatırlatan Başbakan, “Yurt dışında yaşayan kardeşlerim 
şunu iyi bilsinler: Artık yalnız değiller. Arkalarında Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü var.” dedi.

“TİKA ile dünyanın her köşesine yardım elimizi uzatıyor, ata yadigarı eserleri gün yüzüne 
çıkarıyoruz. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımızda Türkiye’nin sıcaklığını ve 
gücünü hissettiriyoruz. Yunus Emre Enstitülerini kurarak dünyaya Türkçe öğretiyoruz. TRT 
Avaz’la, TRT Türk’le, TRT Arapça’yla, TRT Şeş’le Türkiye’nin mesajlarını dünyaya duyuruyo-
ruz.”

“Düşünce özgürlüğü adı altında Müslümanların inançlarına, kutsal değerlerine hakaret edil-
mesini de aynı şekilde kabul edemeyiz. İslamofobi eğilimleri kullanılarak nefret suçları işlen-
mesine, adalet ve hakkaniyet ilkelerini benimsemiş hiçbir devlet izin veremez, vermemelidir. 
Bu tür olaylar, sadece vuku bulduğu ülkeleri etkilemekle kalmıyor, bütün dünyanın barış ve 
istikrarını tehdit edecek boyutlara ulaşabiliyor.''

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin, geliştirdiği yeni kurumlar ile dünyanın dört bir yanındaki vatandaşına 
sahip çıkan, Türkiye ile ruhunda akrabalık kurmuş bütün toplumların yardımına koşan, Osmanlı İmparatorluğu’nun çok 
geniş coğrafyasına yayılmış “ata yadigarı” eserleri koruyarak gelecek kuşaklara aktaran ve dünyaya Türkçeyi yeni bir stra-
tejik dil olarak öğreten bir devlet olduğunu vurguladı.

Başbakan Erdoğan’ın, Türkiye’nin sınırlarının ötesindeki yeni düzenlemelerini aktaran şu cümleleri dikkat çekici:

BAŞBAKAN ERDOĞAN:
“Sizler Asla Yalnız Değilsiniz!”

Mehtap ALTINOK
mehtap.altinok@ytb.gov.tr
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“Aktif ve barışçı dış politikamızın bir başka neticesi de dünya üzerinde ihtiyaç sahibi her ülkeye, dost ve kardeşlerimize, eli-
mizi uzatmak oldu. Bir yandan dünya geneline yayılmış akrabalarımıza, kardeşlerimize, dostlarımıza ulaşırken aynı zamanda 
ata yadigarlarımıza da çok güçlü şekilde sahip çıktık. TİKA ile dünyanın her köşesine yardım elimizi uzatıyor, ata yadigarı 
eserleri gün yüzüne çıkarıyoruz. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımızda Türkiye’nin sıcaklığını ve gücünü 
hissettiriyoruz. Yunus Emre Enstitülerini kurarak dünyaya Türkçe öğretiyoruz. TRT Avaz’la, TRT Türk’le, TRT Arapça’yla, TRT 
Şeş’le Türkiye’nin mesajlarını dünyaya duyuruyoruz.”

ARKANIZDA GÜÇLÜ BİR DEVLET VAR...

Başbakan Erdoğan’a göre, Türkiye’nin dünyanın bütün kıtalarında, bu ölçüde etkin rol oynamasının temelinde, güçlenen 
ekonomisi, artan sosyal ve kültürel kalitesi ile kararlı politikaların  büyük payı var. Erdoğan’a göre, Türkiye’nin yaklaşık 
50 yıl sahipsiz bırakmak zorunda kaldığı yurt dışındaki insanlarına son yıllarda bu ölçüde sahip çıkmasının temelinde, ül-
kede yaşanılan istikrarlı yükselişin payı büyük. Bu görüşlerini de özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelttiği 
mesajla şöyle dile getiriyor: 

“Türkiye’nin izlediği politikalarda ilkeli ve hakkaniyetten yana duruşunun, sizlerin bu yöndeki gayretlerinize güç ve katkı 
sağlayacağına inanıyorum. Şundan emin olun, sizin arkanızda artık güçlü ekonomisiyle, aktif dış politikasıyla bölgesinde 
ve dünyada söz sahibi bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Sizler de tıpkı ülkenizde olduğu gibi hedeflerinizi büyütmelisiniz. 
Burada kalıcı olmaya, yerleşmeye, ev almaya, iş kurmaya karar verdiğiniz andan itibaren sizler artık buranın bir parçasısınız. 
Kesinlikle entegrasyon konusunda en ufak bir sıkıntınızın olmaması gerekir. Birliğinizi, beraberliğinizi, dayanışmanızı güçlü 
tuttuğunuzda Avrupa’daki en güçlü, en etkili, en dinamik toplum olacaksınız. İşte o zaman, şu anda karşılaştığınız ve aş-
makta zorlandığınız engellerin önünüzde birer birer yok olduğunu göreceksiniz. Kendinizi buralarda misafir olarak görmeyin, 
eğreti durmayın, kolay değil, 50 yıl geçti. Biliyorsunuz, 50. yılı kutladık geçen yıl. Alman dostlarımızla birlikte kutladık.”
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KÜLTÜRLERİN BİRLEŞMESİ ÖNEMLİ

Başbakan Erdoğan’a göre, Avrupa’da yaşayan Türklerin, kendi ulusal kimliklerini koruyarak içinde yaşadıkları toplumlar 
ile gösterecekleri uyum ve bir arada yaşama arzusu, yalnız Türkler açısından değil, Avrupa’nın geleceği açısından da çok 
önemli bir tecrübe olarak değerlendirilmeli. Bu nedenle, Almanya başta, Avrupa ülkelerinin eğitim sistemlerinin Türk 
çocukların önüne koyduğu bazı zorlamaların hızlı bir şekilde düzeltilmesinin ve Avrupalı ailelerin çocuklarına en iyi şekilde 
eğitim vermelerinin hayati önemde olduğunu belirtiyor: 

”Unutmayın, siz de çocuklarınız da tıpkı Fuzuli’yi, Mehmet Akif’i, Necip Fazıl’ı, Yahya Kemal’i okuyup anladığınız gibi Hegel’i, 
Kant’ı, göethe’yi, okuyup anlamalısınız. Bu şekilde iki kültürü birden öğrenmek sizin için bir külfet değil, tam tersine çok de-
ğerli bir avantaj, büyük bir zengiliktir. Bunu başardığınızda Alman toplumunun sizi daha kolay kabullendiğini, size daha fazla 
saygı duyduğunu göreceksiniz.  Bu aynı zamanda, Avrupa açısından da anlamlı bir gelişme olacaktır.”

BİR HÜZÜN ÖYKÜSÜ…

"50 yıldır kulağımız sizlerle, gözümüz sizlerle, gönlümüz sizlerle." diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "50 yıldır yaşa-
dığınız her acıyı, her hüznü 74 milyon yüreğimizde hissettik. 50 yıldır sizin sevinciniz, sevincimiz oldu; neşeniz, neşemiz oldu; 
sizin düğününüz, bizim düğünümüz oldu. Siz burada ne kadar mutlu, ne kadar huzurluysanız biz Türkiye'de o kadar mutlu, o 
kadar huzurlu olduk. Siz ne zaman dertlendiyseniz biz, o kadar dertlendik. Sizin kaygınızı kaygımız, sizin endişenizi endişemiz, 
sizin coşkunuzu coşkumuz olarak yüreğimizin ta derinlerinde hissettik. Umut yolculuğu tam 50 yıl önce, 1961 yılında, Sirkeci 
Garı'ndan kalkan trenle başladı. Niceleri, 'Su gibi gidin, su gibi gelin.' temennisiyle o trenin ardından sular serpti. Sirkeci 
Garı'ndan kalkan o trenin arkasından niceleri gözyaşlarını akıttı."

 

ARTIK YALNIZ DEĞİLSİNİZ…

Şair İbrahim Sadri bir şiirinde "Sirkeci'den tren gider, vagon gider, derdim gider, gurbet elde bir başıma varım yoğum alır gi-
der. Sirkeci'den tren gider, bir yaldızlı Kur'an gider, Erzurumlu Duran, Ankaralı Burhan gider. Sirkeci'den tren gider, göz yaşımı 
döker gider." der."Evet, nice anne, aylarca postacının yolunu gözledi; oğlundan, kızından gelen mektubu defalarca koklayarak 
açtı. Nice anneler, babalar, nice eşler, nişanlılar, telefonun başında haftalarca nöbet tuttu. Nice çocuklar köy yollarında hava 
kararıncaya kadar, bıkmadan usanmadan babalarını bekledi. Sizler, gurbete, hasrete, özleme göğüs gerdiniz; yiğitliğinizle, 
mertliğinizle, çalışkanlığınızla her meselenin üstesinden geldiniz. İşte bugün ikinci nesil, üçüncü nesil, yine çalışkanlığıyla, 
dürüstlüğüyle, zekâsıyla, azmiyle burada varlığını sürdürüyor. Almanya'da sanatçılarımız var, Almanya'da futbolcularımız 
var, Almanya'da doktorlarımız, mühendislerimiz, iş adamlarımız, yatırımcılarımız var. Almanya'da, hem Türkiye'nin hem 
Almanya'nın göğsünü kabartan nice başarılı vatandaşımız, nice başarılı kardeşimiz var. Yalnız Almanya’da değil, Avrupa’nın 
bütün ülkelerinde gururumuz olan Türkler yaşıyor artık. Bugün artık, misafir işçi Türkler değil, yabancı Türkler değil; ana 
dili Türkçe ile birlikte akıcı Almanca konuşan, hem Türkiye hem Almanya vatandaşı Türkler var. Şunu bilmenizi, şundan 
emin olmanızı istiyorum sevgili kardeşlerim; sizler, asla ve asla yalnız değilsiniz. Sizler kimsesiz değilsiniz. Sizler hem Al-
manya Federal Cumhuriyeti'nin teminatı altındasınız. Sizler, büyük bir ülkenin, büyük bir devletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 
teminatı altındasınız. Şunu bilesiniz ki Melbörn'den Monreal'e; Pekin'den New York'a; Astana'dan Saraybosna'ya; Kabil'den 
Kerkük'ten, Musul'dan Londra'ya; Düseldorf'tan, Berlin'den, Münih'ten Kahire'ye, Trablus'a, Bingazi'ye kadar, nerede bir Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşı varsa işte biz, bütün imkânlarımızla oradayız, onların yanı başındayız."

IRKÇILIK VE İSLAMOFOBİ

Başbakan R.Tayyip Erdoğan, özellikle son yıllarda Avrupa Birliği ülkelerinin yaşamakta olduğu ağır ekonomik bunalı-
mın Avrupa siyasetine yeniden getirdiği aşırı sağcı, ırkçı ve İslam düşmanı (İslamofobi) unsurlardan kaygılı… Avrupa 
ülkelerinde yaşanılan gelişmelerin, Avrupa siyasetinin geleneklerine aykırı bir yapı taşıdığını ve Avrupa’nın asırlar boyu 
geliştirdiği demokratik ilkeler ile insan haklarına saygılı sistemi tehdit ettiğine inanıyor.

Avrupa’da yükselen yabancı düşmanı-İslam karşıtı siyasi hareketlerin, Türkiye’nin Avrupa Birliği tam üyelik sürecini etki-
leyecek boyuta gelmesi ise ayrı bir kaygı konusu. Başbakan Erdoğan’ın bu konudaki mesajları çok net:
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“Dünyamızı  dini inanışlar üzerinden bölmeye çalışanlar, her şeyden önce işte bu barış ve adalet arayışına zarar veriyorlar. 
Bunun en çarpıcı örneklerini Batı dünyasının bölgemize bakışında görüyoruz. Avrupa'da, ekonomik ve sosyal şartların ağır-
laşmasına bağlı olarak aşırı unsurların etkinliklerinin artması, yabancı düşmanlığını, özellikle İslamofobiyi kaygı verici boyut-
lara taşıdı. Bilindiği gibi benzeri bir süreç 11 Eylül saldırıları sonrasında ABD'de yaşanmıştı. Amerika ve Batılı ülkeler, İslam 
ile terör ve şiddeti özdeşleştirmek gibi vahim bir hataya düşerek, kendi vatandaşları arasında Müslümanlarla ilgili ön yargılar 
oluşmasına yol açıyorlar. İslamofobiyi bir başka açıdan ırkçılığın tezahürü olarak görüyoruz. Bu çarpık anlayış, sadece Batılı 
ülkeler için değil, bütün dünya için de giderek büyüyen bir tehlike hâline geliyor. Kelime anlamı itibarıyla silm yani barış 
anlamına gelen bu kelimeyi, dolayısıyla bu dini, terörle özdeş hâle getirme gayreti içerisine girenler aslında dünyadaki terör 
anlayışına, terörizme destek veren anlayışlardır. Bunu da burada ifade etmek istiyorum. Her dinin, her inancın mensupları 
arasından teröristler çıkabilir, o ayrı bir konu. Ama o inancın, düşüncenin içerisinden bir teröristin çıkması, o dinin terörizmi 
teşvik ettiği anlamına gelmez. Her iki taraftaki aşırı unsurlar, bu şüphe ve kutuplaşma ortamını genişletmek, derinleştirmek 
için her türlü çabayı gösteriyorlar. Son olarak İslam'a ve Peygamberimize hakaret içeren, bu hâliyle nefret ve kışkırtma aracı 

olmaktan başka amaç gütmeyen bir filmden dolayı yaşananlara hep birlikte şahit olduk. Masum insanlara yönelik şiddeti 
hiçbir şekilde kabul edemeyiz, mazur göremeyiz. Ama düşünce özgürlüğü adı altında Müslümanların inançlarına, kutsal 
değerlerine hakaret edilmesini de aynı şekilde kabul edemeyiz. İslamofobi eğilimleri kullanılarak nefret suçları işlenmesine, 
adalet ve hakkaniyet ilkelerini benimsemiş hiçbir devlet izin veremez, vermemelidir. Bu tür olaylar, sadece vuku bulduğu 
ülkeleri etkilemekle kalmıyor, bütün dünyanın barış ve istikrarını tehdit edecek boyutlara ulaşabiliyor.''

YTB’NİN AKTİF ÇALIŞMALARI…

Başbakan Erdoğan’a göre, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının özellikle Avrupa’da yaşayan çok geniş 
nüfusa sahip Türklere sahip çıkılması yönünde yürüttüğü çalışmaların hayati önemi var. “Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığının Avrupa’daki sivil toplum örgütleriyle yürüttüğü çalışmaların vatandaşlarımıza kazan-
dırdıklarını izlemek bile yeterli.” diyen Erdoğan, YTB’nin çalışmalarının  Türkiye ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız 
ve akraba topluluklar açısından anlamlı olduğunu da vurguladı.
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“YTB, STRATEJİK ÖNEME SAHİP BİR KURUM”

ÖZEL

Başbakan Yardımcımız  Bekir Bozdağ'a göre, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan-
lığı, devletin son yıllarda attığı en stratejik adımlardan biri... Çünkü bu Kurum, diplomasinin 
uzanamadığı bir noktayı, doğrudan insanı hedef almış durumda ve Türkiye ile bağı olan her-
kesi korumakta kararlı... 

"Yeni kuşaklar doğuyor, yeni kültürler gelişiyor ve oradaki insanlar farklılaşıyor. O nedenle ar-
tık bizim Türkiye olarak değişen, gelişen bu konsepte göre politikalarımızı değerlendirme ihti-
yacımız var. Çünkü artık oraya gidenler geri dönmek için gitmiyor, orada kalmak için gidiyor.”

 “Büyük ayrımcılıklar var; eğitimde, iş istihdamında, siyasi katılımda, eşitlik konusunda, hu-
kukun karşısında pek çok konuda sıkıntılar oluşuyor. Biz bu sıkıntıların aşılması ve orada 
yaşamayı, yaşadıkları topluma katkı vermeyi kabul etmiş insanlarımıza destek için varız.”

 “İslamafobya yaratıp bundan istifade etmek istiyorsanız bu fevkalade tehlikeli bir süreç olur. 
Eğer yabancı düşmanlığının oluşmasına göz yumulur ve bununla ilgili oluşan duygular siya-
sette belirleyici olursa o zaman siyasetin normalleşmesi, ülke yönetiminin normalleşmesi 
mümkün değildir.”

Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ, kabinenin sakin ve çalışkan güçlerinden biri olarak tanınıyor. Ak Partinin  kuruluş 
kadrosunda Yozgat'tan yer alan Bozdağ, önceki dönemde ağırlıklı olarak Meclis Grubu ve Parti Teşkilatında yaptığı ça-
lışmalar ile dikkat çekti. 

Siyasette yüksek sesle kavga etmeden bir fikri savunma prensibine bağlı bir siyaset adamı. Onu, özellikle meclisteki sert 
tartışmaların içinde bile sukünetini korurken izledik.

2011 yılında yapılan kabine değişikliğinde Başbakan Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Başbakan Yardımcısı olarak görev-
lendirildi. Kabinedeki dört başbakan yardımcısından biri olan Bekir Bozdağ'a bağlanan üç kurum, kabinedeki stratejik 

BAŞBAKAN YARDIMCISI BOZDAĞ:
“Yurt dışında da Bir Olalım,
Beraber Olalım.”

Mehtap ALTINOK
mehtap.altinok@ytb.gov.tr
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“YTB, STRATEJİK ÖNEME SAHİP BİR KURUM”

önemini göstermesi bakımından önemliydi. Bekir Bozdağ, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının yanında 
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığından sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak görev 
yapıyor.

 Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını şöyle anlatıyor:

 "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını Türkiye'nin attığı en önemli stratejik adımlardan biri olarak görü-
yorum. Bugün, müsteşarlık düzeyinde hareketli  bir yapı oluşturuldu. Bu Teşkilat, Türkiye'nin dışarıda görünen yüzünü, 
yapılan çalışmaları bizim insanımıza, vatandaş düzeyindeki insanımıza, soydaş düzeyindeki kardeşlerimize ve akraba olan 
kardeşlerimize doğrudan yansıtan bir kurum. Başka ülkelerin diaspora bakanlıkları var ama maalesef Türkiye uzunca za-
man bu konuyu bir Başbakanlık Müşavirliği ve onun başkanlığında bir kurul marifetiyle yürütmüştür. Esasında bu konuya 
verilmesi gereken değeri vermeye gayret etmişler ama olayın büyüklüğü karşısında, verilen değer onu karşılayamamış. 
Şimdi Sayın Başbakanımızın talimatı üzerine bu Kurul oluşturuldu ki bugün dünyada 155 ülkede vatandaş düzeyinde 
yaşayan yaklaşık 6 buçuk milyon civarında vatandaşımız var. Bir de vatandaşlıktan çıkmış kardeşlerimiz var, onları da 
eklediğinizde bu rakam daha da artacak. Balkanlar'da, Orta Asya'da, başkaca yerlerde pek çok soydaşımız ve akraba top-
luluklarımız var; bütün bunlarla bizim sağlıklı bir ilişki, iletişim içerisine girmemiz, bilgi paylaşımı yapmamız, sorunları 
konuşmamız, çözümleri konusunda onlara yol göstermemiz, hükûmetimize tavsiyelerde bulunmamız gerekmektedir.

 Biz, vatandaşlarımızın eğitimde, sağlıkta, işte, siyasette, hukukta, hangi alanda olursa olsun karşılaştıkları sorunları tes-
pit eden, onlara çözümü konusunda yol gösteren bir Kurumuz. Hükûmetler bazında çözülmesi gereken bir konu olduğu 
zaman bunu hükûmetimize ulaştırır, gerek Sayın Başbakanımız gerek Sayın Cumhurbaşkanımız gerek ilgili bakanlarımız 
gerek Dışişleri Bakanımız hangisi ilgiliyse onların vasıtasıyla devletten devlete, hükûmetten hükûmete çözümünü takip 
ederiz. Sorunun Türkiye’ye dönük kısmını da süratle sonuçlandırırız.”

“YURT DIŞINDA DA BİR OLALIM, BERABER OLALIM”

Ama benim de yurt dışında yaşayan kardeşlerimden ufacık bir ricam var, o da şu: Geçmiş dönemlerden beri pek çok sivil 
toplum örgütümüz var yurt dışında. Yani adeta Türkiye’deki siyasal yapılar gibi bir yapılanma, birbirlerine karşı rekabet 
var. Bu doğru değil. Artık bu, Türkiye’de de değişti, dışarıda da bunun değişmesi lazım. Ne kadar STK varsa, tabii her 
STK’nın düşüncesi diğeriyle aynı olmayabilir, farklı şeyleri paylaşabilir ama birbiriyle rekabetten ziyade yaşadıkları o ül-
kedeki Türklerin haklarının kazanılması, teminat altına alınması, imkanların artırılması, daha iyilerinin ortaya çıkarılması 
konusuna ağırlık verirlerse biz bundan daha çok memnun olacağız.

BEKİR BOZDAĞ KİMDİR

1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğdu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Hukuk 
Fakültesini bitirdi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. 
Bir süre kamu görevinde bulunan Bekir Bozdağ, daha sonra serbest avukat olarak çalıştı. 18 Nisan 1999 yerel yönetim se-
çimlerinde Akdağmadeni İlçe Belediye Başkan Adayı oldu. AK Partinin kurulmasıyla birlikte, Yozgat'ta AK Parti İl Teş-
kilatının kurucuları arasında yer aldı ve Kurucu İl Yönetiminde Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı 
görevini yürüttü. 22. Dönem'de Yozgat milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi olan Bekir Bozdağ, AK Parti Teşkilat 
Başkanlığına bağlı olarak değişik illerde İl Teşkilat Koordinatörlüğü ve 12. Bölge Teşkilat Koordinatörlüğü görevlerinde 
bulundu. 23. Dönem Yozgat Milletvekili olan Bekir Bozdağ, AK Parti Meclis Grup Başkanvekili seçildi. Başbakan Yar-
dımcımız Bekir Bozdağ, evli ve üç çocuk babasıdır.
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Yurt dışında yaşayan 6 milyona yakın vatandaşımızın problemlerinin çözümünü koordine etmek, soydaş ve akraba top-
luluklarla bağları güçlendirmek amacıyla kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının yasa tasarısı, 24 
Mart 2010’da kabul edildi, 6 Nisan 2010 tarihinde de Cumhurbaşkanlığı onayıyla resmiyet kazandı.

Talimat, bizzat Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan… Atanan Başkan ise uzun bir süre kaymakamlık ve vali yardımcı-
lıklarından sonra İçişleri Bakanlığı Strateji Daire Başkanlığı görevinde de bulunan Kemal Yurtnaç... Yurtnaç, son olarak 
da dönemin  Devlet Bakanları Faruk Çelik ve Said Yazıcıoğlu’nun danışmanlığını yapıyordu.

Başkanlığın kurulması ile birlikte, başta Batı Avrupa olmak üzere, ABD ve Avustralya’ya kadar geniş bir coğrafyada yaşa-
yan vatandaşlarımızla tarihî ve kültürel birlikteliğimiz olan soydaş ve akraba toplulukların beklentilerini karşılama adına 
tarihî bir adım atılmış oldu.

ÖZEL

Mehtap ALTINOK
mehtap.altinok@ytb.gov.tr

"ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞIYORUZ..."
Kurumu öne çıkarmaktan çok, “çözüm” odaklı bir anlayışla yola çıktık, eleştirdiğimiz şeyleri 
öncelikle biz yapmayacağız. Bu nedenle de bu birimin katı, hantal, merkezci bir yapı yerine, 
daha pratik, karar alma süreçleri daha kısa, hareketli ve sonuca odaklı bir yapı şeklinde ol-
masını tesis etmeye çalıştık. Sayın Başbakanımızın da bu çalışmaya başlarken bize “çözüme 
odaklı, pratik, hareketli bir birim” kurmamız yönünde talimatı olmuştu.

Tarihte birlikte olduğumuz coğrafyalarla kültürel ilişkilerimizi geliştirmek maksadıyla kuruldu 
bu kurum. Diğer taraftan vatandaşlarımıza eğitim desteği vermek, onları kendilerini ifade ede-
bilir hâle getirmek gibi bir amacımız da var. Bizim hiçbir ülkenin hükümranlık haklarıyla ilgimiz 
olamaz. Biz sadece dün selam verdiğimiz insanlara arkamızı dönmüyoruz.

Kurum olarak yaptığımız çalışmalar, Türk lobisi için önemli bir adımdır. Türklerin örgütlü bir 
biçimde mücadele edeceği unsurlardan en önemlisi 11 Eylül 2001 saldırıları sonrası piyasaya 
sürülen 'İslamofobi' dir. Müslümanlar aklıselimdir. Teşkilatı kurduğumuzda 3 bin 500 kişi ara-
sında anket yaptık. Bu ankette yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hangi konuda tedirgin 
olduklarını sorduk. Cevap, artan ırkçı saldırılar  ve İslamofobi idi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanı Kemal 
Yurtnaç “kurumu” anlattı…
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının aslî görevi, problemleri ve ihtiyaçları belirleyip ona göre çözümler 
üretmek, benzer çalışmaları yürüten kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamak... Kurumun yapılanmasında  
hizmet gerekçeleri ön planda tutularak içerisinde ülke ve bölge masalarının bulunduğu ve ilgili ülkenin dilini ve sosyal 
hayatını çok iyi derecede bilen uzmanlardan oluşan bir yapı tesis edildi.

Artı 90 dergisi'nin bu sayısında sizlere Başkanlık hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. Çalışmalarına hızla devam eden Yurt-
dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını ilk olarak Başkan Kemal Yurtnaç’tan dinleyelim…

HER ŞEY 2007’DE BAŞLADI…

22. Dönem Yasama Meclisinde, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının tespiti amacıyla Mecliste bir araştırma 
komisyonu kurulmuş ve bu komisyonun hazırladığı rapor bize bir yol haritası oluşturmuştu. Bu rapora istinaden, 30 ku-
rum temsilcisiyle üç aylık bir süre zarfında kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri olan bir strateji belgesi oluşurduk.

Bu belge çerçevesinde 66 proje üretildi. Bu projelerden biri de yurt dışında yaşayan vatandaşlar için koordinatörlük yapa-
cak idarî bir birimin olmayışı nedeniyle Türk dünyasına yönelik idari-siyasi bir birimin kurulmasıydı. Bakanlar Kurulu’nda 
yapılan değişiklik sonrasında dönemin Devlet Bakanı  Sayın Faruk Çelik göreve başladı. Sayın Bakanımız, yaptığımız 
çalışmaları anlatmamız üzerine konuyu Sayın Başbakanımıza iletti. Sonrasında aldığımız talimatla kurumun organizasyon 
yapısı ve yasasını oluşturmaya başladık. Nihayetinde bu birimin kuruluşu yapıldı ve 24 Mart 2010 tarihli Meclis oturu-
munda yasa kabul edildi, 6 Nisan 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı ve 22 Haziran’da kurumun ilk başkanı olarak 
göreve atandım. Temmuz ayı itibarıyla da teşkilatlanma çalışmalarına başladık.

OCAK 2013  | ARTI 90 |  13

ARTI_90_SAYI5.indb   13 28.03.2013   11:25:58



FAYDALI OLMAK İÇİN ÇALIŞMAK…

Kurumu öne çıkarmaktan çok, “çözüm” odaklı bir anlayışla yola çıktık, eleştirdiğimiz şeyleri öncelikle biz yapmayacağız. 
Bu nedenle de bu birimin katı, hantal, merkezci bir yapı yerine; daha pratik, karar alma süreçleri daha kısa, hareketli ve 
sonuca odaklı bir yapı şeklinde olmasını tesis etmeye çalıştık. Sayın Başbakanımızın da bu çalışmaya başlarken bize “çözü-
me odaklı, pratik, hareketli bir birim” kurmamız yönünde talimatı olmuştu.

BİZİM KURUMUMUZDA EN ÖNEMLİ ŞEY, UZMAN AĞIRLIKLI ÇALIŞMAKTIR.

Ciddi mânâda çok zahmetli bir süreçten geçtik. Taslağın yasalaşmasına kadar geçen zamanda kurumların görüşlerini gön-
deriyorsunuz. Oradan çıkıp Meclisteki komisyonlara geliyor. Oralarda milletvekillerine anlatıyorsunuz. Sonra Genel Ku-
rula geliyor. Orada yine konuşuluyor, tartışılıyor, nihayetinde oylanıyor ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın imzası ile yasalaşıyor. 

Yasayı hazırlarken özellikle personel konusunda nitelikli elemanların bünyemize katılmasını arzu ettik. Zira bizim çalışa-
cağımız alan, uluslararası ilişkilerin yoğun olduğu bir alan. Bu konuda tarih, sosyoloji, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler 
ve lisan bilen kişilerin olması önemliydi. Daha da önemlisi, yaşadığımız coğrafyanın stratejik önemini kavramış, bu bilinci 
almış olmalıydı çalışanlarımız…

Diğer yandan, yasaya koyduğumuz bir madde ile de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan veya soydaş akraba topluluk-
larda yaşayan kişilerden de vatandaşımız olmasalar bile konu uzmanı olarak eleman aldık. Yani hem alanın bilgisini hem 
devletin idarî tecrübesini uzmanlarımızın enerjisiyle birleştirip burada bir ekip oluşturmaya çalıştık.

Biz idarî kadroların sayısını sınırlandırdık. Ne kadar az idarî kademe olursa bir o kadar hareketli çalışma alanı olur diye 
düşünüyoruz. Çünkü idareci olmazsa olmazdır ama idarecinin çok olduğu durumda bu sefer üreten insanlar azalır. Üreten 
insanlar da işin temelidir bana göre. O maksatla biz, bu kurumda uzmanlara ağırlık verdik. 

FARKLI BİR YAPILANMA…

Bürokraside “üç y” kuralı  vardır: “Yok, yavaş, yarın.” Biz bu yok, yavaş ve yarındaki “üç y” kuralını, en azından temelle-
rini oluşturduğumuz kurumda ortadan kaldıralım istedik. Yani tecrübeler eğer icraya geçer ve vatandaşın lehine bir şeyler 
oluşturulursa bu sefer o tecrübe halkın yararına kullanılmış bir kazanım ve sonuç olarak gelir diye düşünüyorum. Aksi 
takdirde biz de burada ağır, hantal bir bürokratik yapı tesis edebilirdik. Öyle olsaydı da biz böyle bir bürokratik yapının 
içinde olmazdık. Bunu söylerken şunu da eklemek istiyorum: Her devletin bürokrasisi vardır ve olmalıdır ancak bu bürok-
rasi, vatandaşa hizmet etmek yerine külfet üretmeye yönelik bir çarksa bunu hemen imha etmek lazım. Bu düşüncelerle 
biz bu teşkilatın yapılanmasını ortaya koymaya çalışıyoruz.

ORTAK NOKTALARDA BULUŞMAK…

Diğer yandan, tarihte birlikte olduğumuz coğrafyalarla kültürel ilişkilerimizi geliştirmek maksadıyla kuruldu bu kurum. 
Vatandaşlarımızın eğitimine destek olmak, onları kendilerini ifade edebilir hâle getirmek gibi bir amacımız da var. Bizim 
hiçbir ülkenin hükümranlık haklarıyla ilgimiz olamaz.

Biz sadece, dün selam verdiğimiz insanlara arkamızı dönmek istemiyoruz. Bugün de selamlaşacağız, yarın da daha sem-
patiyle selamlaşmak için onlarla beraber yürüyeceğiz, kültür ve eğitim çalışmaları yapacağız, bu arada ticarî aktiviteler 
de artacak. Bu ortamda vizelerin kalkması, ilişkilerimizin gelişmesi de bizim için çok büyük bir fırsattır. Bu fırsatı, hem 
onların lehine hem kendi lehimize kullanmak istiyoruz.

YURT DIŞI DANIŞMA KURULU OLUŞTURDUK

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını birinci ağızdan dinlemek için 80 üyeden oluşan bir Danışma Kurulu 
oluşturduk. Kurul üyeliği için 1 buçuk  yıl önce başvurular alınmaya başlandı. Kurul, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının 
temsilcilerini ve kamu kurumlarının yetkili isimlerini aynı masada buluşturmayı  ve sorunlara çözüm üretmeyi hedefliyor. 
Danışma Kurulu'nun altında komisyonlar kurulacak. Bu komisyonlar tespit edilen sorunların çözümü için çalışma yürü-
tecek. Danışma Kurulu üyelerinin yanısıra çeşitli ülkelerde yaşayan, ülkemizde de tanınan başarılı kişiler arasından onur 
üyeleri belirledik. Danışma Kurulu'nun ilk toplantısının  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında en kısa zaman 
içinde gerçekleşeceğini ümit ediyoruz. 
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LOBİ ÇALIŞMALARINI GÜÇLENDİRİYORUZ

Kurum olarak yaptığımız çalışmalar, Türk lobisi için önemli bir adımdır. Türklerin örgütlü bir biçimde mücadele edeceği 
unsurlardan en önemlisi 11 Eylül 2001 saldırıları sonrası piyasaya sürülen 'İslamofobi'dir. 'Müslümanlar, aklıselimdir. 
Teşkilatı kurduğumuzda 3 bin 500 kişi arasında anket yaptık. Bu ankette yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hangi 
konuda tedirgin olduklarını sorduk. Cevap, artan ırkçı saldırılar ve İslamofobi idi. 

TÜRKLERE “İŞÇİSİN SEN, İŞÇİ KAL.” DİYORLAR

Yurt dışında yaşayan yurttaşlara 'Çocuğunu en iyi okullara gönder. Siz işçi sınıfıydınız, daha üst kesime atlamanız lazım.' 
telkininde bulunuyoruz. Şu anda dördüncü kuşakta sınıf değişikliğine ihtiyaç var. Kamu birimlerinde daha çok göçmenin 
yer alması ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Zira, Avrupalılar, Türklere “İşçisin sen, işçi kal.” diyor. Biz bunu yıkmaya çalışı-
yoruz. 

AVRUPA’DA HASANLAR HANS OLMASIN! 

Avrupa'da çeşitli gerekçelerle Gençlik Dairelerine başvuran çocuklar, ailelerinden temelli olarak koparılıyor. Türkiye'deki 
Çocuk Esirgeme Kurumunun muadili olan Gençlik Dairelerine giden çocuklardan bazıları, bir süre sonra Hristiyan aile-
lerin yanına yerleştiriliyor,  hatta lezbiyen ailelere verilen Türk çocukları bile var. Bu çocuklarımızı alıyorlar, lezbiyenlere, 
uyuşturucu kullanan aileye verebiliyorlar. O ülkelerin Gençlik Dairesinde çalışan yöneticileri ile toplantılar düzenledik. 
İngiltere, Hollanda, Almanya'da  çalıştaylar yapıldı. Çocukların, öncelikle ailenin uygun gördüğü yakınlarına, olmazsa 
yine ailenin belirlediği o ülke vatandaşlarından birine verilmesi konusunda bilgilendirme çalışmaları yaptık.

AVRUPA'DA BİR VAKİT EZAN SESİ DUYAMIYORUZ 

Türkiye son yıllarda özellikle yabancılara yönelik dinî ve kültürel haklar konusunda önemli adımlar attı. Batı'da ise bunun 
tam tersi bir durum görüyoruz. Biz Sümela Manastırı'nı, Akdamar'ı açtık, herkes geliyor. Bizde çan sesi eksik olmazken 
Avrupa'da bir vakit ezan sesi duyamıyoruz. Onlar bu tavırlarını sürdürse de bizler içimizdeki farklı kültürlere dün olduğu 
gibi bugün de saygı duyup değer vereceğiz.. Avrupa'da hâkim olan nihayetinde Hristiyan kültürüdür. Hristiyan kültü-
rünün bulunduğu bir yere, oradaki Müslümanlar sadece şekil olsun diye cami yapacak değil. Sadece ihtiyaç duyulduğu 
için yapılacaktır. İnanan insanlar bina peşinde değil, sadece inançlarının gereğini yerine getirebilecekleri asgari yapılara ve 
kültürel değerlerine insan hakları bağlamında saygı duyan yönetimlere ihtiyaçları vardır.

Uluslararası Öğrenci Strateji Belgesi ile önümüzdeki yıllarda ül-
kemizin bu alandaki kısa, orta ve uzun vadedeki hedefleri orta-
ya konmuş, bursluluk işlemlerinin yeni bir bakış açısı ile dünya 
standartlarına getirilmesi hedeflenmiştir. 

Türkiye Bursları, bürokratik süreçlerin minimize edildiği, kon-
tenjanların ülke ve bölge ihtiyaçları ile adayların profili ve başarı 
kriterine göre belirlendiği bir süreçte yönetilmektedir. Başvuru-
lar elektronik ortamda alınmakta ve öğrencilerin seçimi akade-
mik kriter ve mülakat olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilmek-
tedir. Bugün 150 ülkeden, 11.497 öğrenci, ülkemizde Türkiye 
Burslusu olarak okumaktadır.

Türkiye Bursları kapsamında 2012 yılında 4018 öğrenci burs-
landırmış ve ülkemize davet edilmiştir. Uluslararası Öğrenciler Dairesi olarak ülkemizde misafir ettiğimiz öğrencilerimiz-
den Türkiye ile kendi ülkeleri arasında bir gönül köprüsü olmalarını istiyoruz. Her biri, birbirinden değerli öğrencilerimi-
zin, eğitimlerini en iyi şekilde tamamlamalarının yanında gönüllerini hoş tutabilmeyi de önemsiyoruz.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ STRATEJİ BELGESİ 
OLUŞTURDUK
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Mehtap ALTINOK mehtap.altinok@ytb.gov.tr 

Aslı Deniz AKIN   asli.akin@ytb.gov.tr

Kimse sahipsiz değil!
Çünkü TÜRKİYE var!
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye’nin 
en genç kamu kurumlarından biri… Yurt dışında yaşayan vatanda-
şımıza, sınırlarımızın ötesindeki soydaş ve akrabamıza hizmet ama-
cıyla kuruldu, kısa zamanda çok önemli işler başardı…

“Nerede bir vatandaşımız, soydaşımız, akrabamız varsa, biz oradayız…” ana düşünce yapısını bu sözlerin oluşturdu-
ğu bir kuruma ihtiyaç, aslında, yıllardır vardı…

Vatandaşının yaklaşık 6 milyonunu sınırlarının dışına göndermiş bir Türkiye…

Üç kıtaya yayılmış dev bir imparatorluğun mirasçısı olarak varlığını güçlenerek sürdüren bir devletin tarihten devral-
dığı soydaş ve akraba sorumlulukları…

Bulunduğu coğrafya nedeniyle, gelişen ekonomisi, tarihî birikimi, yaşam kalitesi her yıl yükselen eğitimli nüfusuyla 
tartışmasız “bölgesel güç” olarak kabul edilen fakat izlediği dış politikanın uzandığı boyutlara baktığınızda “dünya 
devleti” karakteri sergileyen bir ülke…

Dünyanın “en riskli” kabul edilen stratejik alanında, bir “istikrar adası” olarak kendini gösteren, çevresinde doğan bü-
tün sorunlarda mutlaka yapıcı/barışçı/kucaklayıcı müdahalesi beklenen bir ülkenin çok önceden oluşturması gereken 
bir kurumdu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)…

5978 sayılı Kanunla, doğrudan Başbakanlığa bağlı, müsteşarlık düzeyinde kuruluşu gerçekleşen YTB, yaklaşık üç yıl 
içinde gerçekleştirdiği çalışmalar ile Türkiye’nin sınırlarının ötesine dönük, “kamu diplomasisi” alanında örnek bir 
kuruluş oldu.

Avrupa’da yükselen ırkçılık karşısında, Türkiye adına aktif müdahale gerçekleştiren; “demokratik” olduğunu savu-
nan ülkelerde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik “ayrımcı çizgide” adımlar atan yetkililere, o insanların 
savunmasız olmadığını, arkalarında duran bir anavatanlarının bulunduğunu aktaran; nerede bir vatandaşı varsa onun 
sorunuyla yakından ilgilenen ve daha düne kadar kendini sahipsiz hissetmiş insanlarımıza sahip çıkan bir kurumla 
karşılaştı dünya…

Yaşadığı coğrafyalarda, Türkiye’yi her zaman bir yaşam güvencesi olarak görmüş soydaşların, tarihten gelen kültürel 
bağlar nedeniyle Türkiye ile “gönül bağı” kurmuş akrabaların bir numaralı kapısı oldu YTB…

Vatandaşın…

Soydaşın…

Akrabanın…

Yani, bu ülkeyle yüreğinde köprü kurmuş herkesin yardımına koşan, bu köprülerin güçlenmesi için çaba gösteren bir 
kurumdan söz ediyoruz…
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Sorumluluk Alanları:

• Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı

• Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı

• Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

• Kurumsal Strateji Çalışmalarının Koordinasyonu

• Türk Dünyası Kültür Başkenti Çalışmalarının Koordinasyonu

• Yunus Emre Enstitüsünün Çalışmalarının Koordinasyonu

Sorumluluk Alanları:

• Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

• Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

• İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

• Protokol Hizmetleri

• Bina Yönetimi

• Kaynak Komisyonu Başkanlığı

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

Ahmet ALGAN / Başkan Yardımcısı

Sorumluluk Alanları:

• Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı

• Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığı

• Hukuk Müşavirliği

• Medeniyetler İttifakı Projesinin Koordinasyonu

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

Dr. Gürsel DÖNMEZ / Başkan Yardımcısı

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

Mehmet KÖSE / Başkan Yardımcısı

BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ
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• Dairemiz, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız veya vatandaşlıktan 
çıkma izni alarak ayrılan kişilerle ilgili 24 uzman ve 8 uzman yardımcısı 
ile çalışmalar yürütmektedir. 

• Vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerdeki varlıklarını kültürel, sosyal, 
ekonomik bakımdan güçlü bir biçimde sürdürerek ,Türkiye ile olan 
bağlarını da korumalarına yardımcı olmak,bu süreçte yaşanabilecek so-
runlarla ilgili çözüm odaklı hizmetlerde bulunmaktır. 

• Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sosyal, kültürel  ve ekonomik 
yaşamları ile ilgili yerinde yaşanmış tecrübelere sahip genç, iyi eğitimli 
ve hepsinden  önemlisi bu alanda hizmet etmeye yönelik özveri ve so-
rumluluğa sahip  bir kadro ile  çalışmalarını sürdürmektedir.

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

Murat GÜRBÜZ / Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanı

• Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı; 20 uzman ve 9 uzman yar-
dımcısı ile, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya ve Orta Doğu gibi dünya üzerinde 
geniş bir coğrafyada yerleşik bulunan ve sayısı yüz milyonlarla ifade edilen soydaş 
ve akraba topluluklarla ülkemiz arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal bağları 
geliştirmek ve güçlendirmek konusunda yapılan çalışmaların koordinasyonunu 
sağlamakla görevlidir.

• Dairemiz yukarıda anılan coğrafyadaki soydaş ve akraba topluluklarla kültü-
rel ve sosyal bağların arttırılmasına yönelik olarak ilgili kişi, kurum, sivil toplum 
kuruluşu ve mesleki yapılanmalarca yürütülen faaliyetlerin bir plan ve koordi-
nasyon içerisinde gerçekleştirilmesine çalışmakta ve bu çerçevedeki çalışmalara 
destek olmaktadır.

• İlgilenilen coğrafyanın gereği olarak, soydaş ve akraba toplulukların bulun-
dukları coğrafyalarda barış ve istikrarın korunması, bir arada yaşama kültürü-
nün gelişmesi, temel hak ve hürriyetler hususunda farkındalık oluşturulması ve 
bunların edinimi, dil, din ve kültürün korunarak geliştirilmesi gibi konularda 
çalışmalara özel önem atfedilmektedir.

KÜLTÜREL VE SOSYAL İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Ramazan ÇOKÇEVİK / Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanı
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• Dairemiz çalışmalarını üç alan üzerine yoğunlaştırmıştır. Bunların ilkini yurt dışında ya-
şayan vatandaşların, soydaş ve akraba toplulukların ve Türkiye’de eğitim görmüş veya 
görmekte olan uluslararası öğrencilerin kurmuş oldukları sivil toplum kuruluşlarının 
kapasite geliştirme çalışmaları oluşturuyor. Bu çalışmaların bir ürünü olarak başkanlı-
ğımızın görev alanında faaliyet göstermekte olan 5 bine yakın sivil toplum kuruluşuna 
ait bilgi ve verileri içeren STK Envanter çalışması hazırlanmıştır. Bu kapsamda ihtiyaç 
analizleri, rapor ve fizibilite çalışmaları yapılmakta ve buna göre eğitim programları ger-
çekleştirilmekte ve planlanmaktadır.

• Başkanlık olarak en önemli görevlerimizden biri de STK’ların başarılı çalışmalar yapabil-
meleri için hazırlanan projelerin yönetimidir. Bu noktada gözettiğimiz en önemli nokta 
malî destek sağlanan kurum ve kuruluşların Başkanlığın görev alanına giren konularda 
faaliyet göstermesi ve kar amacı gütmemesidir. Bu bağlamda Başkanlığımızca 2011-
2012 yıllarında sağlanan mali yardımlar kapsamında toplam 178 proje ve faaliyete yak-
laşık 16 milyon TL yardım sağlanmıştır.

• Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığı kamu diplomasisi, lobicilik, savunuculuk ve halkla ilişkiler faaliyet-
lerini de yürütmektedir. Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri, sivil 
toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen Ortak Akıl Platformu Çalıştayların-
da bu konular çerçeveli bir şekilde ele alınmıştır.

KURUMSAL İLİŞKİLER VE İLETİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Gazali ÇİÇEK / Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanı

• Başkanlık olarak, başlıca amaçlarımızdan biri, ülkemizde misafir 
ettiğimiz uluslararası öğrencilerin öğrenimleri süresince iyi birer gönül el-
çisi ve köprüsü olabilmeleri için gerekli akademik, kültürel faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesi, desteklenmesi gibi hususlarda 17 uzman ve 9 uzman 
yardımcısı ile birlikte ciddi çalışmalar yürütmektir. Hâlihazırda da hem 
yurt içinde hem de yurt dışında benzeri çalışmalar yapan kamu kurum 
ve kuruluşları, özel kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları-
na elimizden geldiğince katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Eğitim amacı ile 
Türkiye’ye gelen uluslararası öğrencilerin adaptasyonu ve sosyal gelişim-
lerine fayda sağlamak amacıyla tespit edilen rehber aileler ile uluslararası 
öğrencilerin buluşmalarını ve böylelikle uluslararası öğrencilerin ülkemizin 
sosyal ve kültürel hayatını tam anlamıyla tanımalarını hedeflemekteyiz.  
Türkiye’de eğitimlerini başarıyla tamamlayan uluslararası öğrencilerin 
kendi ülkelerine dönüşlerinden sonra tecrübe paylaşımına da destek ol-
mayı istiyoruz.  Burs sağladığımız öğrencilerin Türkiye’ye ilk gelişlerinde 

ve mezun olup ülkelerine dönerken alınan uçak bilet masraflarını biz karşılıyor ya da bilet temin ediyoruz. Ulusla-
rarası Öğrenciler Daire Başkanlığımızın vizyonu, oluşturduğu politikaları ve gerçekleştirmeyi düşündüğü projelerle 
Türkiye’yi yalnızca bölgesinde değil dünya çapında cazibesi ve bilinirliği olan bir eğitim ülkesi hâline getirmektir.

• Genç, dinamik, alanında uzman ve taşıdığı sorumluluğun farkında olan kadrosuyla Uluslararası Öğrenciler Daire 
Başkanlığı, Türkiye’nin uluslararası öğrenciler için, yaşam kalitesi, imkân ve fırsatlar bakımından dünyanın önde gelen 
ülkeleri arasında yer almasını sağlamak ve Türkiye’deki uluslararası öğrenci sayısını artırmak amacıyla, çalışmalarını 
eğitim öncesi, eğitim süreci ve eğitim sonrası olmak üzere üç aşamalı bir şekilde gerçekleştirmektedir.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Serdar GÜNDOĞAN / Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanı
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• Daire Başkanlığımız, Başkanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve 
politikalarını belirlemek, amaçlarını, hedeflerini ve bu hedeflere 
ulaşmayı sağlayacak etkinlikleri performans kriterleri ile birlikte 
oluşturmak üzere Stratejik Plan'ı hazırlamakla görevlidir. 

• Başkanlığın çalışmalarına ilişkin elde edilen veriler ışığında ana-
lizler yapıp araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek, hizmet 
fırsatlarını belirleyerek etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere 
karşı tedbirler almak, bütçe ile ilgili işlemler ile iç kontrol ve ön 
mali kontrole ilişkin çalışmaların yürütülmesi de Strateji Geliş-
tirme Daire Başkanlığının yürüttüğü çalışmalar arasında yer al-
maktadır.

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Zahide ERDOĞAN / Strateji Geliştirme Daire Başkanı

• Hukuk Müşavirliği, kuruluş kanununa göre Başkanlığın ‘ hukuki danış-
manlık’ ile ‘yargı işlerini yürüten’  ve yurtdışı vatandaşlarımız ve soydaşları-
mızla ilgili ‘hukuki çalışmalar yapan ’ birimidir.

• Hukuk Müşavirliği, yurtdışı vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın bulunduk-
ları ülkelerde ve Türkiye’deki haklarını öğrenmeleri, kullanmaları, genişlet-
meleri konusunda hukuk biliminin ve hukukçuların sunacağı imkânlardan 
en üst düzeyde yararlanılmasının sağlanması için gerekli olan faaliyetleri en 
kapsamlı bir şekilde yürütmektedir.

• Hukuk Müşavirliğimiz, iç hukuk mevzuatının yanı sıra uluslararası hukuku 
ve vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerin hukukunu bilen 5 Hukuk Müşa-
viri ve 3 uzman hukukçu ile hizmet vermektedir.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

 Galip KÜÇÜKÖZYİĞİT / 1. Hukuk Müşaviri
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• Kurumun insan kaynağı planlaması ve personel sisteminin geliştirilmesi 
ile ilgili çalışmalar yürüten İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, 
Başkanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları 
yapmaktadır.

• Dairemiz, Personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluş-
turulması ile ilgili tekliflerde bulunmak, Başkanlığın eğitim planını hazır-
lamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve 
uygulamak, eğitim materyalleri hazırlamak veya hazırlatmak, Başkanlık 
kütüphane hizmetlerini yürütmek ve Başkanlığın görev alanı ile ilgili diğer 
kamu kurumları ve kişilere yönelik sürekli eğitim merkezi bünyesinde ilgi-
li daire başkanlıkları ile koordineli olarak eğitim programları düzenlemek 
amacıyla kurulmuştur. 

• Daire Başkanlığımız, Kurum personel seçimi ile birlikte personel sisteminin 
geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması ile ilgili çalışmaları 
yürütmekte olup personel sisteminin bir parçası olarak da personellerin ata-
ma, özlük, emeklilik ve sağlık işleriyle de dairemiz ilgilenmektedir.

• Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, hizmet içi eğitim programları dü-
zenlemek ve uygulamak, personelimizin tez çalışmalarını düzenlemek, staj 
işlemlerini yürütmek, kütüphane hizmetlerini yürütmek, Bilgi Edinme ve Bimer başvuruları ile ilgili koordinasyonu 
sağlamak, dairemiz ile ilgili olan başvurulara cevap verilmesi gibi işlemler de dairemiz tarafından yürütülmektedir.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Akif BÜYÜKERGENE / İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı

• Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak, 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, kiralama ve satın alma işle-
rini yürütmek, temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri 
hizmetleri yapmak ve yaptırmak dairemizin başlıca amaçlarındandır.

• Daire Başkanlığımız, genel evrak faaliyetlerini düzenlemek, başkanlık 
arşiv hizmetlerini ve başkanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini 
planlamak ve yürütmek, yurt içi yurt dışı temsil tanıtım faaliyetleri 
kapsamında oluşacak sempozyum, seminer, kongre, panel, çalıştay, 
toplantı, ziyaret gibi organizasyonları gerçekleştirmektedir.

• Başkanlığımız personelinin moral ve motivasyonunu arttıracak, kurum 
aidiyetini güçlendirecek ve verimliliğine ivme kazandıracak çeşitli sos-
yal ve kültürel faaliyetler planlamaktadır.

• Başkanlığımızda destek hizmetlerini yerine getirmek üzere faaliyet 
alanı ile ilgili daha hızlı, kaliteli ve güvenilir hizmet sunumu hedeflen-
mektedir.

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Mehmet Akif BAĞIR / Destek Hizmetleri Daire Başkanı
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• Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Başkanlığımız projelerinin mevcut bilişim 
altyapısına uygun olarak tasarlanması, bilişim otomasyonu stratejilerinin 
belirlenmesi, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunda gereken önlem-
lerin alınması, kurumsal bilişim politikalarının belirlenerek kamu bilişim 
standartlarına uygun çözümler üretilmesi konularında hizmet vermek 
amacıyla kurulmuştur. 

• Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, ülkemizin bilişim alanındaki en önemli de-
ğişim projesi olan “e-Dönüşüm Türkiye Projesi”nde belirtilen hedeflere 
uygun, vatandaş odaklı bilişim hizmetleri üretmeyi kendisine ilke edin-
miştir.

• Başkanlığımız Elektronik Belge Yönetim Sistemi, resmî internet sitesi, 
Uluslararası Öğrenciler Bilgi Sistemi ile diğer birimlerin ihtiyaç duyduğu 
online sayfaların tasarım ve kodlama çalışmalarını da yürüten Bilgi İşlem 
Daire Başkanlığı, özellikle yurt dışı vatandaşlarımız ve akraba topluluk-
larımıza daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmek amacıyla mobil uygu-
lamaların geliştirilmesi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçekleşti-
rilen evrak yazışmalarının ıslak imzasız elektronik ortama aktarılması ve 
veri paylaşımının sürekli elektronik ortama aktarılması çalışmalarına her 
geçen gün artan bir ivme ve heyecanla devam etmektedir.

• Basın Müşavirliği ve Özel Kalem 
Müdürlüğü birimleri de Başkan-
lığımıza bağlı olarak hizmet ver-
mektedir. Basın Müşavirliği, Ku-
rum Başkanı Kemal Yurtnaç’ın 
medya ile  ilişkilerini yürütme 
görevi başta olmak üzere, Artı 
90 dergisinin koordinasyonu ve 
kurum faaliyetlerinin basına ta-
nıtılmasını sağlamaktadır. Basın 
Müşavirliğinde Müşavir Mehtap 
Altınok’un yanısıra 1 muhabir, 1 
editör ve 1 de foto muhabiri gö-
rev yapmaktadır.

• Özel Kalem Müdürlüğü de doğ-
rudan Başkan Kemal Yurtnaç’a 
bağlı olarak hizmet vermektedir. Özel Kalem Müdürlüğü, Başkanı temsil yetkisine sahip olmakla birlikte, kurum faa-
liyetlerinin organize edilmesi konusunda da yetkilidir. Özel Kalemde, Müdür Elif Firik’in yanısıra, 1 müdür yardımcısı 
1 büro memuru ve yönetici asistanları hizmet vermektedir.

Başkanlığımızda, İsmail Mansur Özdemir, Ömer Ayçiçek, Mehmet Veysi Şimşek, Hakan Ergün olmak üzere 4 Başkan 
Müşaviri görev yapmaktadır.

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Hakan KARATAŞ / Bilgi İşlem Daire Başkanı

BASIN MÜŞAVİRLİĞİ
Mehtap ALTINOK / Basın Müşaviri

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Elif FİRİK / Özel Kalem Müdürü
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Bir derginin çıkış amacı, onun adını da belirler…

+90, bu açıdan bakıldığında anlam yüklü bir isim…

Yurt dışından, Türkiye’deki herhangi bir telefon 
numarasına ulaşmak istediğinizde çevireceğiniz ilk 
rakamlar, 0090 veya özellikle cep telefonunda +90 olmak 
zorunda…

Çünkü 90, aynı zamanda Türkiye demek… Büyük ve dost 
bir ülkenin dünya telefon rehberlerindeki kimlik kodu…

Gurbettesiniz, arkada bıraktığınız eş, dost, akraba, 
arkadaşın sesini şöyle bir duymak istiyorsunuz, önce, +90, 
sonra numara…

Dünyanın herhangi bir noktasında başınız sıkıştı, zorda 
kaldınız, memleketten birilerine haber vermeniz gerekiyor, 
önce +90…

Arkanızdaki devletin size şefkat kollarını açmış bir 
kurumuna ulaşmanız gerekiyor, önce +90, sonra 
numara…

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nın 
elinizde tuttuğunuz ve birinci yaşına giren bu yayın organı 
işte bu nedenle +90 adını taşıyor…

Çünkü Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı, nerede bir vatandaşımız ve akrabamız 
yaşıyorsa ona ulaşmak, onun dertlerini çözmek, yaşadığı 
sıkıntıları ortadan kaldırmak, ses verdiği yere ulaşmak için 
kurulmuş çok özel bir kurum…

Vatandaşımız… Akrabamız…

Yüzünü Türkiye’ye dönmüş kim olursa olsun, onun 
yanında yer alınacaksa iletişim kanalları da açık olmalı… 
Bilgiler paylaşılmalı… Örnekler oluşturulmalı… Yaşamın 
bütün alanlarında birliktelik sağlanmalı…

+90, bir yıldır bu amaçla yayınlanıyor…

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının 
kuruluş felsefesi ve hedefleri doğrultusunda dolduruyor 
sayfalarını… Gurbette yaşanan başarı öykülerinden 
derin sorunlara, göğsümüzü kabartan spor ve sanat 
etkinliklerinden “yeni Türkiye”nin attığı, geleceğimizi 
belirleyen adımlara kadar uzanan bir yayıncılık 
anlayışından söz ediyoruz…

+90…

Sizlere, Türkiye’nin, telefonunuz kadar yakın olduğunu 
gösteriyor…

BİR YAŞINDA…
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GÖÇ ANILARI

İsmail YILDIZ
ismail.yildiz@ytb.gov.tr

Hakan Camuz’un yaşamı tam anlamıyla “film gibi”  denecek cinsten… 21 yıl 
önce, birlikte iş yaptığı babasına kızıp İngiltere’nin kapısına dayandı… Elinde 
bir dostunun sazıyla, üstelik saz çalmayı bilmiyor… Camuz, bir saz yüzünden 
kapısından çevrilme riski yaşadığı İngiltere’de şimdi bir “sosyal ağabey…”

1999 yılına kadar kazandığı her şeyi, hatta evliliğini kısa sürede kaybedip ya-
şamayeniden başlayan ve bugün bir avukatlık şirketi sahibi olan Hakan Ca-
muz, yalnız Türklerin değil, bütün göçmenlerin doğal koruyucusu… MÜSİAD 
İngiltere başkanlığını da sürdüren Camuz, herkesin yardımına koşmasıyla ta-
nınıyor…

Gurbette  
  “ağabey” olmak…
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 Camuz, bir saz yüzünden kapısından çevrilme riski yaşadığı 
İngiltere’de şimdi bir “sosyal ağabey…”

bir ricada bulundu benden. Orada yaşayan bir arkadaşı-
nın isteği varmış, benden onu yerine getirmemi rica etti. 
Bir paket varmış Türkiye’den gelmesi gereken, onu ya-
nında getirir misin, dedi. Ben de tabii, dedim, getiririm. 
Ben, Ankara’dan İstanbul’a gideceğim, orada beni biri 
karşılayacak ve paketi bana verecekti, böyle anlaşmıştık. 
İstanbul’a gittim, o kişiyle buluştum. Adam bana doğru 
geliyor ama elinde bir saz var. Ben paket bekliyorum adam 
sazla geliyor, herhalde dedim benimle alakası yok. Ama 
geldi, tanıştık, bunu götüreceksiniz, dedi. Ben sazı aldım 
almasına ama bagajı Ankara’dan vermişiz, mecbur uçağa 
bindim öylece, herkes bana bakıyor, sazı nereye koyacağı-
mı da bilemedim. Bir taraftan herkes beni sanatçı sanıyor. 
Uçaktan indik, pasaport sırasına geçtik. Görevli kadına 
pasaportu uzattım, bir elimde de saz var. Kadın sazı göste-
rerek, sanatçı mısınız, saz çalmaya mı geldiniz, diye sordu. 
Ben de tercüman aracılığıyla sanatçı olmadığımı, sazın bir 
arkadaşa ait olduğunu söyledim. Kadın o zaman niye sazın 
benim yanımda olduğunu sordu, bir türlü derdimi anla-
tamadım. Şüphelendiler benden, başım belaya girdi saz 
yüzünden. Böyle oldu İngiltere’ye girişimiz. 1991 yılıydı. 
Hiç İngilizce bilmiyordum tabii, bunun da etkisi olmuştu. 

Sizin gittiğiniz yıllarda İngiltere’ye, göç hareketliliği 
hangi düzeydeydi? 

O dönemde İngiltere’ye, Türkiye’den özellikle doğu böl-
gelerinden ciddi bir mülteci akını vardı. O zamanlar öyle 

oluyordu ki Türkiye’den gelen uçakların yüzde doksanı 
iltica etmek isteyenlerle, diğer kısmı normal yolcularla 
doluyordu. İngiltere’nin vize uygulaması da bu yüzden 
başladı. Türkiye’den gelen göçü engellemek amacıyla alı-
nan bir karardır vize. Çünkü İngiltere Türk vatandaşlarına 
90’lı yıllara kadar vize uygulamıyordu. Herkes rahatlıkla 
gidebiliyordu. Tabii bu bahsettiğimiz göç akını azalsa da 
2000’li yılların başlarına kadar devam etti.

Ama siz eğitim amaçlı gitmiştiniz değil mi?

Yok, alakası yok. Ben babama kızdığım için gittim 
İngiltere’ye. Başka bir nedenim de yoktu. İngiltere’yi seç-
me nedenim ise daha önce bu ülkeye giden bir arkadaşım 
vardı, o vizesini alırken ben yardımcı olmuştum. O, orada 
olduğu için İngiltere’yi tercih ettim, asıl amacım yurt dı-
şına gitmekti. Ama tabii ki iyi ki burayı tercih etmişim, 
dedim. Yalan söylemeye gerek yok, İngiltere’de yaşamayı 
seviyorum.

Tekrar ilk yıllarınıza dönecek olursak iş yaşamınız-
dan, hayatınızdan bahseder misiniz bizlere?

Açıkçası zor şartlar altındaydım ilk zamanlar. Babamla çok 
sıcak vedalaşmadığımız için Türkiye’den getirdiğim çok 
fazla param da yoktu, olanı da kısa zamanda bitirmiştim 
zaten. O zamanlar mecburiyetten geceleri kahvehanede ya-
tıyordum, sandalyelerin üzerinde. 

O yıllardan aklımda kalan bir anı var, onu da aktarmak 

MÜSİAD İngiltere Başkanı Hakan Camuz, İngiltere’de-
ki Türklerin sorun çözen, onların dertleriyle hemhal olan 
“Hakan Ağabeyi” olarak tanınıyor. 21 yıl önce babasına 
kızıp Ankara’dan Londra’ya gidiyor Hakan Camuz, elinde 
bir sazla. Aslında elindeki sazın kendisiyle de hiçbir ilgi-
si yok, götür diye verilmiş, üstelik çalmayı bile bilmiyor. 
Pasaport kontrolünde de başı belaya giriyor saz yüzünden, 
İngilizcesi olmadığı için derdini de anlatamıyor tam olarak, 
daha ilk günden karışıyor işler. Kısacası sazlı sözlü başlıyor 
İngiltere macerası Hakan Camuz’un…

Hakan Camuz, 41 yaşında bir hukukçu. 21 yıldır Londra’da 
yaşıyor. Evli ve iki çocuk babası olan Camuz, beş yıldır da 
MÜSİAD’ın  İngiltere başkanlığı görevini yürütüyor. Ken-
disiyle, büyük bir keyifle okuyacağınızı umduğumuz renkli 
bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Hakan Bey, daha çok İngiltere’yi konuşacağız ama ilk 

olarak İngiltere’den önceki hayat hikâyenizi dinle-
mekle başlayalım söyleşiye…

Ben 1971 Ankara doğumluyum. İngiltere’ye gitmeden 
önce babamla beraber aile şirketimizde çalışıyordum.  İşin 
doğrusu babamla pek geçinemiyorduk, tabi gençlik yılla-
rı olduğu için o dönem yurt dışına gitme hevesi de vardı. 
Erkek çocuklarında böyle bir dönem oluyor sanırım, yaşın 
verdiği o dik başlılıkla, o heyecanla İngiltere’nin yolunu 
tutmuş olduk. Benim gittiğim zamanlar İngiltere, vize uy-
gulamasını yeni başlatmıştı. Yani ben, İngiltere’ye ilk vizeli 
gidenlerden oldum. Bir de o yıllar Körfez Savaşı vardı, sa-
vaş çıktığı için gidememiştim ilk etapta, savaş biter bitmez 
gittim. 

İngiltere’ye ilk gidişim çok komik oldu benim, biraz da sı-
kıntılı tabii. Anlatayım. Bir arkadaşım vardı İngiltere’de, 
benden daha önce gitmişti. Benim geleceğimi duyunca 
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isterim size. Geceleri insanlar benim yattığım kahvehaneye 
gelir, bir hafta boyunca kazandıkları parayı oradaki kumar 
makinelerinde harcarlardı. Bu durum, benim çok garibime 
gidiyordu. 1991 yılında Türkiye’den İngiltere’ye gelmişsin 
ve böyle bir ortam görüyorsun. O zamanlar, bu insanların 
burada ne işi var, diye çok sorgulardım. İşin daha ilginç 
tarafı, kahvehaneyi işleten de Türk, o kumar makinesine 
parayı atan da Türk. Ve bu kısır döngü her hafta tekrar 
ediyordu, aynı adamlar aynı paraları oralarda harcarlardı. 
Aile var, çocuklar var. Zaten para zor kazanılıyor, üstüne 
gurbettesin ama bu, böyle devam edip gidiyordu.

Ben, tekstil işinde çalışıyordum, kazancım çok azdı. Ki-
ramı ödeyemiyordum, bir oda kiralamıştım, Türk ailenin 
birinden. Tabii kirayı ödeyemeyince evden de atıldık. Bu 
esnada bir kebap dükkanında  iş buldum. Alt katta çalı-
şıyor, üst katta yatıyorduk. Ama 14-15 saat çalışıyorduk. 
Ciddi manada sıkıntılıydı çünkü hiç ama hiç özel hayatın 
olmuyordu. Sadece çalışıyor ve yatıyordun sonra tekrar 
aynı şeyler. İnanır mısınız bu durum, bugün bile bazı yer-
lerde bu şekilde devam ediyor. Birkaç ay bu işi yaptıktan 
sonra merkeze daha yakın bir yerde iş buldum. Cezayirli 
bir Müslümanla birlikte hamburger, sosis satan bir büfede 
çalışmaya başladım. İngilizcem hala çok iyi değildi ama o 
Cezayirli arkadaş, benim İngilizce öğrenmem için elinden 
gelen her şeyi yaptı. Bazen İngilizce çalışırken uyuya ka-
lırdım, kafama vurur beni kaldırırdı. Kendisini dinlemem 
için beni zorlardı, bazen anlamasam da sırf kulak aşinalığı 
olsun diye bana bir şeyler anlatırdı. Onunla bir sene çalış-
tım böyle. 

Biraz İngiltere’deki Türk toplumundan konuşalım 
istiyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz Türk toplumu-
nu, bu konuda neler söylersiniz?

İngiltere’deki Türk toplumu kıta Avrupa’sındaki Türk-
ler gibi değildir. İngiltere’deki Türkler daha gelişmiş bir 
toplum olmayı başarmışlardır; eğitimli, yetişmiş insanların 
sayısı çok daha fazladır. İngiltere’ye eğitim amaçlı gelen 

Türk öğrenci sayısı 25 bin civarındadır. Tabii İngiltere’de 
yaşayan Türk ailelelerin çocuklarının çoğu da eğitimlidir. 
Üniversiteli öğrencilerin sayısı da çok yüksek orandadır.

Diğer yandan Türkler arasında işsizlik düşük seviyelerde-
dir.  Çünkü hizmet sektöründe firmaların çoğu Türkleri 
çalıştırmak isterler. Tekstilde, gıda ve mobilya sektöründe 
önemli bir yere gelmiş durumdayız. İş var, para da kazanı-
yoruz. Şunu da açıklıkla söyleyebilirim ki Türkler, yabancı-
lar içerisinde en çok uyum sağlamış topluluktur.

Peki, sorun olarak dile getirebileceğiniz şeyler var mı?

Sorunlar var tabii ki. İntiharları söyleyebiliriz en başta. 
Maalesef gençlerimiz bir melankoli içerisinde. En başta 
Güneydoğulu ve Alevi vatandaşlarımız arasında daha sık 
görülen bir durum bu. Kimlik bunalımı mı demeliyiz, bi-
lemiyorum. 

Bu konuda yapılan çalışmalar var mı?

Seminerler veriliyor, eğitim programları gerçekleştiriliyor. 
Sivil toplum kuruluşları ve oradaki yerel medya da buna 
ciddi bir şekilde destek sağlıyor. Çok şükür bu çalışmalar 
sayesinde, bu sorunları aşabildik diyebilirim.

Hukukçu kimliğinizi konuşalım biraz da. Farklı mes-
lek dallarında çalışırken nasıl oldu da bu işe yöneldi-
niz?

Bu işe tercüman olarak başladım. Tabii bunun öncesini de 
anlatmam gerekir size. Ben eşimle 1999 yılında boşandım. 
Bu yıl, benim için çok önemlidir. Bu yılın Şubat ayında 
evim yandı. İrlandalı çingeneler evimi yaktılar. Bizim evin 
işlerini yapan işçiler, bu çingenelere küfür etmişler, bun-
lar da gece gelip evi ateşe vermişler. Bir süre sonra kaza 
yaptım, arabam gitti. Haziran ayında dükkanım yandı. 
Ağustos ayında da boşandım. Altı ay içerisinde var olduğu-
nu zannettiğim her şey gitti elimden. 1999 yılıydı, hayata 
sıfırdan başlıyordum. 
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Çok sıkıntılı bir dönemdi benim için. Bu süreçten sonra 
üniversiteye başladım, uluslararası ilişkiler ve politika bö-
lümünü okudum. 3 yılda mezun oldum. Bu esnada akşam-
ları da kursa gidiyor, aynı zamanda da çalışıyordum. Üni-
versiteyi bitirdikten sonra hayatım yoluna girmeye başladı. 
İkinci eşimle bu zaman diliminde tanıştım.

Politika, benim çok sevdiğim bir alandır. Politikada şöy-
le bir şey vardır: Savaş, politikanın bir başka şeklidir, 
derler. Ben de yüksek lisansımı savaş bilimleri üzerine 
İngiltere’nin en önemli üniversitelerinden biri olan King’s 
College London’da yaptım. Oraya her sene dünyanın her 
yerinden 40 öğrenci alırlar. Ben de kabul edildim oraya ve 
2 sene okudum. Aynı zamanda hukuk işlerime de devam 
ediyordum, diğer taraftan tercümanlık ve avukat yardım-
cılığı da yaparak para kazanıyordum.

Burada tabii çok geniş bir çevremiz oldu. İnsanların sorun-
larıyla yakından ilgilendik, oradaki insanlarımızın da buna 
ihtiyacı vardı. Dil bilmiyorlardı, haklarını bilmiyorlardı. 
Biz de bu ihtiyaçlara karşılık veren bir insan hâline geldik.

İnsanlar en çok hangi konularda size başvuruyorlar?

Genelde göçmenlik hukuku, aile birleşimi, oturum izni, 
boşanma, alım-satım gibi konularda oluyor. Tabii bu tür 
şeyler kişisel olaylar olduğu için insanların hayatına giri-
yorsun, onların dertleriyle hemhal oluyorsun. Çünkü kar-
şılaştığınız olaylar o insanların hayatlarını ciddi şekilde de-
ğiştirebilecek şeyler. 

Biz, sadece hukuki meselelerde değil aynı zaman da top-
lumsal meselelerde de birlikte hareket etmenin mücade-
lesini veriyoruz. Örneğin Ermeni meselesinde ya da terör 
olaylarının protesto edilmesinde hep birlikte gayretli ça-
lışmalar içerisinde olduk. İngiltere’deki Türk toplumu, 
bilinçli bir toplumdur. Onların bir parçası olmak, onlarla 
beraber yaşamak ve küçük de olsa onlara bir katkımızın 
olması mutluluk verici bir şey. İnsanı onurlandıran bir şey. 
Mutlaka hatalarımız vardır ama biz elimizden gelenin en 
iyisini, en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisindeyiz. 

Politika benim çok sevdiğim bir alandır. Politikada şöyle bir şey 
vardır: Savaş, politikanın bir başka şeklidir, derler.
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ORTADOĞU
Lübnan’ın “unutulan” 
TÜRKLERİ...
Mehtap ALTINOK mehtap.altinok@ytb.gov.tr

Merva ORHAN   merva.orhan@ytb.gov.tr

Lübnan…

Ortadoğu’nun çileli ülkesi…

Birinci Dünya Savaşı’nın son-
lanmasıyla dağılan Osmanlı 
İmparatorluğu’nun tarihi izleri-
ni taşıyan çok özel bir bölge… 
Osmanlı sonrası bu topraklarda 
yönetimi devralan Fransız ida-
resinin, Suriye’nin bağımsızlı-
ğa doğru rotalandığı dönemde, 
Lübnan’daki “doğal koruyucu-
su” olduğu Hristiyan nüfusu 
korumak amacıyla yarattığı bir 
devlet…

Lübnan, dinî ve etnik gerginlik-
ler nedeniyle sorunlu bir ülke… 

Güney bölgelerinde ve Bekaa 
Vadisi’nde Şii; Beyrut’un kuze-
yinde ise ağırlıklı olarak Sünni 
Müslüman ve Hristiyan nüfus 
yaşıyor… Ülkenin bir de 1948 
yılından bu yana kanayan bölge-

leri var: Filistin mülteci kamp-
ları…

Bu sosyal yapının siyasi gerili-
me yol açması, Lübnan’ı yıkan 
büyük bir iç savaşa ve bugün de 
süren derin ayrılıklara yol açtı…

Bu belalı coğrafyada ya-
şayan Türkler’in özellik-
le de Türkmenler’in varlığı, 
Türkiye’nin bütün dikkatinin 
Lübnan üzerinde toplanmasına 
neden oldu.

KİMLER YAŞIYOR...

Lübnan’daki Türk varlığını araştı-
ran Ortadoğu Araştırmaları Stratejik 

Onlardan uzun yıllar buralara ses gelmedi… Bizler de onları unuttuk… Oysa eski bir Osmanlı toprağı olan 
Lübnan’da, Türk kültürünü sürdüren grupların olmaması düşünülemezdi… Nitekim onları artık biliyoruz, 
nerede yaşadıklarını, ne yaptıklarını ve yaşam zorluklarını yakından takip ediyoruz…

Bütün her şeyi, ismini bilmediğimiz, Lübnanlı bir subaya borçluyuz. Eğer o, 1989 yılında emrindeki Türkmen 
asker Halit Esad’ı Beyrut’taki Türk Büyükelçiliğine götürmeseydi daha çok bekleyecektik… Türkiye şimdi, 
Lübnan’daki Türkmen köyleriyle yakından ilgileniyor…

Lübnan’da Türkmen boylarının dışında bir de Osmanlı Türkleri yaşıyor… Geçmişte, dilleri nedeniyle toplumdan 
dışlanan Türkmenler ve Osmanlı Türkleri, Türkiye-Lübnan ilişkilerinin gelişmesi sonucu doğan yeni ortamdan 
çok memnunlar…

Lübnan
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Merkezi ORSAM’ın verilerine göre, 
Lübnan’da üç farklı Türk grubu ya-
şıyor. Birincisi, Osmanlı döneminden 
bu topraklara miras kalan “Osmanlı” 
Türkleri… İkincisi, 1940’lı yıllarda 
Türkiye’nin ekonomik koşulları nede-
niyle bölgeye göç etmek zorunda kal-
mış, “vatandaşımız” olarak değerlen-
direbileceğimiz yaklaşık 2.000 Türk...
Üçüncüsü, Türkmenler…

Lübnan’ın Türkmen nüfusunun uzun 
bir dönem “unutulmuş” olarak yaşadı-
ğını kabul etmek zorundayız. Yaşanı-
lan bir gelişme, bu grubun kaderinin 
de değişmesine, özellikle Beyrut’taki 
Türk Büyükelçiliğinin desteğiyle varlı-
ğını geliştirmesine neden oldu. 

Tarihçiler, Türkmen boylarının, Ya-
vuz Sultan Selim’in, 1516 yılındaki 
Mısır Seferi sırasında bölgeye yerleş-
tirildiklerinde ve kendilerine verilen 
topraklarda tarım yaparak geçimleri-
ni sağlamalarının yolunun açıldığında 
birleşiyorlar. Bölgedeki bir başka ri-
vayet ise Türkmenlerin bu topraklara 
1500 yılından çok önce yerleştikleri 
ve Osmanlının buradaki nüfusu hazır 
bulduğu yönünde…

“Unutulan” Türkmenlerin Türkiye ta-
rafından nasıl yeniden bulunduğunun 
hikâyesi ise şöyle:

Lübnan ordusunda askerlik görevi yü-
rüten Kavaşra köyünden Halit Esad, 
1989 yılında görevi sırasında Türk-
çe konuşurken subayı tarafından fark 
edilir. Subayın Halit Esad’ı Türk Bü-
yükelçiliğine götürmesi ile ilk ilişki 
kurulur  ve bu ilk tanışmadan sonra 
Beyrut’a atanan yeni büyükelçinin Ak-
kar bölgesindeki iki Türkmen köyünü 
ziyaret etmesi gelenek hâline gelir. 
Uzun yıllar Lübnan Türkmenlerinin 
sadece Akkar bölgesinde yaşayanlar-
dan ibaret olduğu sanılsa da Kavaşra 
köyünün yönlendirmesi ile Baalbek 
şehri yakınındaki Türkmenlerle de 
2007 yılında ilişki kurulmuştur.

EĞİTİMLİ VE BARIŞÇI NÜFUS

Lübnan’da yaşayan Türkmenlerin or-
tak özelliği iki noktaya dayanıyor: 
Eğitimliler ve barışçılar… Ülkenin 
yaşamakta olduğu etnik ve dinî çatış-
malara karışmadan gençlerinin en iyi 
şekilde eğitim alarak yaşama hazır-
lanmasını sağlayan bir sosyal anlayışa 
sahipler. 

Türkmen  gençlerin çoğu üniversite 
mezunu… Hukuk, psikoloji ve bilgi-
sayar mühendisliği en çok tercih ettik-
leri iş alanlarını oluşturuyor. Ülkenin 
yaşamakta olduğu çok özel durum 
nedeniyle iş olanakları hayli kısıtlı, bu 
nedenle ciddi zorluklar yaşıyorlar…
Şu sözler, özellikle Suriye İç Savaşının 
gerginliğini yaşayan bir Türkmen genç 
kıza ait:

Lübnan’da Türkmen boylarının dışında bir de Osmanlı Türkleri yaşıyor… 
Geçmişte, dilleri nedeniyle toplumdan dışlanan Türkmenler ve Osmanlı Türkleri, 
Türkiye-Lübnan ilişkilerinin gelişmesi sonucu doğan yeni ortamdan çok memnunlar…

OCAK 2013  | ARTI 90 |  29

ARTI_90_SAYI5.indb   29 28.03.2013   11:26:45



“Ben Psikoloji okudum. Ve kendimi 
geliştirdiğimi düşünüyorum. Burada 
iş yok, bizim işlerimiz daimi değil. Sü-
rekli geçici işlerde çalışmak zorunda 
kalıyoruz. Çünkü tüm dünyanın sey-
rettiği bir savaş var ortada. Suriye’deki 
iç savaş nedeniyle eğer erkeklerimizi 
çağırırlarsa bizim işimiz biter. Sadece 
Suriye değil, Orta Doğu tam bir savaş 
merkezi oldu, insanlar neredeyse sava-
şa hazır bir vaziyette tetikte duruyor-
lar.” diyor. 

ÖNCELERİ BİZLERİ SEVMEZLERDİ

Melek, Fatma, Nermin Türkmen kö-
yünün genç kızları… Türkmen kö-
yünün hemen yanında yer alan, Lüb-
nanlılara ait bir de Arap köyü var. Bir 
Hristiyan köyü değil ama genç kızların 
anlattıklarına göre önceleri var olan ön 
yargılar kırılmış. 

“Önceleri bizi sevmezlerdi. Çünkü 
buraya yerleşenler hep orta yaş üstü 
insanlar ve Arapça yerine Türkçe ko-
nuşuyorlar ve hâliyle Araplar, Türkçe-
nin konuşulmasına biraz kızıyorlardı. 
Siz Lübnan’da yaşıyorsunuz Arapça 
konuşmalısınız, diyorlardı. Ama şimdi 

artık seviyorlar. Çünkü Türkiye onlara 
çok yardım etti. Artık Türkiye’yi çok 
seviyorlar. ”

TÜRK DİZİLERİ ÇOK ÖNEMLİ

Lübnan’da seyredilen en meşhur diziler 
arasında başta Kurtlar Vadisi ve Aşk-ı 
Memnu geliyor. Türkmenlerin “Türk 
dizileri” sayesinde çok şanslı oldukları-
nı söyleyen köy halkı, dizilerin popüla-
ritesinden ve kalitesinden ötürü takdir 
gördüklerini dile getiriyor. Lübnan’da 
yaşayan Arap halk, Türklerin yaptığı 
diziler sayesinde Türkmenlerin yaşadı-
ğı köyleri ziyaret ederek “Buraya geli-
yoruz çünkü Türkiye bize sahip çıkıyor 
ve yardım ediyor. Türkiye’nin yaptığı 
diziler çok güzel, siz de Türk olduğu-
nuz için sizi daha yakından görmek is-
tedik.” diyorlar.

TÜRKÇEYİ KAYBEDEN DE VAR

Trablus’a bağlı iki Türkmen köyü var: 
Göçer ve Ayduman. Bu köylerde ya-
şayan halk Türkmen olduklarının bi-
lincinde ama Türkçe bilen çok fazla 
kişi yok, bunun nedeni ise yapılan bir 
araştırmaya göre halkın Araplarla iç 
içe yaşamasıdır.

Diğer bir Türkmen köyü ise Kavaşra 
köyü, Lübnan’nın kuzey bölgesinde 
bulunan bu köyde Akkar Türkmenleri 
yaşamaktadır. Köyün nüfusu 2800 ci-
varında ve tamamı Sünni Türkmenler-
den oluşuyor. 

MİSAFİRPERVER TÜRKMENLER

Bütün Türklerin ve buna bağlı olarak 
tüm Türk boylarının ortak özellikle-
rinden biri de misafirperverlikleridir. 
Türkiye’den gelen misafirlere büyük 
önem vermekte ve özel olarak ilgilen-
mektedirler. Türkiye’ye olan saygı, sev-
gi ve bağlılık hele ki özlem anlatmaya 
sanırım kelimeler yetersiz kalır.
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BAALBEK TÜRKMENLERİ

Belki de en aşina olduğumuz Türk-
menler, Baalbek Türkmenleri…

Çünkü Biz Baalbek Türkmenlerinin 
varlığından çok yakın bir tarihte yani 
2007 yılında haberdar olduk.  Bu böl-
gedeki Türkmenler, Baalbek şehrine 
yayılmış; yaşam tarzları, kültür ve sos-
yoekonomik düzeyleri yüksek ve diğer 
Türkmenlere göre Türkçeyi daha düz-
gün konuşuyorlar.

Ve tabii ki Şeymiye Köyü… Baalbek 
Türkmenlerinin yoğun olarak yaşadı-
ğı bir bölge olarak ön olana çıkıyor. 
Tam bir Anadolu köyünü andıran 
Şeymiye’de halk Türkçeyi çok düzgün 
konuşuyor.  

... VE OSMANLI TÜRKLERİ!

Lübnan’ın tarihine baktığımızda, 400 
yıl Osmanlı İmparatorluğunun hi-
mayesinde bulunduğundan buradaki 
halkla aynı kültür ve adetlere sahip 
olduğumuzu görmemiz mümkün. Ko-
nuşulan dil hem Türkçe hem Arapça. 
Bu beraberlikte güzellikleri, acıları be-
raber yaşayan ve yaşatan ise Lübnan’da 
yaşayan ‘Osmanlı Türkleri’.

Zaher Sultan, eczacı ve aynı zaman-
da Lübnan Türk Cemiyeti Başkanı. 
Dedesi, 1850- 1890 Ahmed Efendi 
Sultan, Trablus ve Şam kadısı olarak 
görev yapmış Lübnan’da yaşayan son 
Osmanlı Türklerinden Sultan.

Lübnan içerisinde Arapların dışında 
aynı zamanda Giritli Türkler, Türk-
menler ve buna ilaveten II. Abdulha-
mit Sultan Han torunlarından kalan 
bir aile yani bizler bulunmaktayız. 
Lübnan’da Trablus kenti Sultan II. 
Abdulhamit Han zamanında çok 
önem kazandı. Burada birkaç Hami-
diye okulu ve yaklaşık 1300 Osmanlı 
eseri bulunmaktadır.” 

Lübnan’ın 18 ayrı mezhepten oluşan 
nüfusu yaklaşık 4,5 milyon; ana geliri 
ticaret ve turizm. Yaklaşık 20 milyon 
Lübnanlı yurt dışında göçmen olarak 
yaşıyor. 

Lübnan’da yaşayan Türk kökenli va-
tandaşlarımızın Türkiye’den beklenti-
leri tabii ki var. Ama ülkeler arasında 
siyasi ayırım olsa bile halkın birbiriyle 
kaynaştığını söyleyen Zaher Sultan, 
adetler ve kültürler hiçbir zaman sili-
nemez diyor ve sözlerini şöyle tamam-
lıyor: “Ülkeler arasında siyasi ayırım 
olsa bile halk arasındaki adetler ve kül-
türler hiçbir zaman silinemez, Lübnan 
ve Türkiye arasındaki bağlar bunu açık 
bir şekilde anlatıyor.”

Lübnan
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“Gurbetçi” kavramı artık çok gerilerde kaldı… Avrupa’da yaşayan Türkler, artık Avrupa 
coğrafyasının ayrılmaz parçası hâline geldi… Buna bir gün, Almanya başta olmak 
üzere tüm Avrupa alışacak… Ama Şanlıurfa Vali Yardımcısı Aylin Kırcı Duman’ın öyküsü 
başladığında, babası, bir “gurbetçi”ydi…

“Babam, ani bir kararla 1970 yılında, Almanya’ya çalışmaya gitmiş, ben o zaman 5.5 
aylığım… Kendisini ilk kez 2.5 yaşımda gördüm. Bilecikli bir aileyiz, sonrasında annem 
de gitti babamın yanına, bana babaannem baktı ama bir ayağım sürekli Berlin’deydi…”

“Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirirken hedefim yüksek lisans için Almanya’ya 
gitmekti. Tam o sırada kadınlara kaymakamlık hakkı tanıyan kanun çıktı. Babam bana, 
en büyük arzum kızımın devlete millete hizmet etmesidir, deyince Türkiye’de kaldım…”

“Kaymakamlık görevlerim arasında en anlamlısı İpsala kaymakamlığıdır… Yurt 
dışında yaşayan insanlarımızın memlekete giriş-çıkış yaptığı bir yer… Onların uzun 
yolculuklarda neler çektiğini en iyi ben bilirim, çocukluğum o yollarda geçti. İpsala’da 
gümrük işlemlerinin hızlandırılması ve konaklama tesislerinin düzeltilmesi için çok çaba 
gösterdim…”

Şanlıurfa’nın ilk kadın 
Vali Yardımcısı

Aylin kırcı DUMAN’ın
Gurbete Uzanan Öyküsü

HAYATIN İÇİNDEN

Mehtap ALTINOK
mehtap.altinok@ytb.gov.tr

Türkiye’nin en önemli kentlerinden biri Şanlıurfa… Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden biri olarak kabul edilen 
GAP’ın başkenti… Bereketli Harran Ovası’nın, kendine has zengin mutfağın, birden fazla kültürün kenti Şanlıurfa… Bu 
ölçüde önemli bir kentimizde, meslek yaşamına Türkiye’nin ilk kadın kaymakamlarından biri olarak başlayan Aylin Kırcı 
Duman, vali yardımcısı olarak görev yapıyor…

Aylin Kırcı Duman’ın yaşam öyküsü, “gurbetçi” olarak adlandırılan bir ailenin evladı olarak başladı; o, babasının rüyala-
rını süsleyen bir mesleğin sahibi, başarılı bir evlat olarak yaşadı…
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Aylin Kırcı Duman ile yaptığımız söyleşi, Anadolu’nun 
mütevazı kenti Bilecik’ten başlayıp Berlin’e, oradan 
Ankara’nın Siyasal Bilgiler Fakültes’ne uzanan bir yaşam 
öyküsünü ortaya çıkardı…

Sayın Aylin Kırcı Duman, hayli ilginç bir yaşam 
öykünüz var… Almanya’dan Türkiye’nin kamu-
daki en üst düzey görevlerinden birine kadar 
uzanan bir öykü bu… Almanya’dan başlayarak 
bize hikâyenizi analtır mısınız?

1970 yılında babam başvuruyor Almanya için. Ben beş 
buçuk aylık iken Bilecik’ten vasıflı işçi olarak gidiyor Si-
emens fabrikasına, 1970’te... Ve babam orda iki yıl ka-
lıyor, aslında, burada önce askerî fabrikalarda çalışmış, 
sanat okulu mezunu Kırıkkale’de. Daha sonrada Bilecik 
Ertuğrul Gazi Lisesinde memuriyet yapıyormuş ama öyle 
bir karar veriyor, yurt dışına gitmek üzere ve Almanya’ya 
gidiyor. Bir yıl sonra izine gelmek istiyor fakat parasını ça-
lıyorlar dolayısıyla gelemiyor. Ben iki buçuk yaşındayken 
gelebiliyor, iki sene ben, annem ve babaannem kalıyoruz 
Türkiye’de. Daha sonra annem de gidiyor. Mercedes fab-
rikasında çalışıyor. Ben en büyük çocuğum, tabii o dö-
nemlerde birkaç yıllığına gidiliyor, çocuklar götürülmü-
yormuş. Çocuklara büyük ebeveynler bakmışlar. Ben de 
babaannemle birlikte yaşadım,  beni babaannem büyüttü.

Babanız ilk hangi şehre gitmiş?

Berlin’e gitmiş. O yıllardan beri hep Berlin’deler. Babam 
bir gün Berlin’de gezerken çocukluk arkadaşıyla tanışıyor 
meğer ikisi de Almanya’ya gitmişler, o başka bir fabrikada 
çalışıyormuş. Ben dört yaşımdan itibaren her yıl yaz tatil-
lerinde ailemin yanına gittim bazen kış tatillerinde de git-
tim. Bu şekilde oradaki sistemi, yaşantıyı çocukluğumdan 
itibaren görmüş oldum. Ama orada eğitimime devam etmedim, ben burada çok başarılı olduğum ve babaannem yalnız 
olduğu için ailem beni götürmedi. Ben de gitmeyi pek istemedim. Orada Almanca öğrendim Almanca kurslarına gidiyor-
dum, başarılıydım. Bir tanesi benden on bir yaş küçük diğeri on beş yaş küçük iki kız kardeşim var. 

Peki, Almanya çocukken sizin için nasıldı?

Benim için gerçekten çok moderndi. Yani ayakkabınıza hiç çamur gelmiyor en çok kardeşlerimi götürdüğümüz çocuk 
yuvasından etkilenmiştim. Çocuk yuvaları çok güzeldi. Çocukların boyuna uygun lavabolar, rengârenk odalar, bahçe 
ve oyuncaklar; bundan çok etkilendim. Kaymakam olduktan sonra çalıştığım her ilçede mutlaka birkaç tane anaokulu 
yaptırdım veya yapılması için uğraştım. Ana sınıfları oluşturdum çoğu yerde de sayın valilerim bunları nerden düşündün, 
yaptın, niye böyle uğraşıyorsun dediklerinde ben de hep Almanya’daki gibi olsun hayal ediyordum, arzu ediyordum. Hâlâ 
da öyle bir hayalim var.

Peki, siz orada kalmak istemediniz mi?

Liseyi bitirdikten sonra Almanya’da kalmak istediğimi söyleyebilirim. Siyasal Bilgiler’de okuyordum ama çok sık da 
Almanya’ya gidiyordum, artık olgunlaştığım için annemle olan ilişkilerim de düzelmişti. Yüksek lisans için mutlaka 
Almanya’da eğitim almayı kafama koymuştum . Vizelerim, bağlantılarım her şeyim hazırdı ama benim mezun olduğum 
yıl kadınlar için kaymakamlık hakkı tanındı. Babam gazetede bu haberi okuyunca bana, 40 yıldır bu ülkede sizler için 
çalışıyorum, hayatımdaki en büyük kazancın sen olduğunu da hep söylüyorum, bu nedenle devlete millete hizmet etmeni 
istiyorum, dedi. 

Benim hayatımda her zaman bir B Planı vardır… Siyasalın Kamu Yönetimini bitirdikten hemen sonra İngilizcemi iler-
letmek için tekrar sınavlara girmiş ODTÜ Sosyolojiyi kazanmıştım. Bir yandan da kaymakamlık sınavlarına hazırlanıyor-
dum. Bu sınavı yazılı ve sözlüde birinci olarak geçtim. Almanya’ya dönük planlarım da bitmiş oldu. Çünkü bu işi hem 
milletim, devletim için hem de bizden sonra gelecek kadınlara örnek olmak için seçtim. 
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Berlin’de izlediğim  kültürel hayat benim için  çok etkili 
oldu. Hani neden Türkiye’de olmasın? Neden bizim de so-
kaklarımız caddelerimiz böyle temiz olmasın. Böyle güzel 
okullarımız olmasın. Ayrıca annem babam, fabrikada işçi 
oldukları için onların çalıştıkları fabrikaları gezdim gör-
düm. Kardeşlerimin okudukları okulları gördüm. Neden 
böyle bir yaşantı içerisinde olmayalım. Sonra işçi hakla-
rı ve sosyal haklarla çok daha fazla ilgilenmeye başladım. 
Daha sonra tabii meslek hayatımızda, kaymakam adayı ol-
duğumuz dönemde İngiltere’ye yolluyorlar bir süre orada 
yaşıyorsunuz. Sekiz ay boyunca bir İngiliz ailenin yanında 
kalıyorsunuz. Dil öğrenmek için Londra’ya yakın Hestings 
diye bir kasabada kaldım. Yanlarında kaldığım aile, İngiliz 
bir aileydi fakat hanım Alman kökenliydi. İşte o dil konu-
sunu hem İngilizce hem Almanca olarak orada yürütmeye 
çalıştım.

İlk görev yeriniz neresiydi?

İlk görev yerim, Manisa’nın Selendi ilçesi. Orada kay-
makam vekili olarak göreve başladım. Sene doksan dört.  
İngiltere’den geldikten sonraydı. Daha sonra Uşak Eşme 
kaymakam vekili olarak bir yıllık bir süreç. Ardından kay-
makamlık kursu ve kaymakam olarak kurada Kütahya’nın 
Dumlupınar ilçesini çektim. Orada şehitliklerimiz var,  
Atatürk’ün 30 Ağustos Zaferi’ni kazandığı çok önemli bir 
ilçe ve şehitliklerimiz yapılmış fakat tanıtımı yoktu; daha 
fazla ziyaretçi gelmesini çok arzu ediyordum. Avrupa’da 
gerek İngiltere’de gerek Almanya’da sizi hava alanında 
broşürler karşılar veya bir postaneye gittiğinizde her yerde 
broşürler vardır ve sizi yönlendirirler. Yani müze bilgileri 
vardır, oranın nesi ünlüyse önemli yerlerin haritası vardır. 
Dolayısıyla ufak bir broşürle sizi bir şekilde gezdirirler ve 
size para harcatırlar. Ben de bunu düşünerek orada, o za-
manın şartlarıyla sene doksan altıda bir broşür hazırlattım. 
Daha sonra Çorum’un Lâçin ilçesinde görev yaptım, doğu 
hizmetimi tamamladım. Ondan sonra Niğde’nin Çiftlik il-
çesinde görev yaptım..  

Görev yaptığınız yerlerde bir Kadın olarak zorluk 
yaşadınız mı?

Kadın olarak fazla zorluk çekmedim eğer seviyorsanız, va-
tandaşa hizmet ediyorsanız aynı şey. Fakat tabii taşrada ya-
şıyorsunuz. Dediğim gibi Bilecik küçük bir il belki, orada 
yetiştim ama Berlin’i de çok gördüm. Benim ikinci memle-

ketim gibiydi. Büyük bir şehirdi, sonra Ankara’da okudum. 
Dolayısıyla oradan gidip taşrada iki bin, üç bin nüfuslu bir 
yerde çalışabilmek, oralara adapte olabilmek çok kolay de-
ğil. Ama işte hep yurt dışında gördüğüm ortamları benim 
yetkim altında olan ilçelerde gerçekleştirmeye çalıştım.

Peki, siz İpsala’da görev yaptınız. Bu tabi aile-
si Berlin’de yaşayan biri için çok ilginç bir kader 
bence. 

Evet, gümrük kapısından çok yoğun bir geliş süreci oluyor 
belli tarihlerde. Okulların tatil olduğu dönemlerde. Ben 
tabii ailem Berlin’de olduğu için bütün bunları daha sıkı 
takip ediyordum. Ve İpsala sınır kapısında gelen vatandaş-
larımızın hızlı bir şekilde geçişinin sağlanması ve dinlen-
me tesislerinin çağdaş koşullarda olması için çok çaba sarf 
ettim... Onların gerçekten neler düşündüklerini nasıl bir 
yolculuk geçirdiklerini çok iyi biliyorum. Üç gün boyunca 
yolculuk yapıyorlar, ben de o yolculukları yaptım, baba-
ma haritadan yol gösterdim, uykusuz kaldım o yolculukları 
çok iyi biliyorum. Dolayısıyla onların böyle huzur içerisin-
de geçebilecekleri bir ortam sağlamaya, elimden geldiğince 
işlemlerini hızlandırmaya çalıştım, onların yanında olmaya 
çalıştım. Ben de bir gurbetçi kızıyım dedim, bazen ister 
istemez olan kuyruklarda onların yanına gidip bir çay ik-
ram ettim. Konuştum onlarla, babamda o dönemde benim 
yanımda kalıyordu, biraz onun da moral desteği oluyordu 
bana gerçekten. Dolayısıyla İpsala sınır kapısındaki bu de-
neyimim sınır mülki idare amirliği anlamında bana çok 
şeyler kattı.

İpsala’da görev yaptığınız süre içinde yaşadığınız 
ilginç bir olay var mı?

Türkiye’ye gelirken Bulgaristan’da gerçekten sıkıntılı bir 
süreç oluyordu. Biz ailemle mümkün olduğu kadar gece 
geçmeye çalışıyorduk. Daha çok Yugoslavya tabii o za-
manki Yugoslavya yollarında geçiyordu yolculuklarımız. 
Orda benim yaşadığım en ilginç olay, yıl seksen dört falan 
olabilir, şu an yılı tam olarak hatırlayamıyorum, on iki on 
üç yaşlarındaydım yani. Almanya’dan Türkiye’ye doğru 
geliyorduk. Yugoslavya Bulgaristan sınırındaydık, dünya 
kupası maçları vardı, o sıralar babam futbola biraz meraklı 
olduğu için siz bekleyin, dinlenelim, ben de maçı seyrede-
yim dedi. O, sınır kapısına maç seyretmek üzere gitti. Bu 
arada küçük kardeşim daha bebekti. Altı aylık bebek. An-

Çocuk yuvaları çok güzeldi. 
Çocukların boyuna uygun lavabolar, 
rengârenk odalar, bahçe ve 
oyuncaklar; bundan çok etkilendim. 
Kaymakam olduktan sonra çalıştığım 
her ilçede mutlaka birkaç tane 
anaokulu yaptırdım veya yapılması 
için uğraştım. 
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nem de onun için mama yapmak üzere ufak bir tüp çıkarttı 
fakat tabii araçların çok yoğun olduğu bir yerde o tüp bir-
den alev aldı. Öbür kız kardeşimde dört beş yaşlarındaydı 
onu kucağıma aldım, annem tüpü söndürmek için aba gibi 
kalın bir şey aldı arabadan. Tabii diğer Türkler de yar-
dımcı oldular yangın söndürüldü ama çok heyecanlanmış-
tım. Bu, çok etkisinde kaldığım bir olaydı. Bir keresinde 
Avusturya’dan Yugoslavya’ya geçtik, on bir yaşındaydım 
sanırım. Yugoslavya’da giderken ben önde oturuyordum. 
Babam haritadan yol göstermemi istiyordu fakat ben uyku-
suzluğun da getirdiği dalgınlıkla babamı yanlış yola saptır-
mışım. Dolayısıyla yanlış gittik tabii. Yugoslavya’nın başka 
şehirlerine çıktık. Bunun üzerine babam çok kızmıştı bunu  
hiç unutmuyorum.

“Bir akşam saatiydi yine sınır kapısını kontrol ediyordum, 
vatandaşların arasından geçerken bir baktım ki ailem-
den, hemşerilerimizden bir tanesi... Onlar benim orada 
kaymakam olduğumu bilmiyorlarmış. Çok memnun ol-
dum, onları da biraz misafir ettim. Gerçekten güzel oldu. 
Babamlar aslında uçakla gelip gidiyordu son zamanlarda 
dediler ki sen ordasın, arabayla geleceğiz. Kardeşlerim, 
damatlar, babam, annem minibüs gibi, ufak bir araçla 
geldiler ve onları karşıladım. Bu da benim için çok güzel 
bir hatıradır, sınır mülki idare amiri olarak onları karşı-
lamış olmak güzel bir anıdır benim için.”

Şanlıurfa’nın İlk kadın vali yardımcısı oldunuz…
Neler yapıyorsunuz Şanlıurfa’da? Zor tarafları 
var mı?

Edirne İpsala’da çalıştıktan sonra Nevşehir’in Avanos ilçesi-
ne kaymakam olarak atandım ve tabi Kapadokya ile Şanlı-
urfa arasında bazı konular çok farklı... Kadınlar evlerinden 
dışarıya çıkamamışlar. Ama GAP idaresi ve valiliğimiz ça-
lışmalarıyla güzel sosyal destek projeleri uygulanıyor. Bu 
anlamda hanımlara yönelik kadın kültür merkezleri açıl-
mış. Belediyelerin açtığı merkezler var. Özellikle okuma 
yazma bilmeyen kadınların okuma yazma öğrenmeleri için 
bir devamlılık sağlanıyor. Daha sonrasında kadınlarımızın 
mesleki eğitimlerine ve sosyal hayata katılımlarına çalışıyo-
ruz. Burada benim en büyük görevim, sayın valimizin bana 
verdiği bu altıncı bölge teşvikleri sebebiyle organize sanayi 
bölgesinde yeni yeni yatırımlar yapılmasına katkıda bulun-

mak. İnsan emek yoğunluğu olan tekstil fabrikaları açılıyor. 
Buralarda da hep hanımlarım çalışması lazım ama Urfa’da-
ki hanımlar hep tarımda çalışmışlar. Hanımların şehirden 
çıkıp organize sanayi bölgesine gidip fabrikada çalışması 
insanların kolayca kabul edebildiği bir durum değil. Bunu, 
ben sağlamaya çalıştım. Tek tek otobüsler ayarladı sayın 
valimiz, sağ olsun. Otobüslerle hanımları fabrikalara götür-
dük, çalışma ortamını tanıttık, yöneticilerle görüştürdük. 
2012 yılında dört yüz hanım göreve başladı. Fabrikalarda 
iş sahibi oldu. 2013’te de iki bin hanımın daha sanayiye ge-
çişini sağlamaya çalışıyoruz. Bu tabii sosyal bir değişimdir 
aynı zamanda. Benim annem de konfeksiyon fabrikalarında 
çalıştığı için, fabrika ortamını, işçilerle ilgili konuları sendi-
ka meselesini bildiğim ve annemin de şu anda bir atölyesi 
olduğu için bu konulara daha sıcak bakıyorum. Tek tek 
ilgileniyorum. Kadınları özellikle İŞKUR’un meslek eğitim 
projelerine yönlendirmeye çalışıyorum. Yine bunun yanın-
da burada lise ve lise üstü mezunları için çağrı merkezleri 
kuruluyor. Çok büyük bir sektör. İki bin kişi de orada is-
tihdam edilecek. Tabii burada diksiyon kursları verilerek, 
vatandaşlarımızın bu çağrı merkezinde işe girmesi, hayat-
larının değişmesi için elimizden geldiğince yoğun çaba sarf 
ediyoruz. Tabi bunları yaparken Avrupa’da gördüklerimin, 
ailemin yaşadıklarının bana çok önemli etkisi var. Ben de  
bu çerçevede devam ediyorum. 

Son olarak size şunu sormak istiyorum. Avrupalı 
genç Türklere ne tavsiye edersiniz?

Bulundukları ülkenin dilini çok iyi öğrenmeleri gerekiyor. 
Bu çok çok önemli bir konu. Tabii kendi kültürel değer-
lerini de kaybetmemeliler. Benim ailem bunu kardeşleri-
me verebildi. Evde Türkçe konuşarak, zaman zaman onları 
Türkiye’ye yollayarak, kültürel değerleri kaybetmeden... 
Tabi oraya da entegre olabilmek gerekiyor. Oradaki hak-
ların hepsinden faydalanabilmek gerekiyor. İyi eğitim alma 
fırsatları var. Bunu mutlaka değerlendirmeleri lazım. Av-
rupalı Türkler işçi Türklerden işveren Türklere yükselerek 
oradaki siyaset ortamında yer almalarıdır. Anne babaları-
mızın yurt dışına gittiği dönemler çok zorluklar yaşamış.... 
Büyük fedakârlıklar yapılmış. Türkler orada varlığını en iyi 
şekilde sürdürmeli ve Türk toplumunu temsil etmeli diye 
düşünüyorum.

Berlin’de izlediğim  kültürel hayat 
benim için  çok etkili oldu. Hani 

neden Türkiye’de olmasın? Neden 
bizim de buradaki sokaklarımız 

caddelerimiz böyle temiz olmasın. 
Böyle güzel okullarımız olmasın.
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Hollanda Utrecht Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Zehra Sarıaslan, 23 
yaşında, Hollanda Birleşmiş Milletler Gençlik Temsilciliği’ne seçildi. Ülkede bu 
göreve  seçilen ilk Türk kökenli temsilci olan Sarıaslan seçim sürecini ve hedef-
lerini Artı 90 Dergisi için anlattı.

YOĞUN BİR KAMPANYA DÖNEMİ YAŞADIM

İki yıl önce gazetede, bir arkadaş hakkında bir yazı okudum. Kendisi 2009 yı-
lının gençlik temsilcisi seçilmişti. Temiz içme suyu için önemli çalışmalar ya-
pıyordu. Bunu çok beğenmiştim ve ilgimi çekti. Derhal kayıt olmak için web 
sitesini aradım. Fakat son kayıt tarihi geçmişti. Ondan sonraki yıl adaylığımı 
koymak istedim ancak bir değişim programı için beş ay boyunca Amerika Bir-
leşik Devletleri’ne gittim.

REKOR OY BİRİNCİLİK GETİRDİ

Bu sene kayıt oldum ve bir makale yazmam gerekiyordu ve bu makaleyi  ‘’kadın 
hakları’’ üzerine yazdım. Kayıtlar arasından toplam 16 aday seçildi ve ben de 
bunlardan biriydim.

Ardından beş kişiyle birlikte yarı finale kaldım. Bu yarı final süresinde oy ala-
bilmek için kampanyalar yaptık ve bu dönem çok yoğun geçti, çok kısa bir 
dönemde kendimi olabileceği kadar Hollanda içindeki kurullara ve derneklere 

Zehra Sarıaslan… Hollanda’da yaşayan bir Türk kızı…Hukuk Fakültesinde okuyor ve önümüzdeki yıl, 
Birleşmiş Milletlerde Hollanda gençliğini temsil edecek… Hollandalı yaşıtları onu, rekor oy ile “gençlik 
temsilciliği”ne seçtiler…

Zehra Sarıaslan, Birleşmiş Milletlerde Türkiye’nin değil, Hollanda’nın sesi olacak… Zaten o da “Hollanda 
gençliğinin hassas olduğu bütün konuları Birleşmiş Milletlere taşımakta kararlıyım.” diyor…

“BM’DE HOLLANDA’YI TÜRK KIZI 
ZEHRA TEMSİL EDECEK”

Aslı Deniz AKIN   asli.akin@ytb.gov.tr
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tanıtmaya başladım. Okulları, sınıf sınıf dolaştım ve sosyal 
medyadan faydalanarak herkesten destek istedim. 

Oylama sonucu iki aday ile birlikte finale kaldım. Başkent 
Amsterdam’da Rode Hoed Kongre Merkezi’nde  24 Ekim 
2012’de yapılan final gecesinde 4310 oy alarak rekor bir oy 
ile birinci oldum. 

BİRLİKTELİK SES GETİRİR

Dünyadaki en büyük kurulda Hollanda’daki gençlerin se-
sini duyurmak benim için en önemli amaç. Onlar için ne 
önemli, olaylara nasıl bakıyorlar ve hangi sorunlarla müca-
dele ediyorlar. Yıllardır böyle büyük uluslararası bir kurul-
da çalışmak istiyordum. BM de böyle bir kurul. Bu esnada 
tabii ki kendini geliştiriyorsun, bilgileniyorsun ve çevre edi-
niyorsun.

Benim hedeflerim Hollanda’daki gençlere ulaşmak, onlarla 
fikir alışverişinde bulunmak ve şu an gençlerin gündeminde 
neler varsa o konular hakkında projeler başlatmak. Bu pro-
jeler gençler için olacak ama daha önemlisi gençlerle bir-
likte olacak. Ancak birliktelik olursa bunlar ses getirir diye 
düşünüyorum. Ben gençlerin kendilerini geliştirmelerinden 
yanayım ve bunun üzerine çalışmalar yapmak istiyorum.  

BM Gençlik Temsilcisi olarak bu görevi 2 yıl boyunca sür-
düreceğim ve aynı zamanda New York’a gidip Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu’nda bir konuşma yapma fırsatım 
olacak.

GENÇLERİN AİLEVİ DESTEĞE İHTİYACI VAR

Avrupa ‘da yaşayan Turk gençlerimizin en büyük sıkıntısı 
iki kültür arasında kalmaları. Bu, çok zor bir şey. Evde ayrı 
kurallar var; okul, iş ve arkadaş çevresinde ayrı kurallar var. 

Bunu dengede tutmak gençler için çok zor. Bu durumda 
ailenin desteğine ihtiyaçları var. Ebeveynlerin çocuklarına 
çok destek olmaları lazım, eğitim konusunda onları teş-
vik ve motive etmeleri lazım. Gençlerin kendilerini geliş-
tirmeleri şart ancak o zaman özgüvenleri oluşur ve nerde 
olurlarsa olsunlar kendi ayaklarının üzerinde durup seçici 
olabilirler. Belki bu bir çözüm değildir ama en azından bazı 
sıkıntıları daha oluşmadan engellemek adına bir öneridir 
diye düsünüyorum. 

ÇOK FAZLA ŞART KOŞULMASINDAN YANA DEĞİLİM

Hollanda hükûmeti Türk nüfusu için destek veriyor diye 
düşünüyorum fakat bu desteği yeterli bulmuyorum. Genç-
ler icin daha özel destek projeleri oluşturulabilir.  Bazı şey-

lerin kolaylaşmasından yanayım. Hollanda’da bir şeylerden 
faydalanmak için pek çok yerde önce üyelik isterler. Önce 
üye olacaksın ancak ondan sonra bir takım şeylerden fay-
dalanabilirsin. 

Türklerin Hollanda’daki siyasi katılımını yeterli bulmuyo-
rum ama zamanla artacağını düşünüyorum. Hükûmetteki 
vekil sayımızın artmasını isterim fakat daha çok gençlerin 
kendilerini geliştirip kendilerine güvenerek aday olmalarini 
isterim. Hollanda böyle bir fırsat sunuyor yani on sekiz ya-
şında seçme ve seçilme hakkın var. Neden daha iyi değerlen-
dirilmesin ki?

YURT DIŞINDAKİ TÜRKLERİN BİR KURUMU VAR

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Sayın Ke-
mal Yurtnaç, beni telefonla arayıp tebriklerini iletti, çok 
memnum oldum. Böyle bir Başkanlık olduğunu bilmek 
beni çok sevindirdi. Biz yurt dışında yaşıyoruz ve Türkiye 
de bizimle ilgilenen özel bir kurum var. Bu çok güzel ve 
ayrıcalıklı bir şey.
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İslam Toplumu Millî Görüş 
(IGMG), bugün ulaştığı konum 
itibari ile Avrupa’daki en önemli 
sivil toplum kuruluşlarından biri. 
Kuruluşunuzun konumundan 
bahseder misiniz, güncel durumu 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

IGMG’nin bugünkü konumu hakkın-
da fikir vermesi bakımından öncelik-
le bazı rakamsal verilere bakabiliriz. 
Kuruluşumuz, Avrupa’da 11 ülkeyi, 
ayrıca Avusturalya ve Kanada’yı da 
kapsayan geniş bir coğrafyada hizmet 
veren önemli bir İslamî-dinî cemaat ve 
sivil toplum kuruluşudur. 34 bölgede, 
17.000’i aşkın idareci ve 117.000’den 
fazla üye olmak üzere toplamda 350 
bini aşkın cemaatimizle hizmet veri-
yoruz. 2012 yılı Aralık ayı itibarıyla 
hizmet verdiğimiz cami sayımız 521’e 
ulaştı. Birimlerimize ait şubelerle bir-
likte şube sayımız 2280’i aştı. 

Tabii bugün ulaştığımız bu rakamlar 
dünden bugüne ulaşılmış rakamlar 
değil. Bilindiği gibi, 1960’lı yıllar-
da işçi göçüyle birlikte milyonlarca 
Müslüman’ın Batı Avrupa’ya göç et-
meye başlaması sonucunda insanlar 
bir araya gelerek mescidler kurmaya, 
cemaatlar oluşturmaya başladılar. 
Ortak idealler doğrultusunda yaygın 
eğitim faaliyetlerinin organizasyonu, 
sorumluluk duygusunun geliştirilmesi 
ve cemaat/ümmet bilincinin oluştu-
rulması gibi ihtiyaçlar Avrupa’da Millî 
Görüş Teşkilatlarının kurulmasını ve 
yaygınlaşmasını gerekli kıldı. Yani 
teşkilatımız tamamen Avrupa’daki 
Müslüman toplumumuzun ihtiyaçları 
doğrultusunda kurulmuş bir kurum-
dur. 70’li yılların sonunda ise Millî 
Görüş Teşkilatları bir araya gelerek 
bölge ve eyalet federasyonları oluştu-
ruldu. 1995 yılından bu yana da bu 

faaliyetler IGMG çatısı altında  sür-
dürülmektedir. 

Bu büyüme tamamen  cemaat 
desteğiyle mi gerçekleşti?

Sivil toplum kuruluşlarını var eden-
ler de bir noktaya taşıyanlar da sivil 
halktır. Bu nedenle, cemaatimizin ka-
dınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, 
okuma yazma bilmeyeninden tutun 
da akademisyen olan mensuplarına 
kadar hemen hepsinin fedâkârlıkla ve 
sabırla gerçekleştirdiği çalışmalar, teş-
kilatımızın bugünlere ulaşmasındaki 
en büyük etken olmuştur şüphesiz. 
Özellikle yıllar önce dil bilmeden, yol 
iz bilmeden Avrupa’ya gelip yaşadık-
ları ülkelerin dilini, yolunu yöntemini 
öğrenip bu teşkilatları kuran öncülere  
minnet borçluyuz. 

Gelinen aşamada, genel hatlarıyla 
IGMG’nin vizyonu ve misyonu nedir? 

Ekonomi, siyaset, kültür, sanat, medya, eğitim ve din… Yurt dışında yaşayan, oralara göç etmiş insanlarımız tüm bu 
alanlarda oluşturdukları yüzlerce sivil toplum kuruluşu ile toplumsal hayatta aktif çalışmalarda bulunuyor. Başkanlığımız 
tarafından 7-8 Haziran tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması toplumsal sorumluluk 
üstlenen tüm bu yapıların Türkiye’de kamuoyuna taşınmasını sağladı. 

Yurt dışı hizmetleri deyince akla gelen kurumların başında hiç şüphesiz Diyanet İşleri Başkanlığı yer alıyor. Başkanlık 
DİTİB ve ATİB gibi sivil yapılarla dinî hizmetleri yerinde sunuyor. Son sayımızda Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. 
Mehmet Görmez, Başkanlığın yurt dışı çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Artı90 köklü ve kitlesel sivil toplum kuruluşlarına sayfalarında yer ayırıyor. Merkezi Almanya’da bulunan İslam 
Toplumu Millî Görüş neredeyse göçün tarihiyle aynı yaşda. 30-40 yıllık süreçte göçmenlerin kurduğu sivil toplum 
kuruluşlarında yaşanan dönüşümlerin aynısını yaşayan İslam Toplumu Millî Görüş, artık Avrupa’nın temel bir parçası 
olarak çalışmalarını yürütüyor. Genel Başkan Kemal Ergün ile kuruluş ve Avrupa’daki gelişmeler üzerine konuştuk.

Ünal KOYUNCU   unal.koyuncu@ytb.gov.tr         İlknur KÜÇÜK   yilknury@yahoo.de

“AVRUPA’DA
KALICI OLDUĞUMUZ BİLİNCİYLE 
ÇALIŞIYORUZ”
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IGMG İslamî bir cemaattir. Dinimiz, 
toplumsal ve ferdî yaşam anlamında, 
etkinliği cami kapısında bitmeyen, 
Mü’minlere hayatlarının her alanında 
ahlakî değerler ile kişisel ve toplum-
sal sorumluluklar yükleyen bir yaşam 
biçimi, bir idealler manzumesidir. 
Bu anlamda teşkilatımız, tüm Müs-
lümanlara hitap ederek onlara çeşitli 
alanlarda hizmetler sunar, onların sesi 
olmaya çalışır. Hizmetlerimiz dinî sa-
halarda olduğu kadar eğitim alanında, 
sosyal ve kültürel alanlarda da her ge-
çen gün yaygınlaşmaktadır. IGMG 
olarak, Avrupa’da yetişen Müslüman 
neslin aidiyet bilinci kazanması için 
özellikle çaba sarfediyoruz. Bu anlam-
da, kendi dinî ve kültürel değerlerini 
unutmadan, bu bilinçle bulunduğu 
toplumda söz sahibi olan, kendine gü-
veni tam, inanç ve ideallerinden emin, 
yaşadığı topluma ve tüm insanlığa 
faydalı Müslüman nesiller yetiştirme 
vizyonunu taşıyoruz ve bu vizyon doğ-
rultusunda çalışmalar yürütüyoruz. 

Ümmet ve tevhid bilincini geliştirmek 
ve din anlayışımızın bir parçası olan 
barış, adalet ve huzurun hâkim oldu-
ğu toplumların inşası için gayret et-
mek başlıca amaç ya da misyonumuz 
olarak zikredilebilir. 

Takdir edileceği üzere, Kur’an ve 
Sünnet, İslam anlayışımızda belirleyici 
olan temel kaynaklardır. Bu kaynak-
lar bize “Emri-bil maruf nehyi anil 

münker”i, yani iyiliği emretmemezi, 
kötülüğü nehyetmemizi emreder. Bi-
zim anlayışımız bu emrin yerine geti-
rebilmesi için, “aktif bir sorumluluk” 
bilincinin insanlarımızda oluşturulma-
sını ve bu bilinç doğrultusunda hare-
ket edilmesini öngörür. Dolayısıyla, 
İslam ümmetinin bir parçası olarak  
İslam âlemine karşı aktif bir sorumlu-
luk bilinciyle ümmetin karşılaştığı her 
türlü soruna karşı duyarlı davranma-
yı, diğer insanların sorunlarına çareler 
aramayı ve daha huzurlu toplumlar 
oluşturmayı bir vazife telakki ediyo-
ruz.

Bu bağlamda çalışmalarınızdaki 
öncelik alanlarınız nelerdir? 

Bizler her şeyden önce, İslamî kimliği 
koruyucu, şahsiyet kazandırıcı çalış-
malara, ayrıca eğitim, kültür ve sanat 
faaliyetlerine ve bununla birlikte spor 
ve gezi gibi sosyal aktivitelere önem 
veriyoruz. Bu hizmetlerimizi de sade-
ce gençlerimize yönelik olarak değil, 
tüm mensuplarımıza yönelik olarak 
yürütüyoruz. Ancak bir toplumun ge-
leceğini, o toplumun gençlerinin inşa 
edecek olması noktayı nazarından, 
çalışmalarımızda gençlerimizin yetiş-
tirilmesine bilhassa önem veriyoruz. 

Gençlik Teşkilatımız ve Kadınlar 
Gençlik Teşkilatımız, Avrupalı Müs-
lüman gençlerin İslamî bir kimlik üze-
re olgunlaşmalarını ve bulundukları 
topluma artı değer olarak kazandırıl-

malarını sağlamak gayesiyle çalışma-
larını yürütüyor. Bu amaçla Gençlik 
Teşkilatlarımız eğitici ve bilgilendirici 
çalışmalarının yanı sıra gençlere ma-
nevi zenginlik katacak sohbet projele-
ri ile Avrupa’nın farklı ülke ve şehirle-
rindeki genç muhataplarına ulaşıyor. 
Gençlik Teşkilatı bünyesinde bulunan 
Üniversiteliler Birimi, üniversiteye 
hazırlanan, yüksek öğrenim gören ve 
eğitimini tamamlamış olan Müslüman 
gençlerin ufuklarını sadece uzmanlaş-
tığı alanla kısıtlamamasını arzu ediyor 
ve onlara ufuklarını genişletici ve zen-
ginleştirici hizmetler sunmayı hedefli-
yor. Gençlerimizin kendi dinî, tarihî  
ve kültürel hassasiyetleriyle yaşama-
larının gerekliliğine inanıp fikirlerini 
özgüvenle savunabilmeleri için onlara 
rehberlik etmeye çalışıyor. 

Eğitim Birimimiz projelerini 3 yaşın-
dan itibaren uygulanabilecek şekilde 
hazırlayarak, her yaş grubuna uygun 
seviyede eğitim müfredatları oluşturu-
yor. Yani Avrupa’da yetişen bir genç 
henüz 3 yaşındayken eğitim çalışma-
larımızdan istifade etmeye başlıyor, 
düzenli olarak 75 bin çocuk ve genç 
eğitim kurumlarımızda ders alıyor, her 
yıl on binlerce yavrumuzun hizmetine 
sunduğumuz yaz kurslarımız, tatil 
kurslarımız, yatılı eğitim seminerleri-
miz gibi faaliyetler eğitim programla-
rına dahil oluyor. Gençlerimiz yaşları-
nın ve eğitim seviyesinin ilerlemesiyle 
de paneller, konferanslar gibi yaşları-
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na uygun çalışmalara katılabiliyorlar. 
Kısacası her gencimiz, sunduğumuz 
geniş hizmet yelpazesinde, yaşına ve 
eğitim seviyesine göre kendine uygun 
bir eğitim hizmeti bulabiliyor. 

Eğitim seminerleri ve farklı program-
lar ise tüm mensuplarımıza, idarecile-
rimize ve cemaatimize yönelik olarak 
ilgili birimlerimiz tarafından tertip-
lenerek insanlarımızın eğitim nokta-
sında ihtiyaç duyabileceği hemen her 
alanda yürütülüyor.

Almanya’da sağcı terör örgütü 
NSU’nun işlediği cinayetler, yine 
Almanya’da ve bazı diğer Avrupa 
ülkelerinde camilere, Müslüman 
mezarlıklarına yönelik saldırılar, 
Avrupa’da ırkçılık, ayrımcılık 
ve İslamofobianın gün geçtikçe 
arttığını gözler önüne seriyor. Bu 
durumu ve bu alanlarda yetkili kişi 
ve kurumların yaklaşımını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Tüm Avrupa’da yükselen ve şidde-
tini giderek arttıran aşırı sağ, ırkçı-
lık ve İslamofobia uzun süreden beri 
gündemimizi meşgul eden, kurum 
olarak tüm imkânlarımızla mücadele 
ettiğimiz oldukça hassas ve sıkıntılı 
bir konu. Bugün geldiğimiz noktada 
ise Almanya’da aşırı sağcı NSU örgü-
tünün işlediği cinayetler ve bu cina-
yetlerle ilgili sorular cevapsız kalmış 
durumda. Federal Meclis NSU Araş-
tırma Komisyonu, meseleye ciddi bir 
hassasiyet gösteriyor, konuyu sıkı bir 
şekilde takip ediyor. Buna karşın; 
emniyet ve istihbarat kurumlarının 
meselenin aydınlatılması için yeterli 
katkıda bulunmamaları endişeleri-
mizi artırıyor. Öte yandan camilere 
yapılan saldırılar; binaların boyalarla 
veya çeşitli malzemelerle kirletilmesi, 
domuz organlarının atılması, camla-
rın kırılması şeklinde olabildiği gibi, 
kundaklama girişimlerine kadar vara-
biliyor. Mezarlıklara yapılan saldırılar 

da yine mezar taşlarını boyama, üzer-
lerine domuz organları bırakma gibi 
farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Bu 
saldırıların Avrupa kamuoyunda yan-
kı bulmaması da ciddi bir sorun teşkil 
ediyor.

Tüm bu yaşananların ortaya koydu-
ğu gerçek, “ayrımcılık ve ırkçılık”ın 
Avrupa’nın gözardı edilemez bir ger-
çeği olmuş olması. Bugün Avrupa’da 
toplumun önemli bir kesimi göç-
menlerden oluşmaktadır. Bu nedenle 
Avrupa’da ırkçılık ve ayrımcılıkla mü-
cadelenin ne kadar önemli olduğunun 
ve bu konunun ihmal edilemez bir 
mesele olduğunun farkına vararak, 
gerek STK’lar gerekse hükûmetler bu 
sorunun çözümü için gereken adımla-
rı atmalıdır. 

Müslümanlara karşı yapılan ayrım-
cılıklar ise çoğu zaman kıyafet ne-
deniyle yapılan ayrımcılıklar olarak 
karşımıza çıkıyor, başörtüsü nede-
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niyle yapılan ayrımcılıklar bunun en 
bariz örneği. Minare yasağı, sünnet 
yasağı gibi diğer yasaklar da çarpı-
cı örnekler. Bu noktadaki en önemli 
sorun, Müslümanlara ve kurumları-
na yönelik saldırıların nefret suçla-
rı kapsamında değerlendirilmemesi 
nedeniyle gerekli şekilde kayıtların 
tutulmaması, dolayısıyla da sağlıklı 
verilerin toplanamamasıdır. Mesela 
sorunuzda değindiğimiz cami saldı-
rıları, ayrımcılık raporlarında gereği 
gibi yer bulamıyor.  

Burada bir çelişki karşımıza çıkıyor. 
Saldırıya uğrayanlar bizim camile-
rimiz, ayrımcılığa uğrayanlar Müs-
lümanlar ama sorun yine -camilerde 
kimlik kontrolü yapılması uygula-
masında olduğu gibi- Müslümanlar 
arasında aranıyor çoğu zaman, bu da 
tutarsız ve trajikomik bir tablo orta-
ya koyuyor. Benzer bir çelişki ya da 
tutarsızlık; İslam düşmanlığının baş 
sebebi olarak sözde ‘İslamcılık’ın gös-
terilmesi ve işin sulandırılıp sorunun 
kaynağı olarak yine Müslümanların 
gösterilmesi. 

Bizler Avrupa’daki ayrımcılık ve ırk-
çılık meselesini yakından takip edi-
yoruz. Genel Sekreterliğimiz bünye-
sinde, Müslümanlara karşı yapılan 
ayrımcılığın takibi ve ayrımcılık va-
kalarının derlenip kamuoyunun bil-
gisine sunulması hizmeti yürütülü-
yor. ARGE (araştırma-geliştirme) 
çalışmaları ile Müslüman camianın 
ve teşkilatımızın toplumsal, siyasal ve 
hukuksal alanlarda karşılaştığı sorun 
ve sorulara cevaplar aranıyor. 

Almanya’daki “Güvenlik Ortaklığı 
Girişimi” projesine değinmenizi 
istesek...

Bilindiği gibi, Almanya İçişleri Ba-
kanlığı, daha önce başlattığı Alman 
İslam Konferansı’na ilave olarak 
“Güvenlik Ortaklığı Girişimi” isimli 
projeyi uygulamaya koydu. Projenin 
temel gayesi “Müslümanlarla birlikte 

İslamcılık ile mücadele” olarak be-
lirlendi. Maalesef bizim dışımızdaki 
diğer İslamî kurum ve kuruluşlar bu 
projeye başından beri destek verdi.

Federal İçişleri Bakanlığı’nın, projeyi 
emniyet müdürlükleri ve Anayasa-
yı Koruma Dairesi eliyle yürütmesi 
Müslümanların yalnızca bir güvenlik 
problemi olarak görüldüğünün açık 
bir kanıtı aslında. Proje kapsamında 
söz konusu kurumların yayınların-
daki tanımlamalara bakıldığında da  
“İslamcılık ve radikalleşme ile mü-
cadele” adı altında İslamî dindarlıkla 
mücadelenin hedeflendiği anlaşılıyor. 
Örneğin bu yayınların birinde İslam-
cılığın belirtisi olarak şu tanımlamala-
ra yer veriliyor: “Kur’an’ın tek hak ki-
tap olarak kabul edilmesi, Kur’an ve 
Şeriat’ın toplumsal ilişki ve değerlerin 
kaynağı olduğunun kabullenilmesi, 
karşı cinsle tokalaşmamak, İslamî bir 
görüntüye bürünmek, Müslüman-
ların dünyanın her yerinde baskı ve 
sıkıntı altında olduğunu ifade etmek 
vs...” Burada geçen ifadeler çok tartış-
malı, bizlerin katiyetle onaylamadığı 
ifadeler olduğu için başından beri bu 
konudaki yaklaşımımızı ortaya koy-
duk. Onaylayamayacağımız ifadele-
rin altına imza atmayız dedik ve bu 
girişimlerde yer almadık.

Yani başından beri projeye karşı 
mıydınız? 

Bizler, bu konuda yürütülen siyasetin 
sadece popülizme hizmet etmekte ve 
Müslümanlara karşı önyargıları güç-
lendirmekte olduğunu defaatle dile 
getirdik. Kamuoyunun, bu iş birliği-
nin arka planında yatan nedenler ve 
özellikle de güvenlik diyaloglarının 
çok az dillendirilen temelleri hakkın-
da doğru bilgilendirilmesini istedik. 
Amacımız, öncelikle, gerek güvenlik 
diyaloğuna katılan güvenlik birimle-
rinin gerekse Müslüman kuruluşların 
bu iş birliğinin ne tür kötü etkileri 
olabileceği konusunda duyarlı dav-

ranmalarını sağlamaktı. Bu konunun 
farklı yönleri ile yüzleşilmesinin ve 
kamuoyunun yeterli derecede bilgi-
lendirilmesinin çok önemli olduğunu 
ifade ettik.

Biliyorsunuz, son zamanlarda Güven-
lik Ortaklığı Girişimi çerçevesinde 
İçişleri Bakanlığı tarafından hazırla-
nan “Kayıp” sloganlı afişlerin de bir 
parçası olduğu bir kampanya daha 
başlatıldı. Müslüman gençlerin re-
simlerinin yer aldığı afişlerde, ailelere 
çağrıda bulunularak, eğer çocukla-
rında “kökten dinci” eğilimler görü-
yorlarsa Federal Göç ve Mülteciler 
Dairesi’nin konuyla ilgili danışma 
hattını aramaları isteniyordu. Bu giri-
şime karşı da itirazlarımızı sürekli dile 
getirdik. 

Nitekim bu şekliyle, ne afişlerin bir 
parçası olduğu kampanyanın ne de 
Güvenlik Ortaklığı Girişimi’nin he-
define ulaşamayacağını fark eden 
ve projeye destek veren diğer İslami 
cemaatler de tepki olarak Güvenlik 
Ortaklığı Girişimi’ndeki işbirlikle-
rine son verdiler. Tek yönlü olan ve 
Müslümanların kasten radikalizm ve 
terörle yan yana getirilmeye çalışıldı-
ğı bir ortaklık, daha baştan hezimetle 
sonuçlanmaya mahkûmdu.

Müslümanları tahrik eden 
girişimler hakkındaki görüşleriniz 
nelerdir? 

Bu tür provokatör girişimler kasıtlı 
olarak yapılıyor çoğu zaman. Amaç 
dikkat çekmek. Böylece çok ciddî 
bir reklam ve manipülasyon yapılmış 
oluyor. Müslümanların bu tür kış-
kırtmalara aldanmaması, provokas-
yona gelmemeleri gerekiyor. Özellik-
le son dönemlerde Peygamberimize 
hakaretler içeren, çirkin filmle ilgili 
mevzuda teşkilatımızın ve diğer sivil 
toplum örgütleri ve dinî cemaatlerin 
basın açıklamalarını gördük. Bu açık-
lamalar çok yerindeydi. Avrupa’da ya-
şayan Müslümanlar olarak tepkimizi 
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demokratik bir ortamda Müslüman’a 
yakışır bir vakarla ortaya koyduk. 
Müslümanlar kendi kutsallarına ya-
pılan saldırılara karşı elbette ki tepki 
verecektir. Ama bu saldırılara karşı 
verilen tepkiler hikmetle yapılmalı-
dır, biz her zaman bunu tavsiye ettik. 
Hiçbir zaman yakıcı, yıkıcı bir şekilde 
tepki vermeyi, bu tür bir yaklaşımı 
tasvip etmedik.

İslam’ın Avrupa’ya ait olup olmadığı 
yönündeki tartışmalara bakışınız 
nasıl?

Avrupa’da bazı çevrelerin ve siya-
setçilerin “Avrupa Hristiyan’dır, 
Yahudi’dir.” gibi açıklamaları oldu. 
Şahsi kanaatim, seçim dönemlerinde 
özellikle dindar Hristiyan kesimin oy-
larını almaya yönelik olarak yapılmış, 
daha da vahimi İslam karşıtlığı üze-
rinden siyaset yapma gayesinde olan 
siyasetçilerin beyanlarıdır bunlar. Or-
taya koyacak ciddi bir planı, projesi 
olmayan siyasetçiler İslam karşıtlığı 
üzerinden prim yapmaya çalışıyorlar, 
zaman zaman emellerine de ulaşıyor-
lar ancak uzun vadede bu tür yakla-
şımların kendilerine kalıcı bir başarı 
kazandırdığı söylenemez. Bunları po-
pülist yaklaşımlar olarak görüyoruz. 
Bildiğiniz gibi Almanya eski Cumhu-
başkanı da Başbakan Angela Merkel 
de İslam’ın Avrupa’ya ait olduğu-
na dair demeçler verdiler. Özellikle 
Merkel’in açıklamalarından sonra bu 
konu Alman medyasında kapandı. 

Avrupa’da Müslümanlar bir 
göçmen toplumu, IGMG ise bir 
göçmen kuruluşu olmanın ötesine 
geçebildi mi?

Avrupa’daki en eski teşkilatlardan 
biri olarak bizim teşkilatımız toplu-
mumuzun sosyalizasyonu doğrultu-
sunda programlar yapmıştır. 20 yıl 
öncesine kadar göçmen olmak gerçe-

ğine göre çalışılmıştır; belirli bir za-
man için buraya geldik, sonunda da 
döneceğiz şeklinde. O zamanlar hiz-
metlerimiz adeta hareket hâlindeki 
bir kervan anlayışı ile yapıldı. Bu da 
çok normaldir. Ama teşkilatımız göç-
menlik sürecinden yerleşik olma sü-
recine geçişi oldukça erken kavramış, 
90’lı yılların başında kurumsal olarak 
kalıcılık gerçeğini içselleştirmiş, bu 
konuda hep ilk adımları atmıştır; ör-
neğin katılımı teşvik etmiş, vatandaş-
lığa geçişleri reklam kampanyaları ile 
desteklemiştir. Bu da aslında kabul-
lenme ve sahiplenmenin simgesidir. 
Artık insanlarımız kalıcı projeler isti-
yor, teşkilatımız da buna göre, yetişen 
neslin artık buraları vatan kabul et-
melerinden dolayı bu şartlara uygun 
programlar yapıyor. Bu da yerleşmiş 
ve ihtisaslaşmış bir kurumsallaşma ile 
mümkün olabiliyor. 

Tüm birimlerimizle; enstitülerimizle, 
okullarımızla ve özellikle de eğitim 
merkezlerimizle çalışıyoruz. Bugün, 
camilerimizin haricinde sadece eği-
tim vermek amaçlı faaliyet gösteren, 
183 müstakil eğitim merkezimiz var. 
Öğretmenleri, öğrencileri ve velile-
ri ile birlikte nezih, kültürlü, aydın, 
bilinçli, inançlarına bağlı ve toplu-
ma katkı sağlayacak nesiller yetiş-
tirme gayretindeyiz. IGMG olarak 
yeni dönemde de kurumsallaşma, bu 
amaçla profesyonelleşme ve kadrola-
rın etkin hâle getirilmesi için adımlar 
atıyoruz. Gerek resmî okullarımız  
gerekse ana sınıflarımız, imam-hatip 
ve hafızlık okulu çalışmalarımız, ev 
sohbetlerimiz, eğitim materyalleri-
miz ve temel esaslarımıza bağlı olarak 
idarecilerimizin yeniden eğitilerek 
bilinçlendirilmesi gibi çalışmalar, bu 
toplumlarda artık göçebe değil yerli 
olma idrakinin yerleşmesine yönelik 
çabalardır.

Yayınlarınızı da bu durumun bir 
göstergesi olarak kabul edebilir 
miyiz?

Kurumsal İletişim Birimimiz bünye-
sinde Avrupa’daki Müslüman halkın 
matbu yayın ihtiyacına binaen çıkar-
tılan, Camia bültenimiz, Perspektif ve 
Sabah Ülkesi dergilerimiz gibi yayın-
lar ve kuruluşumuzun resmî internet 
sitesi bizim bu topraklarda yerli olma 
anlayışımızın göstergesidir. 18 yıldır 
yayın hayatını sürdüren Perspektif 
dergisi, aylık haber-yorum dergisi 
olarak Avrupa ve dünyadaki gelişme-
leri belirli bir bakış açısı çerçevesinde 
yorumluyor. 10 yıldır yayın hayatın-
da olan Sabah Ülkesi dergisi, kültür-
sanat ve felsefe dergisi olarak üç ayda 
bir Avrupalı okuyucuları ile buluşu-
rak, alanın meraklılarına hizmet su-
nuyor. Camia bülteni ise 50.000 tirajı 
ile okuyucularını kuruluşun çalışma-
ları kadar, güncel mesele ve sorunlar 
hakkında da bilgilendiriyor. Bu kadar 
farklı alanda, bu denli zengin basılı 
yayın hizmeti sunan ender dinî cema-
atlerden biriyiz. 

Her yayınımızda vurgulanan temel 
nokta, burada kalıcı olduğumuz ve 
çalışmalarımızı bu doğrultuda yaptı-
ğımız. Kalıcı olma bilincimiz, sadece 
yayınlarımızla da sınırlı değil. Ör-
neğin insanımıza hac-umre, kurban 
gibi ibadetlerini ifa edebilmeleri için 
yıllardan beri hizmet sunuyoruz. Hac 
hizmetimiz 43. yılını doldurdu, yani 
daha 43 yıl önce biz Avrupalı Müs-
lümanlara, anavatanlarına gitmele-
rine gerek kalmadan hac yapabilme 
imkânını tanıdık. Bugün bu hizmet-
lerimizde de artık bir marka hâline 
geldik. Aynı şekilde, kurban çalışma-
larımızda da her geçen yıl hem gidilen 
ülke sayısı hem de kesilen kurban ve 
toplanan kurban bağışı miktarı art-
maktadır.  
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Avrupa’daki bir kuruluş olarak Türkiye’deki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’nin gerek ekonomik alanda gerekse siyasi alanda emin adımlarla ilerlemesi bizleri sevindiriyor. Özellikle özgürlük 
alanlarının gün geçtikçe geliştirilmesi, azınlık haklarındaki iyileştirmeler, din ve vicdan özgürlüğü konusunda atılan adım-
lar olumlu gelişmeler. Ancak yeterli değil tabii ki yapılması gereken daha çok iş var. 

Öte yandan Türkiye’nin Suriye’deki olaylara seyirci kalmaması, on binlerce mülteciye kucak açması çok önemli. Yine son 
Gazze saldırıları sonrası yaşanan ateşkes girişimlerinde Türkiye, merkezi bir rol üstlendi. Bu da Türkiye’nin dünyadaki 
rolünün gittikçe arttığını gösteriyor. Artık “pasif ülke” görüntüsünden uzaklaşılıyor pek çok alanda. 

Türkiye’nin yurt dışındaki vatandaşlarına yönelik çalışmaları hakkında neler söylemek istersiniz? Bu alanda da bir 
mesafe katedildi mi sizce?

Başbakanımız pek çok kez asimilasyona karşı katılıma taraf olduklarını ifade etti. Bu ifadeler zaman zaman Almanya’da, 
“Türkiye işimize karışıyor.” yorumlarına sebep oldu. Ancak bu durum kanaatimce, Avrupa ülkelerinin ve diğer ülkelerin, 
Türkiye’nin yurt dışındaki vatandaşlarına bu derece sahip çıkmasına alışkın olmamasından kaynaklandı. Yıllardır bu tür 
bir alışkanlık vardı. Türkiye bu anlamda yurt dışındaki vatandaşlarının her zaman yanında olduğu mesajını vererek bir an-
lamda ezber bozuyor artık. Mesela Dışişleri Bakanımızın buraya gelip NSU cinayetlerinin kurbanlarının yakınlarını ziyaret 
etmesi yankı buldu medyada. Yine cami saldırıları olsun, başka sorunlar olsun elçilerimiz gereken hassasiyeti gösteriyorlar. 
Yurtdışı Türkler Başkanlığının kurulması ise bu alandaki çalışmaları daha da sistemli hâle getirdiği gibi, yurt dışında ya-
şayan vatandaşlara verilen önemi teyit eder mahiyettedir.
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İnsan Haklarını İnceleme Komisyo-
nunun yetkileri ve faaliyet alanları 
ile başlayalım istiyoruz söyleşimize.

Tabii neden olmasın. TBMM İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonu 1990 
tarihinde kanunla kurulmuştur. Gö-
rev ve yetki alanlarının özünü ise 
yurt içi ve yurt dışındaki insan hakkı 
ihlallerini inceleyip ortaya çıkarmak 
şeklinde tanımlayabiliriz. Bu çerçe-
vede Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatı-
nın Anayasa ve Uluslararası hukuk ile 
garanti altına alınmış insan haklarına 
uyumunu sağlamak için çalışmalar 
yapmak, İnsan hakları ihlallerine dair 
yurtiçinden ve yurt dışından yapılan 
başvuruları incelemek, yine yurt içi 
ve yurt dışında insan hakları ile ilgili 
yıllık raporlar hazırlamak komisyonu-

muzun görev alanlarından sadece ba-
zıları. Bizi herhangi bir insan hakları 
sivil toplumundan ayıran en önemli 
özellik ise incelenen konu hakkında, 
ilgili kurum ve kuruluşlar hakkından 
doğrudan inceleme yapma ve ilgilile-
ri çağırıp bilgilerine başvurma, ayrıca 
talebimiz hâlinde yurt dışındakiler 
dahil olmak üzere karakol, hapishane 
gibi her türlü kamu binasını inceleme 
ve kamu kuruluşlarından ilgili belge-
leri talep etme yetkimiz var. 

Komisyonun 1990 yılında kurulduğunu 
söylediniz. Ancak son yıllarda etkinli-
ğinin arttığına ve Komisyonun adının 
daha sık duyulduğuna şahit oluyoruz.

Bu çok normal. Çünkü Türkiye her 
alanda olduğu gibi insan hakları nok-
tasında da çok büyük ilerlemeler kay-

detti. Gidip birçok Avrupa ülkesin-
deki karakol ve hapishaneleri görme 
imkânımız oldu. Emin olun şu anda 
Türkiye’nin karakollar ve hapisha-
neler bakımından yakalamış olduğu 
standart birçok Avrupa ülkesinde yok. 
Bu işin formülü basit aslında. Kendi 
evinizin önü temiz değilse başkaları-
na söz söyleme hakkınız olmaz. Biz, 
kendi evimizin önünü temizledik ve 
temizlemeye devam ediyoruz. Ne-
onazi cinayetlerini incelemek üzere 
Almanya’ya gittiğimizde orada çok 
önemli bir yetkilinin bize verdiği ce-
vap sizin sorunuzun da cevabı aslında. 
O yetkili, bize dedi ki, “şimdiye kadar 
hep biz insan hakları ihlalleri gerek-
çesiyle Türkiye’de hesap soruyorduk, 
şimdi biz hesap vermek durumunda 
kaldık, mahcubuz!”

Ünal Koyuncu   unal.koyuncu@ytb.gov.tr

Fatih Nişancı   fatih.nisanci@ytb.gov.tr

TÜRKİYE, 
AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ İNSAN HAKLARI 
İHLALLERİNİ İZLİYOR…

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ayhan Safer Üstün ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın uğradığı insan 
hakları ihlalleri hakkında konuştuk .
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Yurt dışındaki vatandaşlara yönelik 
somut faaliyet alanlarınız nelerdir?   

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız 
konsolosluklarda kötü muameleye 
uğradıkları, çocuklarının Gençlik Da-
iresi tarafından haksız yere alındığı 
veya yaşadığı ülkede polis ve adliye 
gibi kamu kurumlarında insan hak-
larını ihlal edecek türde muameleyle 
karşılaştıkları durumlarda Komisyo-
numuza başvurabilirler. Tabii biz, bir 
taraftan bireysel başvurularla ilgili 
çalışmalar yaparken diğer taraftan da 
birtakım genel olaylar yaşandığı za-
man herhangi bir başvuru bekleme-
den çalışma başlatıyoruz. 

Bu kapsamda yapılan çalışmalardan 
bahsedebilir misiniz? 

Temel gündem maddelerimizden biri 
Avrupa’daki İslamofobi ve yabancı 
düşmanlığıdır. Norveç’teki olay bizim 
bu konuya eğilmemizin ne kadar doğ-
ru olduğunu gösterdi. Bununla ilgili 
çalışmalarımızı yürütürken başka bir 
olay daha patlak verdi. Almanya’daki 
neonazi cinayetleri. Vatandaşlarımızın 
katillerinin neonazi teröristler oldu-
ğunun ortaya çıkmasının ardından bu 
konuyu da gündemimize aldık. Her 
iki olayla ilgili gözlemlerimiz devam 
ediyor. Bu arada Almanya’daki neo-

nazi terör cinayetleriyle ilgili özel bir 
çalışma başlattık. Bu çalışma çerçeve-
sinde Almanya’ya dörder günden sekiz 
günlük iki ziyaret gerçekleştirdik. Zi-
yaretlerimiz esnasında Sayın Cumhur-
başkanı Gauck’tan Şansölye Merkel’e, 
Federal Meclis bünyesinde kurulan 
Araştırma Komisyonu’ndan Anayasa 
Mahkemesi Başkanına,  insan hakları 
hükûmet komiserlerinden Meclisteki 
siyasi partilere kadar tüm ilgili kurum 
yetkilileri ve ailelerle tek tek görüş-
tük. Ayrıca sivil toplum temsilcileriyle 
de bir toplantı gerçekleştirdik. 

Almanya’da NSU cinayetler, 
Norveç’te katliam…  TBMM İnsan 
Hakları Komisyonu Başkanlığı ola-
rak yaptığınız inceleme ve gözlem-
ler neticesinde elde ettiğiniz tecrü-
beleri göz önünde bulundurursak, bu 
iki olaydan hareketle ilgili ülkelerin 
muhataplarının tutum ve yaklaşım-
ları nasıl? Özel olarak NSU cinayet-
lerinde…  

Cinayetleri işleyenlerin ortaya çık-
masına kadar Almanya aşırı sağ ve 
neonazilerin suçlu olabileceğini yok 
farz ediyor,  görmezlikten geliyordu.  
Ben Şansölye Merkel ile görüşürken 
Sayın Merkel’in artık bu sorunun 
varlığını kabul ettiğini, bu meseleyi 
artık ciddi bir mesele olarak algıladı-

ğını hissettim. Kendisine, bu sorunun 
Şansölye’nin bizzat takibiyle çözülebi-
leceğini ifade ettim. Daha sonra Sayın 
Cumhurbaşkanı Gauck ile yaptığımız 
görüşmede hassasiyetleri aktardım ki o 
zaman henüz seçilmemişti. O da ken-
disinin bir önceki Cumhurbaşkanı’nın 
bu konudaki yaklaşımlarını olum-
lu bulduğunu,  bu politikayı devam 
ettireceğini ve NSU cinayetlerinin 
çözülmesi için elinden gelen her şeyi 
yapacağını söylemişti. Almanya’da il-
gili üst düzey devlet adamı ve siyasi 
sorumluların bu meselelerin vahame-
tini anladıklarını gördüm. 

Yaptığımız diğer görüşmelerde mu-
hataplarımızı olayla ilgili sorguladık. 
Öyle ki muhataplarımızdan soruları-
mız karşısında deyim yerindeyse nefes 
almak için izin isteyen oldu. Şu ana 
kadar genelde diğer ülke yetkililerini 
sorgulamış olan kişiler, bizim ısrarla-
rımız karşısında zor durumda kaldılar. 
Tabii bu durum, ülkemiz açısından da 
önemli bir gelişmedir. Türkiye sorgu-
lanan noktasından sorgulayan nokta-
sına geldi. Kendi vatandaşının hakkını 
yurt dışında da savunur konumunda. 
Biz yurt içinde yaşanan olayların üze-
rine sıfır tolerans ilkesiyle gitmeseydik 
yurt dışında bu kadar güçlü olamaz-
dık. 
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Almanya’da cinayete kurban giden 
Türk vatandaşlarının faillerinin ne-
onazi terörist grup NSU üyelerinin 
olduğunun ortaya çıkmasının ardın-
dan bir yıldan fazla bir zaman geçti. 
Son durum itibariyle gelinen noktayı 
nasıl değerlendiriyorsunuz?    

Malum, Federal Parlamentoda olayla 
ilgili araştırma komisyonu kuruldu. 
Başkanlığını da Hindistan’dan gel-
miş göçmen bir ailenin çocuğu olan 
Sayın Sebastian Edathy yürütmekte-
dir. Komisyon Başkanını iyi niyetli 
görüyorum. Fakat çalışmalar çok ağır 
yürüyor.  Raporun ne zaman bitirilebi-
leceğini sorduğumda 2013 yılının so-
nunda diye bir tarih verdi.  Çok uzun 
bir tarih bu. Neredeyse iki buçuk yılı 
geçecek. 

Olayın kendisi derin bir mevzu. 
Almanya’nın derin devleti, Federal 
İçişleri Bakanlığı, İstihbarat Teşkilatı 
ve güvenlik kurumlarını ilgilendiren 
derin bir mesele. Alman dostlarımıza 
bu meselenin çözülmesi gerektiğini 

ifade ettik. Tabii çözmek için bu me-
selenin öncelikle kabullenilmesi gerek-
tiğini de aktardık. Dolayısıyla Alman-
ya’daki dostlarımızla çok açık ve net 
konuştuk. 

Yargı şu anda çalışmalarını yürütüyor. 
Federal savcılık bu konuda ilk kez bir 
soruşturma açtı. Daha önce böyle bir 
soruşturma açılmamış.  Alman siste-
mini bu manada çok zayıf gördüm. 
Küçük eyalette de savcılar dava aç-
mış ama bu olayın bir bütüncül olay 
olduğunu görmemişler ve bir federal 
savcılık bu konuda daha önce bir dava 
açmamış. Şimdi ilk kez Federal savcı 
bir dava açıyor. İddianamesini tamam-
ladı ve önümüzdeki aylarda mahkeme 
bunu ele alacak, duruşmalar başla-
yacak. Biz de inşallah ilk duruşmaya 
gideceğiz. Biz sadece rapor yazmakla 
kalmayacağımızı yargı süreçlerini de 
takip edeceğimizi söyledik kendilerine. 
Bu işin peşini bırakmayacağız. Olayla 
ilgili raporumuzu İngilizce ve Alman-
caya çevirerek başta Almanya olmak 

üzere Avrupa’daki ilgili bütün kurum-
lara dağıttık.

Çok basit verilerle dahi, profesyonel 
olmayan bir kişi bile bu cinayetlerin 
organize bir suç örgütü tarafından 
işlendiğini görebilecekken polis cina-
yetlerin ırkçı boyutunu daha baştan 
elemiş, süratle yan tarafa koymuş ve 
cinayetlerin aile içi bir olay olduğu 
veya bir ticari rekabetten kaynaklan-
dığı noktasında soruşturmaları yürüt-
müş. Tabii o zamanda bir sonuç alına-
mamış. Biz Alman muhataplarımıza 
bunun bir ön yargının eseri olduğunu 
söyledik. Sizler, Türklerin gerekirse 
annesini, babasını, eşini öldürebilece-
ğini kabul ediyorsunuz veya Türklerin 
ticari rekabetten dolayı birbirlerini öl-
dürebileceğini kabul ediyorsunuz ama 
Almanların ırkçı bir saldırı yapabile-
ceklerini kabul etmiyorsunuz, dedik. 
İşte bu, bir önyargıdır. Bu sorunu çö-
zebilmek için bu önyargılardan kurtul-
manız gerekiyor, dedik. 

Olayın diğer asli bir boyutu da mağ-
dur duruma düşen aileler. Aileler bu 
süreçte neler yaşamış? 

Aileler, çok uzun süren soruşturma-
lardan dolayı yıpranmışlar. Düşünün 
ki on bir yaşındaki kız çocuğu baba-
sını öldürdüğü şüphesiyle uzun sor-
gulamalara tabi tutulmuş, yirmi sefer 
DNA testine tabi tutulmuş ve sürekli 
karakollarda bulunmuş. Oğlu kol-
larında ölen bir baba, oğlunu öldür-
düğü düşüncesiyle günlerce sorguya 
çekilmiş. Bir eş, kıskançlıktan dolayı 
kocasını öldürdüğü zannıyla sorguya 
çekilmiş. Düşünün zaten en yakın var-
lığınızı hunharca bir cinayette kaybet-
mişsiniz. Bir de bunu siz yaptınız diye 
aşağılayıcı bir muamele görüyorsunuz. 
Tüm bunlar büyük bir travmaya ne-
den olmuş. Onun dışında toplum bu 
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mağdur aileleri dışlamış. Hem yaşa-
dıkları Alman toplumu hem de küçük 
çapta yerel düzeyde Türk toplumu da 
onlardan uzaklaşmışlar. 

Bu arada müthiş bir medya baskısı 
var ve medya da sürekli dönerci ci-
nayetleri diyerek çok kötü bir sınav 
vermiş. Medya baskı yapmış, Türkleri 
küçümsemiş, hakir görmüş. Bazıları 
çocuklarını okullardan almak zorunda 
kalmışlar. Bazıları işlerini kaybetmiş. 
Esnaf olanlar dükkânını kaybetmiş ve 
vergi veren birisi sosyal yardıma muh-
taç hâle gelmiş. Tüm bunlara rağmen 
bu insanlar hayatlarında görebilecek-
leri en ağır travmayı yaşamışlar ama 
Türkiye’ye dönmemişler. Öyleyse Al-
manya bunu görmeli ve bu insanların 
artık alman toplumunun bir parçası 
olduğunu kabul etmeli ve buna göre 
çözümler üretmeli. 

İstinasız ailelerin tamamıyla görüş-
tük. Onların hepsini dinledik. Çok 
faydalı bir çalışma oldu. Tabii şuan-
da Almanya da aileler için birtakım 
maddi destekler sağlıyor. Öte taraftan 
Türkiye’nin buradan eğitimle ilgili 
çalışmaları var ve hukuki desteği söz 
konusu. 

Almanya NSU cinayetlerinde oldu-
ğu gibi çalışmalarınız sonucunda 

TBMM İnsan Hakları Komisyonu 
olarak rapor yayımlıyorsunuz. Bu 
raporların etkisi hakkında kısa bilgi 
verebilir misiniz?  

Girişimlerimiz sonucunda Avrupa ül-
kelerinde yaşanan insan hakları ihlal-
lerine yönelik hazırladığımız raporları 
muhatap devletin ilgili kurumlarına, 
meclisteki komisyonlara, partilere, 
medyaya ve insan hakları örgütlerine 
iletiyoruz. Öte taraftan başta Avru-
pa Konseyi olmak üzere Avrupa’nın, 
Avrupa Birliğinin ilgili kurumlarına 
gönderiyoruz. Uluslararası toplum-
da Birleşmiş Milletler, Uluslararası 
Af Örgütü ve uluslararası ajansları 
da çalışmalarımız hakkında bilgilen-
diriyoruz. Tüm bunlar konuyla ilgili 
ulusal ve uluslararası çapta kamuoyu 
oluşmasını sağlıyor. 

Komisyon Başkanlığımıza, hafta da 
iki üç yabancı heyet geliyor. Bu ya-
bancı heyetlerin çoğu Avrupa’dan. 
Biz karşılıklı görüşmede kendi içi-
mizdeki meseleleri konuşurken aynı 
zamanda da onlarla ilgili sorunları da 
anlatıyoruz. Dolayısıyla sadece denet-
lenen değil aynı zamanda denetleyen 
konumunda iş yapıyoruz ve eşit bir 
güç olarak muhataplarımızla konu-
şuyoruz. Vatandaşlarımızın sorunları 
konuştukça, konuşuldukça çözüme 
gidiliyor.

Avrupa ülkelerinde yaptığınız çalış-
malarda insan hakları bağlamında 
tespit ettiğiniz temel sorunlar neler-
dir?

Öncelikle yabancı düşmanlığı, ırkçı-
lık ve İslamofobi sorunları var. Daha 
sonra eğitimle alakalı çok ciddi sı-
kıntılar var. Türklerin çoğunun işçi 
olarak gittiğini düşündüğümüzde 
bir işçinin çocuğunun ancak belki de 
yüzde onu üniversiteye gitme şansına 
sahip.  Ayrıca çifte vatandaşlık konu-
sunda da sorun yaşanıyor. Bu insanlar 
artık Türkiye’ye dönmeyecekler. Bu 
insanlar o ülkenin vatandaşı ve aynı 
zamanda Türkiye ile de bağlarını ko-
parmamak için çifte vatandaş olma-
larının ne mahsuru var. Bu hak diğer 
bazı ülke vatandaşlarına verilmişken 
Türkiye’den giden veya Türkiye kö-
kenli insanlara bu hakkı niçin vermi-
yorsunuz, diye sorduğumuzda basit 
gerekçelerle cevap veriyorlar. 

Öte taraftan istihdamla ilgili de so-
runlar yaşanıyor. İşçi olarak çalışmak 
isteseniz,  bir iş kurmak isteseniz so-
run yaşıyorsunuz. Yine Almanya ile 
ilgili olarak bize aktarılan bilgide yeni 
bir yasanın yürürlüğe girdiği ifade 
ediliyor. Türkiye’de verilen ustalık 
belgelerinin Almanya’da tanınabile-
ceğine dair bir çalışma yapılmış. Ama 
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orada bulunan sivil toplumdan bize 
bilgi geldi. Hakkı verirler ama alttaki 
uygulamalarla, pratiklerle bu hakkın 
uygulanmaması için ellerinden gelen 
her şeyi yaparlar, diye oradaki uygula-
malar eleştiriliyor.

Demek ki oradaki Türk toplumunda 
kurumlara yönelik bir güvensizlik 
var.

Alman makamlarına karşı büyük bir 
güvensizlik var. Bir Türk kökenlinin 
ya da Türkiye’den gelen birinin prestij-
li bir firmada yönetici olması çok zor, 
bırakın yöneticiliği bir şef bile olması 
çok zordur dediler.  Polisin yaklaşımı 
da eleştiriliyor.  Biz Almanya’dayken 
otele yüzü gözü morarmış vaziyette 
bir vatandaşımız geldi.   Meğer önceki 
akşam polis evini basmış,  en az 20-25 
tane polis üzerine çullanmış.  Vatan-
daşımızı bayıltana kadar dövmüşler 
ve sürükleyerek götürmüşler. Sonrada 
pardon yanlışlık oldu, diyerek bırak-
mışlar. Almanya’da şimdi polisin bakış 
açısı hâlâ Türk’se, Türkiye kökenliyse 
suç işlemeye meyillidir yönünde. Her 
an bir şey yapabilir anlayışı var. Bun-
ları değiştirmek gerekir. 

Bir de Avrupa ülkelerinde Çocuk Esir-
geme Kurumu konumundaki Gençlik 
Daireleri var. Bu kurumların Türk ai-
lelerine müdahil olması ve Türk ço-
cuklarını ailelerinden alması konusu 
yurt dışında yaşayan vatandaşlar söz 
konusu olduğunda Türkiye’de tartışı-
lan konuların başında yer alıyor. Bu 
konu gündeminizde mi?

Gençlik Dairesiyle ilgili bize birey-
sel başvurular yapılmakta. Örneğin 
Almanya’da çocukların eğitimi başlı 
başına bir sorun ve ailelerin de kendi 
içlerinde birtakım sorunları var, bun-
ları kabul ediyoruz. Ama bu sıkıntıları 
çözmeye yönelik atılan bazı adımlar 
sorunları çözmüyor, aksine artırıyor. 
İşte Gençlik Daireleri meselesi bunlar-

dan bir tanesidir. Komisyonumuza ya-
pılan bir başvuruda eşin alkolik olması 
nedeniyle eşler arası geçimsizlik söz 
konusu. Kadın Norveçli koca Türk. 
Türk koca mahkemeden çocuğun ve-
rilmesini talep ediyor. İşi var, çalışıyor. 
Annenin durumu ise ortada, alkolik. 
Fakat mahkeme çocuğu, babaya ver-
miyor ve velayeti anneye veriyorlar. İki 
üç yıl sonra sorunlar çıkmaya başlamış. 
Bu sefer çocuğu babanın tekrar talep 
etmesine rağmen Norveçli bir aileye 
veriyorlar.  Baba çocuğunu göreme-
diğini, çocuğun Hristiyan kültürüyle 
yetiştiğini ifade ediyor. 

Şimdi diyelim ki bazen gerçekten de 
katlanılamaz bir durum söz konusu-
dur ve anne-baba çocuğu eğitecek bir 
konumda değildir. Böyle durumlarda 
çocuğu ailenin kendi yaşam tarzına ve 
kültürüne uygun bir aileye versen ol-
maz mı? Çocuklar, maalesef başka bir 
kültürde yetişecek şekilde, kendi din 
ve kültürüne yabancı ailelere veriliyor. 
Sorun da burada başlıyor. O çocuk as-
lında artık kayıp çocuktur. Ne kendi 
annesini babasını görebiliyor, ne de 
gittiği ailenin kültürüne, onun yaşam 
tarzına adapte olabiliyor ve bu çocuk 
artık her iki toplumda da sorun hâline 
geliyor. Bu konuda da bir izleme dos-
yamız var. Sonraki süreçte oradaki ai-
lelerle görüşeceğiz. Ailelerle ilgili ka-
rar veren mahkemelerle, bu işi yapan 
Gençlik Daireleriyle de görüşmeyi dü-
şünüyoruz. Böylelikle meseleyi yavaş 
yavaş gündeme getireceğiz. Muhte-
melen bu konuda da bir rapor hazırla-
yarak yaşanan insan hakları ihlallerini 
ortaya koyacak ve bunu da tüm dünya 
kamuoyuyla paylaşacağız.

Avrupa ülkelerinde cezaevlerindeki 
mahkûmlarla ilgili suistimaller gün-
deme gelmekte. Örneğin Belçika ve 
Hollanda’da cinayet vakıaları yaşan-
dı. Bu çerçevede takip ettiğiniz vakı-
alar hakkında bilgi verebilir misiniz?

Belçika’da yaşanan iki olay gündemi-
mizde. Cezaevinde bir kişi öldü. Bu 
kişinin aslında darp edilerek öldürül-
düğü adli tıp raporlarıyla sabit oldu. 
Suçlular hakkında dava da açıldı ve 
mahkeme en sonunda kamu görevli-
lerinin veya ceza infaz kurumundaki 
memurların meşru müdafaada bulun-
dukları yönünde karara vardı. Biz de 
Adalet Komisyonu Başkanı’na ve İn-
san Hakları Komisyonuna, bunun ne 
biçim bir meşru müdafaa olduğunu 
sorduk. Öldürülen kişinin elinde bir 
bıçak, bir silah olmadığı hâlde gardi-
yanlar saldırmış ve kişiyi öldüresiye 
dövmüşler. Bakın, gelişmiş Batı ülkesi 
dediğimiz Belçika’da oluyor bu olay. 

Hollanda’da İhsan Gürz isimli va-
tandaşımız da dövülerek öldürüldü. 
Kapatılacak olan dosyayı, müdahil 
olmamız neticesinde kapatamadılar. 
Soruşturma hâlâ devam ediyor. Hol-
landalı muhataplarımıza böyle bir olay 
bizde olsa çözerdik, dedik. Kamerala-
rın var olduğu karakollarda böyle bir 
olayın suçluları çabuk bulunur. Bize 
dikkate alınabilecek bir sebep söyle-
mediler. Karakolda bir insanın nasıl 
öldüğü bilinmez mi? Bir kere ölümle 
sonuçlanan bir hadisede savcılık, biz 
burada suç unsuru görmedik, diye-
mez. Bu ölümün kasten mi yoksa ih-
malle mi, gerçekleştiğine ancak mah-
keme karar verebilir. Henüz dava bile 
açmadılar. 

Bir önceki dönemde Almanya’daki ce-
zaevlerini inceledik. Açık söyleyeyim 
cezaevleri felaket. Bizim cezaevleri 
onların yanında çok iyi. Bir defa bizim 
cezaevlerimiz dubleks türde, maksi-
mum iki katlıdır. Onlar kişiyi yığacak 
şekilde kat kat yapmışlar. Mahkumla-
rın ne havalandırılması ne de gezmesi 
mümkün değil. Avrupa’da, cezaev-
lerinde insan hakkı ihlallerinin çok 
fazla yaşandığına dair ciddi manada 
eleştiriler var. Cezaevleriyle ilgili ra-
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porları da yayımlamıştık. Almanya, 
Hollanda, Avusturya, Belçika, Fran-
sa, İsviçre raporları. Batı insan hakları 
meselesini biraz dış politika malzeme-
si olarak kullanmış bu zamana kadar. 
Yani gerçekten insan hakları mesele-
lerini çözmek adına ciddi bir gayreti 
bence olmamış. Ülkelerle ilgili insan 
hakları meselelerini tespit edelim ve 
bunları bir dış politika argümanı ola-
rak muhataplarımıza karşı kullanalım 
düşüncesiyle hareket etmişler. Di-
ğer taraftan samimi olsalar öncelikle 
kendi içlerinde yaşadıkları insan hak-
kı ihlallerini minimize ederler ve bu 
durumların olmaması için gayret sarf 
ederler. İkincisi yurt dışında bulunan, 
kendi ülkeleri dışında yaşanan insan 
hakkı ihlallerinin çözümü konusun-
da muhataplarıyla samimi bir süreç 
yürütürler. Bu süreçleri fazla samimi 
yürütmüyorlar. 

Diğer ülkelerle ilgili takip ettiğiniz 
somut olaylar var mı?

Gürcistan ve Türkmenistan’da takip 
ettiğimiz sorunlar oldu. Gürcistan’da 
yürürlükte bir kanun var. Hangi 
suçtan ceza görürseniz görün pazar-
lık sonucunda belirli bir parada an-
laşabilir ve serbest kalabilirsiniz. Bu 
kanun nedeniyle otuz milyon dolara 
yakın kazanmışlar. En çok da Türk 
vatandaşlarının üzerinden kazanıyor-
lar. Gürcistan ziyaretimizde İçişleri 
Bakanı’na, Meclis Başkanı’na, Cum-
hurbaşkanı Saakashvili’ye sorunu ilet-
tik. Bu girişimlerimizle birlikte olaylar 
azaldı ve birçok kişi de hapisten çıktı. 
Sayın Başbakanımız da konuyla çok 
ciddi manada ilgilendi. 

Onun dışında mesela Türk vatandaşı 
olmuş, Uygur Türklerinden Türk-
menistanda kaybolan vatandaşları-
mız oldu. Bu konuyu da takip ettik. 
Araştırmalarımız sonucunda Çin’de 
bir cezaevinde oldukları ortaya çıktı.  

Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşı-
yan her kim bir yerde kayboluyorsa o 
kişiyi bizim bulmamız gerekir. 

Malum Suriye’deki hadiselerden 
dolayı ülkemiz Suriyeli mültecilere 
kucak açtı. Siz de komisyon olarak 
ülkemize sığınan Suriye vatandaş-
larının barındıkları çadır kentler 
hakkında inceleme raporları hazırla-
dınız. Ulaştığınız sonuçlar hakkında 
bilgi alabilir miyiz?  

Türkiye aynı zamanda bir göç ülke-
sidir. Türkiye daha önce göç vermiş, 
ayrıca transit ülke olmuş. Ama Tür-
kiye artık göç alan bir ülke konumun-
dadır. Transit ülke olmaktan çıkmış, 
hedef ülke hâline gelmiştir. Bu, tabi 
Türkiye’nin ekonomik olarak büyü-
mesinden kaynaklanan bir durum. 
Sizin de bahsettiğiniz gibi Suriye ile 
alakalı özel de bir durum var. Nite-
kim Suriye’de halkını bombalayan, 
halkını katleden bir iktidar var. Biz 
bu insanlarla yüz yıl önce birlikte ya-
şıyorduk. Bunlar bizim akrabalarımız, 
komşularımız, dindaşımız. Dolayısıyla 
bu insanlara biz, açık kapı politikası 
uygulamak zorundayız. Nitekim Tür-
kiye açık kapı politikası uyguluyor ve 
bu ülkeden gelen herkesi kabul ediyor 
ki rakam şu an itibarıyla yüz elli bini 
geçti. Türkiye orada dünya standart-
larının üzerinde bir hizmet sunuyor. 

Biz de Komisyon olarak çadır kente 
gittik ve iki rapor hazırladık. Orada 
bulunan BM yetkilileri bize dünya-
daki bütün kampların oradaki stan-
dartlarda olmasını temenni ettikleri-
ni ifade ederek Türkiye’ye minnettar 
olduklarını söylediler. Avrupa’dan 
gelen gözlemciler de bu kanaatteler. 
Örneğin AB Komisyonu yetkilileri 
Türkiye’nin oradaki çalışmalarına şaş-
kınlık ve takdirle şahit oldular. 

Avrupa Birliğinden İtalya heyeti, göç 
sorunları hakkında inceleme yapmak 

üzere Türkiye’ye geldi. Heyet Baş-
kanına, Libya krizinde üç bin Libya-
lı karşı kıyıya geçmek için gemilere 
bindi, beş yüz milyonluk Avrupa 
bundan korktu, dehşete kapıldı ve 
bir gecede Schengen sistemini değiş-
tirdi, dedim. Türkiye iddia ediyorum 
göç uygulamalarında Avrupa’dan çok 
daha ileridedir. Bizim hukuki mevzu-
at eksikliğimiz var. Bununla alakalı da 
göç Kanunu’muz Meclise sevk edildi. 
İnsan Hakları Komisyonunda bu ka-
nunu ele aldık, kanuna katkı sağla-
dık ve daha insancıl hâle getirdik. Şu 
anda genel kurulda bekliyor. İnşallah 
önümüzdeki yaz ayına kadar da çı-
kartmayı düşünüyoruz. Böylelikle göç 
konusunda hem mevzuatımızla hem 
de uygulamalarımızda dünyaya örnek 
bir ülke hâline geleceğimizi düşünü-
yorum. 

Son olarak yurt dışında yaşayan 
vatandaşlarımız size başvuruda bu-
lunmak için hangi mercileri, hangi 
yöntemleri kullanmalıdırlar?   

Vatandaşlarımız Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi İnsan Hakları Komisyonu 
Başkanlığımıza mektupla, e-posta ile, 
faksla veya telefonla başvurabilirler. 
Bize gelen her başvuru kayıt altına 
alınır ve gerekli işlem yapılır, konuyla 
ilgili dosya açılır. Sonrasında muha-
taplarımızla yazışmalar, görüşmeler 
başlar. Sonuçta başvuru sahibine men-
fi ya da müspet cevap veririz. Ayrıca 
kendi konsolosluklarına başvurdukları 
zaman da başvuruları bize intikal edi-
yor. Öte taraftan biz hem yurt içi hem 
de yurt dışındaki basını tarıyoruz. Va-
tandaşlarımız insan hakları ihlaline 
uğradıklarında kendimiz resen hare-
kete geçebiliyoruz.   

Sayın Başkan, verdiğiniz bilgiler için 
teşekkür ederiz.

Ben teşekkür ederim.
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Alparslan ÖĞÜT   alparslan.ogut@ytb.gov.tr

FRANSA’DA 
BİR TÜRK REKTÖR…

Prof. Dr.C afer Özkul, Avrupa bilim yaşamı açısından çok önemli bir gelişmeye imza atmış bir isim… O, 
Fransa’nın Rouen Üniversitesine seçimle rektör olmuş bir Türk… Bu durum, aynı zamanda tüm Avrupa 
açısından da bir ilk…

Prof. Dr. Özkul için yaşam, Malatya’nın Kocaözü köyünde çok zor şartlar altında başladı… Gaziantep’te yatılı 
okuduğu yıllar ile sürdü. Üniversite sınavında Türkiye’de tıp fakültesini ve Fransa’nın bursunu kazanmayı 
başardı. 

İstanbul’da kalabileceği bir yer bulsaydı, bugün tıp doktoruydu. Ama parasızlık, kazandığı burs nedeniyle onu 
Fransa’ya sürükledi… Devamında önce ordinaryüs profesörlük ve ardından rektörlük geldi…

Prof. Dr. Cafer Özkul’un Malatya’nın Kocaözü köyünde 
başlayan yaşam öyküsü, Avrupa’da ilk Türk rektörü olma 
başarısına uzanmış. Fransa’nın Rouen Üniversitesinde or-
dinaryüs profesörlüğe yükselen, art arda iki dönem üniver-
site rektörlüğüne seçilme başarısı gösteren Özkul’un hayat 
hikayesini kendi ağzından dinledik.

Çocukluğunuzu ailenizden de bahsederek anlatabilir 
misiniz?

9 çocuklu bir ailenin 7. çocuğu olarak dünyaya geldim. 
Ailem Malatya‘nın Kocaözü köyünden. Burası iki dağ ara-
sına sıkışmış bir köy. İlkokul üçüncü sınıfa kadar köyde 
okudum. Dördüncü ve beşinci sınıfı şehirde okuyup ilko-
kulu Malatya’da bitirdim. 

Çocukluğunuzda okulları birincilikle bitirmişsiniz. 
Çocukken geleceğinizin parlak olduğunu, bugünlere 
geleceğinizi düşünüyor muydunuz?

O tarihlerde köy kökenliler için okumak büyük bir şanstı. 
Ortaokul ve liseyi yatılı olarak Gazientep‘de okudum. Ga-
ziantep Lisesinde, benim gibi, çoğu sınav kazanmış başarılı 
bir öğrenci arkadaş grubu,  devamlı motivasyon yaratıcı 
bir ortam vardı.

O tarihlerde yabancı bir ülkede rektör olacağım aklımdan 
geçmiyordu ama başarılı bir öğrenci olarak geleceğe umut-
la bakıyordum. Bu iyimserliği besleyen başka nedenler de 
vardı. Örneğin, yatılı ortaokul sınavından sonra, lisede iki-
üç arkadaş TUBİTAK burs sınavını kazanmıştık. Üniver-
siteye giriş sınavlarını kazanırsak bu burs artarak üniversite 
yıllarında da devam edecekti. O yıllarda, benim gibi köy 
kökenlilerin tek çıkış yolu üniversite öğrenimiydi, üniversi-
te sosyal asansörümüzdü. Bunu bilerek çalışıyorduk.

Neden Türkiye ya da başka bir ülkede değil de 
Fransa’da bir üniversiteye gittiniz?

Liseyi bitirdiğimde hem üniversite sınavlarına hem de 
yurt dışı burs sınavlarına girdim. Yurt dışı burs sınavını 
kazandığım belli olunca bana, “Fransa’da elektrik yüksek 
mühendisliği tahsili yapmak üzere seçildin, kabul ediyor 
musun?” sorusu soruldu. Evet veya hayır cevabı dışında 
seçenek yoktu. Evet deyip Fransa’ya geldim.

Türkiye’de üniversite sınavını kazanmış mıydınız? 
Kazandıysanız neden gitmediniz?

Üniversite sınavlarında çok iyi puan aldım. İstanbul Üni-
versitesi Tıp Fakültesine kayıt oldum. 3 ay derslere gir-
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dim. Ancak İstanbul‘da kalacak yer bulmakta güçlük 
çekiyordum. Yurttan yurda dolaşıyor, tanıdıkların ya-
nında idare ediyordum.  O sırada TÜBİTAK’tan aldı-
ğım yüksek öğrenim bursu İstanbul’da yaşamak için 
yalnız başına yetersizdi. Fransa için burs kazandığımı 
öğrenince 1970 yılı Aralık ayında tıp öğreniminden 
vazgeçtim.

Eğitim hayatınızda hiç unutamadığınız bir anıyı 
anlatabilir misiniz?

1970 bahar ve yaz ayları unutulmaz bir rüya gibi geç-
ti. O sene, ben dahil, Nevzat Yüksel, Sait Mavi ve 
Oğuzhan İlbay’dan oluşan 4 kişilik Gaziantep Lisesi 
ekibimiz, TRT’nin radyodan yayınladığı Türkiye Li-
selerarası Bilgi Yarışması şampiyonu olmuştu. O yaş-
larda şehir girişinde konvoylarla karşılanmak, çeşitli 
şölen ve törenlere şeref misafiri olarak katılmak, unu-
tulmaz izler bırakıyor.

Fransa sürecinden bahseder misiniz?

Biraz önce belirttiğim gibi, Aralık 1970’de Fransa’ya 
geldim. Besançon şehrinde Uygulamalı Fransızca Dil 
Merkezine kayıt oldum. 6-7 aylık yoğun dil öğreni-
minden hemen sonra, yüksek mühendislik okulları 
hazırlık sınıfına kaydoldum. Burada iki sene, mate-
matik ve fizik ağırlıklı yüksek öğrenim gördükten 
sonra, üç sene süren yüksek mühendislik okuluna de-
vam ettim. 1976 Haziran döneminde Paris EEMI‘den 
iyi derece ile yüksek mühendislik diplomasi aldım.

Bu diplomayı alınca hemen Türkiye’ye dönmek yeri-
ne doktora tezi hazırlamayı amaçladım. Bu nedenle 
1976-1977 ders yılında Rouen Üniversitesi “Enerji 
Sistemleri Master“ programına yazıldım. İyi dereceyle 
bu programı bitirdim. 1980 yılında “mikroholografi 
teknikleri ile cam elyafı üretim yöntemini görüntüle-
me“ konulu doktora tezimi savundum.  
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Doktora tezini savunduğum sene büyük bir endüstriyel 
şirkette, mühendis olarak çalışmaya başladım. Aradan çok 
geçmeden Rouen Üniversitesi, sözleşmeli doçent olarak 
üniversiteye dönmemi teklif etti. 1980 başlarında Fran-
sız üniversitelerinde yabancıların kadrolu öğretim üyesi ve 
araştırmacı olma hakkı yoktu. Ancak 1985’te yapılan bir 
kanun değişimi ile bu hak tanındı. 1987’de fizik bilimleri 
optik dalında devlet doktorası tezimi savundum. Bu tez 
ileride profesör olmam için gerekliydi. 

1988 yılında öngörülen bütün sınav ve mülakatları başara-
rak Rouen Üniversitesi bünyesinde kadrolu doçent oldum. 
Aynı sene Fransa Ulusal Telekomünikasyon Araştırma 
Merkezi (CNET) ile bir araştırma programı geliştirdim. 
Elde ettiğimiz sonuçlar ve uluslararası dergilerde yan-
kı yapan yayınlardan sonra CNET’in parasal yardımıyla 
Rouen Üniversitesi bünyesinde Optik ve Optoelektronik 
Laboratuvarı’nı kurdum. 

Sözleşmeli doçent olarak yaptığım bilimsel çalışmalar ile 
laboratuvar kurmaya varan çabalarım akademik kariye-
rimde önemli oldu: 1991 yılında, yani kadrolu doçentli-
ğimin üçüncü yılında profesörlüğe yükseldim. Bu gelişme, 

kurduğum laboratuvarı daha da büyütmemi ve yeni mas-
tır programları açmamı kolaylaştırdı. 

1996 yılında Rouen Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bö-
lüm Başkanlığına seçildim. Bu, 20 yıl süren aralıksız bi-
limsel araştırma faaliyetlerimden üniversite yönetimine 
geçişimin ilk adımı oldu. Bölüm başkanlığında gösterdi-
ğim başarıdan sonra birlikte çalıştığım akademik camia 
Fen Fakültesi dekanı olmam için destek verdi. Aynı başarı 
çizgisi devam edince 1999’da üniversite yönetimi “Bilim-
sel Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı“ olmamı 
teklif etti. Bu görevde 3 yıl bulundum. 2003 yılında Rou-
en Üniversitesi Fen Fakültesi camiasının büyük desteği ile 
tekrar dekanlığa döndüm ve dekanlık görevimi 11 Hazi-
ran 2007’de Rouen Üniversitesi Rektörü seçilinceye kadar 
sürdürdüm. 

Üç adaylı rektörlük seçiminin hemen ilk turunda oyların 
yüzde 63’ünü alarak seçildim. Bu sonucu neye borçluyum 
sorusunu sorarsanız “Basamak basamak edindiğim tecrü-
beler, üniversiteyle ilgili dosyalara hakimiyetim, hem aka-
demik personel hem de öğrencilerle olan iyi ilişkilerim ve 
onlara sözünü tutan yönetici güveni verebilmem.” derim. 

52  | ARTI 90 |  OCAK 2013

ARTI_90_SAYI5.indb   52 28.03.2013   11:27:16



5 yıl süren ilk dönem rektörlük sürecinden sonra 5 Ha-
ziran 2012’de seçimle ikinci dönem rektörlüğe seçildim. 
İkinci dönem seçilmem birinci dönem seçimlerinde bana 
güvenenleri haklı çıkarmış oldu. 

Bir Türk rektör olarak herhangi bir sorun yaşadınız 
mı?

Rektörlük görevimde Türk kökenli olmam nedeniyle 
herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Seçimle işbaşına geldim. 
Yine seçimle ikinci dönem rektörlüğe seçildim. Üniversite 
mensupları, öğrenciler, yerel yönetim temsilcileri, mesle-
ki organizasyon ve çeşitli oda temsilcileri benim kökenimi 
bilerek bana oy verdiler. Demokratik bir ortamda seçim 
sonuçlarını sindiremeyenler olduysa da büyük çoğunluk 
tarafından tasvip edilmediler. Öyle ki “Artık biz,  yabancı 
kökenli birini, bir Türkü, rektörlüğe seçebilen demokratik 
olgunluğa eriştik.” diyenler, bunu üniversite için övünç 
kaynağı sayanlar oldu. Bunu vurgularken ister istemez, 
Türkiye’mizde bir yabancının bir üniversite rektörlüğüne 
seçilme şansı var mıdır, sorusu geliyor aklıma. 

Sizin için “Avrupa’daki ilk Türk rektör” deniliyor, bu 
doğru mu, yoksa sizden önce bu görevde bulunmuş 
başka bir Türk var mı?

Avrupa’da seçilerek gelmiş yabancı kökenli benden baş-
ka rektörler var ancak Türk kökenli olanını duymadım. 
Avrupa’da ilk Türk kökenli rektörsem, umarım sonuncu 
olmam. Kendi emeği ve becerisiyle, yüksek mevkilere ge-
lebilecek insan malzememiz olduğunun örneklerini çoğal-
tarak ispatlamalıyız. 

Bir teşekkür etme hakkınız olsa kime teşekkür eder-
diniz?

Önce rahmetli babam Ömer Özkul’a. Babam, ben ilko-
kul üçüncü sınıfta iken köyümüz öğretmensiz kalınca,  
Malatya‘ya gönderip okula devamımı sağladı. Sonra pa-
rasız yatılı sınavı kazanınca Gaziantep Lisesine yerleştirdi. 
Köylü olmamıza rağmen bağda bahçede iş var, ihtiyaç var 
bahanesiyle okumamıza engel olmadı. Babam ve annem 
dışında, eşim ve çocuklarıma teşekkür borçluyum. Benim 
kendimi tamamen işime verdiğim her dönemde eşim öz-
veriyle destek oldu. 
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Zerrin Konyalıoğlu, Türkolog / Dil Uzmanı

Sorun, Almancaya hâkim olmayan ana-babalara çocuklarıyla Almanca konuşmalarının 
tavsiye edilmesiyle başladı, erken yaşta anaokulu eğitiminde çocuklarda yaratılan kaos 
ile devam etti… Oysa bir Türk çocuğunun ana dilini en iyi şekilde öğrenmeden ikinci 
dili öğrenmesinin çok zor olduğu göz önünde bulundurulmalıydı…

“Çift dil”in sağlıklı oluşabilmesi için ana dilin iyi eğitimi, ana dilinden yola çıkılarak 
ikinci dilin öğretilmesi esastır. Aksi hâlde bugün Almanya’da gençliğin yaşadığı, 
Almanca-Türkçe karışımı, ne olduğunu tam tespit edemediğimiz bir dil ve onun 
yarattığı sorunlarla karşılaşırız.

ERKEN ANAOKULLARININ ETKİSİ…

Türk göçmen ailelerinin çocukları, Almancaya, eğitimlerini Alman okullarında almalarına rağmen yeteri kadar hâkim de-
ğiller. Bu sebepten dolayı Almanya’da şu ana kadar yabancı öğrencilerin dil sorununu çözmek maksadıyla farklı tedbirler 
alındı. Okullarda Almancayı destekleyici dersler artırıldı ve bazı okullarda verilen ana dili dersleri azaltıldı. Sadece bununla 
yetinilmeyip ailelere -Almanca dilinde yetersizlikleri olsa da-  çocuklarıyla umumiyetle Almanca konuşmaları tavsiye edil-
di. Bu gibi teşvikler, doğal olarak karşılık buldu ve veliler kendi ana dillerini  -diğer bir dil öğrenirken- bir engel olarak 
görmeğe başladılar.  Ne yazık ki Almancaya hâkim olmayan veliler, Almanca konuşma tavsiyesini uygularken çocuklarını 
kendi anadillerinden mahrum etmeğe başladılar. Bu durum anne-çocuk ilişkisini olumsuz etkiledi ve ebeveynler Almanca 
için iyi bir örnek de olamadılar. Zira çocuklar dilleri işitsel ve simultane öğrenirler, kısacası çocuk duyduğunu konuşur.  

Aileler ayrıca çocuklarını mümkün olduğunca erken yaşta anaokuluna göndermeleri hususunda teşvik edildi. Tüm bunlar 
yapılırken velilerin yetersiz Almancalarıyla dil konusunda gerekli örneği sergileyemedikleri, anaokullarında dil gelişim 
sürecinde bulunan çocukların sadece olumlu değil, olumsuz da etkilenebileceği ve son olarak anaokulunda konuşulan Al-
mancanın kötüde olabileceği göz ardı edildi. Böylelikle dil sorunu anaokullarında da yaşandı. Anaokullarındaki çocuklar, 
birden fazla dili oyunlar oynayarak kolayca öğrenme potansiyeline sahipken Berlin ve Baden-Württemberg’de yapılan 
araştırmalar anaokullarındaki eğitimin, çocukların Almancalarını geliştirmelerine katkıda bulunmadığını ortaya koydu. 
Bunun sebeplerinden biri, eğitimcilerin dil eğitimi konusundaki bilgi yetersizliğidir. Öte taraftan anaokullarındaki çocuk-
lar, eğitimcilerden ziyade arkadaşlarıyla zaman geçirmekte, onlarla oynamaktadır. Böylelikle anaokullarındaki çocukların 
Almanca öğrenimi anadili çevresinden etkilendi.

Bu zaman zarfında çocuklar, kendi anadilleriyle de sorun yaşamaktadır. Her iki dilde de uzun cümle kuramayan çocuklar, 
iki dili birbirine karıştırmakta, bir kelimenin anlamını genelde sadece bir dilde bilmekte, sınırlı bir kelime hafızasına sahip 
olmakta ve kelime bulma zorluğu çekmektedirler. Gerek ana dil de gerekse ikinci dil olan Almancada imla kurallarına tam 
hâkim olamadıklarından, bilinmeyen kelimeleri sözlükte araştıramamaktadırlar. 

Dil öğrenimi çocuklarda sesli ve sözlü olarak gerçekleşir, kısacası çocuklar konuşulanı tekrarlar. Dil kargaşasının yaşandığı 
sözde ‘getto okullarında’ Almancayı öğrenmek ve öğretmek birçok sebepten dolayı zordur. Bu tip okullarda, genelde dil 
konusunda örnek alınabilecek kişiler eksiktir. Bu okullardaki öğrenciler, ayrıca anadilinden etkilenen bir geçmişle okula 
gelirler ve bu durum sınıfın dil seviyesinde belirleyici rol oynar. Dersde farklı etkenler söz konusu olduğu için okulda dil 
öğrenimi bazı zorluklar bulundurur. ‘‘Sistematik ikinci dil öğrenimine’’ yani okulda müfredat çerçevesinde kurumsallaşmış 

Ünal KOYUNCU   unal.koyuncu@ytb.gov.tr

“ÇİFT DİL”DE YENİ ARAYIŞ…
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YENİ BİR DİL DOĞUYOR…

ANA DİLİ ÇOK ÖNEMLİ…

Almanca dersine karşı okul ve sınıftaki öğrencilerin yetersiz Almancalarıyla şekillenen doğal dil öğrenimi yani  ‘‘sistem dışı 
ikinci dil öğrenimi’’ süreci işlemektedir. Ayrıca öğretmenler, öğrencilerin çift dilli özellikleri ve bunun sonucunda ortaya 
çıkan dil sorunları hakkında yeterli derecede hazırlıklı değildir. Bu duruma uygun hazırlanmış Almanca ders kitapları da 
eksiktir.

Bu arada Almanya’da, Almanca ve Türkçe Almancası karışımı yeni bir ‘‘dil’’ oluşuyor (Kanaken-Deutsch). Sadece her iki 
dili de konuşan insanlar tarafından anlaşılan bu yeni ‘kokteyl dili’, Alman gençler tarafından da taklit edilmektedir. Pots-
dam Üniversitesinden Prof. Wiese, bu çerçevede yeni bir Alman diyalektiği tespitinde bulunmaktadır. Bence Wiese’nin bu 
tespitine katılmak mümkün değildir. Zira diyalekt yereldir ve her yaştan kişi tarafından kullanılır. Söz konusu olan yeni 
dilse Almanya çapında ve gençler tarafından konuşulmaktadır.

Ana dili ile öğrenilen ikinci dil arasında bir ilişkinin olduğu ve ana dilindeki gelişim seviyesinin ikinci dil öğrenimini etkile-
diği dünya çapında yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bu karşılaştırmalı kurama göre (Kontrastive Hypothese) öğrenenin 
ana dili, öğrenmek istenilen ikinci dilin öğrenimini etkilemektedir. Hatta Nottingham Üniversitesinden Taoli Zhang, be-
yin dalgaları ölçümleriyle çift dilli kişilerde ana dilinin sürekli aktif olduğunu kanıtlamıştır. Bu bilgilere dayanarak misafir 
işçi dalgasından 50 yıl sonra, bugün hala bir Almanca sorununun olması kimilerini şaşırtsa da dil bilimciler bu gelişmeleri 
önceden tahmin etmiştir. Yarı dillilik (Semilingualismus) gettolaşmanın, ne ana diline ne de bulundukları toplumun diline 
tam hâkim olamamanın bir ürünüdür. Zira yabancı bir dil öğrenen kişi genelde ana dilinden bildiğini, öğrendiği dile taşır. 
Öğrenim sürecinde ana dili kaynaklı hatalar – yani aktarım hataları – oluşur ki bu, çok doğaldır. Öğrencinin bulunduğu 
ortamda aktarım hatalarını düzeltme fırsatı olmazsa bu hatalar hafızaya yerleşir ve öğrenilmek istenen yabancı dil, zor 
gelişir. Ana dili (L1) ve yabancı dil (L2) ne kadar farklı ise o kadar çok hata oluşur. Almanca ve Türkçe – Latin alfabesi 
dışında – çok farklı dillerdir.

Bu sebepten dolayı iki dilli Türk öğrenciler için daha farklı bir dil metodu uygulanmasında fayda vardır. Karşılaştırmalı 
kuramdan faydalanarak ve aktarım hatalarını (Interferenz) göz önünde tutarak geliştirdiğim yöntemde ana dili aktif rol 
oynamaktadır. Bu yöntemle Türkçe yardımıyla Almanca öğretilip öğreniliyor. Bu yönteme göre öğrenci bilinçli bir şekil-
de anadilini (L1) ve ikinci dili (L2) birbiriyle karşılaştırıyor, iki dilin arasındaki farkları ve ortak noktaları keşfediyor. Bu 
yöntemde ana dili artık bir “engel” olarak değil de daha çok yardımcı bir dil olarak rol oynuyor.  Böylelikle iki dil de aynı 
anda bir bütün olarak gelişebiliyor.
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YURTDIŞI  VATANDAŞLAR 
DANIŞMA KURULU AÇIKLANDI
Can AYGÜL   can.aygul@ytb.gov.tr

Bu kurul, Başbakanlık 5978 sayılı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunu'nun 16 ve 17. maddeleriyle temel olarak 
Başbakanlık’ın görev alanına giren konularda belirlenecek politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla çalış-
malarına başladı. 

YVDK Başbakan Yardımcısı başkanlığında, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı; Adalet, Aile ve Sosyal Po-
litikalar, Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri, Ekonomi, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Kültür ve Turizm, 
Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve 

Türkiye, yaklaşık 5.5 milyon vatandaşının sınırlarının 
dışında yaşadığı ama doğdukları topraklar ile bağlarını 
asla koparmadığı çok özel bir ülke…
Sınırlarının dışındaki vatandaşlarının sayısı pek çok 
ülkenin toplam nüfusunu geçen Türkiye, 1960’ların 
başlarından günümüze kadar geçen son 50 yılda 
yaşanılan büyük değişim ile büyük bir “insan gücünü” de 
yönlendirme olanağına sahip…
Belki her şey, “ekmek parası derdindeki” Anadolu 
insanının Avrupa ülkelerine göçüyle başlamış olabilir 
ama bugün varılan nokta, yurt dışında doğup büyümüş 
veya eğitim almış Türkler’in Türklerin sergilediği farklı bir 
karakter ile şekilleniyor.
Türkler artık, yalnız “göçmen işçi” değiller…
Almanya ekonomisinde bile hatırı sayılır bir yer tutan, 
yatırımlarıyla dikkat çeken iş adamlarıyla, spordan 
sanatın hemen tüm dallarına yayılmış yetenek ve 
eğitimleriyle kendilerinden söz ettiriyorlar.
“Yükselen insan kalitesi” beraberinde, çözümlenmesi 

gereken sorunların da değişimini getiriyor. Düne kadar 
sosyal güvenlik koşulları ötesinde sorun dile getirmeyen 
insanlarımız artık, yaşadıkları ülkelerin demokratik 
kurumlarının üyeleri oluyor, yönetimlerde etkilerini 
gösteriyor ve özellikle eğitim konularında yaşadıkları 
sorunların çözümlenmesi yönünde çok ciddi çalışmalar 
yürütüyorlar.
Dünyanın çok geniş alanlarına yayılmış bir nüfustan 
söz ediyoruz. Avrupa ülkelerinden Orta Asya’ya, 
Afrika’dan Avustralya ve Kuzey/Güney Amerika’ya kadar 
uzanan çok farklı coğrayalarda yaşıyor artık Türkler 
ve bulundukları bölgelerin sorunları önemli farklılıklar 
gösteriyor.
Vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelere göre değişkenlik 
gösteren sorunlarının ortak irade ile çözümlenmesi, 
kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin de 
bulunduğu bir zeminde kararların daha sağlıklı alınması 
için en önemli adım atıldı: Yurtdışı Vatandaşlar Danışma 
Kurulu…(YVDK)
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının en az Genel Müdür düzeyindeki temsilcileri, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı, 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü, Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği temsilcisi ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan oluşmaktadır.

Kurulda, yurt dışındaki vatandaşlarımız ise ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Balkanlar, Belçika, Danimarka, Fin-
landiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, K.K.T.C., Norveç, Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya 
gibi 19 ülke ve bölgeden belirlenen 76 kişi tarafından temsil edilmektedir. Kurul’da yurt dışındaki vatandaşlarımızın eği-
tim, ekonomi ve istihdam, kültür, siyasal katılım gibi farklılaşan sorunları ekseninde stratejiler ve politikalar üretilmesi için 
her konu ile ilgili alt çalışma grupları oluşturulması düşünülmektedir. Böylece ilgili ülkelerden gelen ve farklı alanlarda 
tecrübe ve bilgisi olan üyelerden en iyi şekilde yararlanmak amaçlanmaktadır.

Kurulun görevleri ise genel olarak şunlardır:

1. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorunlarının tespiti ve yapılacak çalışmaların koordinasyonu ile ilgili olarak 
tavsiyelerde bulunmak. 

2. Yurt dışında yaşayan vatandaşların bulundukları ülkelerin sosyal ve ekonomik yaşamlarına eşit katılımlarını sağlaya-
cak öneriler geliştirmek. 

3. Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanması gereken ihtiyaçlarını belirlemek, bu 
çerçevede yapılması gerekli kanuni ve idari düzenlemeleri tespit etmek. 

4. Yurt dışında yaşayan vatandaşların yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılık gibi akımlara duyarlılıklarını artırarak 
uluslararası kamuoyunda yapılması gereken etkinlik önerilerini görüşmek. 

5. Kurulun görev alanına giren konularla ilgili toplantı, çalıştay, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek, yurt içi ve 
yurtdışındaki diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen etkinliklere katılım sağlamak. 

6. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına sunulan kamu hizmetlerinin standartları ile ilgili görüş ve tavsiyelerde 
bulunmak.

YURTDIŞI VATANDAŞLAR
DANIŞMA KURULU ONUR ÜYELERİ

ADI SOYADI ÜLKELER

Dr. Merve KAVAKÇI İSLAM ABD

Muhtar KENT ABD

Fuat MANSUROĞLU ALMANYA

Prof. Dr. Yaşar BİLGİN ALMANYA

Mehmet Ali KARAMEMİŞ AVUSTRALYA

Ayhan BAKAN AVUSTURYA

Prof. Dr. Cafer ÖZKUL FRANSA

Turgut TORUNOĞULLARI HOLLANDA

Remzi GÜR İNGİLTERE

Prof. Dr. Feridun HAMDULLAHPUR KANADA
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ADI SOYADI
1 Adem BÜYÜKACAR

2 Ali ÇINAR

3 Dr. Faruk TABAN

4 Ergun KIRLIKOVALI 

5 Mehmet ÇELEBİ

6 Mehmet DURMUŞ

7 Prof. Dr. Haluk ÜNAL

8 Sevil ÖZIŞIK

ADI SOYADI
1 Abdulhafiz KARADAĞ

2 Abdurrahman SERÇE

3 Adem ÇAKIR

4 Ahmet YAZICI

5 Ayten KILIÇARSLAN

6 Bahattin KAYA

7 Bekir YILMAZ

8 Dr. Ahmet ÜNALAN

9 Erdinç ALTUNTAŞ

10 Mustafa YENEROĞLU

11 Oğuz ÜÇÜNCÜ

12 Osman KARAHAN

13 Prof. Dr. Halit ÖZTÜRK

14 Prof. Dr. Havva ENGİN

15 Yakup TUFAN

ADI SOYADI
1 Ekrem ÖZYÜREK

2 İzzet ANMAK

3 Kazım ATEŞ

ADI SOYADI
1 Attila DİNÇER

2 Ercüment AYTAÇ

3 Ümit VURAL

ABD ÜYELERİ BELÇİKA ÜYELERİ

DANİMARKA ÜYELERİ

FİNLANDİYA ÜYESİ

FRANSA ÜYELERİ

HOLLANDA ÜYELERİ

İNGİLTERE (BİRLEŞİK KRALLIK) ÜYELERİ

AVUSTRALYA ÜYELERİ

AVUSTURYA ÜYELERİ

BALKANLAR ÜYELERİ

ALMANYA ÜYELERİ

ADI SOYADI
1 Gökhan Suat KARAKUŞ

2 Muzaffer ÇİLEK

3 Ömer SÜSLİ

4 Zeki BAYRAM

ADI SOYADI
1 Eşref YAĞCIOĞLU

2 Hüseyin ASLAN

3 Meryem KAÇAR

ADI SOYADI
1 Musa KEKEÇ

ADI SOYADI
1 Dr. Mine ERAY

ADI SOYADI
1 Bilal DİNÇ

2 Cumhur GÜNEŞLİK 

3 Emine BOZKURT

4 Fatih SARIKIR

5 Sait TAHAN

6 Şaban KİPER

ADI SOYADI
1 Ejder KÖSE

2 Doç. Dr. Özcan HIDIR

3 Osman ELMACI

4 Yusuf ALTUNTAŞ

ADI SOYADI
1 Ayşegül YEŞİLDAĞLAR

2 Doç. Dr. Yusuf ARAYICI

3 Necmi AKÇAY
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ADI SOYADI
1 Hasan DÖLEK

2 Rafet CANDEMİR

ADI SOYADI
1 Celal BAYAR

2 Dilek UÇAK EKİNCİ

ADI SOYADI
1 Fatih Mehmet ÇAMLICA

İSVEÇ ÜYELERİ

    İSVİÇRE ÜYELERİ

İTALYA ÜYESİ

    KANADA ÜYELERİ

    K.K.T.C. ÜYESİ

NORVEÇ ÜYESİ

ORTA DOĞU ve AFRİKA ÜYELERİ

ORTA ASYA ÜYELERİ

ADI SOYADI
1 Selim ARGUN

2 Timurçin GÖKDEMİR

ADI SOYADI
1 A. Hayri ORÇAN

ADI SOYADI
1 Dr. Canan SEVER 

ADI SOYADI
1 Bekir KANTARCI

2 Mustafa BAĞ

3 Oktay ERCAN

ADI SOYADI
1 İhsan FATOĞLU

2 Orhan İNANDI

3 Zeki PİLGE
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OBAMA'NIN TÜRK DANIŞMANI

İLKEM ŞAHİN
Aslı Deniz AKIN   asli.akin@ytb.gov.tr

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Türk toplumunun önde gelen 
isimlerinden İlkem Şahin, son Amerikan Başkanlık Seçimi’nde önemli 
bir rol üstlendi… O, Obama’nın kampanyasının Türkiye başkanıydı ve 
Türklerin oylarının Demokrat Başkan’a akmasını sağlayan isim oldu…

“Amerika'da yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'yi tanıyan, anlayan, 
önemseyen bir başkan istiyordu. Son 4 yıla baktığımızda, Obama'nın 
gerek Ortadoğu politikası ve Ermeni meselesi karşısındaki tutumu 
gerekse Başbakanımızla sürekli iletişim hâlinde olması sayesinde 
Amerika'da yaşayan Türklerden hep olumlu tepkiler aldığını gördük.”

“Obama'nın tekrar seçilmesi ile birlikte, model ortaklık vizyonuyla 4 yıl 
önce koyulan karşılıklı hedeflerin sadece diplomatik alanda değil ticari 
alanda da artarak hayata geçeceğini görüyoruz. Bence siyasi anlamda 
bütünleşme, ancak ekonomik unsurlarla desteklenirse mümkün olur.”

İlkem Şahin, son ABD başkanlık yarışında Obama’nın seçim kampanyasında Türkiye 
başkanıydı. İlkem Şahin ile seçimleri ve ABD Başkanı Barack Obama-Türkiye ilişki-
lerini konuştuk.

OBAMA BU DÖNEM BAŞARILI OLACAK…

2012 seçimi, bir başkanlık yarışından çok Amerikalıların ekonomiden si-
yasete, eğitimden sağlığa kadar pek çok konuda gelecekte nasıl bir ABD 
istediklerine karar vermesiyle ilgili kritik bir tercihti. Obama'nın silah-
sızlanma konusundaki yaklaşımı ve özellikle sağlık reformu, vergiler gibi 
orta sınıf vurgusuyla desteklediği tüm politikaları, tekrar seçilmesini sağ-
layan çok önemli faktörlerdir. Seçim kampanyası boyunca tüm söylemle-
rinden, Romney yönetimindeki bir ABD'nin hem ülkemiz hem de dün-
ya için ne kadar saldırgan ve uzlaşmadan uzak bir tutum sergileyeceğini 
gördük zaten. Obama'nın 2008 seçimlerinde başkanlığı aldıktan sonra 
izlediği politika ve geleceğe yönelik hedefleri çok etkileyiciydi. Bu zaman 
zarfında Irak ve Afganistan süreçlerini de takdirle takip ettim.  Obama 
yönetimi, göreve geldiğinden bu yana birçok tarihi başarıya imza attı. 
Cumhuriyetçilerin muhalefetine rağmen ekonomiyi canlandırma progra-
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OBAMA'NIN TÜRK DANIŞMANI

İLKEM ŞAHİN

mını Kongre'den geçirdi, sağlık sistemini değiştirdi, Wall 
Street'i ve bankacılık sistemini yeniden düzenledi, Ameri-
kan otomotiv sanayisini çökmekten kurtardı. Bu gelişme-
leri, Obama'nın 2008 yılında bir enkaz devraldığını göz 
önünde bulundurarak değerlendirirsek şu ana kadar izle-
diği doğru ekonomi politikalarının meyvelerini toplayacağı 
yeni bir döneme girdiğini fark etmek çok da zor olmaz.

MODEL ORTAKLIK TİCARETE YAYILMALI…

Obama, 2008 yılında ezber bozan bir başarıya imza atarak 
seçildi ve göreve başladığında tüm dünyaya yeni bir ABD 
sözü verdi. Bu süreçte Obama ile Ankara-Washington ara-
sındaki diplomatik ilişkiler geçmişte hiç olmadığı kadar 
etkili bir seviyeye ulaştı. İlk resmî ziyaretini de Türkiye'ye 
yapmasıyla birlikte, tarih boyunca sancılı süreçlerden geçen 
Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir dönem başlamış oldu. 
Obama'nın, Sayın Başbakanımız için, birlikte en iyi çalıştığı 
liderlerden biri olduğunu ifade etmesi ve Türkiye’yi "Batı 
dünyasının parçası olan Müslüman bir ülke" olarak tanım-
laması, ikili ilişkileri hep bir üst noktaya taşıyan önemli 
unsurlardır.

Yıllardır "stratejik ortaklık" olarak ilerleyen Türk-Amerikan 
ilişkileri, Obama'nın tanımı ile birlikte, "model ortaklık" 
dünyada örneği olmayan adıyla yeni bir boyut kazandı. Or-
tak ideallerde, ortak hedeflerde, ortak çözümlerde iş birliği 
yapılabilmesi esasına dayanan bu yeni kavram, yoğunlukla 
siyasi ve askerî temellerde ilerleyen ilişkilerin tabana yayıl-
masını ve ülkemizde iş birliği imkanlarının araştırılmasını 
da içeriyor. Obama'nın tekrar seçilmesi ile birlikte, 4 yıl 
önce model ortaklık vizyonuyla koyulan karşılıklı hedefle-
rin sadece diplomatik alanda değil ticari alanda da artarak 
hayata geçeceğini görüyoruz. Bence siyasi anlamda bütün-
leşme, ancak ekonomik unsurlarla desteklenirse mümkün 
olur.  Bu yüzden yıllarca Amerika'da yaşamış ve yatırımla-
rını Türkiye'de yapan bir iş adamı olarak benim de öncelikli 

hedefim, hükûmetimizin siyasi ilişkilerde bugün geldiği bu 
en üst noktayı, ticari ve ekonomik ilişkilerimize taşıyabil-
meye katkı sağlamaktır. Sonuç olarak, birbirini zaten iyi 
tanıyan iki ülke ilişkilerinin yeni dönemde de son derece 
olumlu ilerleyeceğini düşünüyorum. 

OBAMA TÜRKLERDEN OLUMLU TEPKİ ALDI…

Obama'nın Türkiye ile ilişkileri idare etme yöntemi, onun 
en iyi dış politika başarılarından biri olarak gösterilir. Bu 
noktadan bakıldığında Amerika'da yaşayan vatandaşla-
rımız Türkiye'yi tanıyan, anlayan, önemseyen ve barışçıl 
dış politika anlayışına sahip bir başkan istiyordu. Son 4 
yıla baktığımızda, gerek Obama'nın Ortadoğu politika-
sı ve Ermeni meselesi karşısındaki tutumu gerekse Sayın 
Başbakanımızla sürekli iletişim hâlinde olması sayesinde 
Amerika'da yaşayan Türklerden hep olumlu tepkiler aldı-
ğını gördük.

ZİYARET TARİHİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Obama'nın İslam dünyasını biliyor, tanıyor ve önemsiyor 
olması, çok önemli bir husus ancak diplomatik ilişkilerde 
bu konunun ne kadar belirleyici olacağını önceden tahmin 
etmek zor. Geçtiğimiz dönemde, göreve geldikten sonra-
ki ilk resmî ziyaretini Türkiye'ye yaptığı için bu konu, şu 
anda gündemde. Ancak ABD Büyükelçisi Ricciardone'nin 
de açıkladığı gibi henüz bilgimiz dahilinde böyle bir prog-
ram yok.

TÜRK HALKI KENDİNİ OBAMA’YA YAKIN HİSSE-
DİYOR

Obama'nın özellikle bölgesel politikalarda 2008 yılından 
beri bildiğimiz bir dış politika çizgisi var. Kamuoyu ile de 
paylaştığı siyasi hedefleri aracılığı ile Obama'nın ülkemiz 
karşısındaki olumlu tavrını biliyoruz. Bence bunun kadar, 
samimi bir lider olması da Türk halkının kendini Obama'ya 
yakın hissetmesini sağlıyor.

İLKEM ŞAHİN KİMDİR?

Eğitimimi University of Houston'da ekonomi ve finansman 
üzerine tamamladıktan sonra University of St. Thomas'ta 
finansman alanında yüksek lisans yaptım. Amerika'daki 10 
yıllık iş deneyimimin ardından Türkiye'ye dönüp aile şirket-
lerimizin yönetimini devraldım. Halen tekstil, inşaat, enerji 
ve bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren İş Holding bün-
yesinde yöneticilik yapıyorum. Ayrıca Türkiye'nin tamamı 
yerli ilk güneş santrali olan İnosol Enerji'nin kurucusuyum. 
TABA (Türk-Amerikan İşadamları Derneği) Ankara baş-
kanlığımın yanı sıra, TÜSİAD, DEİK (Dış Ekonomik İliş-
kiler Kurulu) ve Washington merkezli CSIS (Stratejik ve 
Uluslararası Etütler Merkezi) üyesiyim.
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ŞEHİT 
DİPLOMATLAR 
ANITI Muhlis KAÇAR   muhlis.kacar@ytb.gov.tr

Bundan 30 yıl önce, 27 Ağustos 1982’de, Kanada’nın başkenti Ottawa’da bulunan Büyükelçiliğimizde askeri ataşe olarak 
görev yapan Kurmay Albay Atilla Altıkat bir cuma sabahı arabası ile evden Büyükelçilikteki ofisine giderken yolda kimliği 
hala belirlenemeyen kişiler tarafından 10 kurşunla şehit edilir.  O yıllar, Ermeni terör örgütü ASALA’nın etkin olduğu ve 
Türk diplomatlarının aynı ya da benzer örgütler tarafından dünyanın diğer bölgelerinde de şehit edildiği yıllardır. 

Kanada’daki cinayet, ülkede türünün ilk örneği olarak, o zamana kadar bu tür eylemlere ve ideolojik kamplaşmalara çok 
uzak olan Kanada toplumu için de tam anlamı ile bir şoktur. Bununla birlikte aradan 30 yıl geçmesine rağmen olayın 
failleri bulunamaz. 

Kanada  ve Türkiye, bu ülkedeki bir etnik lobinin 
“sözde soykırım” iddialarını yasalaştırma gayreti 
nedeniyle hayli soğuk bir iklimde yaşıyorlardı… 
Ottowa’da şehit edilen Kur. Alb. Atilla Altıkat’ın 
anısına açılan bir anıt, ilişkilerin bir anda 
sıcaklaşmasını sağladı.

Altıkat, 1982 yılında terör örgütü ASALA tarafından 
şehit edildi ve bugüne kadar bu cinayetin failleri 
bulunamadı. Türkiye’nin büyük bir özenle açılışını 
yaptığı anıtın “barış” sembolleri taşıması ise 
açtıkları her anıtta “nefret tohumları” ekenlere 
olgun bir yanıttı…

62  | ARTI 90 |  OCAK 2013

ARTI_90_SAYI5.indb   62 28.03.2013   11:27:40



ANLAMLI BİR ANIT...

Bu menfur saldırıdan tam 30 yıl sonra, Albay Altıkat’ın şehit edildiği yerde, bugün bir anıt durmakta. 2012’nin Eylül 
ayında, Dışişleri Bakanımız Ahmet Davutoğlu, Kanadalı mevkidaşı John Baird ve Altıkat’ın ailesi, Kanada Türk toplu-
munun üyelerinin de hazır bulunduğu bir törenle anıtın açılışını gerçekleştirdiler. 

Bu anıt, aynı zamanda, aralarında Kanada’nın da bulunduğu ülkelerde Ermeni diasporası tarafından dikilen sözde ‘soy-
kırım’ heykellerine karşı ilk ‘anıtsal’ cevap niteliği de taşıyor. Bu bakımdan da özel bir anlamı olduğu kesin. Bir şey daha 
dikkat çekiyor: Ermenilerin diktiği anıtlara karşılık olarak Türkiye’nin Ottawa’da inşa ettiği anıtın ana teması ‘barış’ 
olarak öne çıkıyor. 

Bunu destekleyen diğer örnek, Ermenilerin bir anıtının bulunduğu Kanada’nın Montreal kentinde Belediye tarafından 
Botanik Bahçesi sınırları içerisinde Büyükelçiliğimize tahsis edilen ‘Barış Bahçesi’ projesi. İsminden de anlaşılacağı üzere 
‘barış’ı ön plana çıkaran bu proje kapsamında her yıl mayıs ayında, Türkiye’den getirilen çinilerle bezenmiş bu bahçede 
Türkiye’nin Ottawa Büyükelçiliği önderliğinde kültürel etkinlikler düzenleniyor.

TÜRK DİPLOMASİSİNİN BAŞARISI…

Kanada gibi Ermeni diasporasının iç politikada çok etkin olduğu bir ülkede, bu anıtın dikilmesi başlı başına bir başarı 
hikâyesi… Anıtın yapılmasına karar verilmesi ve olayın olduğu yere konuşlandırılmasına kadar geçen tüm süreçte her şey, 
iki ülkenin diplomatları tarafından gizlilik içerisinde yürütüldü. Anıtın montaj aşamasında yerel basının ve halkın dikka-
tini çekmesi ile olay medyaya yansıdığında ise artık köprü geçilmiş durumdaydı. 

Olayı Türk basınında ilk defa Hürriyet’in Washington muhabiri Tolga Tanış duyurdu. Habere göre Türkiye’nin Ottawa 
Büyükelçiliğindeki yetkililerin, Ottawa Belediyesi, Ottawa Şehir Konseyi ve Kanada Dışişleri Bakanlığı nezdinde yürüt-
tükleri girişimler sonucu, kente bu tip bir heykelin konulabileceği 2011 senesinde kesinleşti. Ardından proje, Türkiye’nin 
o dönemki Ottawa Büyükelçisi Rafet Akgünay tarafından Türk sanatçılara önerildi. Bunun üzerine her ikisi de Gazi 
Üniversitesi öğretim üyesi olan heykeltıraşlar Necmettin Yağcı ve Azimet Karaman ile Timöz Mimarlık şirketinden Reha 
Benderlioğlu ve Levent Timurhan tasarımlar oluşturmaya başladı.

Sanatçıların hazırladığı 3 ayrı projeden şu an Ottawa’ya inşa edilen anıt beğenilerek Ottawa Şehir Konseyine bir sunum 
yapıldı. Proje, Konsey tarafından da beğenilince start verildi.

Aynı gazeteye konuşan anıtın mimarı Heykeltıraş Necmettin Yağcı’nın verdiği bilgilere göre 6 metre çapı, 3 metre derin-
liği olan ahşap ve paslanmaz çelikten yapılan modüler heykelin tüm imalatı Türkiye’de tamamlandı. Kanadalı yetkililerin 
tek endişesi olan malzeme dayanıklılığıyla ilgili olarak Yağcı, anıtın parçalarını oluşturan thermowood ile nemi alınmış 
meşe cinsi ahşap ve paslanmaz çeliğin dış mekân için uygun olacağı bilgisini verdi.

Tasarım ve imalat aşamaları bir yıl süren anıtın montaj aşamasında ise Türk Hava Yollarının sponsorluğu imdada yetişti. 
Bu sponsorluk sayesinde Türkiye’den Kanada’ya parçalar hâlinde götürülen anıtın montajı tamamlanarak iki ülke Dış 
İşleri Bakanlığı tarafından açılışa hazır hâle getirildi. 
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İLİŞKİLERDE YENİ MİLAT…

Ottawa’da Albay Altıkat anısına açılan bu ‘dostluk’ anıtının, daha önce diğer azınlık lobilerinin faaliyetleri sonucu buz-
lanan ilişkileri bir nebze olsun eritmesi bekleniyor. Bu konuda Kanada tarafından atılan ilk olumlu adım, 2011 yılında 
Dışişleri Bakanı John Baird’in, olayın yıldönümünde Albay Altıkat’ı şehit eden faillerin mutlaka yakalanıp adalet önüne 
getirileceği açıklaması oldu.  

Kanada’da, 3. taraf ülkelerle  sürdürülen ikili ilişkilerin ülkede etkin olan azınlıkların lobi faaliyetlerine kurban edilmemesi 
gerektiği fikri, son zamanlarda daha sık dillendirilmeye başlandı. Türkiye ile Kanada arasında daha önce var olan samimi 
ilişkiler, 2006 yılında iktidardaki Muhafazakar Parti’ninş, Ermeni lobisinin etkisinde kalarak ‘soykırım’ı parlamentoda 
tanıması ile sıkıntılı bir döneme girmişti. Genel olarak birçok kültürün ve etnik unsurun barış içinde yaşadığı Kanada’da, 
entelektüel kesimin, Başbakan Stephen Harper liderliğindeki Muhafazakar hükûmeti (Conservetive Party), özellikle dias-
pora unsurlarının Kanada’nın dış politikasını zedelememesine özen göstermesi konusunda uyardıklarını görüyoruz. 

Bu konuya örnek olarak Kanada’nın ulusal ölçekte yayın yapan en prestijli ve eski gazetesi The Globe and Mail’de son 
zamanlarda çıkan iki yorum yeterli olacaktır. Geçtiğimiz eylül ayında, Jeffrey Simpson imzalı ilk yorumda, Kanada’nın dış 
politikalarının, ülkedeki diasporanın etkisinde kalarak şekillendirilmesinin zararlarından bahisle, Ermeni lobisinin tarihin 
derinliklerinde kalmış bir olayı gündeme taşıyarak ülke dış politikasını etkilemesi sonucu Türkiye ile gerilen ilişkilerin 
Kanada’nın çıkarları için hiç de iyi bir şey olmadığı dile getiriliyor. 

Aynı gazetede çıkan David Carment ve Yigadeesen Samy adlı iki akademisyenin yorumunda ise hükûmetin ülkedeki bir-
kaç güçlü diaspora unsurunun etkisinde kalarak şekillendirdiği dış politikaların, Kanada’nın uluslararası arenadaki taraf-
sızlık imajına zarar verdiğinin ve popülist endişelerle geliştirilen bu politikaların tehlikeli bir oyun olduğunun altı çiziliyor. 
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SONUÇ ÇOK ÖNEMLİ…

En öncelikli hedef olarak tabii ki olayın faillerinin, Kanada Dışişleri Bakanı Baird’in ifade ettiği üzere adalet önüne çı-
karılması arzulanmakta. Sonrasında  ise bölgelerinde hem siyasi hem de ekonomik olarak belli bir ağırlığı olan bu iki 
güzide ülkenin ilişkilerinin ülkedeki diaspora unsurlarının kurbanı olmadan arzu edilen düzeye çıkarılması... Bu konuda 
olumlu sinyaller alınmaya başlandı bile. Şehit Diplomatlar Anıtı, ilişkilerin düzeltilmesi yönünde yapıcı bir rol üstlenecek.  
THY’nin Kanada’ya direk uçuşlarının bir süreden beri devam etmesi, üstelik haftada 3 gün olan sefer sayısının 5’e çıkarıl-
ması iki ülke ilişkilerinde hem siyasi hem de ekonomik olarak etkilerini çoktan göstermeye başlamış durumda. Buna ila-
veten, Kanada devletinin havacılık şirketi AirCanada’nın da Türkiye’ye direk uçma kararı alması ilişkilerin perçinlenmesi 
için büyük bir fırsat sunuyor.
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Ender Önder’in dedesi, 
Almanya’ya gelen ilk kafilelerden 
birindeydi…1970’te babası 
Almanya topraklarına ayak 
bastı…O, bir göçmenin başarı 
öyküsünü değil, Almanyalı 
bir Türk’ün girişimciliğini 
sembolleştiriyor…

Ender Önder’in sahibi olduğu 
şirket, Alman sağlık sisteminin 
en önemli hizmetlerinden birini 
veriyor. Yaşlılara ve ağır hastalara 
evde bakım servisi, tam anlamıyla, 
Türkler’in vicdan yüklü karakterini 
sergiliyor…

“ Türkiye sağlık reformunda kısa 
zamanda büyük işler başardı… Genelde 
Almanya ile benzer bir çizgide gelişti bu 
reformlar ve bir tek eksiği kaldı… Türk 

sağlık sistemi, bizim uygulamalarımızdan 
yola çıkarak evde bakım hizmetine kolay 

kavuşturulabilir…”

Ender ÖNDER Aslı Deniz AKIN
asli.akin@ytb.gov.tr

Almanya’da yaşayan Türk toplumunun başarılı girişimci kuşağının temsilcisi Ender Önder , Sivas’tan Almanya’ya göç 
eden bir ailenin dördüncü kuşak temsilcisi. ‘Ender Önder olarak Almanya’ya gelip başarıyı yakalamış bir göçmen hikâyem 
yok.’ diyecek kadar mütevazî olan Önder, aslında bölge siyasetinde aktif rol oynayan ve pek çok Türk için rol model olmuş 
bir isim. Pek çok hasta ve yaşlıya evde bakım hizmeti veren ENSE Group şirketi ile de Türk yardımseverliğinin Alman-
ya’daki temsilcilerinden biri. Ender Önder, sağlık ve siyaset alanındaki çalışmalarını dergimiz için anlattı.

“Avrupalı Türk
YENİ BİR SEKTÖR YARATTI”
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2010 yılında kurulan Rheinland-Pfalz Türk-Alman İşadamları Derneği (TDU-Pfalz ) başkanlığını iki dönemdir yürütüyo-
rum. Gerek SPD gerekse de TDU-Pfalz üzerinden bölgemizdeki siyasete şekil vermeyi hedefliyorum. Mesela önümüzdeki 
yerel seçimlerde SPD Eisenberg’de Belediye Meclisine ve İl Meclisine girmeyi  hedefliyorum.

1975’te Almanya´da doğdum. 1982 yılında Eisenberg/Pfalz’da ilk ve ortaöğrenimimi tamamladıktan sonra 1993 yılında 
İşletme ve Ekonomi Meslek Lisesini bitirip meslek eğitimimi Vergi ve Ekonomi Asistanı olarak tamamladım. Mesleki 
eğitimim 1997 yılında bittiğinde aynı şirkette Bölüm Asistanı olarak bir 
yıl çalıştım. Aynı yıl, Filiz Önder’le evlendim ve 2 erkek çocuk babasıyım. 
1998-2002 yılları arasında özel sektörde bir süre müşavirlik ve üst düzey 
yöneticilik yaptım. Aralık 2002 yılında kendi şirketimi kurarak ‘FEDO 
Consult’ adıyla şirket danışmanlığına başladım. Aralık 2010’da şirketle-
rimizi aynı çatı altında toplayarak ortaklarımla birlikte ‘ENSE Group’u 
kurduk ve halen burada Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevimi sür-
dürmekteyim.

“ALMANYA´DA DÖRDÜNCÜ KUŞAĞIZ”

“BÖLGEMİZDEKİ SİYASETE ŞEKİL VERMEK İSTERİM”

“BİLİNÇLİ EĞİTİM TERCİHİ”

Benim hikâyem, dedem Hakkı Önder’in 1964 yılında Sivas’ın Zara Canova köyünden çıkıp Türk-Alman İşgücü Anlaşma-
sı kapsamında Almanya’ya gelmesiyle başlıyor. Babam Adnan Önder’in 1970’de Almanya’ya gelmesi ve 1975’te benim 
dünyaya gelmemle devam ediyor. Bu yüzden benim Ender Önder olarak Almanya’ya gelip başarıyı yakalamış bir göçmen 
hikâyem yok. Almanya’da şu anda dördüncü kuşağız. Buna rağmen hiçbir zaman anavatanıma olan hassasiyetimi yitirme-
dim. Gelecek nesillere de aynı şekilde anavatanlarına bağlı olmalarını, akrabalarını tanımalarını ve bağlarının kopmaması 
için gayret göstermelerini temenni ederim.

Gençlik yıllarımdan beri sosyal hayatı ve 
dernekçiliği çok önemsedim. Disiplinli ekip 
çalışmasını, Alman zihniyetini çocukluk ve 
gençlik yıllarımda futbol oynarken öğren-
dim. Daha doğrusu öğrettiler. Genç bir ide-
alist olarak Almanya´da yaşayan insanları-
mızın meseleleri ile ve toplumsal sorunlarıyla 
ilgilendim ve halen ilgileniyorum. 2008 yı-
lından beri SPD Eisenberg (Sosyal Demokrat 
Parti) Bölge Yönetim Kurulu üyesi ve dele-
gesiyim.
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“YEREL 
SİYASETÇİLERLE
BİRLİKTE 
ÇALIŞIYORUZ”

TDU-Pfalz, Rheinland-Pfalz bölgesinde 
eksikliği olan ve kurulması gereken bir işveren 
derneğiydi. Derneğimizin kuruluşundan bu 
yana iki yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen 
çok güzel işlere imza attık. TDU-Pfalz, 
bölgedeki etkin aktörler arasında kendinden söz 
ettiriyor. Ve bu da bizi çok sevindiriyor. Çünkü 
çok zor koşullarda ve bin bir emekle bu derneği 
hayata geçirdik. Gerek Bakanlıklar düzeyinde 
gerekse de Federal ve Eyalet Milletvekilleri 
düzeyinde olsun, yerel siyasilerle birlikte 
çalışıyor ve projeler üretiyoruz. Böylelikle 
Alman makamlarına toplumumuzun yararına 
olan istek ve arzularımızı, şikayetlerimizi 
aktarabiliyoruz. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti 
Mainz Başkonsolosluğumuz ile de çok yakın iş 
birliği içerisindeyiz. Burada Türk toplumunu 
ilgilendiren her konuyu Başkonsolosluğumuzla 
istişare ediyoruz.

“TÜRK GİRİŞİMCİ İÇİN
YENİ DÖNEM”

“GENÇLERİMİZ İÇİN
ÇÖZÜM ÜRETMELİYİZ”

2013 yılında başlayacak ve gelecek yıllara dam-
gasını vuracak projelerden biri de TDU-Pfalz ve 
Rheinland-Pfalz Ekonomi Bakanlığı ile yapılacak 
IDUN adını verdiğimiz proje. Bölgemizde değişik 
nedenlerden dolayı on binlerce şirketin devredilme-
si söz konusu. Aile şirketi olarak faaliyet gösteren 
işletmeler, sahiplerinin yaşlanmaları ve varislerin 
bu şirketlere sahip çıkmaması nedeniyle yönetici 
bulamama problemi ile karşı karşıya kalıyor. Pro-
jenin ana gündem maddesi şirket devralmadır. 
Rheinland-Pfalz Eyaleti’nde her sene 3800 şirket 
devredilmek isteniyor.

Ben Türk kökenli gençlerimizin yüzde 80’ini başa-
rılı buluyorum. Ne yazık ki yüzde 20’si bu başarı 
grafiğinin biraz dışında. Beni üzen durum ise bu 
yüzde 20’lik başarısızlığın genele yayılarak yüzde 
80’lik başarıyı gölgelemesi oluyor.

Yüzde seksen başarıyı yakalamış bir gençliğin ken-
disini ifade etmesi ve daha yükseğe çıkması için de 
yegane yolun siyasete atılması olduğunu düşünüyo-
rum. Bu konuyu çok önemsiyorum. Bu bağlamda 
gençleri değişik seminer ve toplantılarla siyasete 
atılmaları için motive etmek için uğraş veriyorum. 
Başarılı gençlerin Türk toplumunda, yani dernek-
lerde, spor kulüplerinde vs. billahsa görev alıp ge-
lecek nesillere iyi örnek teşkil etmelerini istiyorum.
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“SAĞLIK HİZMETLERİNDE AİLE KAVRAMINI
ÖNEMSİYORUZ”

“ALTI DİLDE HİZMET VERİYORUZ”

“ENTEGRASYON TEK TARAFLI DEĞİLDİR”

Evde bakımın tanımı, hekimlerin önerileri doğrultusunda hasta kişilere, aileleri ile yaşadıkları ortamda sağlık hizmetini sağla-
maktır. Amacı, sağlık hizmetlerinin maliyetini düşünerek sınırlı sayıdaki hastane yatak kapasitesinin daha verimli kullanılma-
sını sağlamak ve en iyi kadro ile hastalara en iyi tıbbi hizmeti, evde bakım hizmetini uygulamaktır. Evde bakımın avantajları, 
sağlık hizmetlerinin, bu hizmetten faydalanan insanların ayağına getirilmesi ve hastaya özel tedavi modeli sunmaktır. Ayrıca 
kişinin kendi huzurlu ortamında, ailesi ile beraberken bakımına olanak vermek, böylece toplumun en temel birimi olan aile 
kavramını sağlık hizmeti açısından birlikte tutmaktır. Bunun yanı sıra hasta ve yakınlarını da tıbbi bakım ve bilgi içerisinde 
bir arada tutmak ve hastanın hastaneden taburcu olduğunda, aynı kalitede ve standartta bakım hizmetini evde idare etmektir.

Hizmetlerimiz her kökenden millet için yapılmaktadır. İdealimiz kültüre duyarlı ve kültürlerarası bir bakımın temelini oluş-
turmaktır. Kültüre duyarlı ve kültürlerarası bakım, bakıma muhtaç bir kişinin kişisel değerleri, kültürel ve dinî özellikleri ile 
gereksinimlerine uygun yaşayabilmesi ve bakılabilmesine katkıda bulunmaktadır.

Hedef, temasa geçme engellerinin aşılması ve göçmenlerin de hastalık ve yaşlılık yardımından yararlanmalarını kolaylaştır-
maktır. Yaşlı ve hasta göçmenlerin yaşam durumlarının iyileştirilmesi için, yakınları bakım sürecine dahil edilmekte ve biçim-
lendirilerek onların da bu sürece eşlik etmeleri sağlanmaktadır.

Her platformda, özellikle Türk ve Alman basınında uyumu kayıtsız şartsız desteklediğimi ve teşvik edilmesi gerektiğini üstüne 
basa basa söylüyorum. Türklerin Almancayı öğrenmelerini ve en iyi şekilde konuşmalarını arzuluyorum ve Alman vatandaş-
lığına geçmelerini de destekliyorum. Takdir edersiniz ki entegrasyon tek taraflı değildir. Entegre olan tarafın da ana dilini öğ-
renmesine; kültür ve geleneklerini muhafaza edebilmesine imkan verilmesinin ve bunlara saygı duyulmasının gerekli olduğunu 
defalarca dile getirdim. Birlikte yaşama kültürünü ne kadar yüceltirsek geleceğin de o kadar aydınlık olacağına  inanıyorum. 
Bizim Avrupa’nın vazgeçilmez bir parçası hâline gelmemiz şart oldu. Almanya’nın  demografik yapısı, orta vadede, burada 
yaşayan yabancı kökenli insanların her alanda bazı önemli sorumluluklar almasını zorunlu kılıyor.  Benim inancıma göre her 
birey, yaşadığı ülkede başarılı olmalıdır ve kendi alanında zirveyi hedeflemelidir.

“TÜRKİYE’YE DE YARARLI OLACAK”

Sağlık ve sosyal politikalar açısından, Türkiye ve Almanya arasında hizmette 
tek bir fark vardır: Evde hasta bakım servisi. Evde hasta bakım servisindeki 
çalışmalar, Alman kanunları SGB 11 Sosyal ve Sağlık Kanunu § 5 ile § 11 
yasanın bir temelidir. Yani Almanya`da evde hasta bakım servisi kanunlarla 
sabitlenmiş ve güvence altına alınmıştır. Türkiye´de evde hasta bakımı servi-
si maalesef güvence altına alınmamıştır ve bu konuda herhangi bir uygulama 
yoktur.  Bu farkın nasıl kapanacağı ile ilgili projelerimiz ve bu hizmetlerin 
daim olması için konseptimiz hazırdır. Gelecek yıllarda bu konseptin Türki-
ye Cumhuriyeti’ne yararlı olacağının inancındayım.
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Avrasya, sözcük anlamı olarak Avrupa ve Asya 
kıtalarının yer aldığı bölge olarak tanımlanmaktadır. 
Ancak hem Avrupa ve Asya’nın coğrafi olarak sınırlarının 
belirlenmesindeki anlaşmazlıklar hem de Avrasya’ya 
yüklenen farklı anlamlar çeşitli tartışmalara neden 
olagelmiştir. 

Avrupa ve Afrika kıtalarının ayrımında Nil nehri ve 
Akdeniz belirleyici sınırlar olarak kabul edilirken Avrupa 
ve Asya ayrımında kesin hatlarla belirleyici bir sınır 
bulunmamaktadır. İlk Çağ’da Yunanlılar tarafından coğrafi 
temele dayalı olarak sınırları çizilen ancak Orta Çağ’da din 
(Hıristiyanlık) eksenli tarif edilmeye başlanan Avrupa ile 
Asya arasında mutabık kalınmış bir sınırdan bahsetmek 
mümkün değildir. Ancak genel kabul gören klasik anlayışa 
göre Don Nehri, bu iki kıta arasında doğal bir sınır olarak 
kabul edilmektedir.

O
RT

A 
AS

YA

Suat BEYLUR   suat.beylur@ytb.gov.tr

AVRASYA NERESİDİR? 

AVRASYACILIK

Avrasya,  coğrafi, tarihî, siyasi, sosyokültürel ve ideolojik düzlemlerde Rusya merkezli de olsa değişik bakış açıla-
rıyla farklı anlamlarda tanımlanmıştır ve tanımlanmaktadır. Bu farklılık Avrasyacı düşünür ve siyasetçiler arasında 
da görülmektedir. Klasik Avrasyacılar’ın önde gelen temsilcileri N. S. Trubetskoy, Petr Savitski, bölgenin coğrafi 
ve sosyokültürel karakterini bir medeniyet havzası olarak dikkate alıp çok geniş bir Avrasya tahayyül etmişlerdir. 
Klasik Avrasyacılara göre bu bölge, Rusya kara kıtasının yanında güneyde Çin, Afganistan ve İran’a, batıda Po-

lonya ve İsveç’e uzanan coğrafyadaki Slav ve Turan halklarının yaşadığı coğrafyayı kapsamaktaydı.

Avrasya Hareketi’nin kurucusu ve Neo Avrasyacıların başını çeken Dugin ve bu hareketin destekçileri 
klasik Avrasyacılar gibi bölgesel ve ortak sosyokültürel yapısının ötesinde siyasi ve ideolojik bir bakışla  

“Dublin’den Vladivostok’a” kadar uzanan  geniş  bir Avrasya hayali kurmuşlardır. Ancak son yıllarda 
bu bakışın daha pragmatist ve realist bir çizgiye kayarak post Sovyet coğrafyası ve çevresine odak-

landığı görülmektedir. Rusya Devlet Başkanı V. Putin tarafından bütün bölge ülkeleri için “açık 
bir proje” olarak sunulan  “Avrasya Birliği” projesinde hedeflenen  Avrasya da aslında Dugin’in 

Avrasya’sına yakın bir bölgedir. N. S. Trubetskoy’dan Dugin’e bütün düşünür, stratejist ve 
politikacıların üzerinde durduğu Avrasya coğrafyası bugün dünyanın en büyük kıtasıdır. 

Dünya enerji kaynaklarının ¾’üne, dünya nüfusunun %70’ine ev sahipliği yapan bu 
bölge, tarihî İpek Yolu güzergahında kara ve demir yolu ve enerji koridorları ile dün-

ya ekonomisinde önemli bir merkez olma potansiyeline sahiptir.
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AVRASYACILIK

KLASİK AVRASYACILIK

Avrasyacılık,  kökenleri 18. yüzyıla dayanan entelektüel bir düşüncenin ürünü olmakla birlikte 1920’li yıllardan sonra, 
SSCB’de sistematik olarak tartışılan ve özellikle akademik çevrelerde taraftar toplayan, 1991’de Sovyetlerin yıkılması ile 
siyasi alanda tekrar ortaya çıkan ve daha sonra 2000’li yıllarda revize edilerek Rusya Federasyonu tarafından dış politika 
aracı olarak uluslararası ilişkiler sistemine dahil edilen ve son olarak da Putin döneminde Avrasya Birliği Projesi ile dünya 
siyasi gündemine oturan siyasi ve ideolojik bir yaklaşımdır. 

Slavofil hareketin öncüsü olan Rus filozof Nikolay Danilevski, Avrasyacılığın fikri temellerinin oluşmasında etkili olmuş-
tur. Danilevski, 1869 yılında yazdığı “Rusya ve Avrupa” adlı kitabında, Rusya’nın, Avrupa’nın bir parçası olmadığını 
ifade ederek Avrupa’nın medeniyeti kendine münhasır görüp üstünlük taslaması karşısında rahatsızlığını dile getirmiştir. 
Alman ve Fransız düşünürlerden etkilenen Danilevski, bu düşünürlerin görüşleri doğrultusunda Avrupa diye bir kıta ol-
madığını, Avrupa’nın olsa olsa Asya’nın bir yarımadası olabileceğini savunmuştur. 

Danilevski gibi bir başka 19.yy. düşünürü Vladimir I. Lamanski de Avrupa’yı Asya’nın bir yarımadası olarak görmüş ve 
Avrupa’nın kendisini medeniyetin tek sahibi olarak görmesini eleştirmiştir. Danilevski ve Lamanski, Roma-Germen mede-
niyetine karşı, Slav kavimlerin üstünlüğünü savunarak dinî, kültürel ve coğrafi farklılıkları dikkate almaksızın, Slav etnik 
kültürü öncülüğünde bir Avrasyacılık anlayışının oluşmasını istemişlerdir.

1917 Ekim Devrimi’nden sonra bu alanda çalışmalar yapan Rus düşünürlerinin, sürgüne gönderilmesiyle başlayan süreç, 
Avrasyacılığın entelektüel anlamda oluştuğu dönemdir. Bu dönemde Rusya, Avrupa ve Asya’dan bağımsız bir şekilde ele 
alınmaya başlamıştır. 1917 sonrası dönemde  Avrasyacılık, Klasik Avrasyacılık ve Neo Avrasyacılık olarak iki ayrı evrede 
incelenmektedir.

SSCB rejimiyle ters düştükleri için SSCB dışında faaliyetlerini  sürdüren; N. S. Trubetskoy, Petr Savitski ve George Ver-
nadski Klasik Avrasyacılığın ilk temsilcileridirler.  Bu üç düşünür, SSCB’nin içinde bulunduğu bölgeyi Avrasya olarak 
tanımlamış ve dünya üzerindeki eşsiz ve özel konumunun yanında bölge halklarının ortak tarihî ve kültürel bağlara sahip 
olmasıyla da Avrupa’dan tamamen farklı olduğu fikrini savunmuşlardır. 

Rusya’nın kimlik oluşturma sürecini, Deli Petro ile başlayan sürecin aksine Batı’dan özellikle Avrupa’dan bağımsız oluş-
turması gerektiğini düşünen N.S.Trubetskoy, bölgenin iki temel dinamiği olarak gördüğü Ortodoks ve Müslüman toplu-
luklar temelinde geniş bir Avrasyacılık düşüncesine sahipti. 

Klasik Avrasyacıların temel görüşleri N.S. Trubetskoy’un “Avrupa ve Beşeriyet” adlı eserinde zikrettiği üç noktada özetle-
nebilir. Bütün medeniyetler eşittir ve bundan dolayı Avrupa merkezli bir bakış açısı kabul edilemez; Avrasya, Slav unsur-
ların yanında Slav olmayan Müslüman topluluklardan oluşur ve bu toplulukların ortak değeridir; Avrasya coğrafyasının 
ana unsuru olan Rusya, Avrupa ve Asya’dan farklı, kendine özgü coğrafi, tarihî ve sosyokültürel yapıya sahiptir. 

 Klasik Avrasyacı yaklaşım, savunduğu bazı görüşler ile zaman zaman Sovyet rejimine hizmet etmiş olsa da sistem tara-
fından pek destek bulamamıştır. Sovyet döneminde, Avrasyacılığın önde gelen düşünürleri ya susturulmuş ya da sürgüne 
gönderilmiştir. Bunun içindir ki bu dönemde, özellikle II. Dünya Savaşı döneminde Avrasyacılık güç kaybetmiştir. Bu 
dönemin son temsilcisi “Etnogenez ve Dünya Biyosferi” adlı eseri ile tanınan L.N.Gumilev’dir.

NEO AVRASYACILIK
SSCB’nin dağılmasından sonra Avrasyacı görüşler tekrar filizlenmeye başlamıştır. Klasik Avrasyacı görüşün son temsilcisi 
olan Lev Gumilev (1912-1992) bu dönemde Klasik Avrasyacılarla Neo Avrasyacılar arasında bir köprü olmuştur. Gumi-
lev, Avrasyacılığı bölgedeki etnik ve millî kimliklerin birlikteliğini sağlayacak yegane yol olarak görmektedir.  

Rusya’yı dünyanın kalbine koyan Alexandır Dugin ve aşırı milliyetçi çizgisi ile tanınan yazar Alexandır Prohanov, günü-
müz Avrasyacılığının politik anlamdaki öncüleri olarak bilinmektedirler. Dugin, 1990’larda yazdığı kitap ve makaleleri 
ile günümüz Avrasyacılığının en önemli figürü olmuştur. Bu bağlamda Dugin’in en önemli eseri “Jeopolitiğin Temelleri; 
Rusya’nın Jeopolitik Geleceği” adlı eseridir. Bu kitapta Dugin,  Klasik Avrasyacılar gibi Rusya’nın Doğulu ya da Batılı 
olmadığı, olsa olsa bir  “üçüncü yol” olduğu vurgusunu yapmaktadır. Klasik bakış açısına yakın bir Avrasya algısına sahip 
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AVRASYA BİRLİĞİ
Rusya ve Kazakistan’ın EurAsEC çatısı altında yürüttüğü çok 
taraflı istikrarlı çalışmalar sonucunda 1 Ocak 2012 tarihinde 

olan Dugin, Moskova-Berlin, Moskova-Tokyo, Moskova-Tah-
ran eksenlerinde çok geniş bir “imparatorluk” tahayyül etmek-
tedir.  

Neo Avrasyacılık, “Amerikan emperyalizmi” ve Batı’nın nü-
fuz ve müdahalelerine karşı, İran, Çin ve Hindistan ortaklığına 
önem veren, bölgecilikten çok ideolojik bir yaklaşım sergile-
mektedir. Neo Avrasyacılık, Klasik Avrasyacılık gibi, Rusya’yı 
merkeze koymakta, coğrafi ve kültürel ögelerin yanında jeopo-
litik ve jeostratejik unsurları da dikkate alarak, bu yeni politik 
yaklaşımın, bir Rus dış politika aracı olarak uluslararası ilişkilere 
yansımasına çalışmaktadır. Rusya’nın kendisini merkeze koydu-
ğu bu Neo Avrasyacı bakış açısı,  farklı şekil ve algılamalarla 
bazı bölge ülkelerinden de destek bulmaktadır. 

Dugin’in fikrî altyapısını oluşturduğu Neo Avrasyacılığın, 
Rusya ve bölge siyasetine yansımaları, Yevgeni Primakov’un 
dışişleri bakanlığı dönemine (1996-1999) rastlamaktadır. Pri-
makov, Doğu’dan Batı’ya çok boyutlu bir dış politika izlemiş 
ve özellikle Çin ve Hindistan’la stratejik ortaklıklar kurmuştur. 
Bu dönemlerde başlayan Duginci bakış açısı Avrasya Birliği’ne 
giden yolu her geçen gün biraz daha kısaltırken Rus dış poli-
tikasındaki anti Atlantik tutumu da biraz daha büyütmüştür. 
Neo Avrasyacılara göre SSCB’nin yıkılmasıyla ortaya çıkan boş-
luk, Batı ve ABD tarafından doldurulmak istenmektedir. Batı 

ve ABD tarafından bölge üzerinde oluşturulmaya çalışılan yeni düzen, Rusya için büyük bir tehdit olarak görülmektedir. 
Bu bağlamda Avrasya Birliği projesinin, söz konusu tehdidi ortadan kaldırmaya yönelik yürütülen politikaların doğal bir 
sonucu olarak ortaya çıktığı da iddia edilmektedir. 

Aslında Sovyet sonrası dönemde  Dugin’den önce Avrasya Birliği’ne yönelik ilk açık öneri Kazakistan Devlet Başkanı 
Nursultan Nazarbayev tarafından 1994 yılında dile getirilmiştir. Ancak bu öneri 1990’lar Rusya’sının içinde bulunduğu 
siyasi ve ekonomik krizler nedeni ile küçük bir çevre dışında dikkate alınmamış ve bir temenni olarak 2000’lere kadar 
gelmiştir. Ancak Nazarbayev’in bu görüşlerinin Dugin’in çalışmalarını etkilediği bilinmektedir. Kazakistan, bugünkü 
Avrasya Birliği projesinin Rusya’dan sonra en büyük destekçisidir. Bazı akademisyen ve yazarlara göre aslında Avrasya’nın 
merkez ülkesi hem coğrafi konumu hem de sahip olduğu enerji 
ve yeraltı kaynakları nedeni ile Kazakistan’dır. 

Neo Avrasyacıların Yeltsin sonrası dönemde Rus siyasi haya-
tında etkili oldukları bilinmektedir. Ilımlı bir Avrasyacı olarak 
gösterilen Rusya Devlet Başkanı Putin’in uyguladığı politikala-
rın, Dugin’in Avrasyacılık anlayışıyla çeliştiği söylenemez. İkti-
darının ilk yıllarında Batı ve ABD ile seviyeli bir ilişki sürdüren 
Putin, özellikle Rusya’nın ekonomik olarak ayağa kalktığı ikinci 
döneminde çeşitli platformlarda ABD’nin tek başına dünyayı 
şekillendirme faaliyetlerine karşı olduğunu dile getirmiş ve çok 
kutuplu bir sistemin oluşması gerektiği fikrini savunmuştur. 
Putin’in Avrasyacılık politikası, “Büyük Rusya” düşüncesi te-
melinde geleneksel jeopolitik anlamda bir yayılmacılık değil, 
bölge dışı aktörlerin, post Sovyet coğrafyasında nüfuz kurma-
sını engellemek ve bölge ülkeleri ile Bağımsız Devletler Toplu-
luğu (CIS), Avrasya Ekonomik Topluluğu (EurAsEC),  Şangay 
İşbirliği Örgütü (SCO) gibi oluşumlarla sıkı siyasi ve ekonomik 
entegrasyon oluşturmak  şeklinde özetlenebilir.
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SONUÇ

Avrasya Ortak Ekonomik Alanı yürürlüğe girmiştir. Bugün Rusya, Kazakistan ve Belarus’un dahil olduğu bu ekonomik 
entegrasyon sürecine Kırgızistan ve Tacikistan’ın da yakın zamanda dahil olması beklenmektedir. Ortak ekonomik alan 
uygulamasının daha birinci yılını doldurmadan Rusya ve Kazakistan arasındaki sınır ticaretini %40 artırmış olduğu dik-
kate alınınca Ortak Ekonomik Alan’ın özellikle enerji ve hammadde sektörlerinde bölge ülkeleri için cazibe oluşturacağı 
görülmektedir. Avrupa Birliği’nin gelişim sürecini Avrasya Birliği için model olarak gösteren Rusya, aynı Avrupa Birliği 
gibi ortak para ve ekonomi politikalarından sonra siyasi birliğin de itici gücü olmayı kendine bir görev olarak görmekte-
dir. Putin’in, Ortak Ekonomik Alan’ın başarısına göre Avrasya Birliği için işaret ettiği tarih 2015 yılıdır. Ancak Avrupa 
Birliği’nin yarım asırlık oluşum süreci ve bugün içinde bulunduğu ekonomik kriz ve bunun yansımaları  dikkate alındığın-
da geniş ölçekli bir Avrasya Birliği projesinin gerçekleşebilmesinin çok da kolay olmadığı bölge uzmanları tarafından ifade 
edilmektedir. Bu hedefin önündeki diğer bir sorun ise Avrasya coğrafyasındaki ülkelerin Sovyet sonrası dönemde henüz 
ulusal kimlik oluşturma süreçlerinin devam etmesidir. Bu süreçte daha yeni yeni oluşan ulusalcı kadroların ulusüstü bir 
oluşumu sindirip kabul etmesi zaman alacağa benziyor.

Sonuç olarak, 19. yüzyıldan beri ideolojik ve politik temel-
leri oluşturulmaya çalışılan Avrasyacılık, Batı medeniyeti 
tarafından hep “öteki” olarak görülen Rusya’nın Avrupa ve 
Batı’ya karşı bir tepki hareketi olarak gelişmiştir. Bu tepki, 
tıpkı “kimlik” konusunda olduğu gibi kendisini “diğerleri” 
nin konumuna göre oluşturma sürecidir. Coğrafi ve etnik 
temelde başlayan bu süreç bugün, kısmen bunları da kap-
sayan politik ve ideolojik hareketin ötesinde pragmatist ve 
realist bir çizgiye oturmuştur. “Pan-Slavist”, “Pan-Slavist-
Pan-Turanist”, “Klasik Avrasyacılık”, “Neo Avrasyacı-
lık” gibi geçirdiği tüm evrelerine rağmen bu hareket hâlâ 
Moskova merkezli yürütülmektedir. Günümüzde, bu du-
rum Putin’in bölgesel ve küresel  politikalarında kendisi-

ni göstermektedir. Ancak Avrasyacılığın, bir entegrasyon 
politikası olarak bölge ülkeleri olmaksızın  tek başına Rus-
ya tarafından hayata geçirilemeyeceği de bir başka gerçek-
tir. Çünkü Avrasya coğrafyasındaki ülkelerin Avrasyacılık 
ve Avrasya Birliği algı ve anlayışı hem Rusya’dan hem de 
birbirlerinden farklıdır. Bazı bölge ülkeleri Avrasya Birliği 
projesine ekonomik mülahazalarla bakarken bazıları gü-
venlik açısından değerlendirmektedirler. Siyasi entegrason 
ise Rusya haricinde  hemen hemen bütün bölge ülkeleri 
tarafından şüphe ile karşılanmaktadır. Avrasya Birliği’nin 
önünde engel olarak görülen bu meseleler ancak şeffaf, eşit 
ve karşılıklı çıkarlara dayanan geniş katılımlı bir bölgesel 
entegrasyon süreci ile izale edilebilir.
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Tarihî İpek Yolu üzerinde İslam tarihi açısından 
çok önemli üç kent: Taşkent, Semerkant ve 
Buhara… Eğer Özbekler’in deyişiyle İpek Yolu bir 
Samanyolu kadar muhteşemse bunun yıldızları 
çok önemli… Üç kente yaptığımız ziyarette, 
Müslüman coğrafyanın fikir ve inanç dünyasının 
olgunlaşmasında büyük hizmetleri olmuş o “yıldız” 
insanların dünyasına girdik…
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H. Muart TERZİ   murat.terzi@ytb.gov.tr

Bir Özbek atasözü “Kâinatta iki yol vardır; biri Samanyolu, diğeri 
de İpekyolu’dur.” der. Biz de, her biri, bir samanyolu yıldızı olan 
ve ışıklarıyla önce İpek yolu’nu ve sonra bütün dünyayı aydın-
latan yol göstericilerin izini sürmeye Özbekistan Taşkent’ten 
başladık.

Buraya gelir gelmez bir şey dikkatimi çekti. Özbek 
ayakkabıları… Ayakkabıların ucunun neden böy-
le yukarı kalkık olduğunu merak edip durdum. 
Acaba nedendi? Hani, “Dağa taşa, çalıya dikene 
takılıp düşürmesin diye böyle yapmışlardır.” 
diyeceğim ama öyle değilmiş. Neden ol-
duğunu bir hediyelik eşya satıcısından 
öğrendim. Özbeklerin eskiden beri 
toprağa, toprağın üstündeki ve al-
tındakilere olan saygılarından-
mış. Zira üzerinde gezindiği-
miz toprak, nice alimler, 
bilginler ve Allah dostları 
bulunduruyordu bağ-
rında.

TAŞKENT
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Taşkent’te görülmesi gereken başlıca yerler arasında 16. 
yüzyılda yapılmış Mescid, Kaffal Şaşı Türbesi, Cuma 
Camisi kalıntıları, Timur Han dönemi eserlerinin ser-
gilendiği Emîr Timur Müzesi ve Meydanı bulunuyor. 
Barakhan ve Kökeltaş Medreseleri, Zengi Ata Türbesi, 
Hazreti İmam Camisi (Kasti İmam), Özbekistan Diyanet 
İşleri Başkanlığı’ndaki Hz. Osman Mushaf’ı Nüshası, Ali 
Şir Nevai Müzesi, İstiklâl Meydanı ve Halklar Dostluğu 
Meydanı, Taşkent’in önemli değerleri arasında yer alıyor.

Hazreti İmam Camisi ( Kasti imam)

Dışarıdan oymalı ağaç sütunlarıyla dikkati çeken bu 
cami, içerisinde 3000 kişinin aynı anda namaz kılabildi-
ğini öğrendiğimizde bizi daha çok şaşırttı. Üstelik cami 
içinde hiç sütun yoktu. Alışılagelmiş cami mimarisinde 
karşınıza hemen dikili veren Mihrab ve mimberi arama-
nız gerekiyor bu görkemli camide. Hanımlar bölümü yö-
reye has oyma ağaç paravanla ayrılmıştı. Caminin avlusu 
ve etrafındaki simetrik yapılar  ise muhteşem. 

Taşkent’i geride bırakıp sabahın erken saatlerinde 
Semerkant’a doğru yol alırken bir zamanlar kervanların 
geçtiği bu yolları hızlı trenle kat etmenin keyfine varıyo-
ruz. İki buçuk saatlik bir yolculuktan sonra nihayet Se-
merkant’dayız. Vakit kaybetmeden soluğu Ebu Mansur el-
Maturidi’nin kabrinde alıyoruz. Sonra sırasıyla Mahdum-i 
Azam, İmam Burahi ve Emir Timur’un kabirlerini, Regis-
tan Meydanını ve Şah-Zinde Türbelerini ziyaret edeceğiz. 

İmam Maturidi

Hanefi mezhebinden olanların itikad (inanç) imamı, ünlü 
alim. Semerkant şehri yakınındaki Matürid köyünde doğ-
muştur. Türk kültür muhitinde yetişen ve en çok Türkler 
arasında bilinen fakat görüşleri kısmen de olsa ihmal edilen 
Türk din bilginidir. İmam Maturidi, Abbasî hilafetinin ik-
tidarının zayıfladığı, müstakil beylikler dönemi denilebile-
cek bir çağda, Samanoğullarının Maveraünnehir’de hâkim 
oldukları devirde yaşamıştır.

Maturidi, Ebu Hanife’nin yolunu izlemiş, ölümüne ka-
dar ehl-i sünnet çizgisinden ayrılmamıştır. Cenazesi 
Semerkant’ın Cakerdize mahallesindeki bilginlerin gömül-
dükleri mezarlığa defnedilmiştir. Ancak mezarlık zamanla 
yerleşim yerleri arasında kaybolmuştur. Burada öğrendiği-
mize göre kabrinin bulunduğu yer, bir Türk holding sa-
hibinin girişimleriyle ortaya çıkarılmış, kabrin bulunduğu 
arazi içindeki ev ile beraber bir Yahudi’den satın alınmış 
ve Özbekistan devletine hibe edilmiştir. 2005 yılında kabri 
üzerine türbe yaptırılmıştır.

İmam Buhari

Muhammed ibn İsmail el Buhari veya İmam Buhari, Buha-
ralı bir muhaddistir.

Yazdığı Sahih-i Buhari diye bilinen eser sonradan Kütüb-i 
sitte diye anılan serinin ilk kitabını oluşturur.

21 Temmuz 810’da günümüzde Özbekistan’da bulu-
nan Buhara şehrinde doğmuştur. 869 yılında ölmüştür. 
Buhara’da doğduğundan Buhari olarak anılmıştır. Genç 
yaşta annesinin terbiyesi altında Arapçayı ve Kur’an’ı öğren-
miştir. Mekke’ye ilk gidişi hac amacıyla, 16 yaşında annesi 
ve kardeşi ile birlikte olmuş, annesi ve kardeşi Buhara’ya 
dönerken kendisi ilim öğrenmek isteğiyle Mekke’de kal-
mıştır. Babasından kalan servet onun hiç kimseye muhtaç 
kalmadan ilim öğrenmesine vesile olmuştur. İmam olarak 
anılan Buhari, İslam dininin en büyük muhaddisi sayılır. 

Binlerce talebe yetiştirdikten sonra Nişabur’a oradan da 
Buhara’ya dönmüştür. Bir müddet Buhara’da kalıp hadis ve 
ilim öğretmekle meşgul olmuştur. Bir rivayete göre Buhara 
valisi çocukları için özel ders verilmesini, buraya kimsenin 
girip dersi dinlememesini ister. Buhari cevabında, “Ben bir 
kısım kimseleri hadis dinlemekten men edip birkaç kişi-
ye hadis öğretmem.” buyurur. Bu durum valiyle arasının 
açılmasına sebep olur. Bunun üzerine Buhari Buhara’dan 
ayrılır. Allah-ü Teâlâ’ya, şikâyet yoluyla valinin verdiği sı-
kıntıyı arz eder. Duası kabul olup aradan bir ay geçme-
den vali azledilir, zindana atılır. Bu arada Semerkantlılar 
kendisini dâvet ederler. Giderken yolda, Semerkantlılardan 

SEMERKANT
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bir kısmının isteyip bir kısmının istemediği haberini alınca 
Hartenk köyünde kalmıştır. İşin iç yüzünü öğrenmek iste-
miştir. İnsanların bu hâlinden kalbi daralmış ve canı sıkıl-
mıştır. Teheccüt namazından sonra ellerini açıp “Yâ Rabbî! 
Yeryüzü bu genişlikle bana dar oldu. Beni tarafına al!” diye 
duâ eden Buhari, orada hastalanmış ve 870 yılının Rama-
zan Bayramı gecesi Semerkant’tan 72 km uzaklıkta olan 
Hartenk’de vefât etmiştir. 

SEMERKANT’IN MERKEZİ REGİSTAN MEYDANI

Antik Semerkant’ın kalbi olan Registan, üç medreseden 
müteşekkildir: Uluğ Bey Medresesi (1417-1420), Şerdor 

Medresesi (1619-1636) ve Tilya Kori Medresesidir (1646-
1660). Bahse konu dönemde medreseler yüksek seviyede 
Müslüman din adamı yetiştiren mekteplerdir.

Uluğ Bey Medresesinin meydana bakan sivri kemerleriyle 
birlikte heybetli bir kapısı vardır. Medrese, 15. asır tüm 
Doğu İslam dünyasının din adamı yetiştiren en iyi okulla-
rından biridir. Aynı zamanda bir eğitimci olan Uluğ Bey 
derslerini burada vermiştir. 

17. asırda ise Uluğ Bey Medresesi ile Şer-Dor ve Tilya-
Kori Medreseleri dönemin Semerkand valisi Yelenktuş 
Bahadır’ın talimatlarıyla inşa edilmeye başlanmıştır.

Uluğ Bey

Timur İmparatorluğu’nun 4. sultanı Türk Matematikçi ve 
gökbilimcidir.

Timur’un torunu olan Uluğ Bey, Timur İmparatorluğu’nun 
2. hükümdarı olan Şahruh’un oğludur. 1393 yılında Sulta-
niye kentinde doğmuştur. Timur’un öldüğü sıralarda Uluğ 
Bey Semerkant’ta bulunmaktadır. Mirza Halil Sultan’ın 
saldırısı ve işgali üzerine babasının yanına gitmek zorunda 
kalmıştır. Babası buraları yeniden yönetimine alarak yöne-
timi on altı yaşındaki Uluğ Bey’e bırakmıştır. Uluğ Bey, bu 
tarihten sonra hem hükûmeti yönetmiş hem de öğrenimine 
devam etmiştir.

Uluğ Bey, olgun bir hükümdar ve bilgindir. Boş zamanını 
kitap okumak ve bilginlerle ilmî konular üzerinde konuş-

makla geçirmiştir. Tüm bilginleri yöresinde toplamıştır. Döneminde matematik ve astronomi bilgisi oldukça ileri düzeye 
ulaşmıştır. 

Uluğ Bey, Semerkant’ta bir medrese ve bir de rasathane yaptırmıştır. Rasathane için yörede bulunan tüm mühendis, alim ve 
ustaları Semerkant’a çağırmıştır. Kendisi için de bu rasathanede bir oda yaptırarak tüm duvar ve tavanları gök cisimlerinin 
manzaralarıyla ve resimleriyle süsletmişti. Rasathanenin yapımı ve rasat aletleri için hiçbir harcamadan kaçınmamıştır. Bu 
gözlemevinde yapılan gözlemler, ancak on iki yılda bitirilebilmiştir. Gözlemevinin yönetimini Bursalı Kadızade Rumi ile 
Cemşid’e vermiştir. Cemşid, gözlemlere başlandığı sırada, Kadızade de gözlemler bitmeden ölmüştür. Gözlemevinin tüm 
işleri o zaman genç bir bilim adamı olan Ali Kuşçu’ya kalmıştır. Bu gözlemler üzerine Uluğ Bey, ünlü Zeyc’ini düzenlemiş 
ve bitirmiştir. Zeyç Kürkani veya Zeyç Cedit Sultani adı verilen bu eser, birkaç yüzyıl doğuda ve batıda faydalanılacak 
bir eser olmuştur. Zeyç Kürkani, bazı kimseler tarafından açıklanmış ve Zeyç’in iki makalesi 1650 yılında Londra’da ilk 
kez basılmıştır. Avrupa dillerinin birçoğuna, çevrilmiştir. 1839 yılında cetvelleri Fransızca tercümeleriyle birlikte, asıl eser 
de 1846 yılında aynen basılmıştır. Zeyç Kürkani’nin asıl kopyalarından biri Irak ve İran savaşlarından sonra Türkiye’ye 
getirilmiştir ve halen Ayasofya Kütüphanesindedir. Uluğ Bey’in yönetimi zamanında fetihlerden çok babasının zamanında 
olduğu gibi yönetimin güçlendirilmesine ve bilimsel gelişmelere önem verilmiştir.
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ŞAH-I ZİNDE TÜRBESİ

Özbekistan’ın Semerkant şehrinde Efrasiyâb Tepesi’nin yamacında, aşağıdan 
yukarıya gittikçe yükselen ve yer yer merdivenle çıkılan yolun iki tarafında yer 
alan türbeler topluluğuna verilen isimdir. Bu türbelerin çoğu 14 ve 15. yy.’dan 

kalmadır ve Timur Hânın ailesinden olanlara ve yakınlarına aittir. Bunlardan 
Kusem bin Abbas radıyallahü anh’a ait olan türbe, Emir Timur devrinden önceye 

aittir. Semerkant’ı İslâma açan sahabelerden Kusem bin Abbas, bir Kurban 
Bayramı günü 672’de şehit olmuştur. “Şehitler sizin bilmediğiniz bir hayatla 

diridirler.” meâlindeki âyet-i kerîmeye dayanarak buraya Şah-ı Zinde denilmiştir.

Kusem bin Abbas

Kusem bin Abbas, Hz. Muhammed’in (sav) cenazesi yıkanırken hazır bulunmuş, cesedi sağa sola çevirmiş, Resûlullah’ı 
kabrine yerleştirmiş ve kabirden en son o çıkmıştır. Bu sebeple Resûl-i Ekrem’e en son dokunan kişi olarak tanınır. 

Hz. Ali’in (ra) hilâfeti döneminde Mekke valiliğine tayin edilen Kusem, onun ölümüne kadar bu görevini sürdürdü. Mek-
ke’deki idarî görevleri yanında hac emirliği yaptı (38/658) ve fetvalar verdi.

Kusem, Muaviye döneminde Horasan Valisi Said b. Osman b. Affân’ın kumandasında Horasan civarındaki fetihlere katıl-
dı. Fazilet ve takva sahibi olan Kusem, Saîd b. Osman’la birlikte Semerkant seferine katıldı (56/675) ve Semerkant’ta şehid 
oldu. Mezarı zamanla ziyaretgâh hâline gelmiş, etrafına cami ve medrese yapılmıştır. Semerkantlılar arasında “şâh-ı zend” 
(yaşayan sultan) olarak anılan Kusem’in mezarına Bâbür devrinde Mezarşah adı verilmiştir.

 Ali Kuşçu

Asıl adı Ali Bin Muhammed Türk gök bilimci, matematikçi ve dil bilimcidir. Gök bilimci ve kelam âlimi olan Ali Kuşçu, 
15. yüzyıl’da Semerkant’ta doğdu. Babası Muhammed, Timur İmparatorluğu Sultanı ve astronomu Uluğ Bey’in kuşçusu 
olduğu için, ailesi “Kuşçu” lakabıyla meşhur oldu. Küçük yaştan itibaren matematik ve astronomiye ilgi duyan Ali Kuş-
çu, Bursalı Kadızâde Rumî, Gıyâseddin Cemşîd ve Muînuddîn Kâşî’den matematik ve astronomi dersi aldı. Daha sonra 
bilgisini artırmak için Kirman’a gitti. Burada, Hall-ü Eşkâl-i Kamer (Ay Safhalarının Açıklanması) adlı risalesi ile Şerh-i 
Tecrîd adlı eserini yazdı. Ali Kuşçu, Semerkant ve Kirman’da eğitimini tamamladıktan sonra Uluğ Bey’in yardımcısı ve 
rasathanesine müdür oldu. 1449’da hacca gitmek istedi. Tebriz’de Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan, kendisine büyük 
saygı gösterdi ve Osmanlı Devleti ile barış görüşmelerinde yardımını istedi. Ali Kuşçu, Uzun Hasan’ın sözcülüğünü yap-
tıktan sonra II. Mehmed’in davetiyle İstanbul’a geldi. Osmanlı - Akkoyunlu sınırında II. Mehmed’in emriyle büyük bir 
törenle karşılanan Ali Kuşçu, Ayasofya Medresesine müderris oldu. Ali Kuşçu, 16 Aralık 1474 tarihinde İstanbul’da öldü.
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Semerkant’tan Buhara’ya giderken mecburen 6 saatlik bir karayolu çilesi çektik. Yollar çok 
bozuk ve polis kontrol noktalarıyla dolu. Başka bir ülkeye gidiyormuşsunuz gibi.

Şoförümüzden yolun durumundan dolayı biraz daha yavaş gitmesini istedik. Bize, bunun 
mümkün olamayacağını, zira Buhara’ya girişin belli saatler arasında yapılabildiğini dolayısıyla 
bir an önce şehre varmamız gerektiğini söyledi.

Yolculuk gerçekten kötüydü…

Ancak sabah olup gözümüzü açtığımızda tüm yorgunluğumuzu bir anda unutuverdik. 

Adı Sanskritçe’de Budistlerin tapınma yeri, Farsça’da ise gurur anlamına geliyor. Şehirde mut-
laka görülmesi gereken yerler arasında, kışlık resmi ikametgah olan Ark Kalesi, Yazlık Saray, 
İsmail Samani Türbesi bulunuyor. Kalenin karşısındaki Bolo (Yüksek) Havuz Camisi gerçek-
ten muhteşem bir yapı. 47 metre yüksekliğindeki Kalon (Büyük) Minaresi ve civarı şehrin en 
etkileyici kısmı. 288 kubbeli Kalon Camisi’ni Ruslar gübre deposu olarak kullanmış. 10 bin 
kişilik cami, günümüzde cuma ve bayram namazları için tercih ediliyor. 

BUHARA

Büyük müflisleriz köyünde ey şah,
Cemalinden kılarız şeyhenlillah...

BAHADDİN NAKŞİBENDİ HAZRETLERİ

Miladi 1318’de, Buhara yakınlarında Kasriarifan’da doğ-
du.  Doğduğu köyde bulunan ve dedesinin mürşidi olan 
Muhammed Semmasi tarafından manevi evlat olarak ka-
bul edildi. Muhammed Semmasi, beraberinde bulunan 
müridi Emir Külali’yi, Bahaddin Nakşibendi’nin tasav-
vuf terbiyesi için görevlendirildi. Emir Külali, Bahaddin 
Nakşibendi hazretlerinin henüz gençlik çağlarındayken 
sülukunu tamamladığını, artık Türk ve Tacik bütün şeyh-
lerden faydalanabileceğini söyledi.

Uzun süren çok yönlü müritlik devresini tamamladık-
tan sonra doğum yeri olan Kasrıarifan’a dönerek mürit-
lerini yetiştirmeye başlayan Bahaddin Nakşibendi, ikisi 
hac için olmak üzere üç defa Buhara’yı terk etti. Yine 
bir kez Kasrıarifan’dan ayrılarak hükümdar Muizzüddin 
Hüseyin’in davetlisi olarak Herat’a giderek hükümdarı 
ziyaret etti. Tasavvuf anlayışını ve tarikatının esaslarını 
hükümdara anlattı.

Bahaddin Nakşibendi Hazretleri, 2 Mart 1389 tarihinde 
vefat etmiştir. Cenaze merasiminde şu beytin okunmasını 
istediği rivayet edilmektedir:

Büyük müflisleriz köyünde ey şah, 
Cemalinden kılarız şeyhenlillah.
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Hoca Ahmed Yesevi

Hoca Ahmed Yesevi, 1093 yılında İsbicâb’da 
(şimdi Sayram) doğmuş, hayatının çoğunu Yesi’de 
geçirmiş ve 1166 yılında orada vefat etmiş bir Türk 
şair ve mutasavvıfıdır. Eş zamanlı Moğol saldırılarına 
rağmen bölgede İslam’ın yayılmasına öncülük etmiştir.

Türkistan Türklerinin İslam’ı kitleler hâlinde kabul etmeye 
başladığı 10. yüzyıl, Türk dünyası için tarihî bir dönüm nokta-
sı olmuştur. Bu yüzyıldan itibaren Türkler, kendilerine özgü bir 
İslamiyet anlayışını benimsemişlerdir.

Anadolu’ya hiç gelmemiş olmasına rağmen Anadolu’da da tanınan ve 
sevilen Ahmet Yesevi, yaygın olan kanaate göre, Mevlânâ, Yunus Emre 
ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi Anadolu ekollerini etkilemiştir.

Yesevi, Arapça ve Farsçayı çok iyi bilmesine rağmen eserlerini Türkçe ver-
miştir.

Hoca Ahmed Yesevi Türbesi, Büyük Timur İmparatorluğu döneminde 1389 yı-
lında Timur tarafından yaptırılmıştır.

Türk ve İslâm dünyasının ortak hazinesi ve kültür değeri olan bu Külliye’nin yenilen-
mesini, Kazakistan Devleti ile yapılan bir anlaşma sonucu Türkiye Cumhuriyeti üstlen-
miş ve 1993 yılında çalışmalara başlanmıştır. Öner Kabasakal’ın Başkanlığı döneminde 
TİKA uzmanlığı ile yenileme çalışmları 2002 yılında UNESCO tarafından dünya mirası ola-
rak kabul görmüştür.

Ssonsuz Ateş

Timur
Meydanı
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Türkiye’nin Afrika açılımı herhangi bir menfaat amacı gütmese de bu kıtanın ekonomik olarak önümüzdeki dönemlerde 
sunduğu fırsat göz ardı edilemez. Yine Ekonomi Bakanlığının verilerine göre 2020 yılında kıta GSYİH’inin 2,5 trilyon 
doları, kıtanın toplam dış ticaret hacminin de 1,5 trilyon doları aşması beklenmekte. 

Türkiye, Afrika ile tarihsel anlamda derin ve köklü bir ilişkiye sahip olmasına rağmen 1950 - 2000 yılları arasında Afri-
ka ülkeleriyle olan ilişkilerine ara verdi. Bu süreçte Afrika ülkeleri, Türkiye’den bekledikleri ilgi ve desteği göremediler. 
Tarihsel bağlara sahip olduğumuz bu kıtaya karşı ihmalkâr davranıldığı ve Osmanlıdan kalan mirasa sahip çıkılamadığı 
birçok uzmanın ortak görüşü... 2000’li yıllardan sonra ise artık Türkiye’nin Afrika’ya dönüşünden söz etmek mümkün 
hâle geldi. 

Türkiye “Afrika açılımı” noktasında yeni stratejiler belirledi.  Afrika ülkeleri ile Türkiye arasında yüksek düzeyli ziya-
retlerin gerçekleştirilmesi, sivil toplum kuruluşlarımız ve çeşitli uluslararası örgütler aracılığıyla kıta devletleri ile olan 
temasların artırılması, insani yardımların yapılması, Afrika’daki diplomatik temsilciliklerin sayısının artırılması, TİKA’nın 
bölge ülkelerinde yürüttüğü faaliyetler, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının Afrika ülkelerinde aktif 
olan STK’lara yaptığı proje destekleri ve Afrikalı öğrencilere sağlanan yüksek öğrenim bursları sayesinde Afrika’da gerçek 
bir “Türk açılımı” yaşanmakta.

Deniz DOĞAN
deniz.dogan@ytb.gov.tr

Ekonomik olarak 2003 yılında, siyasi olarak 2005 yılında başlatılan “Afrika Açılımı” 
meyvelerini vermeye başlıyor. Son yıllara kadar Afrika’ya baktığında kuzeyden öteyi 
görmeyen Türkiye, teleskoplarını Sahra altı Afrika’ya yönlendirdiğinde 1 milyar insanın 
yaşadığı coğrafyayı “yeniden” ekonomik ve siyasi olarak keşfetti.

Ekonomi Bakanlığının bilgilerine göre Afrika’nın GSYİH’i, 2003 yılında 830 milyar dolar 
olan 2011 yılı itibariyle 3,1 trilyon dolara yaklaşmış bulunmakta. Ekonomik tahminlere göre 
gelecek 10 yıllık ve daha uzun dönemde Afrika ülkelerinde şehirleşen, tüketim yapan 
nüfusun artması, tarım yapılan alanların çoğalması, endüstrileşme, doğal kaynaklardan 
sağlanan gelirin artması ve bunların sonucu olarak büyümenin sürmesi kaçınılmaz 
olarak görülüyor.

Türkiye’nin Afrikaya 

DÖNÜŞÜ
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Ekonomi Bakanlığı tarafından 2003 yılında “Afrika Ülkeleriyle Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi” kabul edi-
lerek Afrika ülkeleri ile ekonomik münasebetlerin ilerletilmesi amaçlanmıştır. Bunun sonucu olarak Afrika’da yeni ticari 
müşavirlikler açılmıştır. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Afrika ile geleneksel olarak iyi ilişkiler içinde olduğunu, bu ilişkilerin ta-
rihin derinliklerine kadar gittiğini, ancak siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin mevcut potansiyeli yansıtmaktan uzak 
olduğunu ve bunları yeniden canlandırmayı, daha da ileriye götürmeyi arzuladığımızı ifade etmiş, bu bakımdan 2005 yılı 
Türkiye’de “Afrika Yılı” olarak ilan edilmiştir. Aynı yıl Türkiye, Afrika Birliği toplantılarına gözlemci üye olarak katılma 
hakkını elde etmiştir.

Türkiye’nin Afrika’ya yönelik girişimleri arasında en önemlisi sayılan gelişme ise Ağustos 2008’de İstanbul’da toplanan 
“Türk-Afrika İşbirliği Zirvesi” olmuştur. Zirveye, 49 Afrika ülkesinden, 6 devlet başkanı, 5 devlet başkan yardımcısı, 7 
başbakan, 1 başbakan yardımcısı, 14 dışişleri bakanının katılması, Türkiye’nin Afrika konusunda ortaya koymuş olduğu 
yapıcı çabaların teyit edilmesini de beraberinde getirdi.

Türkiye Bölgenin Yeni Lideri Olabilir mi?

Afrika’nın büyük bölümü, Fransa’nın doğrudan ya da dolaylı kontrolü altında. İrili ufaklı 20 civarında ülkenin resmî di-
linin Fransızca olması bunun bir göstergesi adeta. Benin, Çad, Burkina-Faso, Brundi, Cibuti, Fildişi Kıyısı, Gabon, Gine, 
Kamerun, Kongo, Madagaskar, Mali, Nijer, Reunion, Orta Afrika Cumhuriyeti, Togo, Ruanda, Senegal ve Demokratik 
Kongo gibi zengin yer altı ve yerüstü kaynaklarına sahip bu ülkeler, bugünlerde Türkiye’nin de radarına girmiş durum-
dalar.

Bunun bir doğal sonucu olarak Türkiye Cumhuriyeti tarafından, Fransa’nın çok çok önceleri yaptığı Afrika açılımı ve 
bölgedeki gücüne karşılık, Sahra’nın güneyindeki ülkeler ve Batı Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizin güçlendirilmesi ve bu 
ülkelerdeki mevcut temsilciliklerimizin sayısının artırılmasına karar verildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
Türkiye’nin Afrika ile geleneksel olarak 

iyi ilişkiler içinde olduğunu ifade etti.
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Bu çerçevede Darüsselam (Tanzan-
ya) Büyükelçiliğimiz 18 Mayıs 2009, 
Abidjan (Fildişi Sahili) Büyükelçiliği-
miz 15 Kasım 2009, Yaounde (Kame-
run) Büyükelçiliğimiz 15 Ocak 2010, 
Akra (Gana) ve Bamako (Mali) Büyü-
kelçiliklerimiz1 Şubat 2010, Kampala 
(Uganda) Büyükelçiliğimiz 28 Şubat 
2010, Luanda (Angola) Büyükelçili-
ğimiz 2 Nisan 2010, Antanavarino 
(Madagaskar) Büyükelçiliğimiz 21 
Nisan 2010, Lusaka (Zambiya) Büyü-
kelçiliğimiz 15 Şubat 2011, Maputo 
(Mozambik) Büyükelçiliğimiz 15 Mart 
2011, Nuakşot (Moritanya) 15 Nisan 
2011 ve Harare (Zimbabve) Büyükel-
çiliğimiz 30 Nisan 2011, Libreville 
( Gabon ) Büyükelçiliğimiz 7 Ocak 

2013 tarihinde faaliyete geçmiş olup hâlen Afrika’da 31, Sahra’nın güneyindeki Afrika’da ise 20 Büyükelçiliğimiz mev-
cuttur. Büyükelçilik açılması kararı alınan Gine, Burkina Faso, Nijer, Çad, Gambiya ve Namibya temsilciliklerimizin de 
önümüzdeki dönemde faaliyete geçmesi öngörülmektedir. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2013 yılının ilk gezisinde,  Batı Afrika’nın üç ülkesine; Gabon, Nijer ve Senegal’e 300’e 
yakın iş adamıyla çıkarma yaptı. Bu son ziyaretin yapıldığı üç ülke de Fransa’nın doğrudan kontrolü altında. Fransız ırkıyla 
uzaktan yakından bir alakaları olmayan üç ülkenin de resmî dili Fransızca. 

Başbakan Erdoğan, Gabon Meclisinde yaptığı konuşmada Afrika kıtasının geçmişte nasıl sömürüldüğüne, nasıl talan 
edildiğine vurgu yapmış ve Türkiye’nin bu coğrafya ile ilgilenmesinin farklarını ortaya koymuştur. Zamanı geldiğinde 
tarihin, Afrika’nın elmaslarını, altınlarını, yer altı zenginliklerini, hatta doymayıp insanlarını alanlara, geride kalanları ise 
yoksulluğa terk edenlere hesabını mutlaka soracağını ifade etmiştir.

82  | ARTI 90 |  OCAK 2013

ARTI_90_SAYI5.indb   82 28.03.2013   11:29:07



Türkiye, Afrika’da ekonomik ve ticari ilişkilerini geliş-
tirebileceği önemli fırsatlara sahip. Sahra altı Afrika ile 
yapılan ticaretimiz 2000 yılında 800 milyon dolar seviye-
sindeyken, 2012 senesinde kıtayla toplam ticaret hacmi 
yaklaşık 12 milyar dolar seviyesine yükseldi. Ancak 800 
milyar dolar ticaret hacmine sahip Afrika’nın ticaretinde 
Türkiye’nin payı hâlen yüzde 2’ler seviyesinde seyrediyor.

Ekonomi Bakanlığı, Afrika ile Ticari ve Ekonomik İliş-
kilerin Geliştirilmesi Stratejisi çerçevesinde temel amaç-
lar olarak Türkiye’nin, Afrika ülkelerinin toplam ti-
careti içindeki payının üç yıllık bir dönem sonunda % 
3’e çıkarılması, (2011 yılı itibariyle Türkiye’nin, Afrika 
ülkelerinin toplam dış ticareti içindeki payı % 1,5’tur.), 
Türkiye’nin dış ticareti içinde Afrika ülkelerinin payının 
ise üç yıllık bir dönem sonunda % 10’a çıkarılması, (2011 
yılı itibariyle Afrika ülkelerinin, Türkiye’nin toplam dış 
ticareti içindeki payı % 5, 2012 yılı Ocak-Kasım dönemi 
itibariyle ise %5,8’dir.) ve Türk KOBİ’lerinin bölge ülkelerine açılımlarının sağlanması gibi hedefler belirledi. Afrika’ya 
dönüş hamlesi başlatan Türkiye, eğitim, sağlık, alt yapı, inşaat, gıda yatırımları ve insani alanlarda ortaya koyduğu faa-
liyetler ile Afrika’daki varlığını güçlendirmek istemektedir. Aynı şekilde Afrika ülkeleri de bugün itibariyle Türkiye’nin 
teknik ve ekonomik gelişmişliğinden ve tecrübelerinden faydalanmak istemektedir. Bu doğrultuda Türkiye, Afrika ülke-
leriyle olan ilişkilerinde sömürgeci bir geçmişe sahip olmamanın verdiği avantajını sonuna kadar kullanacağa benziyor.

Başbakan Erdoğan, Gabon Meclisinde yaptığı konuşmada Afrika kıtasının 
geçmişte nasıl sömürüldüğüne, nasıl talan edildiğine vurgu yapmış ve 
Türkiye’nin bu coğrafya ile ilgilenmesinin farklarını ortaya koymuştur.
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Sarp Sınır Kapısı’ndan sadece 20 km mesafede olan Batum, yeşilliği, denizi ve sıcak 
insanlarıyla yüzünüzde tebessüm bırakan bir şehir.

Batum’da olmak, yabancı bir yerde olduğunu hissetmemek demek gerçekten. Doğudaki sınır 
komşumuz Gürcistan’ın Acara Özerk Cumhuriyetinin yönetim merkezi ve Kafkasya bölgesinin 
en önemli Turistik merkezlerinden biri olan Batum’u, şehre gelen turistler, Kafkasya’nın Paris’i 
olarak da tanımlıyor.

Çoruh Nehri’nin taşıdığı alüvyonlarla oluşmuş geniş ve ve-
rimli bir ovanın üzerine kurulmuş olan Batum, son yıllarda 
çektiği yabancı yatırımlarla, özellikle de Türk iş adamları-
nın yaptığı yatırımlarla dünya turizminde kendisine önemli 
bir yer edinme yolunda sağlam adımlarla ilerliyor.

Batum, içinde birçok etnik ve dinî unsuru barındıran bir 
kültür mozaiği aslında. Çoğunluğu oluşturan Acara Gür-
cülerinin yanı sıra, Ruslar, Ermeniler, Yunanlılar, Abhazlar, 
Ukraynalılar, Osetler ve Türkler de yaşıyor.  Bu da şehirde 
farklı dinlerin mabetlerine can vermiş. Orta Cami, Ermeni 
Kilisesi, Katolik Kilisesi, Saint Nikolas Kilisesi ve Sinagog 
haricinde birçok Ortodoks Kilisesi de şehirde mevcut.

Acara Gürcülerinin büyük kısmı, Osmanlılar döneminde 
Müslüman olmuşlar. İslamiyet’i kabul etmelerindeki en 
büyük etken ise hiç şüphesiz Osmanlının âdil ve hoşgörü-

lü yönetimi olmuş. Osmanlı medeniyetinin bir parçası olan 
Acaralı Gürcü Müslümanlar, millî kültürlerini korumaları-
nın yanı sıra, Osmanlı medeniyetinin oluşturulmasında da 
büyük rol oynamışlar. 

Acara Müslümanlarında da mevlit geleneğinin çok yaygın 
olduğunu öğreniyoruz. Mevlit geleneği, Sovyetler dönemin-
den itibaren halkın İslam’a bağlılığının en büyük gösterge-
lerinden biri olmuş.  Ölenlerin arkasından, 40 ve 52. gece-
lerde mevlit okutuluyor. Eskiden Osmanlı Türkçesi olarak 
okunan mevlit günümüzde Gürcüce olarak da okunuyor-
muş. Mevlide katılan davetlilere yemek verilmesi, Müslü-
man Gürcü gelenekleri arasında yer alıyor. Gürcü Müslü-
manlar resmi nikâhın yanı sıra dinî nikâh yaptırıyorlar. Dinî 
nikâhlar camide de kıyılıyor.

Gezi Rehberi

Ahmet ALEMDAR
ahmet.alemdar@ytb.gov.tr

Bir Kültür Mozaiği

BATUM
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Muhteşem kalem işi süslemeleriyle bir Osmanlı eseri: Orta Cami

Şehrin ziyaret edilmesi gereken mekânlarından 
biri de Osmanlı yadigârı Orta Cami. 1886 yı-
lında Acara Beyi Arslan Bey tarafından yap-
tırılan cami, içerisindeki muhteşem kalem 
işi süslemeleriyle abidevi bir eser niteliğinde. 
Günlük olarak 150-200 kişilik bir cemaa-
ti var.  Batum şehir merkezinde ezan içeri-
de okunurken köylerde aşikâr okunabiliyor. 
Özellikle cuma ve bayram namazlarında ce-
maat camiye sığmıyor. 

Acara köylerinde İslam, coşkulu bir şekilde 
yaşatılıyor.  Geleneklere sıkı sıkı bağlı bazı 
köylerde takkesiz namaz kılınmadığı gibi, 
dua bitimine kadar camiden çıkılmıyor. Ra-
mazanda ise önce namaz kılınıp sonra iftar 
açma geleneği yaygın.

Osmanlı döneminde Batum’da yapılan en 
önemli dinî eserlerin başında 1869 yılında 
yaptırılan Batum Aziziye Camisi gelmektedir. 
“Aziziye Camisi” ismini 32. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz’den alır, dönemin Trabzon Valisi Emin Muhlis Paşa tara-
fından, Batum Liman mahallesi’nde padişah adına yaptırıldığı için Aziziye Camisi olarak isimlendirilmiş. 

Cami, uzun yıllar ibadet edilen bir mekân olarak kalmış ise de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde yöneti-
ciler tarafından yıktırılmış.

“Ali ve Nino” heykeli ilgi çekiyor

Batum’da en dikkat çeken eserlerden biri de Tamar Kvesitadze tarafından metalden 
yapılmış “Ali ve Nino” heykeli. Heykelin kadın ve erkek figürleri birbirine doğru 
hareket ediyor ve her sekiz-on dakikada bir birleşiyorlar. Heykel Gürcistan’ın “Ali 
ve Nino’nun Aşkı” adı ile efsaneleşmiş âşıklarını yansıtan bir eser. Aynı zamanda 
bu heykeller, Gürcistan ve Azerbaycan’ın dostluğunu temsil ediyor. Kurban Said’in 
kaleme aldığı Ali ve Nino romanı yüzyılın ölümsüz aşk romanlarından biri olarak 
kabul ediliyor. Hikayeye göre Azerbaycanlı Ali ve Gürcistanlı Nino okul yıllarında 
birbirlerine âşık olurlar. Roman, farklı dinlerine, kültürlerine ve savaşa rağmen bi-
rebirlerine tutku ile bağlı kalan iki aşığın öyküsüdür. Doğu ile Batı arasındaki sınırı 
kaldırmak kadar imkânsız bir aşkın hikâyesi. Birinci Dünya Savaşı ve Rus Devrimi 
boyunca, Azerbaycan’ın da bağımsızlık savaşı verdiği bir ortamda Ali, Asyalı atala-
rının inançlarıyla Nino’ya olan bağlılığı arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyor.

Batum’da, Avrupa mimarisinin Gürcü kültürüyle harmanlanmış eserlerine sıkça 
rastlıyoruz. Bunun en büyük örneklerini Piazza meydanında görüyoruz. Meydanda 
neredeyse her köşe başında bir heykelle karşılaşıyoruz. Avrupa Meydanı’nda yürür-
ken Astrolojik Saat’i önümüzde buluyoruz. Saatin, güneşin, ayın, burç yıldızlarının 
ve gezegenlerin zaman içindeki konumunu hesaplamak için kullanıldığını öğreni-
yoruz. 

Turistlerin oldukça rağbet gösterdiği yerlerden biri de Tiyatro binasının bulunduğu 
meydanın üzerindeki Neptün heykeli. Heykeli çevreleyen havuzun etrafında turist-
ler bolca fotoğraf çektiriyorlar.

Batum’da sahilde 15 km boyunca uzanan bir bulvar var. Bu alanda kendine özgü bir 
mimariye sahip evlendirme dairesi, çeşitli bitkilerle çevrilmiş dinlenme alanları ve 
birçok heykel bulunuyor. Bulvar üzerinde yürürken İzmir’deki Saat Kulesi benzeri 
bir kuleyle karşılaşıyoruz. Kulenin adı, Chacha Kulesi.
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HAÇAPURİ
Her Yerde!

YEŞİLİN
Doyumsuz Güzelliği

Batum tabiat güzellikleri anlamında da çok etkileyici. Beş 
kıtadan gelen bitkilerin olduğu dünyanın dördüncü en 

büyük botanik bahçesi, yaylaları ve doğal güzellikleri ile 
özellikle doğa sporları yapanlar için önemli destinasyonlar 

arasında. Batum’da şelalelere, derelere, ağaca, ormana 
kısacası doğaya doyuyorsunuz. Batum ormanlarında 
yürürken o güzel kuş sesleri mükemmel denizi, dağ 

manzarası ve yeşilliklerin içerisinde huzurla doluyorsunuz. 

Batum’un hangi köşesine giderseniz gidin bizdeki 
dönerciler misali haçapuri yapan yerlerle karşılaşıyorsunuz. 
Merkezdeki Kutaisi Caddesi üzerinde Türk çayı içebiliyor, 
Türk yemekleri ve tatlılarından tadabiliyorsunuz.

Geleneksel Gürcü mutfağının örneklerinden biri olan  
“haçapuri” peynirli pidenin daha kalın hamurlu hâli 
gibi. Fırında pişerken peyniri eridikten sonra ortasına bir 
yumurta kırılıyor. Yumurta kırıldıktan birkaç dakika 
sonra fırından çıkartılıyor. Üzerine tereyağı konulduktan 
sonra da dış kabuğundan parçalar koparılarak yağa ve 
yumurtaya banılarak yeniyor. Batum’da içecek olarak 
da zengin seçenekler mevcut. Tamamen doğal meyve 
sularından özellikle armut suyu Türk turistler tarafından 
çok tercih ediliyor.

*Elviye-i Selâse’den biri

*Elviye-i Selâse (Üç Sancak), Osmanlı döneminde Batum, 
Kars ve Ardahan sancaklarına verilen ad.

Batum, tarih boyunca her dönem Kafkasya bölgesinin en 
stratejik yerlerinden biri olmuş. Trabzon İmparatorluğunun 
1461’de Fatih tarafından ortadan kaldırılmasından sonra 
Gürcistan sürekli olarak Osmanlıların akınlarına uğramış. 
1578’de başkent Tiflis ve bütün Transkafkasya, Osmanlıla-
rın eline geçmiş. 16. yüzyılda Osmanlı egemenliğine giren 
Batum, 300 senelik Osmanlı hâkimiyetinden sonra 1877-

78 Osmanlı-Rus Savaşında Rusya’nın işgaline uğramış ve 
Rusya’ya bırakılmış.

93 Harbi’nde (1877 – 1878 Osmanlı Rus Savaşı) Batum 
ve Artvin’in (Livane) savunmasında Osmanlı kuvvetlerinin 
önemli bir kısmını bölge halkından oluşturulan kuvvetler 
teşkil etmiş. Rusların karadan ve denizden saldırılarını püs-
kürtmeyi başardıklarından Artvin ve Batum bölgelerine 
Ruslar girememişler. Ancak Osmanlı ordularının, Rumeli 
cephesinde Rus orduları karşısında aldığı ağır mağlubiyetin 
bedelini, Batum ve Artvin bölgesi halkı da ödemek zorun-
da kalmış. Savaşın sonunda yapılan Ayastefanos ve Berlin 
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ACARA
Özerk Cumhuriyeti

Türk yatırımları hızla artıyor.

Ortak tarih ve kültür mirasını paylaştığımız Acara ve Batum bölgesiyle yoğun kültürel, insani ve ekonomik ilişkilerimiz 
karşılıklı iyi niyet çerçevesinde her boyutta gelişmeye devam ediyor. Gürcistan ile Türkiye arasında 10 Aralık 2011 ta-
rihinde başlayan kimlik kartıyla seyahat uygulaması sonucunda, Sarp Sınır Kapımızdan her gün binlerce Türk ve Gürcü 
vatandaşı geçiş yapıyor. İki ülke arasında vize ve pasaporta ihtiyaç duyulmadan seyahat edilebilmesi, turizm potansiyelinin 
ve ticari ilişkilerin karşılıklı olarak artmasına çok büyük katkı sağlıyor. Batum Havalimanı, hem Batum’a (dış hat) hem 
sınır ilçemiz Hopa’ya (iç hat) giden yolculara hizmet veriyor. Acara, aynı zamanda ülkemizin Kafkasya ve Orta Asya’yla 
ticari ilişkilerinde önemli bir geçiş noktası. Her gün yüzlerce tır Sarp Sınır Kapısından geçerek Türk ihraç ürünlerini 
Avrasya’ya taşıyor. 

Eski Acara Özerk Cumhuriyeti Hükûmet Başkanı Levan Varshalomidze, 2012 yılı Ekim ayında henüz Hükûmet Başkanı 
olduğu dönemde verdiği bir demeçte, Acara’daki yatırımların yüzde 60’a yakınının Türk yatırımcılar tarafından yapıldı-
ğını dile getiriyor. Fabrika, otel, restoran ve daha birçok alanda yatırım yapan Türk iş dünyası, yatırımlarını her geçen yıl 
arttırarak devam ettiriyor. Levan Varshalomidze’nin eski danışmanı Osman Çalışkan Mjadze, bir Türk gazetesine verdiği 
demeçte, Türk iş adamlarının 2006 yılından itibaren bölgeye yaptıkları yatırımların 1,5 milyar doları bulduğunu açıkla-
mış. Yapılan bu yatırımların 10.840 kişiye iş imkânı sağladığını da belirtiyor.

Kaynaklar

Dr. Muammer Demirel, Artvin ve Batum Göçmenleri (1877-1878 Osmanlı – Rus Savaşı’ndan Sonra), Atatürk Üniversitesi 
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 40, Erzurum 2009

Fahrettin Çiloğlu, 100 Yıl Önce Türkiye’de Gürcü Köyleri,  Tarih ve Toplum, Haziran, 1992.

Kurban Said, Ali ve Nino, Everest Yayınları, 2004.

http://www.sabah.com.tr/Gundem/2012/10/26/turk-sirketleri-batumu-ihya-etti Erişim: 15.01.13

http://www.sabah.com.tr/Gundem/2012/10/25/batumda-turk-bahari?paging=1 Erişim: 15.01.13

Antlaşmalarında savaş tazminatı olarak Rusya’ya doğuda 
bulunan üç Osmanlı sancağı Kars, Ardahan ve Batum 
verilmiş. Kars ve Ardahan sancakları savaş sırasında Rus-
lar tarafından işgal edilmiş bölgeler. Batum sancağı ise 
savaşta işgal edilememiş olmasına rağmen antlaşma ge-
reği Rusya’ya terk edilmiş. Bölge halkı, işgali tanımaya-
caklarını ve işgale karşı silahla karşılık vereceklerini ilan 
etmişler. Ancak Osmanlı birliklerinin Batum sancağını 
boşaltma hazırlıklarına başlaması ile halk, direnme fikrin-
den vazgeçmiş ve Ruslar, 7 Eylül 1878 tarihinde Batum’a 
girmişler. 93 Harbi sonrası Artvin ve Batum (Acara*) böl-
gesinden göç edenler, resmî Osmanlı belgelerinde daha 
çok Batum muhacirleri olarak yazılırmış.

* Batum birinci meclise 5 tane milletvekili göndermiş.

Acara bölgesi* 1. Dünya Savaşı sırasında Rusya bölgeden 
çekilince, Bretlitovsk Antlaşmasıyla Osmanlı Devletine 
geri verilmiş fakat Mondros Mütarekesi’yle de önce İngi-
lizlere, 13 Ekim 1921 tarihinde Türkiye ile Azerbaycan, 
Gürcistan ve Ermenistan arasında imzalanan Kars Antlaşması ile de Gürcistan’a bırakılmış.

*Acara Özerk Cumhuriyeti’nin özerkliğinin 1921 Kars Anlaşması ile belirlenmesinin ardından açılan Batum Başkonsolosluğumuz 
1922 yılından bu yana faaliyetine kesintisiz devam etmektedir.
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“Türkiye ortak modelimiz. Türkiye’nin ne kadar önemli bir ülke olduğu, Ortadoğu’da yaşanan demokratikleşme 
sürecinde bir kez daha belli oldu. Türkiye, demokrasiye ulaşmak isteyen ülkelerin modelidir. Ayrıca, Türkiye’nin 
yaşamış olduğu deneyimlerden bütün dünyanın yararlanması gerekmektedir.”

“Eskiden, Amerikan veya Avrupa filmlerini ve dizilerini izliyorduk. Bugün yalnız bölgemiz değil, bütün dünya 
Türk dizilerini takip ediyor. O diziler aracılığla Türkiye’yi yakından tanıyor. Türkiye’nin yakın gelecekte, bu 
gücüyle çok daha büyük işler başaracağına inanıyorum.”

“Türk kadınının eğitim ve çalışma alanındaki özgürlüğü hepimiz için örnektir. Türkiye, nüfusunun tamamını 
kalkınmasında kullanabiliyor. Bu çok önemli. Bence Müslüman kadın, yüzünü çağdaşlığa dönmüş, ailesinde 
ve ülkesinde dengeleri sağlayan çok özel bir varlıktır…”

Bu kez yolumuz Körfez’in incisi Katar’ın başkenti Doha’ya düştü. Lüks arabala-
rın doldurduğu bir caddede Binbir Gece Masalları’ndakine benzeyen ve kilomet-
relerce uzanan sahil şeridi El-Korniş, Doha’nın en güzel manzarasını izleyebile-
ceğiniz bir yer. Burada, şehrin gökdelenlerinin bulunduğu bir manzara karşılıyor 
sizi. 

Küçük bir Körfez ülkesi olan Katar, 155 bin km karelik yüzölçümüne sahip, 
karadan tek komşusu ise Suudi Arabistan. Basra Körfezi’nin merkezinde olması 
sebebi ile jeostratejik açıdan da önemli bir ülke. 

MÜSLÜMAN KADINININ 
STATÜSÜ Merva ORHAN   merva.orhan@ytb.gov.tr

Katar Kraliyet Ailesi’nin Üçüncü Sıradaki Prensesi

H.E. Sheikha Aisha Bint Faleh Bin Nasser Al-Thani
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Toplam nüfusu yaklaşık 2 milyon olan Katar’da Arap 
nüfus sadece 300 bin civarında. Nüfusun büyük bir bölü-
münü çalışmak için Katar’a gelen Pakistan, Hindistan ve 
Bangladeşli işçiler oluşturuyor..

Modern yaşama geçiş süreci… 
Küçük bir ülke olmasına ve nüfusun azlığına karşın özel-
likle doğal gaz üretimi ve endüstrinin gelişmesiyle birlik-
te iddialı bir şekilde hızla ilerleyen Katar, şu an Dubai ile 
yarışıyor. Eski küçük evlerin yerini şimdilerde gökdelenler 
ve rezidanslar süslüyor. Kısacası, Katar ekonomik gelişim, 
siyasi ve hukuki reform sürecine paralel olarak dış dünyaya 
da yoğun bir şekilde açılma ve dış dünyada söz sahibi olma 
stratejileriyle hızla ilerliyor. 

Türkiye “model” ülke… 
Arap halkının çok büyük bir bölümü, “Arap Baharı” ül-
kelerinin, siyasi sistemleri için Türkiye’yi model alması 
gerektiğine inanıyor. Kraliyet ailesinden aynı zamanda 
Doha Akademisi ve Al- Faleh Grubunun kurucusu Pren-
ses H.E. Sheikha Aisha bint Faleh bin Nasser Al-Thani 
ile yaptığımız söyleşi, Türkiye’nin, Arap halkına özellik-
le Arap Baharı’ndan sonra model olduğuna ve Arapların 
Türkiye’nin barışçıl yaklaşımını örnek almaları gerektiğine 
dikkat çekti. Türkiye ve Katar arasındaki ilişkilerin sağ-
lamlığından dolayı da ayrıca şanslı olduğuna vurgu yapan 
Al- Thani: “Bu durumdan biz ülke olarak çok mutluyuz, 
umarım ilişkilerimiz hiç bozulmadan devam eder. Ve ina-
nıyorum ki Türkiye ile  Katar arasında başta ekonomi ol-
mak üzere daha birçok alanda güzel şeyler olacak.” dedi.

Türkiye’nin deneyimi önemli…
Prenses H.E. Sheikha Aisha, dünyanın Türkiye’den öğre-
neceği çok şey olduğunu ve bu duruma gelişin Türk kadın-
larının elleriyle olduğunu söyledi. 

“Ne zaman Türkiye’ye gitsem kendimi ikinci evime gelmi-
şim gibi hissediyorum. Hiç yabancılık çekmiyorum ve her 

fırsatta Türkiye’ye gelmek için yol gözlüyorum. Gözlem-
lediğim kadarıyla da Türk kadınının başarısı hızla artıyor. 
Her alanda Türk kadınlarının başarıları konuşuluyor. Bu, 
bir kadın olarak gurur verici bir durum. 

“Türkiye laik ve demokratik bir ülke olarak kurulduğu 
günden beri kadınlar, daha iyi eğitim alarak birçok dal-
da üst noktalara geldiler. Bu gelişim sürecinin bir sonucu 
olacak. Kadınlar, politika, iş dünyası ve pek çok dalda iyi 
noktalarda görmek, Türkiye’nin insan kaynağı açısından 
büyük bir kazancı olacak.”

Türk dizilerini seviyoruz… 
Türk dizilerinin, Körfez ülkelerindeki yükselen tanıtım 
katkısından da söz eden Prenses Al- Thani, “Televizyon 
izlemeye çok fırsatım olmuyor ama fırsat buldukça Türk 
dizilerini kaçırmamaya özen gösteriyorum. Biz, yıllarca 
Hollywood filmleri izledik ya da Avrupa dizileri. Ama şim-
di nerdeyse tüm dünya Türk dizilerini ve filmlerini izliyor. 
Bu vesile ile Türkiye’yi tanımış oluyorlar. Bu, çok önemli 
bir gelişme. Ve Türkiye bence bu konuda çok daha ciddi 
adımlar atacaktır kanaatindeyim.” 

Al- Thani, Türk kadınlarının yanı sıra Müslüman kadının 
statüsü hakkında da şunları söyledi: “Müslüman kadın ba-
şarılı olmalı, her alanda. Bu her şey olabilir. Çok küçük bir 
şey yapıyorsa bile bunu sonuna kadar başarıyla götürme-
lidir.” 

Katar, diğer körfez ülkelerine göre kadın hakları konu-
sunda daha çok atılım yapmış ve buna Sheikha Aisha’nın 
katkıları büyük. Özellikle kadınların eğitimleri konusunda 
ciddi adımlar atan Al-Thani, bu konuda ne kadar hassas 
olduğunu ve eğitime verdiği önemi her fırsatta vurguluyor. 

Aynı zamanda Doha Akademisinin kurucusu ve eğitimci 
olan Al-Thani, Müslüman kadının eğitim konusunda da 
kendini geliştirmesine önem veriyor. Bu vesile ile Katar 
Vakfı tarafından her yıl binlerce öğrenciye burs verilerek 
eğitime destek sağlanıyor.
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Müslüman kadın denge unsuru olmalı…
“Müslüman kadın dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen, evinde oturup çocuğuna bakan, ev işi yapan kişi olurdu hep. Ama 
artık durum değişti. Müslüman kadının bir statüsü var ama bunun için biraz daha güçlenmeli. Mesela çeşitli sempozyum-
lar düzenleniyor. Kadınlarımız bunlara mutlaka katılmalı. Bu tür sempozyumları arttırmalıyız. Politikada kadınlarımız şu 
an güçlü  durumda ama daha çok güce, bilgi ve tecrübeye ihtiyacımız var.”

“Evet, Müslüman kadın her alanda güçlü olmalı. Ama bu şu demek değildir ki evine, çocuğuna bakmayacak, onlarla il-
gilenmeyecek. İşte bu durumda kadına erkekten iki kat fazla görev düşüyor. Kadın hem başarıyı yakalayacak hem de aile 
dengesini, koruyacak. O yüzden ‘denge’ unsurunu iyi yakalamamız gerekiyor. 

O, Katar Kraliyet Ailesi’nin üçüncü önemli prensesi H.E. Sheikha Aisha bint Faleh bin Nasser Al-Thani. Evet, o bir prenses 
ama aynı zamanda eğitimci ve öğretmen. Aynı zamanda  7 çocuk sahibi bir anne. Üstelik “Kraliyet ailesinden olmam, ailem-
den önemli değil.” diyen bir anne. Çalışan, üreten, dünyayı dolaşan, ders veren ama aynı zamanda da çocuklarına vakit ayırıp 
onlarla beraber Türk dizilerini izleyen bir anne. Onu yıllar öncesinde tanımıştım. Değişikliğe uğramayan ender insanlardan. 
Mütevazı kişiliği, Türk insanına olan güveni ile Türk halkının gönlünü çoktan kazanmış bir isim.

Başarılı kadın çalışmalı… 
“Ev ve iş arasında seçim yapmadan ikisini aynı anda götürebilmek belirli bir özen ve gayret ister. Kadın yönetici olmak, 
bu anlamda daha fazla çalışma temposu, daha fazla iletişim ve sebat gerektiriyor. Kadınların zaman yönetimi, iş disiplini 
ve sorumlulukları yerine getirme anlamında gerçekten güçlü yönlerinin olması gerekiyor. Profesyonelliğe her zaman önem 
vermişimdir. İş hayatında kadın, ne yazık ki özlenen düzeyde yerini alamamış durumda. Daha az sayıda kadının iş hayatına 
girmesi nedeniyle yönetici pozisyonunda bayan görmek de ister istemez daha az gerçekleşiyor. Bizler yönetici sıfatıyla, bu 
durumu biraz daha geliştirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyor ve tüm dünyadan kadınların katılımlarını sağlamaya 
çalışıyoruz.”

“Gelişmiş ülkelerde olduğu kadar, gelişmekte olan ülkelerde de kadınların geleneksel rollerinden sıyrılıp farklı görevler 
üstlendiği bir döneme geçiyoruz. Bunun globelleşmeyle ilintisi oldukça fazla elbette. Ben konumum itibariyle ve eğitimci 
kimliğimle galiba bu statüden ayrılan nadir insanlardanım. Evet, belki çok koşturuyorum; kendimi sürekli havada bulu-
yorum ama eğer bir yerlerde, birilerine, bir şeyler verebiliyorsak ne mutlu bize.”
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ÖĞRENCİ HİKÂYELERİ
Hasan ER    hasan.er@ytb.gov.tr

Adna ABDUKİÇ / BOSNA HERSEK

“Türkiye’de birey olmayı öğrendim, büyüdüm.”

Adna, Saray Bosna doğumlu bir Boşnak. Ailesiyle 
birlikte 17.000 nüfuslu bir kasaba olan Breza’da ya-
şıyor. Babası kasabaya fazla uzak olmayan Başkent’te 
çalışıyor, annesi ise Breza’da bir fabrikada. Kardeşi, 
Bosna’da mimarlık fakültesinde okuyor.  

Adna’nın Türkiye hikâyesi yakın bir arkadaşının 
tavsiyesiyle başlıyor. 3 yıl önce arkadaşı, Türkiye’de 
burslu okumak için sınava başvururken onu da ikna 
ediyor ve birlikte giriyorlar, kaderini değiştirecek sı-
nava. “Daha önce Türkiye’de okumayı pek düşün-
memiştim ama arkadaşımdan sınavı öğrendikten 
sonra ciddi bir şekilde planlamaya başladım.” diyor 
Adna. Aslında ülkesinde üniversite okumak için ha-
zırlık dersleri bile almaya başlamış ama bursu kazan-
dığını öğrenince Türkiye’yi tercih etmiş. “Bosna’da 

okumak insana fazla avantaj sağlamıyor. İmkânlar 
çok kısıtlı. Ancak burada alacağım eğitim ve diplo-
ma ile ülkemde daha rahat bir yaşam kurabileceğimi 
biliyorum.” Babası Adna’nın yakaladığı bu güzel fır-
satı kaçırmasını istemiyor, annesi de kızının geleceği-
ni düşünerek biraz üzülse de razı oluyor Türkiye’ye 
gitmesine. 

İlk sene Türkçe hazırlık için İzmir’e yerleşiyor. “İz-
mir, kültürü ve insanlarıyla bizim oralara çok ben-
ziyor. Alışma dönemimde bunun çok yardımını gör-
düm ancak yine de Türkiye’de Ankara’dan başka bir 
şehirde yaşayamayacağımı düşünüyorum.” diyor.  
Adna, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
İşletme bölümü 2. sınıf öğrencisi şu anda. “İlk yılın 
sonunda üniversitelerin belirlenmesi için bir sınava 
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girdim ve Mülkiyeyi kazandım. Gazi Üniversitesinde 
okuyan bir arkadaşımdan bilgi aldım. Okumaya baş-
lamadan önce pek bir bilgim olmadığını itiraf etme-
liyim. Ama daha sonra gördüm ki çok iyi bir tercih 
yapmışım.”

Şu anda bir yandan da geçtiğimiz yıl kurulan 
Genç Boşnaklar Derneğinde çalışıyor. “Amacımız 
Türkiye’de, Bosna Hersek’ten gelmiş öğrencileri bir 
araya getirmek, onların sorunlarına çözüm üretmek 
ve bilgilendirici faaliyetler gerçekleştirmek. Önü-
müzdeki yıl Bosna Hersek’te nüfus sayımı var. Boş-
naklar için bu, çok önemli bir dönem çünkü nüfus 
sayımında etnik kökenler tespit edilerek Federasyon 
yönetiminde kimlerin ne oranda temsil edileceği be-
lirleniyor. Biz de buradaki öğrencileri bilgilendirerek 
harekete geçirmeye çalışıyoruz.”

Üniversiteyi bitirdikten sonra ODTÜ’de yüksek li-
sans eğitimi yapmayı planlayan Adna, “Akademik 
bir kariyer düşünmüyorum ama Türkiye’nin en ka-
liteli okullarından biri olan ODTÜ’de yapacağım bir 
yüksek lisansın ileride bana açacağı kapıların farkın-
dayım.” diyor.

Bosna’da kalan arkadaşları ile arasında eğitim anla-
mında büyük farklar oluğunu söylüyor ve ekliyor: 
“Ben Türkiye’de kendi başıma birey olmayı öğren-
dim, büyüdüm ama arkadaşlarım hala çocuk gibi.”

Adna’ya göre geleneklerimiz ve alışkanlıklarımız bir-
birine çok yakın. “Türkiye ile ilgili en sevdiğim özel-
liklerden biri kendinizle ve tarihinizle gurur duyma-
nız. Bizim oralarda çok fazla ayrışma ve bölünme var. 
Ama siz, birbirinize tutunuyorsunuz. Boşnaklar ve 
Türkler kardeş toplumlar. Umarım bizler de ileride 
siz kardeşlerimiz gibi olmayı başarırız.”

“Bosna’da okumak insana fazla avantaj 
sağlamıyor. İmkânlar çok kısıtlı. Ancak 

burada alacağım eğitim ve diploma 
ile ülkemde daha rahat bir yaşam 

kurabileceğimi biliyorum.”

“Akademik bir kariyer düşünmüyorum ama Türkiye’nin en kaliteli okullarından biri olan 
ODTÜ’de yapacağım bir yüksek lisansın ileride bana açacağı kapıların farkındayım.”
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Aslı Deniz AKIN   asli.akin@ytb.gov.tr

Anadolu’nun yabancı orduların işgalinden kurtuluşu, Türk ordusunun 9 Eylül 1922 
sabahı, Ahmet Zeki Soydemir komutasındaki 2. Süvari Fırkası ve hemen ardından 
Mürsel Bakü komutasındaki 1. Süvari Fırkası’nın İzmir’e girmesiyle sağlandı. İzmir, 
bugün, o kahramanlıklarla yüklü günün hatırasını sürdüren büyük bir üniversiteye 
sahip…

Dokuz Eylül Üniversitesi, 60 bini bulan öğrenci sayısı ile tam bir dev… Üniversitenin 
13 fakülte, 10 enstitü, 1 konservatuvar, 4 yüksek okul, 5 meslek yüksek okulu ve 48 
araştırma-uygulama merkezinden oluşan 81 eğitim birimi bulunuyor.

 Adını, Türk tarihinin en anlamlı gününden alan eğitim yuvası…

DOKUZ EYLÜL
ÜNİVERSİTESİ
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20 Temmuz 1982 tarihinde eğitime başlayan Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye’nin Batıya açılan penceresi ve üçüncü 
büyük kenti olan İzmir’de kaliteli ve çağdaş eğitimin yanı sıra, insani ve toplumsal değerleri gelişmiş kuşaklar yetiştirmeyi 
amaçlarken, önümüzdeki sene açılacak olan, Türkiye’nin en büyük İleri Biyomedikal Araştırmalar Merkezi ile de Türk 
bilim dünyasına dinamizm kazandırmayı hedefliyor. 

2011-2012  eğitim-öğretim yılında 54.895 öğrencinin eğitim gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesin-
de, 2012-2013 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde öğrenci sayısı 60 bini aşmıştır.

Eğitim, Denizcilik, Edebiyat, Fen, Güzel Sanatlar, Hemşirelik, Hukuk, İktisadi ve İdari 
Bilimler, İlahiyat, İşletme, Mimarlık, Mühendislik ve Tıp Fakültelerinden oluşan 13 fakülte, 

10 enstitü, 1 konservatuvar, 4 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu ve 48 araştırma-uygulama mer-
kezinin oluşturduğu toplam 81 birimiyle dev bir eğitim kurumu olan Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca, Balçova, İnciraltı, 
Alsancak, Narlıdere, Hatay, Urla, Seferihisar, Ürkmez, Bornova, Karşıyaka, Foça ve Torbalı yerleşim bölgelerinde eğitim 
ve öğretimini sürdürmektedir.

2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibariyle Farabi Değişim Programı’na katılan Üniversite, bu çerçevede 58 üniversite ile 
protokol imzalarken 248 öğrencinin burada eğitim görmesi, 45 öğrencinin ise diğer üniversitelere değişime gitmesi öngö-
rülmektedir. Üniversite, 52 ülkeden gelen 824 uluslararası öğrenciye hâlen eğitim vermektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesinde okuyan ve ihtiyacı olan öğrencilere her yıl, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs imkanları sağlanmaktadır. Öğrencilere aynı zamanda akademik eği-
timleri ile eş zamanlı olarak, üniversitenin değişik departmanlarında kısmi zamanlı olarak çalışma imkanı sunulmaktadır.

Bünyesinde üç ayrı yurt bulunduran Dokuz Eylül Üniversitesi, sosyal tesisleri, oteli, öğrenci eğitim ve dinlenme tesisleri, 
spor salonları, Sabancı Kültür Sarayı ve Amfi Tiyatrosuyla öğrencilere sosyal imkanlar sunmaktadır. Üniversitede  134 
adet öğrenci topluluğu bulunmaktadır.

HER 
DALDA EĞİTİM
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Prof. Dr.
Mehmet FÜZÜN
Hedef: Eğitimde En Yüksek Düzey...

Bu yıl 30’uncu yılımızı kutluyoruz. Bizim üniversitemizin 
beş temel özelliği var. Bunlardan birincisi hem çalışanları-
na hem de mezunlarına çok önem vermesidir. İkinci temel 
özelliği ise araştırma ve geliştirmeye çok önem vermesidir.  
Tıp Fakültemizin bulunduğu bölgede, İleri Biyomedikal 
alanında bitirmek üzere olduğumuz bir Ar-Ge merkezimiz 
bulunmaktadır. Bu merkez, Türkiye’nin en büyük merke-
zi, Ortadoğu ve Orta Avrupa’nın da en büyüklerinden biri 
olacaktır. Üçüncü özelliğimiz ise Dokuz Eylül Üniversite 
Hastanesi’dir ki hastanemiz kamu hastaneleri arasında en 
iyilerden biridir. Dördüncü olarak kadın haklarına çok 
önem veren bir Üniversiteyiz ve bu konuda farkındalık ya-
ratmaya çalışıyoruz. Üniversitemizin diğer bir özelliği ise 
sanata çok önem veren bir üniversite olmasıdır. Güzel Sa-
natlar Fakültemiz ve Devlet Konservatuvarımız alanlarının 
en iyilerinden olup pek çok kıymetli sanatçı yetiştirmekte-
dir. Bir öğrenci bir üniversite seçerken üç şeyi dikkate al-

malıdır; Eğitim kadrosu, eğitim şartları ve sosyal faaliyet-
ler. Bu açılardan Dokuz Eylül Üniversitesi dünya çapında 
hocaları, kabul edilebilir düzeyin üzerinde pek çok alanda 
sunduğu eğitim olanakları ve sosyal imkânlar açısından 
baktığımızda oldukça iyi bir üniversitedir.

Denizcilik ve İşletme Fakültelerimiz tamamen İngilizce 
eğitim vermektedir. Dışardan gelen öğrenciler dil sorunu 
yaşıyor ise yabancı diller yüksekokulumuzda eğitim ala-
bilmektedirler. Türkçede ise Dil Eğitim Merkezinde (DE-
DAM) dil eğitimlerini destekleyip branş okullarına devam 
etmektedirler. Üniversiteler arası öğrenci değişiminde ise 
250’ye yakın üniversite ile karşılıklı anlaşma içerisindeyiz. 

Eğitim verirken bir öğrenciye değerler de kazandırılmalı ve 
eğitim sadece mesleki düzeyde kalmamalıdır. Biz bu açıdan 
da elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Hedefimiz en yüksek-
lere çıkmak.
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Sayılarla Dokuz Eylül Üniversitesi

Öğrenci 60.306

Değişim Programlarına Gönderdiği Öğrenci
(Erasmus Programı Kapsamında)

Yaklaşık 400 Giden Öğrenci 
Yaklaşık 150 Gelen Öğrenci

Staj Öğrencisi 30 

Akademisyen
583 Profesör, 280 Doçent, 574 Yardımcı Doçent
943 Araştırma Görevlisi, 339 Öğretim Görevlisi

142 Uzman, 183 Okutman 

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları 19

Uluslararası Öğrenci 824

Fakülte 13

Araştırma ve Uygulama Merkezi 48

Yüksekokul 4

Meslek Yüksek Okulu 6

Enstitü 10

Konservatuvar 1
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ORTAK AKIL PLATFORMU ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Başkanlığımızın koordinasyonunda gerçekleştirilen Ortak Akıl Platformu 11-13 Ocak 2013 tarihleri arasında Antalya’da 
gerçekleştirildi. Türkiye’de yurt dışına ilişkin faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve eş gü-
dümün sağlanması, yurt dışına yönelik daha dinamik ve programlı bir yaklaşımın tesis edilmesi ve kamu kaynaklarının 
verimli kullanılması amacıyla gerçekleştirilen çalıştaya dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşlarımız katıldı.

İki gün süren Ortak Akıl Plaformu Çalıştayına 20 farklı  ülkeden vatandaşlarımız ile kamu kurum ve kuruluşlarından 
temsilciler katıldı. Tübitak’a bağlı Tüsside’nin moderatörlüğünde gerçekleşen çalıştayda stratejik yönetim modelleri uy-
gulandı. Mevcut Durum Analizi, Stratejik Gelişim Alanları ile Proje ve Öneri Geliştirme çalışmaları yapıldı. Çalıştayda 
ABD, Almanya, Avusturya, Avustralya, Belçika, Bosna-Hersek, Bulgaristan,  Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, 
Japonya, Kanada’dan gelen katılımcılardan alınan fikirler stratejik yönetim modelleri çerçevesinde değerlendirilerek ra-
porlaştırılacak.

YTB’DEN HABERLER
İsmail YILDIZ   ismail.yildiz@ytb.gov.tr

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
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BEKİR BOZDAĞ, VİYANA’DA VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞTU

Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ 21-23 Aralık 2012 tarihleri arasında Avusturya'nın Başkenti Viyana'ya bir zi-
yaret gerçekleştirdi.

Başkanlığımız tarafından organize edilen ve Başkan Kemal Yurtnaç'ın da katıldığı program çerçevesinde çeşitli sivil top-
lum kuruluşları ve vatandaşlarla bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Viyana İslam Federasyonu, Viyana İs-
lam Lisesi, Viyana Özel Phönix Okulları, Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği – ATİB, Avusturya 
Türk Federasyonu, Uluslararası Öğrenci ve Öğrenci Aktivitelerini Destekleme Derneği WONDER, İmam-Hatip Eğitim 
Merkezi, Kubbe6 Çocuk Kulübü, Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumu, Avusturya İslam Kültür Merkezleri Birliği ve 
UETD Avusturya'yı ziyaret etti.

Program çerçevesinde Avusturya İslam Cemaati Başkanlığını da ziyaret eden Bozdağ, burada Başkan Fuat Sanaç'tan 
Avusturya'daki Müslümanlar için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca İslam Cemaati bünyesindeki diğer bazı 
Müslüman toplulukların temsilcileri ile de bir araya geldi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Avusturya'daki Türk basın mensupları, eğitimciler, hukukçular ve siyasetçilerle de bir araya 
gelerek Türk toplumunun sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

MÜSİAD Avusturya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen yemeğe katılan Bozdağ, burada da Türk İşadamları Derneklerinin 
Temsilcileri ve Türk Girişimcilerle görüştü.

Ziyaret çerçevesinde Viyana Büyükelçiliği'nin düzenlemiş olduğu akşam yemeğine de katılan Bozdağ, 22 Aralık Cumar-
tesi günü ATİB Genel Merkezinde düzenlenen Vatandaş Buluşması'nda Viyana'da yaşayan vatandaşlarımıza hitap ederek 
onların soru ve görüşlerini dinledi.

Başbakan Yardımcsı Bozdağ, Avusturya Uyum Müsteşarı Sebastian Kurz ile de tarihî Viyana Kahvesi'nde bir araya gele-
rek orda yaşayan vatandaşlarımızın sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur.

Y
TB

’D
E

N
 H

A
B

E
R

LE
R

OCAK 2013  | ARTI 90 |  99

ARTI_90_SAYI5.indb   99 28.03.2013   11:30:00



BAŞBAKAN YARDIMCIMIZ BEKİR BOZDAĞ BERLİNDE BİR

ÇALIŞMA ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ 

Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ, 19-20 Ocak tarihlerinde Başkan-
lığımızdan bir heyetle birlikte Almanya'nın Başkenti Berlin'e bir çalışma 
ziyareti gerçekleştirdi. Tüm Sanayici ve İşadamları Derneğinin (TÜMSİ-
AD) Belin Şubesinin açılışını törenine ve 3. Avrupa Genel İstişare Kuru-
lu toplantısına katılan Bozdağ, başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın 
çeşitli ülkelerinden Berlin'e gelen Türk iş adamları ile bir araya geldi.

Ardından Almanya'da, gönüllü sosyal hizmet faaliyetleri nedeniyle 2012 
yılında Federal Liyakat Nişanı'na layık görülen Kazım Erdoğan'ı evinde ziyaret eden Başbakan Yardımcımız Bekir Boz-
dağ, daha sonra Türkiye'ye tedavi için getirilen Tuana Adanur'un ailesini Berlin'deki evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun 
dileğinde bulundu.

Ayrıca Almanya'daki vatandaşlarımızın kurduğu sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile, Berlin Büyükelçiliği'nde 20 
Ocak Pazar günü yapılan kahvaltıda bir araya gelen Bozdağ, Almanya'daki vatandaşlarımızla ilgili STK temsilcileri ile 
görüş alışverişinde bulundu. Ardından Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) Berlin Eyalet Birliğini ziyaret eden 
ve burada Türk basın mensupları ile de görüşen Bozdağ, daha sonra Berlin Şehitlik Camisi'nde vatandaşlarımızla buluştu.
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BAŞBAKAN YARDIMCIMIZ BEKİR BOZDAĞ, ABD’DEN GELEN TÜRK DERNEK TEMSİLCİLERİNİ KABUL ETTİ

Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığındaki makamında, ABD'de, 6 
Federasyon ve toplamda 218 STK'yı bünyesinde barındıran Türki Amerikan Birliği (TAA) heyetini kabul etti. Heyete, 
birlik başkanlığı görevini yürüten, aynı zamanda Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu üyeliğine de seçilen Dr. Faruk 
Taban liderlik yaparken, Orta Batı Türk Amerikan Federasyonu Başkanı Süleyman Turhan, Orta Atlantik Türk Ameri-
kan Dernekleri Federasyonu Başkanı Mahmut Yeter, Güneydoğu Türki Amerikan Federasyonu Başkan Yardımcısı Fatih 
Beyhan da ziyarette hazır bulundular.

Heyet, ABD'deki organizasyon yapıları ve yaptıkları çalışmalar hakkında Başbakan Yardımcımız Bozdağ'a bilgi verdi. Ay-
rıca TAA Başkanı Taban, 23 Mart 2013 tarihinde Washington DC'de düzenleyecekleri ve bu yılki konusu "Enerji, Ticaret 
ve Kalkınma" olan geleneksel galalarına Bekir Bozdağ'ı davet etti.

Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ ise ABD'de yapılan gönüllü çalışmalardan dolayı memnuniyet duyduğunu belirtir-
ken, ziyaretten dolayı birlik temsilcilerine teşekkür etti.

BAŞKANLIK HEYETİ, ÜRDÜN TEMASLARINI TAMAMLADI 

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ürdün'e ziyarette bulunan Başkanlık Heyetimiz çalışmalarını tamamladı. Başkanlık 
Heyeti, çalışma kapsamında, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu bir grupla, Ürdün Prensi Hassan Bin Tallal'ı ziya-
ret etti. Ziyarette Başkanlığımız faaliyetleri hakkına bilgi verilirken Türk -Arap ilişkilerinin geleceğine dair önemli konular 
hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkanlık Heyetimiz ayrıca Ürdün Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Prof. Dr. Wajih M. Owais'i ziyaret etti. 
Söz konusu ziyarette Türkiye Bursları ve öğrencilerin seçim süreçleriyle ilgili olarak Bakan Owais'le karşılıklı değerlendir-
melerde bulunulmuştur.
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WEB SAYFAMIZ YENİLENDİ 

Başkanlığımızın kurumsal web sitesi 2013 yılı ile birlikte yeni yüzü, yeni tasarımı ve geniş içeriğiyle yayına girdi. 
Hedef kitleye yönelik faydalı bilgilerin, yayınların, güncel haber ve duyuruların yer aldığı web sayfamızın dina-
mik ve kullanışlı olmasına büyük özen gösterildi. Yeni web sayfamızda Başkanlığımıza ait kitap, broşür, dergi ve 
rehberleri online olarak okuyabilir ya da indirip bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Ayrıca yurt dışında oy kullan-
ma, mavi kart, hukuki konular ve Türkiye Bursları gibi konularda dosya çalışmaları sunulmuş, bu konuda va-
tandaşlarımızın, öğrencilerin doğru bilgiye en kolay şekilde ulaşmaları amaçlanmıştır. Ayrıca dünyadan haberler 
ve duyurular bölümünde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza, soydaş ve akrabalara, uluslararası öğrencilere 
yönelik güncel haberler yayınlanmaktadır.

Başkanlığımızı Sosyal Medyada Takip Edin

Öte yandan Başkanlığımızla ilgili haber ve bilgilere hızlı ve gün-
cel bir şekilde  Facebook ve Twitter hesapları üzerinden ulaşa-
bilmek mümkün.

facebook.com/yurtdisiturkler

@yurtdisiturkler

GELECEĞİN GENÇ LİDERLERİ 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı yurt dışında yaşayan gençlerimize yönelik hizmetleri kapsamında yeni 
bir proje başlattı. Yurtdışı Genç Liderler Projesi, her sene farklı ülkelerden öğrencilerin katılımıyla, kültürlerarası iletişim, 
kişisel gelişim, kültür ve tarih konularında gençlerin bulundukları toplumlarda başarılı bireyler olarak yetişmesini hedef-
liyor.

Eğitim programlarından kültür gezilerine, staj programlarından dil kamplarına kadar farklı içeriği ile Genç Liderler prog-
ramı, yurt dışında yaşayan gençlerimizin sosyal ve kültürel hayatta başarılarını desteklemek maksadıyla hayata geçirildi. 
Program, her sene farklı ülkelerden öğrencilerin kabulü ile üç senelik bir süreci kapsıyor, böylece programa dâhil olan bir 
öğrenci, üç senelik uzun soluklu bir yürüyüşe adım atmış oluyor. Gençlerin okul başarılarını desteklemenin yanında farklı 
kültürlere olan ilgilerini arttırmaları ve köken kültürlerini daha yakından tanımaları hedefleniyor. Bu bakımdan Genç 
Liderler yalnızca bir eğitim programı değil aynı zamanda gençlerin kişisel gelişimlerini ve sosyal hayattaki ideallerini des-
teklemek maksadıyla farklı etkinlikleri de içeriyor.
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Yurtdışı Genç Liderler Projesi’nin tasarlanan üç senelik programı şöyle:  

- birinci sene: yaz okulu ve kültür gezisi

- ikinci sene: yaz kampı ve staj

- üçüncü sene: Genç Liderler Zirvesi

Program kapsamında Türkçe, Türk kültürü ve tarihi, yurt dışında Türkler, Türkiye ve uluslararası siyasete dair seminer 
ve kültür programları; katılımcıların üniversite eğitimlerinde başarılarının desteklenmesi; sertifikalı yaz okulu ile farklı 
disiplinlerde seminerler; kültür coğrafyamızın önemli mekânlarına geziler; Türkiye'de staj imkânı; öğrencilerle Türkçe ve 
Türk kültürü üzerine yaz kampı ve  üçüncü senenin sonunda gençlerin, program mezunlarının ve ilgililerin katılımıyla 
Genç Liderler Zirvesi yer almaktadır.

YURTDIŞI GENÇ LİDERLER 2013 PROGRAMI

2013 yılı Ocak ayı itibariyle başvuru ve seçim süreci başlatılan program, bu aşamanın tamamlanmasının ardından Mart 
ve Nisan aylarında gerçekleştirilecektir. Genç Liderler Projesi'nin ilk programında aşağıdaki etkinlikler yer almaktadır: 

- Kişisel Gelişim ve Liderlik Seminerleri

- Tarih ve Kültür Seminerleri

- Kurum Ziyaretleri ve Uluslararası İlişkiler Seminerleri 

- Müzâkereli Toplantı

- Ankara Gezisi

- Sosyal Etkinlikler

Programla ilgili ayrıntılı bilgiye rhttp://gelecek.ytb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
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ELİF YAMAN 7 YIL SONRA AİLESİNE KAVUŞTU

7 yıl önce 12 yaşındayken ailesinden alınarak Hristiyan bir aileye verilen Elif Yaman, Başbakan Yardımcımız 
Bekir Bozdağ'ın talimatı ve Başkanlığımızın girişimleriyle Sakarya'da annesiyle buluştu.

Almanya'da annesinin işsizliği gerekçe gösterilerek Gençlik Daireleri tarafından alınan Elif Yaman, 7 yıldır ai-
lesiyle görüşemiyordu. Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ'ın talimatı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplu-
luklar Başkanlığının yürüttüğü çalışmalar sonucu 7 yıl sonra Sakarya'da bir araya gelen anne-kız, basına kapalı 
olarak bir süre görüştükten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Türkçeyi konuşamadığım için, bir Türk 
koruyucu aile yanında kalamadığım için üzgünüm." diyen Elif Yaman, ''Hristiyan bir ailenin yanında kaldığınız 
için İslam dinini yaşamakta sıkıntı yaşadınız mı?'' sorusunu ise ''O noktada herhangi bir zorluk yaşamadım. Ca-
miye gidebiliyordum, Kur'an-ı Kerim öğrendim, başımı örttüm. Türkçe bilen arkadaşlarımla görüşebiliyordum.'' 
şeklinde yanıtladı.

BAŞBAKAN YARDIMCIMIZ BEKİR BOZDAĞ'A TEŞEKKÜR

Anne Ayşe Yaman ise kızının yaşadığından umudu kestiğini belirterek, buluşmayı tertipleyen Başbakan Yardım-
cımız Bekir Bozdağ'a teşekkür etti. Anne Yaman, ''Bundan sonra ne yapacaksınız?'' sorusu üzerine, ''O konuda 
tek başıma karar vermek istemiyorum. Elif'in ne düşündüğünü bilmiyorum. Şu etapta Türkiye'de kalmayı düşü-
nüyorum, kalacağım yer Türkiye.'' şeklinde konuştu.

Elif Yaman, annesine kavuşmasından bir gün sonra annesiyle birlikte Ankara'ya gelerek ve Başbakan Yardımcı-
mız Bekir Bozdağ'ı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndaki makamında ziyaret etti.

Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ'a teşekkür eden Elif Yaman, Almanya'da çok sayıda Türk çocuğun ko-
ruyucu ailelerin gözetiminde olduğunu ve bunun da çok ciddi bir sorun oluşturduğunu ifade etti. Türkçesi iyi 
olmadığı için Almanca konuşan Elif, Bozdağ'a en kısa sürede Türkçe öğreneceğine dair söz verdi.

Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ da konuşmasında anne ve kızın yıllar sonra bir araya gelmesinden ötürü 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Anne Ayşe Yaman ise kızına kavuşmuş olmanın mutluluğunu tarif edeme-
diğini dile getirerek, Başbakan Yardımcımız Bozdağ'a teşekkür etti. Bozdağ, Sakarya'da özel bir firmada çalışan 
Ayşe Yaman'a, Belediyede iş imkânı sağlanacağı müjdesini de verdi.
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KÜÇÜK TUANA’YA BAŞBAKAN YARDIMCIMIZ BEKİR BOZDAĞ’DAN ZİYARET

19 yıl önce Almanya’nın Berlin kentine yerleşen ve berberlik yapan Selim Adanur’un 3 çocuğundan biri olan Tuana Ada-
nur, ayağındaki rahatsızlık nedeni ile Berlin’de bir hastaneye yatırıldı. Doktorların kemik kanseri teşhisi koyması ve tümör 
nedeniyle bir bacağının kesilmesi gerektiğini belirtmesi üzerine başka doktorların da görüşünü almak isteyen baba Selim 
Adanur ve anne Gülten Adanur, hiç beklenmedik bir durum ile karşılaştı.

Alman doktorlar küçük Tuana’nın başka bir doktora gösterilmesine müsaade etmezlerken, aileyi de mahkemeye verdiler. 
Mahkeme sürecinde küçük Tuana ve annesi Gülten Adanur, hastane yetkilileri tarafından 21 gün boyunca hastanede re-
hin tutuldu. Baba Selim Adanur’un durumu gazetecilere bildirmesi ve basında çıkan haberlerin ardından Başkanlığımız, 
Selim Adanur ile irtibata geçerek kendilerini Türkiye’ye götürebileceklerini ve arzu ettikleri takdirde küçük Tuana’nın 
tedavisinin Türkiye’de devam ettirilebileceği teklifinde bulundu. Teklifi hiç düşünmeden kabul eden Selim Adanur, küçük 
kızı Tuana ve eşi Gülten Adanur ile birlikte Başkanlığımızın girişimleri ile Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesine getirildi. Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesinde Doç. Dr.Mehmet Ayvaz tarafından ameliyat edilen küçük 
Tuana’nın ayağı kesilmeden tümör çıkartıldı. Tuana'nın sağlık durumu ise gün geçtikçe iyiye gidiyor.

Kısa süre sonra taburcu olması beklenen Tuana’nın durumu ile ilk günden itibaren ilgilenen ve sürekli haberdar olan 
Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ ve Başkan Kemal Yurtnaç Tuana’yı hastanede ziyaret etti. Küçük Tuana’nın ame-
liyatını gerçekleştiren Doç. Dr. Mehmet Ayvaz ve Rektör Prof. Dr. Murat Tuncer’den bilgi alan Bekir Bozdağ, Tuana’ya 
oyuncak bebek hediye etti ve Tuana ile uzun süre sohbet etti. Küçük Tauna, Bozdağ’a teşekkür ederek, çikolata ikramında 
bulundu. Tuana’nın babası Selim Adanur ise Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ’a ilgisinden dolayı teşekkür etti.
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Ahmet Külahçı, gazetecilik yaşamına 1983 yılında Hürriyet gazetesinin Berlin büro şefi olarak başladı. Soğuk Savaş yıl-
larının dünyaya getirdiği bölünmüşlüğün, özellikle Berlin Duvarı’nın kendisini rahatsız ettiği bir dönemde, Hürriyet’in 
Bonn Temsilciliği’ne atandı. Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında kutuplaşan dünyada, Almanya ikiye 
bölünmüştü ve NATO üyesi Federal Almanya’nın başkenti Bonn’du…

“Vatandaş birlik olmalı…”
Hürriyet Avrupa temsilcisi Ahmet Külahçı tam 32 yıldır aynı çatı altında, Avrupa’daki Türklerin 
sesi bir gazeteci olarak çalışmalarını sürdürüyor. Külahçı’ya göre, Avrupa’daki Türklerin 
sorunlarını çözmeleri, birlik ve beraberliklerinden geçiyor…
“Avrupa baskılarına başladığımızda Almanya haberleri bile çok azdı. Sistemli olarak haber 
örgütlenmesini başardık, vatandaşımızın haber ihtiyacını karşıladık. Bu arada en çok, Türklerin 
yaşadığı sorunlar üzerine gittik…”
“Türklerin uyum sorunu, Alman medyasının abarttığı bir konudur… Oysa Almanya başta olmak 
üzere, Avrupa’da asıl büyük sorun, yükselen ırkçılık ve yabancı düşmanlığıdır. Almanya’nın 
yüzde 25’i yabancı düşmanı olması, korkunçtur…”

MEDYA

Merva ORHAN
merva.orhan@ytb.gov.tr

“Avrupa’daki Türk medyası”nın duayen ismi

AHMET KÜLAHÇI
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Zaman hızlı ve beklenilmedik sürp-
rizler ile aktı, Sovyetler Birliği ve bağ-
lantısındaki Varşova Paktı dağıldı, iki 
Almanya birleşti, Berlin Duvarı’nın 
kentin bazı noktalarında görülen ka-
lıntıları artık turistik gezi rotası hâline 
geldi. Bütün bu süreci Almanya’da ya-
şayan Ahmet Külahçı, 2000 yılından 
bu yana Hürriyet’in Avrupa temsilcisi 
olarak tanınıyor… 

Almanya da Bochum Ruhr 
Üniversitesi’nde yükseköğrenimini bi-
tiren Külahçı’nın en büyük hayali tıp 
okumaktı. Fakat başladığı tıp eğitimi-
ne devam edemeyen Ahmet Külahçı 
bu boşluğu dâhiliye uzmanı bir Türk 
ile evlenerek kapattığını söylüyor. 

TÜRK MEDYASININ BÜTÜNLÜĞÜ 
ÖNEMLİ…

Uzun süre Fransada kaldıktan sonra 
Almanya’ya dönen Külahçı,  Frank-
furt şehrinde Hürriyet gazetesi’nin 
Avrupa merkezine doğrudan  giderek 
görüştüğünü ve ertesi gün işe alındı-
ğını söylüyor. Külahçı, tam 32 yıldır 
aynı çatı altında gazeteciliğini sürdü-
rüyor. 

“Başta Almanya olmak üzere yurt 
dışında yaşayan Türkler, diğerleri ile 
kıyaslandığında, seslerini yeterince 
duyuramıyorlar.” diyen Külahçı, bu-
nun nedeninin,  Türk vatandaşlarının 
birlik ve beraberliklerini yeterince sağ-
layamaması olduğunu vurguluyor.

 “1990’lı yıllarda Almanya’daki Türk 
dernek ve cemiyetleri, sivil toplum ör-
gütlerini bir çatı altında toplamak için 
yoğun çaba gösterdik. Hamburg’da, 
Köln’de ve Münih’te toplantılar yap-
tık. Farklı dünya görüşünden olan 
insanların yanı sıra çeşitli dernek ve 
cemiyet temsilcileri katıldı. Ortak so-
runların çözümü için birlikte hareket 
edilmesinin kaçınılmaz olduğunu an-
lattık.”

HÜRRİYET’İN GENEL DURUMU…

“Başarılı olduk mu, evet bazı konular-
da, bu tür toplantılar güçlü olmanın 
yollarını gösterdi diyebiliriz. Ben hep 
şuna inanırım: Güçlü olmanın yolu 
güçlü bir çatı altında toplanmaktır. 
Biz de medya gücü ile Almanya’daki 
Türk toplumunu bu çatı altında top-
layarak en azından bir bütünlük oluş-

turduk.” Külahçı’ya göre, Hürriyet’in 
Avrupa’da, özellikle de Almanya’da 
başlattığı yayıncılık önemli dönüm 
noktalarına sahip… İlk dönemler-
de, Almanya haberlerinin çok az yer 
alabildiği bir gazeteden söz ediyoruz 
ama ilerleyen yıllarda, Hürriyet ve 
önde gelen  pek çok Türk gazetesi, 
Almanya’daki haber ağlarını genişlet-
meyi başarıyor. Hürriyet’in Bonn ve 
Berlin’den sonra Münih, Köln, Frank-
furt, Hamburg gibi kentlerde ofisler 
açması gazetenin Almanya haberle-
rinin de ağırlık kazanmasını sağlıyor. 
Hatta, bir süre sonra gazete, Berlin ve 
Kuzey Ren Vestfalya ilaveleri bile çıka-
rabilir hâle geliyor. 

“Gazetenin önemli bir bölümü 
Türkiye’ye dönük haberleri içermek-
tedir. Yani genelde sayfalar Türkiye’de-
kilerin aynısıdır. Ancak Avrupa’ya dö-
nük olaylara göre Hürriyet’in Avrupa 
baskılarında birinci sayfada değişiklik 
yapılmaktadır. Ayrıca gazetenin gün-
lük baskılarında 6 ile 8 sayfa arasında 
Avrupa haberleri yer almaktadır.”

SORUN: İŞSİZLİK VE EĞİTİM…

Almanya’da yaşayan yerli halkın so-
runlarının Türk vatandaşlardan ve 
diğer göçmen halktan farklı olmadı-
ğını söyleyen Külahçı, “Türkler ara-
sında işsizlik oranı genelin üstünde, 
Berlin’de bu rakam yüzde 40’lara ulaş-
mış durumda.” diyor. 

“Eğitim ve meslek eğitiminde hala 
arzu edilen düzeyde değiliz .Olanaklar 
sunulmasına rağmen küçük yaştan iti-
baren çocuklar yuvaya gönderilmediği 
için dolayısıyla okula başladıklarında 
Almanca bilmeden başlıyorlar ve ha-
liyle bir bocalama dönemi geçiriyorlar. 
Ama yine de bu alanda yeni çalışmalar 
yapılmakta, her ne kadar Türkler mes-
lek eğitim yeri bulmakta zorlansalar 
da ileriye dönük karamsar olmamak 
gerekir…”

TÜRK DUYGUSU…

Kendisini Almanya, Fransa veya di-
ğer Avrupa ülkelerinde yaşarken hep 
o ülkelerin yurttaşı gibi hissettiğini 
söyleyen Ahmet Külahçı, “Ama Türk-
lüğümü ve kökenimi hiç unutmadım. 
Türk kökenli biri olarak o ülkelerin 
yurttaşı gibi yaşadım. Hem Fransa’da 

hem de Almanya’da öğrencilik döne-
mimde arkadaşlarımın çok büyük bir 
bölümü Fransız veya Almandı. Hiçbir 
sorun yaşamadım. Türkiye’ye hareket 
etmek üzere uçağa bindiğimde hep 
büyük bir sevinç yaşadım. Ama Fransa 
ve Almanya yolunda da aynı duyguları 
hissettim.” diyor.

ARTAN IRKÇILIK BÜYÜK SORUN…

Külahçı’ya göre, aslında Almanya’da 
yaşayan Türk kökenli vatandaşların 
ülkeye uyum sağlama  gibi bir sorun-
ları yok. Bu biraz medya tarafından 
abartılıyor. Ama medyanın da yakın-
dan takip ettiği en büyük sorun, ırk-
çılık ve yabancı düşmanlığı. “Anamu-
halefet Sosyal Demokrat Parti (SPD) 
yanlısı Friedrich Ebert Vakfı adına ya-
pılan son araştırmada Almanların yüz-
de 25.1’inin yabancı düşmanı eğilimli 
olduğu ortaya çıktı. Bu oranın eski 
Doğu Almanya sınırları içinde oluş-
turulan yeni eyaletlerde yüzde 38,7’ye 
ulaştığı da kaydediliyor. Bu sorunun 
çözümü Alman toplumunun elinde-
dir. Türk kökenli insanların bu alanda 
yapabileceği şeyler çok azdır.”

BİRLİKTE YAŞAMANIN ZORLUKLA-
RI…

Hiç şüphesiz birlikte yaşamakta bazı 
sorunlar elbette ki olacaktır. Özellikle 
göçmen kökenlilerin yoğun olarak ya-
şadığı kesimlerde gençler arasında bazı 
sorunların yaşandığına dikkat çeken 
Külahçı bunun uyum veya uyumsuz-
lukla ilişkisinin olmadığını söylüyor.

YURTDIŞI TÜRKLER
BAŞKANLIĞI’NIN BAŞARISI…

Kurulduğu günden bugüne değin Baş-
bakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığını sürekli takip 
ettiğini ve böyle bir kurumun yıllar 
öncesinde kurulması gerektiğini  be-
lirten Külahçı, “Başkanlığın hem yurt 
dışında hem de Türkiye’de düzenledi-
ği etkinlikler, Türk sivil toplum kuru-
luşlarının temsilcileriyle toplantıları, 
Türk kökenli gençleri Türkiye’ye da-
vet etmesi takdir edilecek gelişmeler-
dir. Bu ve benzer etkinliklerin de yıllar 
önce başlatılması gerekirdi.”diyor.
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Takvimlerin 15 Aralık 2003’ü gösterdiği gün, 
İsviçre’nin Basel kentinin St.Jacob Park Stadyumu’nu 
dolduran “çok özel” ve “çok seçkin” 30 bin kişilik se-
yirci topluluğunun önüne çıkan iki takım, dünya açı-
sından farklı bir mesaj veriyordu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Kurumunun, Dünya 
Futbol Federasyonu FİFA ile gerçekleştirdiği maçın 
adı, “Fakirliğe Karşı Mücadele” adını taşıyordu ve 
FİFA Başkanı Blatter, yüksek bedeller ödeyerek dün-
yanın dört bir yanından stada gelen insanları şükranla 
karşıladığını söylüyordu…

Maç, futbol meraklıları açısından da harika bir “nos-
talji” rüzgarıydı…

Bir dönem, dünya futboluna damgasını vurmuş 
“emekli yıldızların” hepsi, bu anlamlı buluşma için 
Basel’e adeta koşarak gelmişlerdi.

Ünlü yıldız Ronaldo’nun takımında Roberto Carlos, 
Rivaldo gibi unutulmaz isimler bulunuyordu. Efsa-
ne Zidane’ın takımında ise David Beckham, Samuel 
Eto’o gibi isimler vardı. Zidane’ın takımında sahaya  
çıkan bir isim için o gece, çok farklı bir anlam taşıyor-
du. Çünkü günümüzde kariyerini başarılı bir teknik 
adam olarak sürdüren Türk futbolcu Murat Yakın, 
aynı zamanda Basel doğumluydu!..

Başarılı bir yaşam…

St.Jacob Park’taki o anlamlı dostluk maçını 
Ronaldo’nun takımı 4-3 kazandı ama zaten orada sko-
run değil, dünyadaki fakirliğe dikkat çekmek için yıl-
dızlar ile birlikte bulunmanın anlamı büyüktü.

1974 yılında göçmen bir Türk ailenin evladı olarak 
Basel’de dünyaya merhaba diyen Murat Yakın için 
yaşam, futbol ve bu sporla birlikte yaşanan başarılar 
anlamına geliyor. Dünyanın önde gelen futbol yıldız-
ları ile paylaştığı o gecenin çok ötesinde, unutamadığı 
birçok anıyı barındıran bir kariyerden söz ediyoruz…

“Benim için unutamadığım maç, 28 Ağustos 2002’de 
Basel’de oynadığımız Celtic maçıydı. İlk maçı 3-1 kay-
betmiştik ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplara 
kalabilmemiz için en az 2-0 yenmemiz gerekiyordu. 
Maçın 22’nci dakikasında takımımın 2’nci golünü at-
tım ve maçı 2-0 kazanarak üst tura çıktık. O anı hiçbir 
zaman unutamıyorum…”

İsviçre futbolunun yüz akı…

1998-2000 yılları arasında Fenerbahçe’de de forma gi-
yen, tam 49 maçta İsviçre Millî Takımı’na kaptanlık 
yapan, bu arada, formasını giydiği FC Basel 1893 ile 

Murat Yakın, İsviçre doğumlu bir Türk... 2006 yılına kadar sürdürdüğü futbolculuk 
yaşamında, doğduğu ve vatandaşı olduğu ülkenin millî takımının kaptanlığına 
kadar yükseldi, kardeşi Hakan Yakın ile İsviçre’nin başarısı için ter döktü…

Şimdi o, bir teknik adam… Başarılı futbolcuların ulaşabildiği bu özel alanda 
çalışmalarını sürdürüyor ve yıllarca büyük emek verdiği FC Basel 1893’ü, dünya 
futbolunda öne çıkarmak için gece gündüz çalışıyor…

AVRUPA FUTBOLUNDA 

BİR TÜRK!

SPOR

Aslı Deniz AKIN
asli.akin@ytb.gov.tr
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beş kez Super Lig, üç kez de İsviçre Kupası şampiyonlukları yaşayan Murat Yakın, “İsviçre futbol endüstrisinin 
en iyi futbolcularından biri” olarak tanımlanıyor. Murat Yakın’ın kardeşi Hakan da son 11 yılda İsviçre Millî 
Takımı’nın formasını 87 kez giymiş başarılı bir futbolcu ve 2008 Avrupa Şampiyonası’ndaki A Grubu maçında 
Türkiye’ye karşı attığı golden sonra “sevinememesiyle” dikkat çeken özel bir karakter.

Murat Yakın, 2006’da geçirdiği bir sakatlık sonucu, FC Basel 1893 kulübündeki futbolculuk kariyerine son 
vermek zorunda kaldı. 

Murat Yakın, bu talihsiz gelişme sonrasında değişen yaşamını şöyle anlatıyor:

“2006 yılında Concordia Basel takımını çalıştırmaya başladım, bir sene sonra Grasshopper-
Club Zürich’te “yardımcı antrenör” olarak mesleğime devam ettim. 2009 yılında FC Thun ta-
kımının başına geçtim ve 2011 yılında FC Luzern takımını çalıştırmaya başladım. Şu anda FC 
Basel 1893 takımını çalıştırmaktayım.

Türkiye’de 1998-2000 yılları arasında Fenerbahçe’de oynadım. Bu 
süreçte çok önemli, güzel ve heyecanlı anılarım oldu. Türkiye’de 
futbolun ne denli önemli olduğunu gördüm ve bizzat yaşadım. 

Türkiye’de oynadığım dönemlerde hiçbir zorluk yaşama-
dım. Avrupa’dan sonra Türkiye’de oynarken herhangi bir 
sıkıntım olmadı. Aynı şekilde burada da Türk olmamla ilgili 
bir sorun yaşamadım.”

Hedeflerimizden vazgeçmemeliyiz...

“Başarılı olmak için herkesin kendi seçtiği yolda ilerlemesi ge-
rektiğine inanıyorum. Bu nedenle hedeflerimizden asla vaz-
geçmemeliyiz, diye düşünüyorum.

Benim gelecekteki hedefim ise FC Basel 1893’ü en mükem-
mel şekilde çalıştırabilmek, takımla birlikte yükselebilmek ve 
takımın uluslararası başarılara imza atması için elimden gele-
ni yapmak olacaktır.”

ARTI_90_SAYI5.indb   109 28.03.2013   11:30:42



debiyat
Almanya’da Türk Kültürü
“Çok Kültürlülük ve Kültürlerarası Eğitim”

Yıkılsın Bu Düzen / Fel Yaskut Ennizam!
“Arap Ayaklanması ve Sonrası”

Almanya’da yaşayan Türkler üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Onur Bilge Kula, yeni 
kitabında Türk kültürünün Almanya’daki yansımalarını inceliyor. Almanya’da yaşayan 
Türkiyeli göçmenlerin kültürleriyle kalıcı hâle gelip biçimlenmesine katkıda bulunduk-
ları çok-kültürlülüğün yarattığı etkileri, bunun sonucunda oluşan kültürlerarası eğitimi 
ve bunun sonuçlarını ele alıyor. Kitabın başında tarihsel gelişimi bağlamında “kültür” 
kavramını ele alan yazar Almanya’daki Türk göçmen kültürünü irdeliyor. Göçmen kül-
türünü çok kültürlülük bağlamında ve toplumsal koşullar çerçevesinde değerlendiriyor. 
Son bölümlerde ise kültürü, pedagoji ile ilişkilendirerek göçmen çocuklarla ilgili eği-
tim-öğretim politikalarını, eğitim modelleri ve farklı pedagojik yaklaşımlarla anlatıyor. 
Çalışmasında hümanist kuramsal yaklaşımın verilerinden yararlandığını belirten Kula, 
çok kültürlü bir toplumda yaratıcı insanların gelişmesini de insancıllık temeline bağla-
makta, bu anlamda kültürlerarası pedagojiyle yaratılan potansiyelin eğitimden, devlet 
yönetimine, bürokrasiye vb. kadar uzanan görevlerini tartışıyor. İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi Yayınlarının Göç Çalışmaları kapsamında yayınlanan kitap, göç, çok kültürlülük 
ve kültürlerarası eğitim üzerine çalışanlar için önemli bir kaynak niteliğinde.

“Çok kültürlü ortamda yaşayan Türklerin kültürel kimlik anlayışları ve duyarlılıkları, 
söz konusu ara kültürün etkisiyle ya da en azından o doğrultuda oluşmaktadır. Bu bağ-
lamda ikinci, özellikle de üçüncü kuşak Türk gençlerinin oluşturdukları ve içerisinde 

ulusal kökenin ve küresel etkilerin belirgin olduğu alt kültürler de yeni ya da Türkler bağlamında güncel deyimle, diyas-
porik ortama uygun olarak çözümlenebilir.” (Kitaptan)

Yaklaşık yirmi yıldır Ortadoğu’yu yakından takip eden gazeteci Mete Çubukçu, 2010 
yılının sonunda başlayıp günümüzde etkilerini hâlâ sürdüren Arap ayaklanmalarını ele 
alıyor. Olayları tarihsel süreç içerisinde konumlandırırken, isyanları yerinde takip etmiş 
bir gazeteci kimliğiyle, objektif ve meydanların “ruh”unu gözden kaçırmayan bir üslupla 
yaşananları özetliyor, sentezliyor ve yorumluyor. Dahası, ilgisini ayaklanmaların “üret-
tiği” sonuçlara kadar da yayıyor: Futboldan, müzikten, sosyal medyadan, sokaklardan, 
gündelik hayattan örnekler sunuyor. Yazar, Tunus’ta yakılan ateşle, durumun Suriye’de 
vardığı nokta açısından başlangıç ve talepler bazında benzerlikler olsa bile o ülkelerin 
toplumsal ve kurumsal özelliklerinden kaynaklanan bazı farklılıklar olduğu için her ayak-
lanmayı kendi koşulları ile değerlendiriyor. Bölgede bahar değil, ayaklanmalar gerçekleş-
tiğini söylerek “Arap Baharı” tanımlamasından özellikle kaçındığını ifade ediyor. Ayrıca 
dış müdahaleleri ve uluslarası konjonktürü de bakış açısına dahil ederek ayaklanmaların 
nedenlerine, sonuçlarına ve bu süreçte yaşananlara odaklanıyor. “Yıkılsın Bu Düzen!” 
hem son dönemin en önemli olaylarından birinin içeriden tanıklığı hem de bölgede yaşa-
nanların objektif ve yalın anlatımı. 

“Tahrir Meydanı’nda, Tunus’ta kitlelerle birlikte aynı heyecanı hissettim. Kahire, Tunus, 
Şam, Beyrut, Trablus sokaklarında dolaşırken insanların heyecanını, inancını, gözyaşını, 
sevincini, acısını paylaştım… Suriye’de ‘Siz hangi mezheptensiniz?’ diye sorduğum Sünni 
bir kadının ‘Biz eskiden bunları sormazdık. Ama şimdi böyle oldu. En büyük korkum Irak gibi olmak.’ sözleri karşıma 
dikildi; hem ilerisi için ışık tutan hem de içimi burkan önemli sözler oldu bunlar benim için.” (Kitaptan)

Zeynep ZELAN   zeynep.zelan@ytb.gov.tr

Yazarı	 :	Onur Bilge Kula
Yayınevi	 :	İstanbul Bilgi Üniversitesi  
     Yayınları

Yazarı	 :	Mete Çubukçu
Yayınevi	 :	İletişim Yayınları
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Çokkültürlülük, ‘farklı kültürlerin bir arada yaşaması’ olarak ifade edi-
len kuramsal yapının ötesinde ötekinin, farklı olanın yaşamına da saygı 
gösterilmesidir aynı zamanda. Farklı olanı toplumun bir başka rengi ola-
rak kabul edip bu çok renklilik içerisinde diğerinin yaşamına müdaha-
le etmemektir. Her şeyin bu kadar hızlı aktığı; kapitalizmin, aynılığın, 
kültürel zenginlikleri bir çark gibi öğüttüğü bir dünyada eline geçen 
her canlıyı kalbini dinleyerek tanımaya çalışan 6 yaşındaki bir çocuğun 
düşler diyarına konuk olmak, yaşamın anlamı üzerine bizi bir kez daha 
düşünmeye çağırabilir mi?

Düşler Diyarı, yönetmenliğini Benh Zeitlin’in üstlendiği, başrolünü 
Quvenzhané Wallis adlı çocuk oyuncunun oynadığı -demek yanlış olur 
adeta yaşadığı ve yaşattığı- bir başyapıt. Filmde, New Orleans’ın kıyı-
larında Bathtup isimli bir yerde kimi zaman sular altında kalan, yıkılıp 
yıkılıp yeniden yapılan barakalarında mutlu mesut yaşayan bir grup yer-
linin doğa koşullarıyla mücadele edişinin yanı sıra göç etmek zorunda 
bırakılmaya karşı direnişlerinin hikâyesi anlatılıyor. 

 Amerika’nın geçen yıllarda yaşadığı kasırga felaketinden hareketle çe-
kilen filmde Hushpuppy isimli küçük kız, babasıyla birlikte komün ha-
yatı sürmektedir. Çamurdan resim yapar, besledikleri küçük hayvanların 
kalbini dinleyerek onları duymaya çalışır. “Her zaman, her yerde, her 
şeyin kalbi atar durur ve birbirleriyle benim anlayamayacağım bir şekil-
de konuşurlar.” der onlar için. Babası, kızına, kendisine bir gün bir şey 

olursa veya felakette yalnız kalırsa nasıl hayatta kalacağını öğretir. Ona, elle balık tutmayı, deniz canlılarını ayıklamayı, 
su üzerinde kalmayı gösterir.

Hushpuppy, bir gün babasının olmadığını fark eder. Babası günler sonra hastane kıyafetleri içinde çıkagelir. Başta anlama-
sa da sonradan onun amansız bir hastalığa yakalandığını öğrenir. Babasının hastalanmasıyla birlikte dünya kasırga, sel gibi 
felaketlerle yıkılmakta, sular tekrar yükselmektedir. Havalar ısınmakta, buzullar erimekte ve tarih öncesi yaratıklardan 
oluşan bir ordu donmuş mezarlarından kalkıp her şeyi yıkmaktadır. Bu felaketlere babasının hastalığının sebep olduğunu 
düşünen Hushpuppy, kendini bu durumu düzeltmeye adar. 

Yetkililer sular altında kalan bölge ile ilgili bir şey yapmazken hayatta kalan ve felaketlerden dolayı göç etmemekte dire-
nen Hushpuppy ve bölge halkını, sözde yardım amacıyla hastanelere, bakımevlerine götürür. Halbuki onlar hayatlarından 
memnundur. Modern dünyayı anlamlandırmakta zorlanan Hushpuppy, dış sesinde şunları söyler: “Bizi bölen duvarlar 
yapmışlar. Onları sular altında bırakacağımızı sanıyorlarmış. Ama biz, bir yere gitmiyoruz... Bathtub dünyanın sahip 
olduğundan daha çok tatile sahip. Babam hep der ki kuru dünya, bizim sahip olduklarımıza sahip değil. Onların yılda bir 
tatili varmış.”  

Gerçekle düşün iç içe geçtiği, Quvenzhané Wallis’ın etkileyici performansıyla ve fantastik hikâyesiyle masalsı bir film, 
Düşler Diyarı.

SİNEMA

Zeynep ZELAN
zeynep.zelan@ytb.gov.tr

DÜSLER DIYARINA YOLCULUK
BEASTS OF THE SOUTHERN WILD
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TÜRKİYE’DEN KARELER
Galata Kulesi - İSTANBUL / Fotoğraf: İlker KIRMIZI
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T.C. BAŞBAKANLIK 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

 
Adres : Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145 

P.K: 06520 Balgat - ANKARA - TÜRKİYE
Telefon : 00 90 (312) 218 4000

Faks : 00 90 (312) 218 4049
e-posta : info@ytb.gov.tr

@yurtdisiturkler
www.facebook.com/yurtdisiturkler

İZMİR KOORDİNASYON OFİSİ

Adres : Fevzi Paşa Bulvarı No:2 
P.K: 35250 Konak - İZMİR - TÜRKİYE
Telefon : 00 90 (232) 402 5000
Faks : 00 90 (232) 484 4820
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