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Oxygen Mask

Özgürlüklerden Korkanlar, Barışa Katkı Sunamazlar…
Those Fearing Freedoms Cannot Contribute To Peace
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru
Towards the presidential elections

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev: 
“Türkiye bizim için her zaman bir kutup yıldızı olmuştur”

Kyrgyz President Almazbek Atambayev: 
“Turkey has always been a pole star for us”

Davutoğlu; “Artık gerek  halklarımız, gerek hükümetlerimiz, 
gerekse de bütün dünya şahittir ki Türkçe konuşan topluluklar, 
farklı devletler altında yaşasalar da tek bir millettirler”
Davutoğlu; “Now our nations, our governments and the whole world 
witness that the Turkish speaking communities are one nation even if 
they live under different states”  

PUTİN ÖNCÜLÜĞÜNDE, AVRASYA 
EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ KURULDU..
Kazakistan, Rusya ve Belarus arasında Avrasya Ekonomik 
Birliğini hayata geçirecek anlaşma Kazakistan’ın başkenti 
Astana’da atıldı.

EURASIA ECONOMIC 
COOPERATION SET UNDER 
GUIDANCE OF PUTIN
The agreement to actualize the Eurasian Economic Union 
between Kazakhstan, Russia and Belarus was signed in 
Kazakhstan’s capital Astana.

Obama ve Merkel’den Rusya’ya uyarı

Obama and Merkel warn Russia

Obama ve Merkel, Ukrayna’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini engelleyecek türde 
artan istikrarsızlık ve karmaşa olması halinde, Rusya’ya yönelik daha geniş çaplı 
sek törel yaptırımlar yoluna gidecekleri uyarısı yaptı.

Obama and Merkel warned Russia that in case of increase in instability and chaos 
to prevent the presidential elections in Ukraine, Russia could face wider sectoral 
sanctions. Sayfa 12/ Page 13
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Bişkek Manas Havaalanı’nın ulus-

lararası ulaştırma merkezine dö-

nüştürülmesine ilişkin çalışmalar 

hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı 

Atambayev «Havaalanının, ulaştırma 

merkezine dönüştürülmesine yönelik 

müzakerelere açığız. Yatırım yapmak 

isteyen herkese kapımız açıktır bekli-

yoruz» diye konuştu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almaz-

bek Atambayev”in Türkiye ziya-

retinde, konuk cumhurbaşkanını 

Başkent Platformu Genel Başka-

nı, Kırgızistan Fahri Konsolosu 

Dr. Mustafa Kurt karşıladı…

diyesi tarafından Batıkent’te bir cad-
deye Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov’un 
adının verilmesi ve anıtının açılması 
dolayısıyla düzenlenen törende yap-
tığı konuşmada, Aytmatov’un adının 
Ankara’da yaşatılmasından duyduğu 
mutluluğu dile getirdi. 
Kırgızistan ve Türkiye’nin iyi ve kötü 
günlerde daima birbirine destek oldu-
ğunu anımsatan Atambayev, iki ülke 
arasındaki bu yakınlığın gelecekte de 
devam edeceğini söyledi. 
“Allah Türkiye’yi korusun” diye ko-
nuşan Cumhurbaşkanı Atambayev “ 
Allah Türkiye’ye destek versin. Yolunu 
açsın. Yaşasın. Türkiye! Yaşasın Kırgız-
Türk dostluğu!” değerlendirmesinde 
bulundu.

sinde ilişkilerimizdeki her türlü aske-
ri, siyasi, ticari ilişkiler artıyor” dedi.

2015 yılı dış ticaret hedefimiz 1 
milyar dolar…

Başbakan Erdoğan, “Son zamanlar-
daki daha yeni atılmış bir adım ama, 
inanıyorum ki bu da ona ayrı bir güç 
katacaktır. Rusya Federasyonu, Ka-
zakistan, Belarus, Kırgızistan olarak 
dörtlü gümrük birliğine girme adım-
larının da inanıyorum ki kendileri-
ne ayrı bir güç katacaktır. Şu anda 
Kırgızistan ile dış ticaret hacmimiz, 
426 milyon dolar. 2015 yılı sonuna 
kadar hedefimiz bunu 1 milyar dolara 
çıkarmaktır. Yılda 25 hastayı ülkemiz-
de tedavi ediyorduk. Yaptığımız bu 
anlaşma ile bu sayıyı 100’e çıkardık. 
Kırgızistan, 100 hastayı Türkiye’ye gön-
derebilecek” açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Atambayev “Gün-
dem belirleyen bir TÜRKİYE var”

Görüşme sonrası bir açıklama yapan 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atam-
bayev Türkiye’nin kendileri için her 
zaman bir kutup yıldığı olduğunu 
belirterek “ Türkiye bizim için her za-
man bir kutup yıldızı, dost bir yıldız 
gibi. Yıldızlar görünmüyorsa da var 
olduğunu bilirsiniz. Gündemi belirle-
nen Türkiye, şimdi gündem belirleyen 
Türkiye oldu” dedi.

Atambayev, Ankara Büyükşehir Bele-

Ankara (Sivil İnisiyatif) - 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı 
Almazbek Atambayev”in 

Türkiye ziyaretinde, konuk cumhur-
başkanını Başkent Platformu Genel 
Başkanı, Kırgızistan Fahri Konsolosu 
Dr. Mustafa Kurt karşılamada yalnız 
bırakmadı… 

Cumhurbaşkanı Almazbek 
Atambayev’in Ankara temasları sıra-
sında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan çok 
saydıda Bakan ve Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 
yanı sıra;Bodrum’da düzenlenen 
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği 
Konseyi 4. Zirvesi’nde de Türkmenis-
tan, Kazakistan ve Azerbaycan devlet 
başkanları ile de çok sıkı temasları 
oldu…

Başbakan Erdoğan “Kırgızistan, 
adeta bir değişimin, dönüşümün 
içerisinde”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kır-
gızistan Cumhurbaşkanı Almazbek 
Atambayev ile Başbakanlık Merkez 
Bina’da yaptığı görüşmede “Kırgız 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı değerli 
kardeşim Atambayev ile bugün gerek 
ikili gerekse heyetler arası görüşme-
mizi, verimlilik içerisinde geçirdik. 
Kırgızistan, adeta bir değişimin, dö-
nüşümün içerisinde… Bu süreç içeri-

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek 
Atambayev”in Türkiye ziyaretinde, Konuk 
Cumhurbaşkanını Başkent Platformu Genel 
Başkanı aynı zaman da Kırgızistan Fahri 
Konsolosu Dr. Mustafa Kurt karşılamada yalnız 
bırakmadı… 

Kırgızistan Cumhurbaşkanı 
Almazbek Atambayev: 

“Türkiye bizim için 
her zaman bir kutup 
yıldızı olmuştur”
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that; “the intimacy between the two 

countries would continue in the future”.

President Atambayev said; “God bless 

Turkey”, “God give support to Tur-

key. Paved its way”. Hooray. Turkey! 

Hooray Kyrgyz-Turkish friendship!”

President Atambayev who gave in-

formation about the works on the 

conversion of Bishkek Manas Airport 

into an international transport hub, 

said that; “we will open negotiations 

on the transformation of airport to a 

center. Our doors are open to anyone 

who wants to invest”.

Dr. Mustafa Kurt, Chairman of 
Capital Platform and Honorary 
Consul of Kyrgyzstan in Turkey 
welcomed guest Kyrgyz President 
Almazbek Atambayev in his visit 
to Turkey...

made   a statement after talks stating 

that Turkey for them is a pole star 

all the time said that “Turkey is like 

a pole star for us, like a friendly star. 

Even you don’t see the stars but you 

know that they are there. Turkey 

whose agenda is determined now be-

came the state which determines the 

agenda”.

 Atambayev in his speech at a cer-

emony due to the Kyrgyz writer 

Chingiz Aitmatov’s name is given to 

a street in Batıkent by Ankara Met-

ropolitan Municipality and opening 

of his memorial expressed his hap-

piness Aitmatov’s name to be kept 

alive in Ankara.

Atambayev who reminded that Kyr-

gyzstan and Turkey always support 

each other in good and bad days said 

Kyrgyz President Atambayev in our 
bilateral talks as well as between the 
delegations today. Kyrgyzstan is in a 
change and transformation... In this 
process, our all types of relationship 
military, political, trade are growing”. 
Our goal in foreign trade in 2015 
is $ 1 billion...

Prime Minister Erdogan said “Re-
cently, It is new step in the more 
recent, but I believe that this will add 
to its power. These steps of Russian 
Federation, Kazakhstan, Belarus, 
Kyrgyzstan entering a quartet Cus-
toms Union I believe that it will add 
a separate power to themselves. Cur-
rently our trade volume with Kyrgyz-
stan is 426 million dollars. Until the 
end of 2015, our goal is to increase 
this to $ 1 billion. We were treating 
25 patients annually in our country. 
With this agreement, we have in-
creased the number to 100. Kyrgyz-
stan will be able to sent  100 patients 
to Turkey”.

President Atambayev “there is a 
TURKEY which determines the 
Agenda”

Kyrgyz President Atambayev who 

Ankara (Civil Initiative) - Kyr-
gyz President Almazbek 
Atambayev hasn’t been left 

alone by Dr. Mustafa Kurt Chair-
man of the Capital Platform and also 
Honorary Consul of the Kyrgyz Re-
public in  the meeting in his visit to 
Turkey...

President Almazbek Atambayev  has  
contacts with the Turkish President 
Abdullah Gul, Prime Minister Recep 
Tayyip Erdogan , a number of Minis-
ters and Ankara Metropolitan Mayor 
Melih  Gökçek during his visit in An-
kara as well as he has tight contacts 
with Presidents of Turkmenistan, 
Kazakhstan  and Azerbaijan in the 
4th Summit of  the Turkish Speaking 
Countries Cooperation Council  held 
in Bodrum... 

Prime Minister Erdogan, “Kyr-
gyzstan is in a change and trans-
formation”

Prime Minister Recep Tayyip Er-
dogan in the meeting with Prime 
Minister of Kyrgyzstan Almazbek 
Atambayev at the Central Building of 
Prime Ministry said that; “We have 
an efficient talk with my dear brother 

Kyrgyz President Almazbek Atambayev hasn’t 
been left alone by Dr. Mustafa Kurt Chairman 
of capital platform and also Honorary Consul of 
the Kyrgyz Republic in the meeting in his visit to 
Turkey...

Kyrgyz President Almazbek 
Atambayev: 

“Turkey has always 
been a pole star for us”
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Kadınları Dostluk ve Dayanışma Der-
neği Başkan Yardımcısı Fazilet Keleşte-
mur, Tüketiciler Derneği Başkanı Mah-
mut Şahin, Fakirler Derneği Başkanı 
Burhan Karamustafaoğlu ve AB Gazete-
ciler Derneği Başkanı Adnan Fişenk de 
vardı.

Kayseri (Civil Initiative) – President 
of Kayseri Classroom Training 
Rehabilitation Arts Culture and 
Solidarity Association (Kay-Ders) 
and Capital International Peace and 
Brotherhood Platform Advisory Board 
Member Zeliha Koksal said that giving 
classroom training free of cost has 
another pleasure at the point of public 
service.

Koksal indicating her knowledge and 
experience gained abroad use for   the 
education of poor children said that 
students from Erciyes University are 
educating our children in need. In this 
system based on volunteering our 
children problems of clinging to life and 
communication issues overcome”

AWARDS TO THE VOLUNTEERS

President   Zeliha  Koksal Noting  that  
they have organized an award  night in  
the context of introduction of Kay-Ders  
and promotion of service producers  
said these :

 “We offer our gratitude to all the 
friends who support us. We want this 
to be known that, our children, the 
guarantee of our future are not alone. 
They have a protector like KAY-DERS.

WHO WAS TO SHARE AWARDS 
CEREMONY...

Erciyes University Students awards 
were given by Dr. Mustafa KURT 
Chairman of Capital Platform and 
Turkey- Kayseri Honorary Consul, 
Erkaya Yırık Governor of Melikgazi and 
President of the Kayseri Bar Av. Fevzi 
Konaç.

Fazilet Keleştemur, Vice President of 
Turkish World Women’s Friendship 
and Solidarity Association, Mahmut 
Sahin President of the Consumers 
Association, Burhan Karamustafaoğlu 
Chairman of the poor Association 
and Adnan Fişenk the EU Journalists 
Association President were among the 
guests.

nıtılması ve hizmet üretenlerin teşvik 
edilmesi  bağlamında bir de ödül gecesi 
organize ettiklerini kaydederek, şunları 
söyledi:

“Bize destek sunan tüm dostlara şükran-
larımızı arz ediyoruz. Şunun bilinmesini 
istiyoruz ki, geleceğimizin teminatı olan 
çocuklarımız yalnız değiller. Onların da 
KAY-DERS gibi bir hamileri var artık.”

ÖDÜL TÖRENİNE KİMLER İŞTİRAK 
ETTİ…

Erciyes Üniversitesi Öğrencilerine 
ödülleri, Başkent Platformu Genel 
Başkanı ve Türkiye Kayseri Fahri 
Konsolosu Dr. Mustafa KURT, Melikgazi 
Kaymakamı Erkaya Yırık ve Kayseri Baro 
Başkanı Av. Fevzi Konaç verdi.

Misafirler arasında ise; Türk Dünyası 

Kayseri (Sivil İnisiyatif) – 
Kayseri Dershane Eğitim Reha-
bilitasyon Sanat Kültür ve Yar-

dımlaşma Derneği (Kay-Ders) Başkanı 
ve Başkent Uluslararası Barış ve Kar-
deşlik Platformu Danışma Kurulu Üyesi 
Zeliha Köksal halka hizmet noktasında 
ücretsiz dershane eğitimi vermenin 
hazzının bir başka olduğunu söyledi.

Yurtdışında edindiği bilgi ve birikimini, 
fakir çocukların eğitilmesine vakf ettiği-
ni belirten Köksal “Erciyes Üniversitesi 
öğrencilerimiz, ihtiyaç sahibi çocukla-
rımızı eğitiyorlar. Gönüllülük üzerine 
kurulan bu sistemde çocuklarımızın 
hayata tutunmaları ve iletişim sorunları 
da gideriliyor” diye konuştu.

ÖDÜLLER, GÖNÜLLÜLERE…

Başkan Zeliha Köksal, Kay-Ders’in ta-

KAY-DERS Derneği Başkanı ve Başkent Uluslararası Barış ve Kardeşlik 
Platformu Danışma Kurulu Üyesi Zeliha Köksal:

“Ücretsiz dershane eğitimlerimizi, gönüllülük 
üzerinden yürütüyoruz”

KAY-DERS Ödül Töreni, 
Seçkin Davetlilerin 
Katılımıyla, Kayseri’de 
Yapıldı…

Kay-Ders Awards 
Ceremony Was Held 

In Kayseri With 
The Participatiopn 

Of Distinguished 
Guests...

Kay-Ders President And Capital International Peace And Brotherhood 
Platform Association Advisory Board Member Zeliha Köksal

 “We are carrying out our trainings free of 
cost, voluntarily”
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Putin, Avrasya ekonomik birliği ile ortak 
bir pazar yaratılacağını, üye ülkelerde 
ortak bir ekonomi politikası oluşturula-
cağını belirtiyor.

Amaç enerji entegrasyonu, Avrasya eko-
nomik birliği ile 2025›e kadar petrol ve 
petrol ürünleri üretiminde mevzuat sınır-
lamaları olmaksızın ortak pazara geçil-
mesi planlanıyor. Elektrikte ortak pazara 
geçilmesi ve üye ülkelerin ulusal elektrik 
pazarların entegrasyonu konusunda ise 
2019›da harekete geçilmesi bekleniyor.

Kazakistan›ın 2010 yılındaki gümrük 
birliğinden sonra Rusya ve Belarus›a ihra-
catı yüzde 63 arttı. Aynı dönemde bu iki 
ülkeden yaptığı ithalatı yüzde 98 artıran 
Kazakistan›ın, Rusya ve Belarus ile dış 
ticaret hacmi ise yüzde 88 yükseldi.

Kazakistan›ın, gümrük birliğine girilme-
den önce 12.7 milyar dolar civarında olan 
Rusya ve Belarus ile dış ticareti, geçen yıl 
24 milyar doların üzerine çıktı.

Uzmanlar, Kazakistan›ın birliğe katıl-
masının ülkedeki kayıt dışı ekonomiyi 
azalttığına ancak birlik içindeki ülkeler-
den ithal edilen ürünlerin Kazakistan›ın 
yerli üreticisini zayıf düşüreceğine dikkati 
çekiyor.

İngiliz profesör Cooper, “Rusya, Belarus 
ve Kazakistan’ın kurduğu Avrasya Birli-
ğinin bir sonraki potansiyel üyelerinin 
başında Türkiye geliyor” dedi.

Ukraine was also planning to join the 
Union under Victor Yanukovych, however 
the change in the government in this 
country has changed the plans.

Putin refused the claims that with the 
establishment of Eurasian Economic 
Cooperation he aims to revive the Soviet 
Union, which fell in 1991.

Putin stated that with Eurasian Economic 
Union, a common market will be 
established and member countries can 
form a joint economy policy.

With the establishment of Eurasian 
Economic Union, it is planned to move to 
a common market for oil and oil products 
without any legislative restrictions until 
2015. It is planned to move to a common 
market for electricity and integration of 
national electricity markets of member 
countries until 2019.

After the Customs Union in 2010, 
Kazakhstan’s exports to Russia and Belarus 

Rusya, Belarus ve Kazakistan arasında 
uzun süredir müzakereleri süren Av-
rasya ekonomik işbirliği anlaşmasının 
imzalanmasının ardından gözler birliğe 
yeni katılacak üyelere çevrildi.“Soğuk sa-
vaş” zamanını andıran kutuplaşmaların 
yaşandığı dönemde büyük önem atfedi-
len Avrasya Birliğine yıl sonuna kadar 
Ermenistan ve Kırgızistan’ın katılması 
beklenirken Türkiye ile ilgili de yorumlar 
yapılmaya başlandı. Türk-Rus sitesinin 
haberine göre, İngiltere’deki Birming-
ham üniversitesi Rusya ve Doğu Avrupa 
araştırmaları merkezi’nden Prof. Julian 
Cooper “Avrasya Ekonomik Birliği’nin 
bir sonraki potansiyel üyelerinin başında 
Türkiye geliyor” dedi. Eski Sovyet coğ-
rafyasında Ankara’nın birliğe üyeliğinin 
“eski SSCB kuruluyor” algısını yok et-
mek açısından önem taşıyacağı vurgusu 
yapılıyor. Kazakistan devlet başkanı 
Nursultan Nazarbayev’in geçen yıl bize 
“Sovyetler Birliği’ni mi kuruyorsunuz”  

have increased 
about 63 % and its 
imports from the 
two countries 98 
%; and the foreign 
trade volume with 
the both countries 
increased about 88 
%. Kazakhstan’s 
foreign trade with 
Russia and Belarus 
was around 12.7 
billion USD before 

the Customs Union, whereas it increased to 
above 24 billion USD afterwards.

Experts note that Kazakhstan’s entrance 
to the Union has reduced the unregistered 
economy in the country; however the 
increase in imports from member countries 
of the Union will weaken the local 
producers.

British Professor Cooper, “Turkey is 
among the leading candidates for the 
Eurasian Union established by Russia, 
Belarus and Kazakhstan”

Following the official establishment of 
the Eurasian Economic Union by Russia, 
Belarus and Kazakhstan, attention has 
turned to the potential new candidates 
of the Union. It is expected that Armenia 
and Kyrgyzstan will join the Union at 
a time where polarization is seen as in 
the Cold War era, and comments have 
also increased about Turkey’s potential 
membership. According to Turkish-Russian 
web sites, Professor Julian Cooper from the 
Center for Russia and Eastern European 

deniliyor. “Türkiye’yi birliğe alırsak bu 
soru ortadan kalkar” sözleri hatırlatılıyor. 
Türkmenistan, Azerbaycan ve Özbekistan 
baştan beri bu oluşuma mesafeli duruyor. 
Türkiye’nin üyeliğinin, bu ülkelerin “eski 
Sovyetler birliği yeniden mi kuruluyor?” 
türünden endişelerini ortadan kaldıra-
cağı ve üye olmalarını kolaylaştıracağı 
konuşuluyor.

Başbakan bunu mu demişti?

Uzmanlar, Ermenistan’ın da yer alacağı 
bir Avrasya Ekonomik Birliği’nin Tür-
kiye için zor göründüğünü söylese de 
Avrupa’daki seçimlerin ardından duru-
mun farklı bir hale gelebileceğini vurgu-
luyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
geçen yıl kasımda Rusya’da düzenlenen 
üst düzey işbirliği konseyi toplantısı 
sonrasında yaptığı açıklamayı hatırlatan 
uzmanlar, “o dönemde Erdoğan Putin’den 
Türkiye’yi Şanghay işbirliği örgütüne 
almasını istemişti. Başbakan’ın söylediği 
birlik bu olabilir mi?” yorumu yapıyor.

Researches of the Birmingham University, 
“Turkey is among the leading candidates 
for the Eurasian Union established by 
Russia, Belarus and Kazakhstan”. Ankara’s 
membership is seen critical by the former 
Soviet capitals to break the perception that 
“the Soviet Union is revived”. To prove 
these arguments, Kazakhstan President 
Nazarbayev’s reply last year to the question 
“are you reviving the Soviet Union” when 
he said “if we include Turkey to this 
Union, there will not be such a problem” 
is recalled. Turkmenistan, Azerbaijan 
and Uzbekistan stay distanced to this 
establishment since the beginning. It is 
noted that turkey’s potential membership 
would also break these countries’ concerns 
“whether a new Soviet union is being 
established” and would facilitate their 
decision for participation.

Is this what the Prime Minister 
meant?

Although experts state that a Union with 
the presence of Armenia is not likely to be 
accepted by Turkey, it is also stressed that 
following the elections results in Europe, 
circumstances could change. Experts 
referring to PM Erdoğan’s speech last 
November in Russia when he mentioned 
about Turkey’s possible admittance to 
Shanghai Cooperation Organization, they 
ask “whether was it this which was meant 
by Erdoğan or not”.

Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev, Rusya 
devlet başkanı Vladimir Putin 

ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander 
Lukaşenko, Astana bağımsızlık 
sarayındaki resmi törende anlaşmayı 
imzalayarak Avrasya Ekonomik Birliğini 
resmen hayata geçirdi.

Sonra ki iki üye Putin’nin hayalini uzun 
süredir kurduğu proje 2015 ocak ayından 
itibaren hayata geçecek. Avrasya ekono-
mik işbirliğinin bir sonraki üyelerinin 
Ermenistan ve Kırgızistan olacağı belir-
tiliyor.

Ermenistan, üyeliğe sıcak bakmıyordu 
ancak Putin, Erivan›ı Azerbaycan›la pet-
rol ve gaz anlaşması yapmakla tehdit etti.

Viktor Yanukoviç liderliğindeki Ukrayna 
da, Avrasya ekonomik birliğine katılmayı 
planlıyordu, ancak Ukrayna›daki iktidar 
değişikliği bunu engelledi.

Sovyetler suçlaması Putin, Avrasya eko-
nomik birliği projesiyle 1991›de dağılan 
Sovyetler birliğini yeniden diriltme iddia-
larını reddetti.

Kazakhstan President Nursultan 
Nazarbayev, Russia President 
Vladimir Putin and Belarus 

President Alexander Lukashenko signed 
the agreement at the Independence Palace 
at Astana and officially actualized the 
Eurasia economic Union.

The project, which had been dreamed 
by Putin for a long time, will be active 
by January 2015. It is stated that the 
next two members of the Union will be 
Armenia and Kyrgyzstan. It was earlier 
reported that Armenia was not keen for 
the membership but Putin had threatened 
Erivan with signing gas and oil agreement 
with Azerbaijan.

PUTİN ÖNCÜLÜĞÜNDE, AVRASYA 
EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ KURULDU..
Kazakistan, Rusya ve Belarus 
arasında Avrasya Ekonomik 
Birliğini hayata geçirecek 
anlaşma Kazakistan’ın 
başkenti Astana’da atıldı.

EURASIA 
ECONOMIC 
COOPERATION 
SET UNDER 
GUIDANCE OF 
PUTIN
The agreement to actualize 
the Eurasian Economic 
Union between Kazakhstan, 
Russia and Belarus was 
signed in Kazakhstan’s 
capital Astana.
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Bodrum (Sivil İnisiyatif) – 
Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet 
Davutoğlu, Bodrum’da gerçek-

leştirilen Türk Dili Konuşan Ülkeler 
İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Dör-
düncü Zirvesi kapsamında düzenlenen 
Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı-
na katıldı. 
 
Toplantıda yaptığı konuşmada Dışişle-
ri Bakanı Davutoğlu; Türk Konseyi’nin 
son yıllarda aldığı mesafeyi takdir et-
tiklerini belirterek, “Artık gerek halkla-
rımız, gerek hükümetlerimiz, gerekse 
de bütün dünya şahittir ki Türkçe 
konuşan topluluklar, farklı devletler 
altında yaşasalar da tek bir millettir-
ler” dedi. 
 
Kardeş ülkeler ve halklar arasındaki 
ortak dil, din, tarih, kültür ve müşte-
rek değerlere dayanan bağların çok 
güçlü olduğuna işaret eden Dışişleri 
Bakanı Davutoğlu, Türk Konseyi’nin 
bu bağlar üzerine kurulduğunu belirte-
rek, bu yılki Zirve temasının “turizm” 
olarak belirlendiğini ifade etti. 
Turizme verilen önem sadece ekono-

mik kaygılardan kaynaklanmadığını 
belirten Dışişleri Bakanı Davutoğlu, 
“Turizmi, kültürler arasında iletişimi, 
diyaloğu ve karşılıklı anlayışı getiren, 
bu suretle dünya barışına katkıda 
bulunan bir alan ve aynı zamanda ara-
mızdaki çok boyutlu ve derinlikli işbir-
liği sürecine katkı yapacak potansiyel 
bir işbirliği alanı olarak görüyoruz.” 
dedi. 
 
“Türk Konseyi, geniş işbirliği imkanla-
rıyla Avrasya’daki tarihi etkileşim ka-
nallarına yeniden can verecektir” diye 
konuşan Dışişleri Bakanı Davutoğlu, 
Türk Konseyi üye ülkeleri arasında son 
dönemde yapılan yoğun temaslara işa-
ret etti. 
 
Bu yılki zirve toplantısının bölgede ve 
dünyada dinamik değişikliklerin ya-
şandığı bir dönemde gerçekleştiğinin 
altını çizen Dışişleri Bakanı Davutoğlu, 
“Hepimiz barış ve istikrar için bir araya 
geliyoruz. Bu istikrarı gerçekleştirene 
kadar da hep beraber halklarımızın 
refahı için çalışmaya devam edeceğiz” 
dedi. 

Bodrum (Non Governmental 
Initiative) – Minister 
of Foreign Affairs Ahmet 

Davutoğlu attended the Foreign 
Ministers Meeting held under Fourth 
summit of the Turkish Speaking States 
Cooperation council (Turkish Council) 
in Bodrum.

In his speech at the meeting FM 
Davutoğlu said they appreciate the 
distance that the Turkish Council 
has taken during the recent years 
and added, “Now our nations, our 
governments and the whole world 
witness that the Turkish speaking 
communities are one nation even if 
they live under different states”.

Noting that the links based on common 
language, religion, history and culture 
between brother states and nations 
are very strong, FM Davutoğlu said 
that the Turkish Council has been 
established on these foundations and 
added that this year’s theme for the 
summit is “tourism”.

Stating that the importance attributed 

to tourism is not only derived from 

economic concerns, FM Davutoğlu 

added; “We see tourism as an area, 

which develops communication, 

dialogue and mutual understanding 

between cultures, and thus 

contributing to the world peace and at 

the same time a potential cooperation 

area to contribute to the multi 

dimensional and deep cooperation 

process between us”.

FM Davutoğlu stated that “Turkish 

Council would revive the historical 

interaction channels in Eurasia with 

its vast cooperation opportunities” 

and pointed to the dense interactions 

between the member states recently 

Emphasizing that this year’s summit 

meeting is taking place in a time when 

dynamic changes are taking place in the 

world and the region, FM Davutoğlu 

said; “We all meet for peace and 

stability. We will continue to work until 

we achieve the stability and for the 

prosperity of our nations”. 

Dışişleri Bakanı Davutoğlu Türk 
Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi 
toplantısına katıldı
 Davutoğlu; “Artık gerek  halklarımız, gerek hükümetlerimiz, 
gerekse de bütün dünya şahittir ki Türkçe konuşan topluluklar, 
farklı devletler altında yaşasalar da tek bir millettirler”

Davutoğlu; “Now our nations, our governments and the whole 
world witness that the Turkish speaking communities are one nati-
on even if they live under different states”  

Foreign Minister Davutoğlu attends 
Foreign Ministers meeting of the 
Turkish Council
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Ramazan
TOPRAK

soma faciasından bir fotoğraf: 
madenden çıkarılan bir işçi sedyeye 
konuyor, 
ağız ve burnunu kapatacak şekilde 
oksijen maskesi takılı.. 
işçiye en çok ihtiyaç duyduğu oksijen 
veriliyor, 
zannederek hiç değilse teselli buluyor-
sunuz, 
maskenin hortumunu takip ediyorsu-
nuz, 
o da ne! hortumun ucunda 
oksijen tüpü vb hiçbir alet cihaz yok.. 
işin özü yaralı işçi oksijen yerine “hava 
alıyor”, 
hortumun ucu kesik ve sedyenin altın-
da boşta sallanıyor, 
ilk bakışta görülmeyecek yerde.. bu 
tesbit 
ilk bakışta basit bir ihmal gibi görünse 
de 
tipik bir davranış biçimini ele veriyor.. 
faciaları ilmik ilmik ören hazırlayan 
bir zihniyeti ve davranış biçimini ele 
veriyor.. 
nasıl mı? 
Önce yaralı işçi kandırılıyor, 
kendisine oksijen veriliyormuşçasına.. 
sonra kamuoyu kandırılıyor, 
yaralılarla en iyi şekilde(!) ilgileniliyor-
muş görüntüsüyle.. 
ilk bakışta sorumluluk görüntüsü ve-
rilen 
ancak gerçek anlamda icra edilen so-
rumsuzluk 
soma madeninde alınması gereken 
tedbirler zincirinin 
tipik çarpıcı ibretlik acınası basit bir 
numunesi.. 
işin meselenin namusunu kurtarma 
değil 
zevahirini kurtarma çabasının trajiko-
mik bir örneği.. 
gerekli tedbirler alınmadığı için şimdi-
lik 300›e yakın kayıp.. 
sığınma/yaşam odasından dem vuru-
luyordu, 
sonunda böyle bir oda olmadığı itiraf 
edildi.. 
ve basit bir yangına bağlı dumandan 
ölen yüzlerce işçi.. 
 
ilgili şirketin açıklamasına göre facia, 
«mühendislik ve teknik olarak 
bugüne kadar görülmeyen ve açıklana-
mayan 
bir yangına bağlı olarak vuku bulmuş 
kaza eseri».. 
benzeri kazalar(?) gelişmiş ülkelerde 
olmuyor da, 
bizim ülkemizde oluyor, nasıl oluyor-
sa..! 
eskiden kargaların güldüğü bu açıkla-
malar, 
toplumsal yaramızı acımızı daha da 
derinleştiriyor, 
hafif insanlarca aklımız hafife alındığı 
için.. 
maliyet aşağı çekilirken 
kârların yukarıya çekilmesi 
hinliği/cinliğinin doğal sonuçlarını 
kazayla kaderle izaha kalkışmayın 
bâri.. 
aşırı kazanç hırsının kaçınılmaz sonu-
cu bunlar.. 
Yüce Yaradan›a atılan yalan ve iftira 
niteliğindeki 
bu acı gerçeklerin ört-bas edilmesi ise 
yeni facialara davetiye olacaktır.. 
facianın sorumluları her kim olursa 
olsun 
günler en fazla haftalar içinde ortaya 
çıkarılmalı, 
facianın bedelleri hem maddi hem 
manevi olarak 
gerçek sorumlularına ödetilmelidir.. 
bu yapılmıyorsa 
birileriyle ahbap-çavuş ilişkisi var sa-
yacağız, 

A photograph from the Soma 
disaster: 
A miner taken out of the mine is put 
on a stretcher, 
His mouth and nose covered with an 
oxygen mask... 
He is given oxygen, which he needs 
most,
Or at least you think so,
Then you follow the hose of the mask,
And find out it is not connected to 
any oxygen tube or device... 
briefly, the miner is breathing “air” 
rather than oxygen, 
The head of the hose is cut and 
swinging under the stretcher, 
a place not visible at first sight... 
Although it seems as a simple 
negligence initially,
It gives clues of a typical behavior... 
It evidences a mindset, a behavior, 
which paves the way for disasters... 
How? 
First the injured miner is cheated,
As if he is being given oxygen… 
Then the public is cheated,
With the vision as if injured people 
are being treated in the best way... 
A real implementation of 
irresponsibility
under the cover of responsibility, 
A simple sample of the precautions 
neglected
in the mine in Soma... 
A tragicomic example of the attempt 
to save the view
rather than the essence of the issue... 
So far 300 lost lives due to negligence 
of precautions... 
Sheltering/protection room was 
mentioned all around, 
finally it was found that such a room 
did not exist... 
and hundreds of labors died in a 
simple fire... 
 
According to the statements of the 
responsible company, the disaster is; 
“an accident that have occurred due 
to a fire
which have not been witnessed or 
explained so far 
in terms of engineering and 
techniques”... 
How come similar accidents (?) do 
not happen in developed countries,
but only in our country? 
This funny statements deepen our 
social wounds more and more, 
since we are fooled by such people... 
At least do not try to justify the trick 
to minimize expenses
and maximize profits with fate... 
This is the inevitable outcome of 
excessive profit desire... 
covering up the bitter truth with the 
justification of faith,
which in fact is accusing the Holy 
Creator,
shall open the door to new disasters... 
Whoever is responsible for the 
disaster
shall be revealed within days or 
maximum in weeks,
and the shall be made to pay the cost 
of the disaster 
in every way... 
If this does not happen, 
we will consider the presence of 
favoritism with others, 
we will deem relation with personal 
prosperity and 
believe those who are responsible are 
being protected... 
In such case, in other words  
we address those who wish to extract 
personal political future
from this accident rather than 
extracting justice,

birilerinin kişisel ikballeriyle bağlantılı 
sayacağız ve 
sorumlular korunuyor anlamını çıka-
racağız.. 
hâl böyle olacak olursa, yani 
faciadan adalet çıkarmak yerine 
siyasi sonuçlar çıkarmak isteyenlere de 
şahsî ikballerini kurtarmak derdinde 
olanlara da 
sesleniyor ve 
soma durumundaki tüm maden ocak-
larında 
benzeri faciaların yaşanmasının an 
meselesi olduğunu, 
kopacak çığın önünde kimselerin du-
ramayacağını 
hatırlatıyoruz.. temenni ve dua ediyo-
ruz ki 
«yeni somalar sırada» olmasın, 
«yeni komalar sırada» olmasın.. yoksa, 
«şahsî komalarınız» çok yakındır.. 
 
«nasıl olsa her facia sonrası 
facianın/olayın sıcağı sıcağına 
üç-beş hamle sorgu-sual-denetim vs 
vartaları kazasız! belasız! atlatılırsa 
şayet, 
mevcut vurgun/kâr döngü!süne de-
vam edileceği, 
yapanın yaptığı vuranın vurgunu yanı-
na kâr kalacağı, 
facia nedenlerinin enkaz altında kala-
cağı, 
geçmişte kalıp unutulacağı» için 
yeni bir faciada buluşmak mı yoksa 
buluşmamak mı dileğiyle 
bir soma›dan daha çıkılır gidilir, 
bir koma›dan daha çıkılır gidilir, 
herkes ve herşey gerilerde kalır, 
geride kalanlar acılarıyla başbaşa kala-
cak olursa, 
bu tabloların gayretullah›a dokunaca-
ğını 
hatırlatmaya gerek var mı..? 
 
haa bu arada, 
mutlaktır ki acılarını ve 
«bize olan tepkilerini dindirelim» diye 
maden ocağı şehitleri ve yaralıları ya-
kınlarına 
bir miktar maddi yardımlar yapılır, 
hem de vatandaşın kesesinden.. 
yardımsever bir toplum olarak 
elbette çok şeyimizi feda etmeye ha-
zırız 
ancak sapla samanı karıştırmamalı.. 
hukukun gereği olan 
işverenin maddi-manevi sorumluluğu 
asıl yük, 
ihmalin/suçun sorumlusu işverenin 
sırtına değil 
vatandaşın sırtına yüklenecek olursa 
kazanan yine patronlar olacak, 
kaybeden yine hepimiz olacağız.. 
* canıyla didişirken sedyeyi kirletme-
sin diye 
«çizmelerimi çıkarayım mı» diyen işçi-
ye karşın, 
* devletin hortumlarına bağlı yaşayan-
ların 
«oksijen almaya» devam edeceğini dü-
şünmek, 
* ağzına hortum da takılsa işçilerin 
«hava aldığını» 
görmek yaramızı derinleştiriyor, acı-
mızı katmerleştiriyor.. 
* izmir vali yardımcısı olan bir kişi, 
«soma›da aklını kullanan hayatını kur-
tardı» diyor.. 
aklı bu kadarına eren o kişiyi 
o madene atsaydık n›apardı dersiniz..? 
* tedbirsizliğine kader diyerek 
suçlarını kadere yıkanlar, gerçekte 
Yüce Yaradan›a suçu yıkmış olmuyor 
mu..? 
bu suçlamaya karşı Yüce Yaradan 
n›apar dersiniz..?

and remind them it is a matter of 
time that such disasters 
can be observed in all mines similar 
to Soma,
and that no one can stand before 
such a avalanche.... 
We hope and pray that 
“no new Somas are witnessed”,
“no new comas are pending”; 
otherwise
“your personal comas” are very 
close... 
 
“Since after each and every disaster
if the very few questions-
interrogations audits conducted
immediately after the disaster/
incident,
are eliminated without any problems 
(!),
the current profiteering/gain cycle 
shall continue,
those who cause such an incident will 
get away safely,
the causes of the disaster shall 
remain under the ruins 
and remain in the past”,
we will just leave Soma and go,
leave another coma and go,
whether with or without the wish to 
meet
at another coming disaster and 
everything remains behind…
Is it necessary to remind that
the scenes of those who remain 
behind with their pain and sorrow
will hurt the patience of God? 
 
Meanwhile,  
it is certain that to suppress
the reactions against them
some aids shall be presented to the 
families of the victims of the mine 
accident, 
and even from the budget of the 
whole public... 
As a charitable society
we are ready to sacrifice most of what 
we have, 
however we shall not mix everything 
to each other... 
If what falls upon the employer as 
required by the law,
is burdened on the shoulders of the 
public,
it will be the bosses who win again,
and we will be the losers again...
 
* Remembering the existence of 
workers who ask 
whether he should take off his boots 
not to dirt the stretcher 
while struggling for own life on one 
hand, 
* and those who continue “taking 
oxygen” 
linked to the oxygen hoses of the 
state on the other, 
* it makes us fill more painful to see 
that the workers breathe “air” (slang 
word used against getting nothing)... 
* A person serving as the deputy 
governor of İzmir, 
says “those who use their minds 
survived in Soma”... 
What would you think this person 
would do
if we threw him to the mine in Soma? 
* Those who name being incautious 
as fate 
are in fact accusing the Holy Creator 
for their guilt… 
What would you think the Great 
Creator would do against such an 
accusation?

Oksijen Maskesi Oxygen Mask
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TÜRKLERİN BULUNDUĞU YERLER:

Cezayir’deki Türk azınlığı büyük 
şehirlerde yaşar. Genel olarak Bütün 
Cezayir coğrafyasıda belirgin varlık 
göstermişlerdir ve Medea ile Telmisan 
şehirlerinin nüfusunun çoğunluğunu 
oluşturuyorlardı. Ancak düşman Fransızlar 
Türklerin büyük bir kısmına soykırım 
uyguladılar bir kısmını da göçe zorladılar. 
Buna rağmen halen Medea, Telmisan, 
başkent Cezayir’in Kasaba bölgesi, 
Beleda ve Kasantina şehirlerinde birçok 
Türk ailesi bulunmaktadır. Ayrıca Türk 
egemenliğinin uzun sürdüğü Baskara, 
Samura Wahran, Kabileler bölgesi ve Wadi 
Zeytun bölgelerinde de Türk kökenliler 
bulunmaktadır.

FRANSIZ İŞGALİNE KARŞI YAPILAN 
CEZAYİR DEVRİMLERİNDE 
TÜRKLERİN ROLÜ:

Cezayir devrimlerinin başlangıcında 
Cezayir’in Osmanlı İslam Hilafetine 
bağlılığı sürmekteydi. Türkler Cezayirli 
kardeşleriyle beraber Fransız işgaline 
karşı direniş gösterdiler. Türklerin birçok 
lider ve komutanı vardı. Bu lider ve 
komutanların bazıları şehit düşmüştür. 
Örneğin Doğu bölgesindeki devrim lideri 
– Türk istihbarat subaylarından - Salah 
Bey Fransızlarca idam edilerek şehit oldu. 
Oysa Batı bölgesindeki devrimin lideri 
Emir Abdulkadir Fransızlara teslim olup 
devrimden vazgeçti ve Suriye’ye sürgün 
edildi. Bir diğer Türk şehit de Ahmet Bey 
Kasantina’dır.

✓	 Cezayirli Türkler Birliği 

✓	 El-buveyre vilayetinde Ayın Ettürk  
(Türk Pınarı) adında bir şehir 
vardır. Vahran vilayetinde de aynı 
adı taşıyan bir şehir vardır. 

✓	 Denizci mücahit ve Oruç 
Reis’in kardeşi İshak’ın türbesi 
Beniyeznasın’daki Cebel Beni 
Musa bölgesinde bulunduğu 
söylenmektedir.

✓	 Burc Bu Ariric vilayeti ve şehri, 
adını Türk mücahit şehit Oruç 
Reis’in adından almıştır.

KAYNAKLAR:

✓	 ‘‘Kuzey Afrika’daki Osmanlı 
Türkler’’ kitabı

✓	 Osmanlı arşivinde bulunan bazı 
makale ve araştırmalar

✓	 Cezayir’de bulunduğum 
süre içerside yaptığım saha 
araştırmaları

ŞEHİRLERE GÖRE TÜRK AİLELERİ:

MEDEA ŞEHRİ:

İstanbullu/ Atçı / İskender / Barbar / 
Paşa / Bin deli Brahım / Bin Demirci /  
Bin Ruveysi /    Bin Rakaba / Başın / Bin 
Türkiye / Bin Zemberli / Bin Şeneb / Bin 
Kıyar / Bin Hacı / Bin Kalı / Bin Harfi/ 
Boşnak / Bukalkal / Bu kundakcı / bakalım 
/ Çelebi / Türkmani / Çakır /  Cambaz 
/ Çakmakçı / Küçük/ Çiko/ Tekdenti / 
Hantaplı / Hasan Bay / Hava / Hazneci / 
Halil Şerefi/ Hocat Kasaba/ Hali / Hoca 
/ Hoca Elfehm / Hocabaş / Deli / Deli 
Ahmet / Demirci / Doh / Reztan / Devacı 
veya Deveci  / Ruveys / Zedmiye / Zemir 
/ Zemirli / Zemirlin/ Zemirni / Zeybek / 
Seferboni / Salama / Çandarlı / Çavuş / 
Sarı / Sarı Ahmet / Sabuncu / Safar / Safar 
Çavuş / Safar Zeytin / Taşkentli / Tasist 
/ Tabbal / Topal/ Topal Sagir / Topalin / 
Alim / Abbas Turki / Alcı / Ali Ağa / Ali 
Turki/ Ali Hoca / Askeri / Ayvaz / Garnazti 
/ Fadmacı / Kundakçı / Kara / Kara Birno / 
Kara Hasan / Koca / Kıyar / Kasağlı / Kasir 
/ Kahveci / Kacı / Kırmızılı / Karyetli / 
Gedik / Karadağlı / Kalaş / Mami / Mansur 
Hoca / Mahur Paşa / Nabi / Wilid Çakmakçı 
/ Wilid Hava / Wilid Dali / Wilid Ruveys / 
Yarkı / Berber. 

TİLMİSAN ŞEHRİ:

Ebi Ayyad / Hisar / Bin Yels / Bin Abacı / 
Balı / Briksi / Briksi Rakik / Briksi Nakasa 
/ Bitsek / Bin Veyis / Türkmen / Treki / 
Salacı / Kavar / Kahveci / Kors / Kadı Evvel 
/ Kadı Sani . 

KAL SAHİL ŞEHRİ, SKEKDA VİLAYETİ:

İstanbullu / Bin Osman / Bin Hoca / Bekiri 
/ Belidi / Tiriki / Halil / Hoca / Çavuş.

TEBSE ŞEHRİ:

Osmanlı / Hazerli / Tatar / Koç / Ahmet 
Çavuş / Bostancı / Mazgalcı.

MASGANİM:

Bin Aleva / Paşa / Kara / Bin Yahya. 

AİN DEFLE:

Kirididaş 

BUFARİK:

İstanbullu / Bin Kutubi / Bahe / Bufir / 
Safta / Kahya .

CİCEL:

Turki / Kazan / Dernalı / Kisirli .

ZAMMURA - BURC BU ARİRİC:

Bu şehrin nüfusunun çoğunluğu Türk 
kökenlilerden oluşmaktadır.

BAŞKENT CEZAYİR:

Ağa / Bihacar / Arslan / Baba / Bualam/ 
Binosman / Beznice/ Bey/  Bölükbaşı/ 
Bostancı/ Bakalı /  Binvaklil / Baştarzcı/ 
Binkayar/ Başiri / Papazyan/ Bucakçı/ 
Teziri/ Türkmen/ Hamdi Paşa/ Çolak/ Cafer 
Hoca/ Çavuş /Hazineci/ Hazurli / Domacı/ 
Zurnacı/ Sabuncu/ orucu/ Antepli/ Ali 
Karabağlı / Ali Hoca / Kara Ali/ Kara / Kara 
Mustafa/ Köroğlu/ Mahur Paşa/ Mekki/ 
Muhtari / Avcı / Vakalil vs…

CEZAYİR COĞRAFYASINDA 

Burc Bu Ariric vilayetinin adı Oruç Reisin 
adından alınmıştır. Bu vilayette Osmanlılar 
hüküm sürmüş ve çevredeki bölgeleri 
katarak topraklarını genişletmişlerdir. 
Sultan Birinci Selim döneminde (1512 – 
1520) Cezayir beylerbeyliğine Hayrettin 
Paşa getirildi. O sırada Sultan I.Selim 
Osmanlının Kuzey Afrika’da yeni kurulan 
ve başkenti Cezayir olan bu vilayetine 
2000 yeniçeri askeri ve 4000 gönüllü asker 
gönderdi. Cezayir’e özellikle Anadolu’dan 
gelen Türkler kendilerine ‘yoldaş’ adı 
veriyorlardı. Yerli anneden doğan Türklere 
ve Osmanlı ordusunda çalışanlara ‘ kuloğlu’ 
adı veriliyordu. Bu Türkler Cezayir’de 
özellikle ekonomik olarak büyük güce 
ve örgütsel tecrübeye sahiplerdi. Öyle ki 
Emir Abdulkadir onları kendisine rakip 
bir güç olarak görüyordu. Bu yüzden onlar 
zulme uğratıldı ve ülkenin batısına sürgün 
edildiler.

CEZAYİR’DEKİ TÜRK NÜFUSU:

Fransa Büyükelçiliği verilerine göre 
Cezayir Türklerinin sayısı yaklaşık 2 
milyondur. Sabri Hamzetli’nin 1953 yılında 
verdiği bilgiye göre Türk asıllılar Cezayir 
nüfusunun %25’ini oluşturuyorlardı. 
Ancak Oxford Üniversitesinin 2008 tarihli 
raporuna göre Türk kökenliler Cezayir 
toplam nüfusunun %5’ten fazlasını 
oluşturuyorlardı. 2006 yılında Cezayir’in 
nüfusu 34,8 milyon kişiydi, buna göre 
Türk asıllıların sayısı yaklaşık 1.740.000 
oluyordu. 2007 yılında Zaman gazetesinde 
yayınlanan bir makaleye göre Türkler 33,3 
milyon olan Cezayir nüfusunun %10’unu 
oluşturmakta yani sayıları 3.300.000 
kişiyi bulmaktaydı. Cezayir Milli İstatistik 
Bürosunun 2012 yılı verilerine göre 
Cezayir’in nüfusu 37,1 milyon kişidir. 
Bütün bu rakamları karşılaştırdığımızda 
Cezayirli Türklerin sayısının 3 milyondan 
az olmadığını söyleyebiliriz. 

TÜRK KÖKENLİ BAZI CEZAYİRLİ 
AİLELER:

Türk kökenli Cezayirli aileler Cezayir 
devletine bağlılıkları ve sadakatleriyle 
bilinirler. Bu aileler Türk ve 
vatansever oldukları için diğer Cezayir 
vatandaşlarından daha fazla zulüm, ölüm 
ve sürgüne maruz kalmışlardır. Ayrıca 
binlerce şehit vermişlerdir.

Türkler Tilimsan ve Medea şehirlerinde 
çoğunluğu oluşturuyorlardı, ancak cani 
Fransız sömürgecilerin soykırımına maruz 
kalmışlardır. Buna kanıt olarak Demirci 
ailesini örnek verebiliriz. Bu aile 45 değerli 
üyesini şehit vermiştir.

CEZAYİR’DEKİ TÜRKLER VEYA 
TÜRKMENLER, Cezayir uyruklu 
Türk kökenli azınlıktır. Osmanlı 

döneminde bazı Türk asker ve yöneticileri 
aileleri ile birlikte bölgeye gelip buralarda 
siyasi ve ekonomik hayata egemen oldular. 
Bunun sonucunda Cezayir’deki demografik 
yapı değişime uğradı, Osmanlı fetihleri 
sonucunda Haçlılardan kurtarılan Kuzey 
Afrika’ya Anadolu’dan Türklerin göçü 
başladı ( Kuzeyı Afrikanın yerlı Halkı 
Emezikların yanısıra İslam Fethi ile Araplar 
taşınmaları). Zamanla Cezayir’de bir Türk 
topluluğu oluşmaya başladı.(Zaman zaman 
Anadolu’dan gelen Cezayir’deki Türklerin 
sayısı 15–20 bini buluyordu).Bu Türkler 
Cezayir’e Türk adet, gelenek, kültür, giyim 
ve yemeklerini taşıdılar ve ekonomik, 
sosyal ve kültürel hayata katkı sağladılar. 

Bu Türk topluluğundan Türkçe yazan 
nice edebiyatçı ve şair çıktı. Bu vesileyle 
gündelik yaşama hala kullanılan Türkçe 
sözcükler girdi. Bu topluluğa kimi zaman 
Karaoğlu adı verildi. Karaoğlu genellikle 
annesi yerli, babası Türk ( Osmanlı) 
olanlara veriliyordu. Bu husus Osmanlı 
kayıtlarına da geçiriliyordu. 

Osmanlı Türk deryalar prensi Barbaros 
Hayrettin Osmanlı Cezayir’inin kurucusu 
sayılır. Osmanlı Cezayir’inin kuruluşu 
16. yüzyılın başlarında Fas’taki Osmanlı 
beylerbeyinin kuruluşuyla doğrudan 
ilişkilidir. 

Kuzey Afrika’daki İslam ülkeleri 
parçalanmakla karşı karşıyaydı. Bu 
durumdan ötürü Cezayirliler kentlerinin 
zaman zaman şehirlere saldırıp 
yağmalayan İspanya korsanlarının 
istilasına uğramasından endişe ediyorlardı. 
Dolayısıyla Osmanlı Devletinden yardım 
istediler. Bunun üzerine Akdeniz’deki 

Haçlı korsanlara karşı koymak için 
Osmanlı Deniz Kuvvetleri bölgeye 
Osmanlı korsanlarını gönderdi. Bölgeye 
gönderilen deniz gücünün başında Oruç 
Reis ile kardeşi Barbaros Hayrettin vardı. 
O dönemde kuzey Afrika sahilleri Haçlı 
korsanlarının egemenliğindeydi. Ancak 
Osmanlı deniz güçleri bu korsanlara karşı 
kahramanlık destanları yazdı. İspanya 
korsanlarıyla Tilimsan bölgesindeki 
çatışmalarda kahraman Oruç Reis ve 
kardeşi İshak 1518 yılında şehit düştüler.48 
yaşında şehit olan Oruç Reis’in kellesi bal 
dolusu bir paket içinde İspanya kralına 
gönderildi, naşı ise başkent Cezayir’in 
Kasaba bölgesindeki Sidi Abdurrahman 
camiinde defnedildi. Oruç Reis sadece 
sağ eliyle savaşıyordu zira sol elini Becaye 
kuşatmasında kaybetmişti. Cezayir’in 

CEZAYİR’DEKİ TÜRKLER VEYA TÜRKMENLER
(CEZAYİR TÜRKLERİ)

HAZIRLAYAN:
Türkmen Araştırmacı  Avukat Ali ÖZTÜRKMEN

BAŞKENT CEZAYİR’DE BULUNAN 
KEÇİ OVASI CAMİ

OSMANLI KALESİ – WAHRAN ŞEHRİ
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Algeria was committed to Ottoman Islamic 
Caliphate. Turks along with their Algerian 
brothers showed resistance against the 
French occupation. Turks had many leaders 
and commanders. Some of them were 
martyred. For example, the leader of the 
revolution in the Eastern region -from 
Turkish intelligence officer- Mr. Salah 
was martyred executing by the French. 
However, the leader of the revolution in 
the West region Emir Abdulkadir is knuckle 
down to the French, gave up revolution and 
exiled to Syria. Another Turkish martyr is 
Mr. Ahmet Kasantina.

✓	 Turkish Associaton from Algeria.

✓	 In the province of El-buveyre 
there is a city called Ayın Ettürk  
(Turkish Spring). There is another 
city which has the same name in 
the province of Vahran . 

✓	 It is said that the tombs of 
Mariners Mujahit and Oruç Reis’s 
brother Ishak are in Beniyeznasın 
in the region of Jabal Ben-i Musa.

✓	 Province and the city of Burc Bu 
Ariric take its name from Turkish 
mujahid and martyr Oruç Reis.

SOURCES:

✓	 ‘‘Ottoman Turks in North Africa” 
book

✓	   Some articles and researches from 
Ottoman Archives 

✓	 Field studies when I was in Algeria

his right hand since he had lost his left 
hand in the siege of Bejaia. The name of 
the province Burc Bu Ariric is derived from 
Oruç Reis name. In this region Ottomans 
ruled and they enlarged their territories 
by conquering the surrounding areas. At 
the time of Sultan Selim I (1512-1520) 
Hayrettin Pasha was assigned as Algerian 
Beylerbeyi. Meanwhile Ottoman Sultan 
Selim I sent 2000 janissaries and 4000 
voluntary troops to this newly established 
province which its capital called Algiers in 
North Africa.  The Turks especially coming 
from Anatolia to Algiers called themselves 
“comrade” The Turks from local mother 
and the employees of Ottoman army 
were called as ‘Kuloglu’. These Turks had 
especially a great economic power and 
organizational experience. So that Emir 
Abdulkadir has seen them as a rival power. 
So they were persecuted and exiled to the 
west of the country.

TURKISH POPULATION IN ALGERIA:

 According to the records of Embassy of 
France, the number of Algerian Turks 
is nearly 2 million. According to the 
information given by Sabri Hamzetli 
in 1953 The people of Turkish origin 
were 25% of the Algerian population. 
However, According to the report of 
Oxford University in 2008, Turkish origin 
was more than 5% of the total population 
in Algeria. In 2006 The population of 
Algeria was 34.8 million, according 
to this the number of Turkish origin 
was about 1.740.000According to the 
article published in Zaman Newspaper 
in 2007 Turks were  constitute 10% of 
the Algerian population which is 33.3 
million that means their number was 
3.300.000. According to 2012 data from 
the Algeria National Bureau of Statistics 
the population of Algeria is 37.1 million 
people. If we make a comparison between 
all these numbers we can say that the 
number of Algerian Turks not less than 3 
million.

SOME ALGERIAN FAMILIES OF 
TURKISH ORIGIN: 

Algerian families of Turkish origin are 
known for their loyalty and commitment 
to the Algerian state. These families were 
exposed to more persecution, death and 
exile than the citizens of Algeria since they 
are Turkish and patriotic. They also gave 
thousands of martyrs. The Turks were 
majority in Tilimsan and Medea, but they 
were subjected to genocide of the French 
colonists.  As an evident we can give 
Demirci family as an example. This family 
lost 45 valuable members.

TURKISH FAMILIES ON THE BASE OF 
CITIES:

CITY OF MEDEA:

İstanbullu/ Atçı / İskender / Barbar / 
Paşa / Bin deli Brahım / Bin Demirci /  
Bin Ruveysi /    Bin Rakaba / Başın / Bin 
Türkiye / Bin Zemberli / Bin Şeneb / Bin 
Kıyar / Bin Hacı / Bin Kalı / Bin Harfi/ 
Boşnak / Bukalkal / Bu kundakcı / bakalım 
/ Çelebi / Türkmani / Çakır /  Cambaz 
/ Çakmakçı / Küçük/ Çiko/ Tekdenti / 
Hantaplı / Hasan Bay / Hava / Hazneci / 
Halil Şerefi/ Hocat Kasaba/ Hali / Hoca 
/ Hoca Elfehm / Hocabaş / Deli / Deli 
Ahmet / Demirci / Doh / Reztan / Devacı 
veya Deveci  / Ruveys / Zedmiye / Zemir 

/ Zemirli / Zemirlin/ Zemirni / Zeybek / 
Seferboni / Salama / Çandarlı / Çavuş / 
Sarı / Sarı Ahmet / Sabuncu / Safar / Safar 
Çavuş / Safar Zeytin / Taşkentli / Tasist 
/ Tabbal / Topal/ Topal Sagir / Topalin / 
Alim / Abbas Turki / Alcı / Ali Ağa / Ali 
Turki/ Ali Hoca / Askeri / Ayvaz / Garnazti 
/ Fadmacı / Kundakçı / Kara / Kara Birno / 
Kara Hasan / Koca / Kıyar / Kasağlı / Kasir 
/ Kahveci / Kacı / Kırmızılı / Karyetli / 
Gedik / Karadağlı / Kalaş / Mami / Mansur 
Hoca / Mahur Paşa / Nabi / Wilid Çakmakçı 
/ Wilid Hava / Wilid Dali / Wilid Ruveys / 
Yarkı / Berber. 

CITY OF TİLMİSAN:

Ebi Ayyad / Hisar / Bin Yels / Bin Abacı / 
Balı / Briksi / Briksi Rakik / Briksi Nakasa 
/ Bitsek / Bin Veyis / Türkmen / Treki / 
Salacı / Kavar / Kahveci / Kors / Kadı Evvel 
/ Kadı Sani . 

COASTAL CITY OF KAL, SKEKDA 
PROVINCE:

İstanbullu / Bin Osman / Bin Hoca / Bekiri 
/ Belidi / Tiriki / Halil / Hoca / Çavuş.

CITY OF TEBSE:

Osmanlı / Hazerli / Tatar / Koç / Ahmet 
Çavuş / Bostancı / Mazgalcı.

MASGANİM:

Bin Aleva / Paşa / Kara / Bin Yahya. 

AİN DEFLE:

Kirididaş 

BUFARİK:

İstanbullu / Bin Kutubi / Bahe / Bufir / 
Safta / Kahya .

CİCEL:

Turki / Kazan / Dernalı / Kisirli .

ZAMMURA - BURC BU ARİRİC:

The majority of this city’s population 
consists of people of Turkish origin.

CAPITAL ALGIERS:

Ağa / Bihacar / Arslan / Baba / Bualam/ 
Binosman / Beznice/ Bey/  Bölükbaşı/ 
Bostancı/ Bakalı /  Binvaklil / Baştarzcı/ 
Binkayar/ Başiri / Papazyan/ Bucakçı/ 
Teziri/ Türkmen/ Hamdi Paşa/ Çolak/ 
Cafer Hoca/ Çavuş /Hazineci/ Hazurli 
/ Domacı/ Zurnacı/ Sabuncu/ orucu/ 
Antepli/ Ali Karabağlı / Ali Hoca / Kara 
Ali/ Kara / Kara Mustafa/ Köroğlu/ Mahur 
Paşa/ Mekki/ Muhtari / Avcı / Vakalil vs…

LOCATION OF THE TURKS IN 
ALGERIAN GEOGRAPHY:

Turkish minority in Algeria lives in 
big cities. Generally they have shown a 
significant presence on all the lands of 
Algeria and they were in majority in the 
city of Medea and Telmisan.  However, 
French enemies have imposed genocide 
on a large part of the Turkish; they forced 
some of them to migrate. Even so there 
are still many Turkish families in Medea, 
Telmis, Kasaba region of the capital of 
Algiers, in the city of Beleda and Kasantina. 
Besides there are Turkish origins in 
Baskara, Samura Wahran, region of tribes 
and Wadi Zeytun which was  under a long 
Turkish domination.

THE ROLE OF TURKS IN THE 
ALGERIAN REVOLUTION AGAINST 
THE FRENCH OCCUPATION: 

At the beginning of the Algerian revolution 

TURKS OR TURKMEN IN ALGERIA 
is the minority Algerian nationals of 
Turkish origin. In Ottoman period, 

some Turkish soldiers and rulers along 
with their families come to the area and 
here became dominant in political and 
economic life. As a result, the demographic 
structure has changed in Algeria, migration 
of Turks from Anatolia to North Africa 
where rescued from the Crusaders as 
a result of the Ottoman conquest has 
started. (Emezik the indigenous people of 
North Africa as well as the Arabs with the 
conquest of Islam has moved to the region). 
By the time a Turkish community started 
to be formed in Algeria. (The number of 
Turks from Anatolia in Algeria reached to 
approximately 15-20 thousands from time to 
time). These Turks brought Turkish tradition, 
culture, dress, kitchen and contributed to the 
social and cultural life.

From this Turkish community many 
writers and poets appeared. By the way 
Turkish words which are still in use entered 
the daily life. Sometimes this society 
called as Karaoğlu. The name “Karaoğlu” 
usually was given to those whom their 
mother locals, father Turkish (Ottoman). 
These issues were covered in the Ottoman 
records.

Barbaros Hayrettin, the Ottoman-Turk 
Prince of the Sea, is considered to be 
the founder of Ottoman Algeria. The 
establishment of Ottoman Algeria is 
directly related to foundation of Ottoman 
grand seigneur in Morocco in the early 
16th century.

Islamic countries in North Africa were 
faced to be broken. Because of this 
situation Algerians were worried about 
Spanish pirates infestations of their cities 
attacked and plundered. Therefore they 
ask help from Ottoman State. Thereupon 
Ottoman Navy sends the Ottoman pirates 
to the region against the Crusaders pirates 
in the Mediterranean region. Oruç Reis 
and his brother was the commander of 
the naval force sent to the region. At that 
time North African coasts was under the 
hegemony of Crusaders. But Ottoman 
naval force wrote heroic epics against these 
pirates. Hero Oruc Reis and his brother 
were martyred in the conflict with Spanish 
pirates in Tilimsan in 1518. Oruc Reis’s 
head killed in his 48 was sent to the king 
of Spain in a package full of honey, the 
corpse was buried in Sidi Abdurrahman 
mosque at the Kasaba region of the capital 
Algiers. Oruç Reis was only fighting with 

TURKS OR TURKMEN IN ALGERIA
ALGERIAN TURKS
PREPARED BY
Turkmen researcher Adv. Ali ÖZTÜRKMEN

BAŞKENT CEZAYİR’İN KASABA SEMTİNDE 
BULUNAN TÜRK MİMARİSİ

OSMANLI KALESİ – TELMİSAN ŞEHRİ
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Mutlu, bu vesileyle Türkiye›ye gelen 
tüm çocuklara da İstanbul›da güzel va-
kit geçirmeleri temennisinde bulundu. 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nca 
yürütülen ve 31 Mayıs tarihinde 
Bakırköy Özgürlük Meydanı›nda ta-

world to be friends and know each other on 
this occasion is the essential object.  

In this context; Huseyin Avni Mutlu, Istan-
bul Governor, also attended to the show of 
20th Turkish World Children Feast held at 
the Sinan Erdem Sports Hall to integrate 
the children of Turkish world.

In the Feast Governor welcomed the par-
ticipants  saying that “ and welcome to this 
significant children feast “ continued “We 
are together with the rose with good smell 
of our  hearts garden and geography from 
the Turkish world, arriving in our beautiful 
city İstanbul, we are realizing this ceremony 
20th times. First of all  I would like to thank 
to the Turkish World Research Foundation 
that bring  beloved children of the Turkish 

nıtım gösterisiyle başlayan şölen, 2 
Haziran›da tüm grupların katılımıyla 
gerçekleştirilen yürüyüşle devam etti. 
Ataköy Sinan Erdem Spor Salonu’nda 
ülke ve toplulukların halk oyunları 
gösterileri gerçekleştirildi.

world together and perform this feast, on 
this occasion I also would like to commemo-
rate our teacher the late President Turan 
Yazgan with respect and compassion “. Gov-
ernor Mutlu stated that he thanks to the 
families which hosts the children coming to 
Istanbul to attend the feast in their home , 
on this occasion, he also wishes all children 
who came to Turkey to have a nice time in 
Istanbul.

the feast which is carried out by the of Turk-
ish World Research Foundation and starting 
with demonstration in Freedom Square in 
Bakirköy on May 31 continued with a march 
held on June 2 with the participation of all 
groups. Folk dances of communities and 
countries were performed at Ataköy Sinan 
Erdem Sports Hall. 

her yerindeki ailelerin bu vesile ile dost 
olmaları ve birbirlerini tanıma arzusu 
ile teçhiz edilmeleri esas gayeyi teşkil 
etmektedir.  
 
Bu bağlamda; Türk dünyası çocuklarını 
kaynaştırmak amacıyla düzenlenen 20. 
Türk Dünyası Çocuk Şöleni’nin, Ataköy 
Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenle-
nen gösterisine İstanbul Valisi Hüseyin 
Avni Mutlu da katıldı.

Şölende “Bu anlamlı çocuk şölenine 
hoş geldiniz” sözleriyle katılımcıları 
selamlayan Vali Mutlu, “Türk dünya-
sından, güzel şehrimiz İstanbul’umuza 
gelen, gönül bahçemizin, gönül coğraf-
yamızın mis kokulu gülleriyle birlik-
teyiz ve onların varlıklarıyla, 20. kez 
bu şöleni gerçekleştiriyoruz. Öncelikle 
Türk dünyasının sevgili çocuklarını 
bir araya getiren ve bu şöleni gerçek-
leştiren Türk Dünyası Araştırmaları 
Vakfı’na teşekkür ediyor, bu vesileyle 
merhum Genel Başkanı Turan Yaz-
gan hocamızı saygıyla ve rahmetle 
anıyorum» dedi. Şölene katılmak için 
İstanbul’a gelen çocukları evlerinde 
misafir eden İstanbullu ailelere de yü-
rekten teşekkür ettiğini belirten Vali 

Turkish world for the children living in this 
land acquainted with each other, establish-
ment of cohesion and friendship for the 
future. 

Starting with small-scale participation in 
May 1995, the Turkish World Children’s 
Festival, with the second they are organized 
to cover the whole of the Turkish Republic 
and communities. Turkish children living 
in the Turkish Republic and communities 
know Turkey, come together with siblings 
from the world’s four corners to get friend-
ships, strengthen brotherhood ties, cultural 
exchange and the families living in Turkish 

Türkiye Radyo Televizyon Kuru-
mu tarafından her yıl 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-

ramı münasebetiyle dünya çocukları 
için düzenlenen şölene yalnız Birleşmiş 
Milletler Teşkilatı’na üye devletlerin 
çocukları davet edilmekte idi. 
Ancak, Tataristan, Çuvaşistan, Başkur-
distan, Sibirya (Tuva, Saka, Hakas, Al-
tay, Şor, Teleüt) Türkleri’nden temsilci 
çocukların katılamadıklarını müşahede 
edildi. 
Bu diyarlarda yaşayan Türk çocukları-
nın birbiri ile tanışması, kaynaşması ve 
ileriye yönelik dostlukların kurulması 
amacıyla Türk Dünyası Araştırmaları 
Vakfı (TDAV) olarak Türk Dünyası Ço-
cuk Şöleni’ni düzenlemeye başladı. 
Mayıs 1995’te küçük çapta bir 
katılımla,Türk Dünyası Çocuk Şölen-
lerini, ikincisinden başlayarak bütün 
Türk Cumhuriyet ve topluluklarını 
kapsayacak şekilde düzenlemektedir. 
Türk Cumhuriyet ve topluluklarında 
yaşayan Türk çocuklarının Türkiye’yi 
tanımaları, dünyanın dört bir köşe-
sinde yaşayan kardeşleriyle bir ara-
ya gelmeleri, dostluklar edinmeleri, 
kardeşlik bağlarının güçlendirmeleri, 
kültürel alışveriş ve Türk dünyasının 

The feast held by Turkey Radio Televi-
sion Authority each year on the occa-
sion of April 23 National Sovereignty 

and Children’s Day for the world’s children 
only  children of the member states of the 
United Nations Organization were being 
invited.

However, It is observed that representative 
children from Tatarstan, Chuvashia, Bash-
kortostan, Siberia (Tuva, Saka Hakas, Altai, 
Shor, Teleut) Turks unable to attend.

Turkish World Research Foundation (TDAV) 
began to organize the Children Fest of the 

GELENEKSEL OLARAK HER YIL 
DÜZENLENEN TÜRK DÜNYASI 
ÇOCUK ŞÖLENİ BU YIL YİRMİNCİSİ 
DÜZENLENİYOR
Türk dünyası çocuklarını kaynaştırmak amacıyla düzenlenen 20. 
Türk Dünyası Çocuk Şöleni’nin, İstanbul Ataköy Sinan Erdem 
Spor Salonu›nda düzenlendi. 

TURKISH WORLD CHILDREN’S FESTIVAL TRADITIONALLY HELD 
EVERY YEAR TWENTIETH IS BEING HELD THIS YEAR 
20th Turkish World Children’s Festival to integrate children 
of Turkish world was held in Istanbul Ataköy Sinan Erdem 
Sports Hall.
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Ülkemizi dünyadan ayrı 
düşünme şansına sahip 
değiliz. Dünyadaki gelişme-

lere de tarafsız kalamayız. Biz bu 
dünyanın bir parçasıyız. Dünyada 
olup biten, gerek olumlu gerekse 
olumsuz gelişmeler bizi ilgilendirir. 
Bu anlamda, Dünyadaki gelişme-
leri değerlendirdiğimizde, kendi 
ülkemiz çıkarları doğrultusunda 
harekât tarzı belirlemeliyiz.

Global bir dünya içinde, insani 
değerlerin en üst noktaya çıkmış 
olması, bizi de bu değerlerin ortağı 
etmelidir. Nedir bunlar: insanın 
yaşama hakkı, hak ve özgürlükler, 
hukukun üstünlüğü, kişinin mal 
ve can güvenliği, adil bir yargılama 
sistemi, dil, din, renk, ırk, giyimi, 
kuşamı, meshep ayrımı yapmadan, 
tüm yurttaşlarını eşit görme ve in-
sanların kendi dili, kendi kültürü ve 
kendi yaşam biçimi ile yaşamalarına 
olanak sağlayan bir devlet yapısı 
oluşturulmalıdır.

Özlenen ve olması gereken bu 
devlet yapısı, ancak demokratik 
hakların verilmesiyle mümkün 
olur. Ülkemizde uygulanan baskıcı 
politikalar sonucunda, özlenen bu 
demokratik tablonun gerçekleşmesi 
şu ana kadar mümkün olmamış-
tır. Ancak olmayacak anlamına da 
gelmez. Son on yılda, çok önemse-
diğimiz demokratik açılımlar ger-
çekleşmiştir. Daha çok demokratik-
leşmeye ülke olarak muhtacız. Bu 
demokratik açılımlar aralıksız bir 
şekilde devam etmelidir.

Ülkemizde yaşayan insanları tasnif 
ettiğimizde birçok farklı halkların 
yaşadığı gerçeğini görürüz. Kürtler, 
Lazlar, Çerkezler, Gürcüler, Azeri-
ler, Boşnaklar vb. gruplar ile azınlık 

statüsünde olanları da buraya dâhil 
edebiliriz. Bunların tümü, ülke-
mizin zenginlikleridir. Bunlardan 
korkmamalıyız. Bunlar bu ülkenin 
temel taşlarıdır. Bırakın insanlar 
kendi dilleri ile konuşsun. Bırakın 
kendi kültürleri ile yaşasın. Size ne 
zarar verebilirler? Siz bunları baskı 
ile susturmak isterseniz eğer, işte o 
zaman kargaşaya, anarşiye ve kar-
deş kavgasına neden olursunuz.

Elbette Türkiye Cumhuriyeti Devle-
ti, üst kimliğimiz ve kutsalımızdır; 
alt kimliklerimizi inkar etmeden ya-
şayabiliriz, bölünmeyiz hatta daha 
güçlü oluruz. Geçmişte toplumun 
düşünen tüm katmanları sistem 
tarafından uluslararası derin gladyo 
tarafından cezalandırıldı. En son 
yakın tarihte Kürtler bu ülkede de-
mokratik haklarına kavuşmak için, 
Türklerle birlikte 50 binin üzerinde 
can kaybına uğradılar. Bu oyunlara 
gelmeseydik ve bu demokratik hak-
lar zamanında verilmiş olsaydı hiç 
kimse ölmeyecekti. 

Amerika’da 50’nin üstünde millet 
yaşamaktadır. Üstelik, bu milletle-
rin din birliği yok, dil birlikleri yok, 
kültür birlikleri yok. Ama, ABD her 
şeyin üstündedir. Amerika, Ameri-
kada yaşayanların kutsalıdır. Ülke-
mizde yaşayan halkların, din birliği, 
dil birliğimi var. Kültür birliği mi 
var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 
neden bizim kutsalımız olmasın? 
Irkçı, Şoven anlayışlar dışına çıka-
bilirsek, özlenen tabloya kavuşabi-
liriz.          

Bu mükemmel tablonun oluşması 
için, demokratik hak ve özgürlükle-
re kavuşmak için çok uyanık olma-
lıyız...

We do not have the chance 
to think our country 
separately from the world. 

We cannot remain impartial to the 
developments happening in the 
world. Whatever happens, whether 
positive or negative, concerns us. 
In this aspect, when evaluating 
the developments in the world, 
we should identify a method of 
movement peculiar to us.

 In a global world, the rise of the 
humanistic values to the highest 
level shall make us partners of these 
values. These are; a human’s right to 
live, rights and freedoms, rule of law, 
property and life safety of a person, 
an equal justice system, seeing all 
citizens equal regardless of their 
language, religion, race, clothing, 
belief, and providing them to live 
freely in their culture and lifestyle 
and establish a state to facilitate all 
these.

This structure of state, which is 
ideal and is longed for, can only be 
achieved by granting the democratic 
rights. The actualization of this 
democratic situation was not seen 
so far in our country due to the 
oppressive policies implemented. 
However this does not mean it 
will not happen at all. Very critical 
democratic openings have taken 
place during the last decade. As 
a country we are in need of more 
and more democratization. These 
democratic steps should continue 
without any interruption.

There are people from different 
ethnic backgrounds living in this 
country. Among these ethnicities are 
Kurds, Laz, Circassians, Georgians, 
Azeris, Bosnians and etc. together 

with other minority groups. These 
are all assets and wealth of this 
country, which we should not fear 
from. They are all basic elements of 
this country. Let everyone speak 
with their own language and live 
their own culture. What harm can 
this give to you? If you aim to silence 
them via oppression then you will 
lead to chaos, anarchy and a fight 
between the brothers.

Certainly the Republic of Turkey 
is our superior identity and our 
sacred value, we may survive 
without ignoring or refusing the sub 
identities, besides we will become 
even stronger with them. In the past 
all thinking segments of the society 
were punished by the international 
Gladio. In the near past, Kurds lost 
more than 50.000 lives together with 
the Turks for their democratic rights. 
If we were not cheated by these 
tricks and our democratic rights were 
given in the right time, all of these 
lives were not going to be lost. 

 In the United States, people from 
more than 50 different nations live 
together. In addition these nations 
do not have unity in religion, 
language and culture. However 
US is above everything and sacred 
for them. In our country people 
have unity of religion, culture and 
language. Whys shouldn’t the 
Republic of Turkey be our sacred? 
If we can get rid of racist and 
chauvinist practices we may arrive at 
the desired ideal situation.          

For the actualization of the desired 
situation and arriving at democratic 
rights and freedoms we must all be 
awake...

İdris ORTAKAYA

ÖZGÜRLÜKLERDEN KORKANLAR, 
BARIŞA KATKI SUNAMAZLAR…

THOSE FEARING FREEDOMS CANNOT 
CONTRIBUTE TO PEACE

Ankara (Sivil İnisiyatif) -  Yoz-
gat Belediye Başkanlığı Özel 
Kalem Müdürü Ayhan Can, Kır-

gızistan Fahri Konsolosluğuna atanan, 
Başken t Platformu Genel Bakanı Dr. 
Mustafa Kurt’u makamında ziyaret ede-
rek, yeni görevi dolayısıyla kutladı.

Can, STK’ların modern kentlerin yöne-
timinde her geçen gün rollerinin arttır-
masının önemine dikkat çekerek “il ve 
ilçelerin yaşanabilir hale gelmelerinde 
STK’lar olmazsa olmazlar arasındadır. 
İleriyi gören bakış açılarıyla STK’lar ya-
şanabilir kentlerin oluşmasının da bir 
nevi uç beyleridir” diye konuştu.

Kurt “Mutlu bireylerden, mutlu aileler 
olur”

Ziyaret dolayısıyla bir değerlendirme-

de bulunan Başkent Platformu Genel 

Başkanı, Kırgızistan Fahri Konsolosu 

Dr. Mustafa Kurt çalışmalarında ana 

ilkenin “insanı yaşat ki, devlet yaşasın” 

düsturu olduğunu söyledi.

Ülkede, bölgede ve dünyada barışın 

hakim olması için ulusal ve uluslararası 

gönüllülerle ciddi çalışmalar yürüttük-

lerini işaret eden Kurt, “biz inanıyoruz 

ki; mutlu bireylerden mutlu aileler; 

mutlu ailelerden mutlu toplumlar; mut-

lu toplumlardan mutlu devletler, mutlu 

devletlerden de mutlu bir dünya oluşur” 

şeklinde konuştu.

Ankara (Civil Initiative) -  Ayhan 
Can, Yozgat Mayoral Principal 
Clerk, celebrated Dr. Mustafa 

Kurt Capital Platform Chairman who 
was appointed as Honorary Consul of 
Kyrgyzstan for his new task by visiting 
him in his office:

Drawing attention to the importance 
of every day increasing role of NGOs in 
the management of a modern city Can 
said: “towns and cities to become livable 
must include NGOs. NGOs with their 
prescient perspective are Margraves of the 
formation of a sort of livable cities”

Kurt “Happy individuals result in happy 
families”

Chairman of the Capital Platform and 
Honorary Consul to Kyrgyzstan, Dr. 
Mustafa Kurt by doing an assessment due 
to the visit he said that his main principle 
of work is the motto of “let the people 
live, therefore the state live”.

Kurt  who pointed  that they have 
conducted a serious work with national 
and international volunteers for peace 
to be dominated in the countries, region 
and world he said: “we believe that happy 
families result from happy individuals, 
from happy families happy societies; from 
happy societies happy states; from happy 
states a happy world.

Ayhan Can, Yozgat Mayoral Principal 
Clerk, visited Dr. Mustafa Kurt Capital 
Platform Chairman who was appointed 
as Honorary Consul of Kyrgyzstan in his 
office and celebrated him for his new task.

Başkent Platformu Genel Başkanı, Kırgızistan 
Fahri Konsolosu Dr. Mustafa KURT:

“Mutlu Devletlerden, 
Mutlu Bir Dünya Oluşur”
Yozgat Belediye Başkanlığı Özel Kalem 
Müdürü Ayhan Can, Kırgızistan Fahri 
Konsolosu olarak atanan, Başkent 
Platformu Genel Başkanı Dr. Mustafa 
Kurt’u makamında ziyaret ederek, 
kutladı.

Dr. Mustafa Kurt, Chairman of Capital 
Platform and Honorary Consul of 
Kyrgyzstan said these:

“A Happy World result 
from Happy  States”
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ve helikopter düşürme kapasitesine sa-
hip silahlı militanlar, Doğu Ukrayna’da 
olanların spontane bir ayaklanma oldu-
ğuna yönelik fikirlerle uyuşmamakta. 
Yerel protestocular, bir helikopteri dü-
şürebilecek yerden havaya ateşleme ya-
pan füzelere veya bu tarz silahlara sahip 
olamaz» değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 
birkaç hafta öncesine kadar Rus askeri-
nin Kırım’daki olaylara karıştığını inkar 
ederken, daha sonra bunu kabul ettiği-
ne de işaret eden Obama, bu nedenle 
Putin’in yaklaşımını «dürüstlük ve kre-
dibiliteden uzak» olarak nitelendirdi.

Almanya Başbakanı Merkel de 
Ukrayna’daki gelişmelerin transatlantik 
ortaklığın önemini gösterdiğini söyledi.

Merkel, Ukrayna’daki cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinin hayati önemde olduğuna 
işaret ederek seçimlerin yakın olması 
nedeniyle Ukrayna’daki istikrarın bu 
zamana kadar sağlanamaması halinde, 
Rusya’ya yönelik ek yaptırımların kaçı-
nılamaz olacağını ifade etti.

Aslında bu tür bir uygulamaya gitmeyi 
istemediklerini ve soruna diplomatik 
çözüm için çabaladıklarını aktaran Mer-
kel, bunun ise Rusya’nın hangi yolu iz-
leyeceğine bağlı olduğuna işaret etti.

Merkel, bir soru üzerine, Rusya’nın 
sorumluluklarına daha fazla uymasını 
umduklarını, Rusya’nın sözleriyle ey-
lemlerinin uyuştuğunu görmeye ihtiyaç 
bulunduğunu kaydetti.

Bu noktada öncelikle AGİT gözlemcile-
rinin serbest bırakılmasının çok hayati 
bir adım olduğunu belirten Merkel, 
«Daha fazla istikrarsızlaştırma olması 
halinde, yaptırımların üçüncü aşaması-
na geçeceğiz. Bu istediğimiz bir şey de-
ğil ama böyle bir adım için hazırlandık 
ve hazırız» diye konuştu.

İki lider ayrıca, ABD ile AB arasında 
yürütülen Transatlantik Ticaret ve 
Yatırım Ortaklığı Anlaşması (TTIP) 
müzakerelerine değinerek bu süreci 
kısa zamanda bitirmeye yönelik 
arzularını dile getirdi

rımlar da dahil olmak üzere uygulaya-
cakları birçok seçenekleri olduğunu vur-
guladı. Obama, bu noktada Avrupa’daki 
ve G-7’deki partnerleriyle planlamaları 
artırdıklarını da bildirdi. Obama, «Amaç 
Rusya’yı cezalandırmak değil. Amaç 
daha iyi bir yolu seçmeleri için teşvik 
etmek ve böylece sorunu diplomatik 

yollardan çözmek. Bu konuda (dünya 
ile) birlik içinde olduğumuzu düşünüyo-
rum» ifadesini kullandı.

Obama, Rusya’dan Avrupa’ya enerji 
akışının Soğuk Savaş döneminde bile 
devam ettiğine de işaret ederek «Rusya 
petrolünün musluğunun kapatılacağına 
yönelik fikirler de gerçekçi değil. Ama 
sadece enerji değil, silah, finans, ticaret 
gibi Rusya’ya önemli darbe vuracak sek-
törler noktasında bir dizi yaklaşımlar 
bulunuyor» yorumunda bulundu.

En çok kaygı duydukları noktalardan 
birinin de Doğu Ukrayna’daki olaylar-
dan bir şekilde Ukrayna hükümetinin 
sorumlu olduğuna yönelik Rus pro-
pagandası olduğunu belirten Obama, 
Ukrayna hükümetinin bu süreçte kayda 
değer bir itidal gösterdiğine dikkati çek-
ti. Obama, «İyi organize olmuş, eğitimli 

bu milis gruplar üzerindeki etkisini kul-
lanması gerekli” dedi.

YENİ YAPTIRIMLAR UYARISI

Obama, Ukrayna’daki cumhurbaşkanlı-
ğı seçimlerini sekteye uğrayacak şekilde 
istikrarsızlığın devam ettiğini görmeleri 
halinde, Rusya’ya karşı daha ciddi yap-
tırımlar getirmekten başka seçenekleri-
nin kalmayacağını vurguladı.

“Rusya liderleri, eğer Ukrayna’yı is-
tikrarsızlaştırmaya ve bu ay yapılacak 
cumhurbaşkanlığı seçimlerini engelle-
meye devem ederlerse, Rusya’da daha 
büyük bedeller getirecek ilave yaptırım-
lar dahil, ek adımlar için hızlı biçimde 
hare geçeceğimizi bilmeli. Şu noktada 
açık olduk ki: Rus liderler izledikleri 
yolu değiştirmezlerse artan bedellerle 
ve diplomatik ve ekonomik olarak bü-
yüyen izolasyonla yüz yüze 
kalacaklar” diyen Obama, 
Ukrayna’daki sorunun 
çözümünde diplomasiyi 
tercih ettiklerini ama 
bunun Rus liderlere bağlı 
olduğunu belirtti.

«Zayıf olan Rusya ekono-
misinin mevcut yaptırım-
larla daha da zayıfladığına» 
dikkati çeken Obama, bir 
soru üzerine, Rusya’nın 
Ukrayna’daki politikasını 
değiştirmemesi halinde, 
ekonomisindeki belirli 
sektörleri de içeren, daha 
geniş çaplı sektörel yaptı-

Almanya Başbakanı Angela 
Merkel, Washington temasları 
kapsamında ABD Başkanı Ba-

rack Obama ile Beyaz Saray’da bir araya 
geldi. İki lider, baş başa görüşmelerinin 
ardından, ortak basın toplantısı düzen-
ledi.

Merkel ile görüşmelerinin büyük kısmı-
nı Ukrayna konusunun oluşturduğunu 
belirten Obama, ABD, Avrupa Birliği 
(AB) ve G-7 ülkelerinin, Rusya’nın 
Ukrayna’ya yönelik eylemleri karşısın-
da bedel ödemesi, NATO ülkelerinin 
güvenliği için NATO’nun 5. maddesi-
ne sarsılmaz taahhüt gösterilmesi ve 
Ukrayna’yı destekleme noktasında bir-
lik içinde olduklarını kaydetti.

Ukrayna’da rehin tutulan Avrupa Gü-
venlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) üye-
lerine muameleye de karşı durduklarını 
bildiren Obama, gözlemcilerin silahlı 
tehditle açıklama yapmaya zorlanma-
sını da “affedilemez ve rezalet” bir du-
rum olarak niteledi. Obama, Rusya’nın 
gözlemcilerin serbest bırakılmasını 
güvence altına alma yönünde çalışması 
gerektiğini söyledi.

Obama, Ukrayna’nın doğusundaki Rus-
ya destekli grupların barışçıl protesto-
cular olmadığını tüm dünyanın açıkça 
bildiğini belirterek “Bunlar, Rusya’dan 
yardım alan, ağır silahlarla donanmış 
militanlardır. Ukrayna hükümetinin, 
kendi toprakları içinde kanun ve düzeni 
sağlama hakkı ve sorumluluğu bulunu-
yor. Rusya’nın da şiddeti provoke etme-
yi ve silahlarını bırakmaları noktasında 

Obama ve Merkel’den Rusya’ya uyarı
Obama ve Merkel, Ukrayna’daki cumhurbaşkanlığı 
seçimlerini engelleyecek türde artan istikrarsızlık 
ve karmaşa olması halinde, Rusya’ya yönelik daha 
geniş çaplı sek törel yaptırımlar yoluna gidecekleri 
uyarısı yaptı.
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Pointing that Russian President leader 
Vladimir Putin had denied the fact that 
Russian soldiers have been involved 
in the incidents in Crimea until recent 
weeks until he finally admitted it and 
therefore described Putin’s approach 
as being “far from honesty and 
credibility”.

German Chancellor Merkel said that 
the events in Ukraine have shown 
the importance of transatlantic 
partnership.

Merkel said the presidential elections 
in Ukraine were of vital importance 
and that additional sanctions against 
Russia were inevitable in case stability 
in Ukraine is not maintained until the 
elections.

Stating that in fact they do not wish to 
go in such a practice and aim to follow 
the diplomatic way, Merkel said this 
was to be defined by the way Russia will 
follow.

Replying to a question Merkel said 
they hoped Russia will follow its 
responsibilities more and there was a 
need to see Russia’s words and actions 
were in harmony.

Merkel stated that at this point the 
release of OSCE observers was of vital 
importance and added “in case of more 
destabilization we will move to the 
third stage of sanctions. This is not 
something we wish but we are ready for 
such a project”.

Both leaders also expressed their wish 
to finalize the Transatlantic Trade 
and Investment Partnership (TTIP) 
negotiations going on between the 
US and the EU in the shortest time 
possible.

Obama reminded that the energy 
flow from Russia to Europe continued 
even during the Cold War period and 
that Russia’s threats to shut down the 
energy flow were not realistic. He added 
that there were certain approaches to 
impact on Russia other than energy 
including arms, finance and commerce.

Obama stating that one of the most 
worrying issues for them was the 
Russian propaganda that it was Ukraine 
who is responsible for the incidents 
at the eastern Ukraine and added that 
the Ukrainian government had shown 
noticeable moderation during this 
process. Obama added; “well organized 
and trained armed militants with the 
capacity to bring down helicopters do 
not go on with the idea that what is 
happening in eastern Ukraine was a 
spontaneous revolt. Local protesters 
cannot have surface to air arms to drop 
down helicopters”.

case they see that instability continues 
in a way to block the presidential 
elections.

Obama continued: “Russian leaders 
should know that in case they 
continue to destabilize Ukraine and 
block the elections we will act rapidly 
for new steps including imposing 
new sanctions against Russia, which 
would bring greater costs for them. 
We are very clear at this point that 
if Russian leaders do not change the 
way they follow, they will be facing 
increasing costs and diplomatically 
and economically growing isolations. 
For the solution in Ukraine we prefer 
diplomacy but this depends on Russian 
leaders”.

Mentioning that the already weak 
Russian economy is now weaker with 
current sanctions, Obama stated that 
in case Russia does not change its 
policy in Ukraine, they have many 
choice including wider 
sectoral sanctions against 
the Russian economy. 
Obama pointed that that 
at this point they have 
focused on planning with 
their partners in Europe 
and G-7. Obama said; “the 
aim is not to punish Russia 
but to encourage them 
to choose a better way in 
order to solve the problem 
in diplomatic means. I 
believe we are at the same 
grounds on this issue with 
the rest of the world”.

German Chancellor Angela 
Merkel met the US President 
Barack Obama at the White 

House during her visit to Washington. 
Two leaders held a joint press 
conference after their meeting.

Saying that the main agenda of the 
meeting with Merkel was Ukraine, 
President Obama stated that the 
US, EU and G-7 countries are in 
compromise on the issues that Russia 
should pay a bill for its actions against 
Ukraine, show ultimate commitment to 
Article of NATO charter, and support 
Ukraine on this crisis.

Mentioning that they stand against 
the event of pledging of Organization 
of Security and Cooperation in 
Europe (OSCE) members in Ukraine, 
Obama called the armed forcing of 
OSCE observes to make statements 
“indefensible and scandal”. Obama 
said Russia should work to secure the 
release of observes immediately.

Obama stated that the entire world 
knows that the armed groups in the 
eastern Ukraine are not peaceful 
protestors and said “these are militants 
equipped with heavy arms provided 
by Russia. Ukrainian government has 
the right and responsibility to secure 
the order within its territories. Russia 
should stop provoking the violence and 
use its influence over these groups to 
lay down their arms”.

WARNING FOR NEW SANCTIONS

Obama said they had no choice but to 
bring new sanctions against Russia in 

Obama and Merkel warn Russia
Obama and Merkel warned Russia that in case of increase in instability and chaos to prevent the 
presidential elections in Ukraine, Russia could face wider sectoral sanctions.
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Arka arkaya üç seçimden ilki 
olan yerel seçimler geride 
kaldı, şimdi çok kritik öne-

me sahip bir seçimin arifesindeyiz.

Tarihimizde ilk defa cumhurbaşka-
nımızı seçimle belirleyeceğiz.

Bu da aslında bir yerde başkanlık 
sistemine kapıyı açacak olan seçim 
olacak.

Tarihi öneme sahip bir seçim oldu-
ğu içindir ki bu yaz ayları muhte-
melen çok sıcak geçecek diye tah-
min edilmekte.

Her ne kadar siyasi açıdan sıcak 
geçmesini beklense de yaz aylarını 
henüz nispeten daha “ılıman” bir 
ortamda geçiriyoruz; cumhurbaş-
kanlığı seçiminin ateşi henüz orta-
lığı ısıtmış görünmüyor.

Bunun aslında çok basit bir sebebi 
var; ortalıkta AK Parti adayının - ki 
büyük bir sürpriz olmazsa Baş-
bakan Erdoğan olarak görünüyor 
– karşısına çıkacak ciddi ve elle tu-
tulur bir rakip yok.

Muhalefetin tüm hesapları sadece 
ve sadece Erdoğan’ın ilk turda se-
çilmesini engelleyip ikinci tura az 
da olsa bir umut taşıyabilmek üze-
rine kurulmuş durumda.  

Aslına bakarsanız muhalefet de 
Başbakan Erdoğan’ın aday olduğu 
takdirde seçileceğini çok iyi biliyor.

Önerdikleri çatı aday, ortak aday 
gibi teklifler yukarıda da dediğim 
gibi süreci sadece biraz daha uzat-

maktan başka bir amaç taşımıyor.

Yani bütün taktikler işe yarasa bile 
Erdoğan 10 Ağustos’ta değil 24 
Ağustos’ta seçilmiş olacak.

Erdoğan’ın toplumu böldüğü, 
kutuplaştırdığı gibi söylemlerle 
hem iç hem de dış kamuoyuna 
Erdoğan’ın bu makam için uygun 
bir aday olmadığı imajı verilerek 
seçimin ve seçilmesinin meşruiyeti 
de şüpheli hale düşürülmeye çalı-
şılmaktadır.

Mısır’da ve Suriye’de yapılan ve 
adına “seçim” denilen rezaletleri 
bile meşru olarak gören bir zihni-
yetin, Türkiye’deki tamamen meşru 
ve demokratik seçimleri şaibeli gibi 
sunmak istemesi sadece ve sadece 
sonucu biraz erteleme veya gölge 
düşürme çabasından ibarettir.

Bölme ve kutuplaştırma söylemi, 
daha önce de çeşitli vesilelerle dile 
getirdiğim gibi, 80 yıllık hüküm-
ranlıklarının son 10 yıldır iktida-
rın gerçek sahipleri olan milletin 
iradesi doğrultusunda el değiştir-
mesinden, 80 yıllık imtiyazların 
elden çıkmasından dolayı doğan ve 
gitgide büyüyen öfke patlamasının 
bir ürünüdür.

Adına “beyaz Türkler” de denilen 
bu kesim, sadece kaymak tabaka 
olarak adlandırılan ve gelir seviyesi 
çok yüksek aileleri değil, kendile-
rini “Mustafa Kemal’in askerleri” 
olarak tanımlayan daha kalabalık 
sekülarist bir kitleyi kapsıyor.

Bugün bu kitlede şahit olduğumuz 
ve her geçen gün bir histeri hava-
sında yükselişine tanık olduğumuz 
Erdoğan nefretinin arka planında 
aslında hem bu imtiyazların kaybo-
luşuna hem de bu güç savaşında, bir 
zamanlar küçük görülen, aşağılanan 
ve ötekileştirilen “dindar” kitlelerin 
belirleyici olması gerçeği var.

Buna histeri dememin sebebine 
gelince Yılmaz Özdil, Levent Kırca, 
Tarık Akan ve bu minvalde söylem 
üreten şahıslarda temsil edilen bir 
anlayış elbette histeri olarak nite-
lendirilmeyi hak ediyor.

Sadece bu kadar da değil, sosyal 
medya bu histerinin uygulama alanı. 

Akıl ve ruh sağlığı yerinde insan-
ların bırakın yazmayı hayal bile 
edemeyeceği söylem ve fikirlerin 
arka planında artık öfke sınırlarını 
çoktan aşmış ve histeri sınırlarını 
da zorlayan bir ruh halinden başka 
ne olabilir?

“Bu partiye oy verenlerin çocukla-
rının acısını görmelerini” istemek 
nasıl bir hastalıklı kişiliğin eseridir 
bilmiyorum; böyle bir hastalığa 
karşı tıp yeterli kalır mı ben şahsen 
emin değilim.  

Bu histeri sadece sıradan öfkeli 
bireylerle de sınırlı değil üstelik.

Aydını, yazarı, sanatçısı ve bilu-
mum elit tabakası aynı dertten 
muzdarip.

Başbakanın mezarına tükürmekten 

bahsedenlerle silahları sustuğu için 
zıvanadan çıkmış eskinin anlı şanlı 
demokratları şimdilerde kol kola.

Bir dönem meclisi yok etme sev-
dasında olup sonralarda demokrat 
kesilen ve şimdilerde yine aslına 
rücu eden günümüzün ittihatçı 
kalemleri bu nefretin sözcülüğünü 
yapıyor.

Türkiye kurulduktan 80 yıl sonra 
2000’lerin başında başlattığı nor-
malleşmeyi, arada tökezlemeler de 
olsa, şu anda tam gaz sürdürüyor.

Sivil iktidar ayağındaki prangaları 
kırıyor, elindeki zincirleri parçalı-
yor.

80 yıl boyunca o zincirleri elinde 
tutanlar da bağırıp çağırmaya öfke 
krizlerine devam ediyor.

Yani eski sistemi isteyenler (bunla-
ra esas gerici demek yanlış olmaz) 
ve yenilikçilerin savaşına şahit olu-
yoruz.

Ama yaşanan normalleşme süre-
cek; bu millet 2 ay sonra tarihinde 
ilk kez kendi başkanını seçecek.

Yaz sıcak geçecek demiştik; sıcak-
lıktan kastımız aday bolluğu, nefes 
nefese sürecek bir seçim süreci 
değildi.

Sıcaklık sadece elitlerin ve onların 
yönlendirdiği “beyaz” kitlelerin 
süreç boyunca yapacaklarına atfen 
ortaya çıkacak.
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Cumhurbaşkanlığı
Sivil iktidar ayağındaki prangaları kırıyor, elindeki zincirleri parçalıyor. 80 yıl boyunca o zincirleri 
elinde tutanlar da bağırıp çağırmaya öfke krizlerine devam ediyor. Yani eski sistemi isteyenler (bunlara 
esas gerici demek yanlış olmaz) ve yenilikçilerin savaşına şahit oluyoruz. Siyasetin ve dolayısıyla 
ülkemizin geleceğini belirleyecek bir dönemden geçiyoruz. Ama yaşanan normalleşme sürecek; bu 
millet 2 ay sonra tarihinde ilk kez kendi başkanını seçecek.

seçimlerine doğru

Merkezi Mannheim’da bu-
lunan Avrupa Malatyalı-
lar Sosyal ve Yardımlaşma 

Derneği, sel felaketinden etkilenen 
Bosna-Hersek’e 1 TIR dolusu gıda 
yardımında bulundu. 

Malatyalı işadamları ve duyarlı 
vatandaşların temin ettiği kuru 
bakliyat, un, makarna, şeker, su ve 
temizlik malzemelerinden oluşan 
yaklaşık 15 ton yardım malzemesi 
Bosna’ya hareket etti. 

Malatyalı işadamlarının sahibi ol-
duğu Palaten City, Palaten Haus ve 

Başkent Platform’un da destek ver-
diği yardım kampanyasından elde 
edilen yardımlar, Bosna Camisi Der-
neği üyeleriyle birlikte GSL Yılmaz 
Transport’a ait TIR’a yüklendi. Ma-
latyalılar Derneği Başkan Yardımcısı 
Mahmut Cömert, dernek olarak 
Bosna’da yaşanan drama duyarsız 
kalamadıklarını ve üyelerinin des-
teğiyle yardım kampanyası düzenle-
diklerini söyledi. Cömert, işyerlerini 
açarak kampanyaya destekte bu-
lunan Malatyalı işadamı Ramazan 
Urfa’ya ve GSL Yılmaz transport 
firmasına teşekkür etti.

AVRUPA MALATYALILAR DERNEĞİ 
VE BAŞKENT PLATFORMUN’DAN 
BOSNA-HERSEK’E YARDIM
Sel felaketinden etkilenen Bosna-Hersek’e 1 TIR dolusu 
gıda yardımı

Başkent Platformu Almanya Temsilcisi Ayhan LEVENT 
Bosna-Hersek’e yardım paketleri gönderirken.
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We are passing through an 
era, which will be sha-
ping the future of the 

politics and thus the country.

We have finished the local elec-
tions, which was the first of the 
three consecutive elections and we 
are now on the eve of a very critical 
second election.

For the first time in our history we 
are going to elect a president.

This in fact will pave the way for 
the presidential system.

And since it is going to be a historic 
election, it is expected that this 
summer will be burning in terms of 
politics.

However, even if it is expected so, 
currently we are going through a 
very “mild” summer, it seems the 
election process have not heated 
the country yet.

In fact there is a very simple reason 
for this; there is not a single candi-
date who is likely to win against AK 
Party’s candidate, which is most 
likely going to be Prime Minister 
Erdoğan.

All attempts and calculations of the 
opposition is focused on delaying 
the election of Erdoğan to the post 
at the first round, and carry some 
pieces of hope to the second.  

After all, even the opposition parti-
es are aware that PM Erdoğan, if he 
decides to run for the post, is going 

to win the elections.

Proposals submitted by the oppo-
sition such as the “roof candidate” 
or joint candidate only aim at dela-
ying the election but nothing else.

Even if all their tactics work, Er-
doğan will be elected in the second 
round scheduled for 24 August.

Discourses such as Erdoğan has 
divided and polarized the society 
are aimed to present an image 
of Erdoğan both to the internal 
and foreign public that he is not 
suitable for the post and give the 
impression that the elections are 
illegitimate and undemocratic.

The attempts by a mindset, which 
sees the so called elections in 
Egypt and Syria as legitimate, to 
present the legal and democratic 
elections in Turkey as suspicious 
can be identified as efforts to delay 
or cancel the elections if not any-
thing else.

Discourses of division and po-
larization, as I had stated in my 
previous articles, is the product of 
a growing rage by the elites seeing 
that their sovereignty, which was 
coming from 80 years ago, is now 
slipping among their hands and 
flowing towards the real owners of 
the power, i.e. the people.

This section of people, which can 
be named as “white Turks”, do not 
only include families with high 

level of income, but also a wider 
secularist mass also identifying 
themselves a “soldiers of Mustafa 
Kemal Atatürk”.

What lays under this group’s incre-
asing rage against Erdoğan, which 
can also be called hysteria, is both 
the rage against loss of century old 
privileges and the fact that the pi-
ous classes, which once they igno-
red, exalted and marginalized, have 
become the determinant power.

A perception which represent itself 
by representatives such as Yılmaz 
Özdil, Levent Kırca, Tarık Akan 
and other names speaking on this 
perspective deserve to be labeled as 
being in hysteria.

This can be seen not only on the 
words and articles of these names; 
social media is a practice area for 
this hysteria. 

Discourses and ideas, which can-
not be easily voiced by mentally 
and spiritually healthy people, are 
being voiced in every corner of the 
social media every day?

I am not sure what is the medical 
diagnosis for a person who want 
to see “all members/voters of this 
party (referring to AK Party) see 
the loss of their children”; or even 
if any medical science can find a 
treatment for such a sick brain.  

This hysteria is not only seen in 
ordinary raging citizen.

Intellectuals, authors, artists, and 
the whole elite segment are suffe-
ring from the same disease.

Columnists writing that “they will 
spit on Erdoğan’s tomb” are nowa-
days standing side by side with so 
called democrats of the past, who 
are furious that the arms have shut 
up in the Kurdish issue.

Turkey is now on a democratizati-
on process since the beginning of 
the 2000s, almost 80 years after its 
establishment, despite certain bre-
akdowns at certain times.

The civilian governing power is 
breaking the chains both in its feet 
and hands.

Those holding the chains in their 
hands for 80 years are yelling and 
shouting around.

We are witnessing a war between 
those who want the old system 
back (which we can call real reacti-
onists) and the reformists.

Normalization will continue howe-
ver and 2 months from now, we are 
going to elect our first president.

As I said at the beginning, it is 
expected that summer will be a 
very warm one but it is not the 
abundance of candidates which will 
make summer a warm one.

The heat will occur by the reactions 
of the “elites” and the masses di-
rected by them.
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Towards the 
presidential elections
The civilian governing power is breaking the chains both in its feet and hands.Those holding 
the chains in their hands for 80 years are yelling and shouting around.We are witnessing a 
war between those who want the old system back (which we can call real reactionists) and the 
reformists. Normalization will continue however and 2 months from now, we are going to elect 
our first president.

European Malatyalılar 
Association centered in 
Mannheim have done 1 

truckloads of food aid to Bosnia-
Herzegovina affected by floods. 

Approximately 15 tons of relief 
supplies consisting of dry legumes, 
flour, pasta, sugar, water and cleaning 
supplies provided by businessmen 
from Malatya and sensitive citizens 

has been sent to Bosnia. 
Grants from charity campaigns 
supported by Palate City, Palate 
Hauser owned by businessmen 
from Malatya and Capital 
Platform was loaded on the 
truck of GSL Yılmaz Transport 
along with the members of 
Bosnia Mosque Association. 
Mahmut Cömert  Vice 

President of  Malatyalılar Association 
said that  as an association they could 
not stay indifferent to the drama that 
took place in Bosnia and organize a 
campaign to help with the support 

of their members. Cömert thanked 
to Ramazan Urfa businessman from 
Malatya and GSL Yılmaz transport 
company who supported the 
campaign by opening their offices.

AN AID FROM EUROPEAN MALATYALILAR 
ASSOCIATION AND CAPITAL PLATFORM 
TO BOSNIA-HERZEGOVINA
1 truckloads of food aid to Bosnia-Herzegovina affected 
by floods
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Dr. İlyas Demirci tarafından sunumu ve 
sinevizyon gösterisi yapılmıştır.

Program gereğince, son olarak, Kültür Eski 
Bakanı Namık Kemal Zeybek’in yönettiği 
“Türk Dünyasını Aydınlatanlar” paneline 
geçilmiştir. Panele, Millî Eğitim Eski Bakan-
larından Hasan Celal Güzel’le,  TÜRKSAV 
Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr. M. Seyfet-
tin Erol ve Doç.Dr.Osman Karatay ko-
nuşmacı olarak katıldılar.

Yeni Türkiye Dergisi’nin sahibi ve genel 
yayın yönetmeni de olan Hasan Celal Gü-
zel, konuşmasında, Uluslararası Osmanlı 
Projesi ile Türk milletinin tarihini, kültür 
ve medeniyetini, bilimsel şekilde ortaya 
koymuş, hazırladığı ve sunduğu sinevizyon, 
izleyenler tarafından, büyük bir heyecan ve 
alkışlarla karşılanmıştır.

Aynı günün gecesinde, Manas Üniversitesi 
Müzik Bölümü öğrencileri tarafından icra 
olunan konserde, Türk ve Kırgız müziğin-
den sunulan örnekler, öğretim üyeleri ve 
misafirlerce, ilgi ve takdirle izlenmiştir.

Gerek Kırgızistan – Türkiye  Manas Üni-
versitesi Rektörü Prof.Dr. Sebahattin 
Balcı, gerekse “Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı” (TİKA) Başkanı Dr. Serdar 
Çam başta olmak üzere, Teşkilatın Bişkek 
Temsilcileri ve T.C. Kırgızistan Büyük El-
çisi Metin Kılıç’ın; Türk Dünyası Yazarlar 
ve Sanatçılar Vakfı (TÜKSAV) ile Türk 
Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği 
(TDMMB) mensupları ve diğer davetlilere 
karşı gösterdikleri yakın ve sıcak ilgi, sami-
miyetle ifade etmek istiyoruz ki, her türlü 
tebrik ve takdirin üstünde olmuştur.

“Satık Buğra Han Camii”nin kaba inşaatı 
tamamlanmıştır. İlahiyat Fakültesi Uygula-
ma Camii olarak hizmet vermesi beklenen 
ve  4 milyon dolara mal olacağı belirtilen bu 
cami inşaatının da, en kısa zamanda ikmal 
edilebilmesi için, ilgililerce maddî desteğe 
ihtiyaç olduğu  ileri sürülmüştür.   

TÜRKSAV’ın, 2013 yılı “Hizmet Ödülleri”, 
21 Mayıs günü, Manas Üniversitesi salonla-
rında, Başkan Yahya Akengin’inaçış ko-
nuşmasının ardından, 6 ülkeden aşağıdaki 
şahıslarla, kurum ve kuruluşlara verilmiş-
tir;                                                             

Melahat İbrahimkızı (Azerbaycan), Prof.
Dr. Minehanım Tekleli (Azerbaycan), İs-
lam Beytullah Erdi (Bulgaristan), Muhtar 
Şahanov (Kazakistan), Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi  ( Rektör Prof.Dr. 
Sebahattin Balcı), Salamat Sadıkova (Kır-
gızistan), Taalay Kurmanov (Kırgızistan), 
Prof.Dr. Khaled Tadmori (Lübnan), Prof.
Dr.Halil İnalcık (Türkiye), Prof.Dr.Mustafa 
Kafalı (Türkiye), Prof.Dr.Enver Konukçu 
(Türkiye), Dr.Serdar Çam (Türkiye – TİKA 
Başkanı), Hasan Celal Güzel (Türkiye - Yeni 
Türkiye Gazetesi Sahibi ve Genel Yayın 
Yönetmeni), Doç.Dr. Osman Karatay 
(Türkiye), TRT Türk Kanalı, Metin Kılıç 
(T.C.Bişkek Büyük Elçisi – Özel Ödül), Akif 
Özkaldı (DSİ Genel Müdürü – Özel Ödül), 
Kenan Yavuz (SOCAR Türkiye Başkanı – 
Teşekkür Nişanı) ve Şeref Aksaç (Ziraat 
Emeklilik Kurumu Genel Müdürü – Teşek-
kür Nişanı)

Ödüllerin dağıtımından sonra, Eylül ayında 
Kırgızistan’da gerçekleştirilecek olan,Türk 
Dünyası Mühendislik Mimarlık ve Şehirci-
lik Kurultayı programının, Genel Sekreter 

18 ülkeden 3500 öğrencinin eğitim 
gördüğü Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi’nin, Rektörü Prof. Dr. Sebahat-
tin Balcı’nın, günün mânâ ve önemini belir-
ten veciz konuşmasından sonra, müziksiz 
olmasına rağmen, sunulan gösteriler,  genç-
liğin üstün disiplin  ve dinamizmini ortaya 
koymuştur.

TÜRKSAV Yönetim Kurulu üyeleri ve ödül 
alacak şahsiyetler, 20 – 21 Mayıs günlerin-
de, Bişkek’teki tarihî eser ve turistik bölge-
leri yakından inceleme imkânı bulmuş ve 
çeşitli ziyaretlerde bulunmuşlardır.

İlk olarak, Kırgızistan’ın dünya çapın-
da ünlü yazar ve fikir adamı Cengiz 
Aytmatov’un, yeni inşa edilen anıt meza-
rına da gidilmiş, Fatiha ve dualar okunmuş-
tur.

Bu arada, sevinç ve gururla müşahede ettik 
ki, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, 
Ankara’daki Kocatepe camiinin benzeri 
olarak, 2012 yılında inşaatına başlanan ve 
Bişkek’te, 35 dönüm arazi üzerinde yükse-
len 4 minareli Merkez Camiinin, gelecek yıl 
sonunda ibadete açılması için, çalışmalar, 
büyük bir hızla sürdürülmektedir.

Ayrıca, yine Manas Üniversitesi bünye-
sinde, Avrasya Bilim ve Kültür Vakfı tara-
fından yaptırılan, 2 minareli, 4 bin kişilik 

“Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı” 
(TÜRKSAV) tarafından,  gelenek  halinde 
sürdürülen,  “Uluslararası Türk Dünyasına 
Hizmet Ödülleri”nin 18.cisi, 21 Mayıs 2014 
günü Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te sa-
hiplerine verildi.

Daha önceleri, Cumhurbaşkanlığı maka-
mında yapılan ödül törenleri, son dört 
yıldan beri dış ülkelerde gerçekleştirilmek-
tedir. Nitekim, geçen yıl,  “Türk Yürüyüşü 
ve Festivali”  programları dolayısıyla New 
York’ta düzenlenen ödül töreni, bu defa 
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yapılmış-
tır.

Etkinliğin ilk günün, 19 Mayıs Gençlik-
Spor ve Atatürk’ü Anma törenlerine 
rastlaması dolayısıyla, ekibimiz Manas 
Üniversitesindeki gösterilere dâvet edilmiş-
ti. Soma’daki elim kaza ve şehit olan 301 
madencimiz için ülke çapında uygulanan 
yas sebebiyle, burada da, gösteriler buruk 
tarzda cereyan etmiştir.

“TÜRKSAV”IN
TÜRK DÜNYASINA HİZMET ÖDÜLLERİ
KIRGIZİSTAN- BİŞKEK’TE  VERİLDİ
“Uluslararası Türk Dünyasına 
Hizmet Ödülleri”nin 18.cisi, 
21 Mayıs 2014 günü 
Kırgızistan’ın başkenti 
Bişkek’te sahiplerine verildi.

Ankara (Sivil İnisiyatatif) - AK 
Parti Grup Başkan Vekili Nurettin 
Canikli, Soma’da facia sonrası hü-

kümetin yeni düzenlemeleri hayata ge-
çirmek için düğmeye bastığını belirterek 
yapılan düzenlemeleri adeta bir DEVRİM’e 
benzetti.

Canikli, yardımcı hizmetler ve teknoloji 
alanları dışında taşeron çalıştırılmayaca-
ğına dikkat çekerek “Yeraltı madenlerinde 
çalışma saatleri değişiyor. Çalışma saatleri 
6 saat olacak. Soma kazasında hayatını 
kaybeden işçilerin yakınlarına şehitlik 
haklarının tamamı verilecek. Ocakların 
kapalı kaldığı süre içerisinde maaşlarını 
hem işveren hem de duruma göre devlet 
verecek. Yeraltı madenlerinde emekli yaşı 
da düşürülüyor” diye konuştu.

ÇALIŞMA SAATLERİ VE EMEKLİLİK 
YAŞI DÜŞÜRÜLÜYOR...

AK Parti Grup Başkanvekili Canikli, 
Soma’da meydana gelen maden kazasının 
ardından hem Soma için özel düzenleme 
hem de genel yeraltı çalışanları için yapı-
lan ve Meclis’e sunulması beklenen Torba 
Yasa Tasarısı hakkında açıklamalarda bu-
lundu. Canikli, şöyle dedi: 
 
“Maden işletmelerinde kesinlikle taşeron 
çalıştırılmayacak ilk defa geliyor bu ka-
nun. Taşeron madencilikten çekiliyor ve 
genelde de çekilecek. Genel taşeron siste-
mi kamuda yardımcı hizmetler ve tekno-
loji alanları dışında taşeron tamamen kal-
dırılıyor. Bu anlar dışında Kamuda hiçbir 
yerde taşeron çalıştırılmayacak. Kuruma 
göre taşeron tanımı değişecek. Elimizde 
kamuda 100 bin taşeron çalıştırıldığına 
yönelik rakamlar var. Bu alanlarla ilgili ta-
şeron sisteminde çalışanlar yasa çıktıktan 
sonra Devlet genel yöntemle bu kişileri sı-
navla alacak. Kıdem tazminatı yıllık ücret, 
çalışma saatleri ve emeklilik yaşı da deği-
şiyor. Sivil şehitlik unvanı verilmeyecek 
ama şehitlik haklarının tamamı verilecek. 
Soma kazasında maaş bağlanamayan ki-
şiler için bir gün bile çalışması yeterli ola-

cak. Ancak sadece Soma kazası için değil 
genel yeraltı madenlerinde çalışanlar için 
de geçerli olacak. Şehitlik hakları sadece 
301 kişi için mi yoksa geriye dönük olacak 
onları henüz netleşmedi. Çalışma saatleri 
azaltılıyor. Ücretli izin süresi yeraltı çalı-
şanları için değişiyor. Muhtemelen 6 saat 
olacak. Çalışma yaşı 55’den 50’ye düşecek. 
Bunlar sadece yeraltı çalışanları için. Yıp-
ranma payı da getirilecek.”

SOMA İŞÇİLERİNE ÇİFT MAAŞ ÖDE-
NECEK...

Kaza olan madende ocağın çalışmadığı 

süre içerisinde yani kapalı kaldığı süre içe-
risinde işçilere hem devlet hem de işveren 
maaş vereceğini belirten Canikli, “Yani çift 
maaş almış olacak. Sigorta içinde fondan 
ödeme yapılacak. Sadece Soma için geçerli 
bu. Tüm ocaklar de denetim yapılıyor. 
Yeraltı madenleri için çok kapsamlı düzen-
lemeler geliyor. Maliyeti ne olursa olsun” 
diye konuştu. 
 
Söz konusu düzenlemelerin yasalaşması 
halinde bu kanun maddelerini yerine ge-
tirmeyen ocakların kapatılacağını kayde-
den Nurettin Canikli, kapatılan ocaklarda 
çalışan işçilerin maaşını ise işverenlerin 
ödeyeceğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin CANİKLİ: 

“TAŞERON ÇALIŞTIRILMAYACAK”

Soma’da 301 
Madencinin 

Hayatını 
Kaybetmesi, 
Beraberinde 

Yeni 
Düzenlemeler 

Getirdi...
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Demirci  General Secretary.

In accordance with the program, and 
finally, the Panel of “the ones who are 
Illuminating Turkish World” has been 
started directed by Namik Kemal Zeybek 
former Minister of Culture. The former 
Minister of National Education Hasan Celal 
Güzel, Board Member of TÜRKSAV Prof. 
Dr. M. Seyfettin Erol and Ass.Prof.Osman 
Karatay were participated in the Panel as 
speakers.

Hasan Celal Guzel owner and editor in 
chief of New Turkey Magazine, in his 
speech, revealed the Turkish nation’s 
history, culture and civilization with 
international Ottoman project in a 
scientific way, cinevision which he prepared 
and presented were met with great 
enthusiasm and applause by the audience.

On the night of the same day, at the 
concert carried out by the students of the 
Department of Music of Manas University 
which examples from Turkish and Kyrgyz 
music presented were followed with the 
interest and appreciation by the faculty 
members and guests.

Sincerely we wish to express that their 
close and warm attention towards 
especially both Prof.Dr. Sebahattin Balcı 
Kyrgyzstan - Turkey Manas University 
Rector and Dr. Serdar Çam  President of 
the “Turkish International Cooperation 
and Coordination Agency” (TICA), Bishkek 
Representatives of the Organization and 
Metin Kılıç Ambassador to Kyrgyzstan of 
Turkish Republic; Turkish World Writers 
and Artists Association (TÜKSAV) and the 
Turkish world Engineers and Architects 
Association (TDMMB) members and other 
invitees were above every kind greetings 
and appreciation.

was completed. This mosque is expected 
to serve as practice mosque of the Faculty 
of Theology and It is stated that it would 
cost $ 4 million the construction is to be 
completed in the shortest possible time, it 
has been suggested that support is needed 
by the relevant authorities.

“Service Awards” of 2013 of TÜRKSAV has 
been given to the following individuals 
from 6 countries, companies and 
organizations on 21th of May in the Manas 
University halls after the opening speech of 
President Yahya Akengin.

Melahat İbrahimkızı (Azerbaijan), Prof.
Dr. Minehanım Tekleli (Azerbaijan), İslam 
Beytullah Erdi (Bulgaria), Muhtar Şahanov 
(Kazakhstan), Kirghizstan-Turkey Manas 
University  ( Rector Prof.Dr. Sebahattin 
Balcı), Salamat Sadıkova (Kirghizstan), 
Taalay Kurmanov (Kirghizistan), Prof.Dr. 
Khaled Tadmori (Lebanon), Prof.Dr.Halil 
İnalcık (Turkey), Prof.Dr.Mustafa Kafalı 
(Turkey), Prof.Dr.Enver Konukçu (Turkey), 
Dr.Serdar Çam (Turkey – President of 
TİKA), Hasan Celal Güzel (Turkey – 
Owner of New Turkey Newspaper and 
Editor in Chief), associate professor 
Dr. Osman Karatay (Turkey), Turkish 
channel of TRT, Metin Kılıç Ambassador 
to Bishkek of Turkish Republic- special 
award) Akif Özkaldı General Manager 
of State Water Affairs- special award), 
Kenan Yavuz(SOCAR Chairman of Turkey 
- Thanks Engagement )and Şeref Aksaç 
(Director General of Retirement Authority 
of Agriculture– Thanks Engagement)

After the distribution of prizes, a 
cinevision show and presentation of the 
Convention of  Turkish World Congress of 
Architecture, Engineering and Urbanism 
program which will be held in Kyrgyzstan 
in September was done by Dr. İlyas 

Balci, Rector of Kyrgyzstan-Turkey 
Manas University where 3,500 students 
from 18 countries studying, presented 
demonstrations without music which 
shows dynamism and superior discipline of 
the youth.

Board members of TÜRKSAV and the 
personages who get awards had the 
opportunity to closely examine historical 
monuments and tourist sites in Bishkek 
and have made several visits on 20 -21th of 
May.

First of all, the newly built mausoleum of 
Chingiz Aitmatov’s who is the worldwide 
famous writer and idea man of Kyrgyzstan, 
have been visited and  Al-Fatiha and 
prayers were done.

Meanwhile, we have witnessed with joy and 
pride that work continuing at a great pace 
for Central Mosque with the four minarets 
which construction is started in 2012 by 
Turkey Religious Foundation as similar to 
Ankara Kocatepe Mosque and rising above 
35 acres of land eventually expected to be 
opened to worship at the end of the next 
year.

Moreover, the rough construction of 
“Satık Bugra Khan Mosque” within Manas 
University with two minarets and for 
four thousand people commissioned by 
Eurasia Science and Culture Foundation 

18th of “International Service Award which 
is carried out by “Turkish World Writers 
and Artists Foundation” (TÜRKSAV) as 
a tradition, was given to the owners at 
Bishkek, the capital of Kyrgyzstan, on 21 
May 2014. 

Previously, the award ceremony which 
is held at the presidency office has been 
carried out in foreign countries for the last 
four years. Indeed, the awards ceremony 
which is held in New York last year due to 
the “Turkish March and Festival” program, 
this time organized in the Kyrgyz capital 
Bishkek.

Hence the first day of Activities coincide 
19 May Youth-Sport Festival and Atatürk 
Commemoration ceremonies; our team was 
invited to the show at Manas University. 
Because of the mourning applied 
nationwide for the 301 miners who were 
martyrized in the painful accident in Soma, 
shows took place in a bittersweet way here.

After the speech indicating the importance 
and meaning of the day  Dr. Sebahattin 

TURKISH WORLD SERVICE AWARDS OF 
“TÜRKSAV” 
WAS DISTRIBUTED IN BISHKEK-KYRGYZSTAN
18th of “International Service 
Award to the Turkish World” 
was distributed to the owners 
at Bishkek,  the capital of 
Kyrgyzstan, on 21 May 
2014. 

Ankara (Civil Initiative) - AK 
Party Deputy Chairman Nurettin 
CANİKLİ stating the government 

press the button to implement the new 
regulations after Soma disaster said 
that the arrangements look like a virtual 
REVOLUTION.

Canikli noting that contractors will not 
be worked other than auxiliary services 
and technology, said that “working hours 
are changing in underground mines. 
The working hours will be 6 hours. All 
rights of martyrdom will be given to the 
relatives of Workers who lost their lives 
in Soma. Their salaries will be paid both 
by the employee and the state during 
the time that the mines are closed. 
Retirement age in underground mines will 
be reduced.”

WORKING HOURS AND RETIREMENT 
AGE ARE BEING REDUCED…

AK Party group vice president Canikli 
made explanations about Bag Bill 
expected to be submitted to Parliament 
which include special arrangements for 
Soma as well as the mining employees 
after the mining accident that occurred in 
Soma. Canikli said these:

Subcontractors definitely will not be 
worked in mining establishments this law 
comes for the first time. Subcontractors 
are drawn from mining and generally will 
be drawn. General subcontractors systems 
are completely removed except ancillary 
and technology services in public. Other 
than these areas Subcontractors will not 
work anywhere in public. The description 
of subcontractor will change according to 
the institution. We have figures that show 
100 thousand subcontractors are working 
in public services. After the law started 
to be executed workers in subcontracting 
systems related to these areas will be 
given job after an examination by the 
State general method. Termination 
indemnity, annual fee, working hours 
and retirement age are also changing. 
The title of civil martyrdom will not be 

given but all the rights of martyrdom 
will be given. For the people who cannot 
get salary in Soma accident, a worked 
day will be enough. However this will be 
available not only for Soma accident but 
also for the one who work in underground 
mines. It is not yet clear that the rights 
of martyrdom will be available only for 
301 miners or retroactive. Working hours 
are being reduced. Paid vacation time is 
changing for underground workers. It will 
probably be 6 hours. Working age will be 
reduced to 50 from 55. These are all for 
the underground employees. There will be 
depreciation.”

SOMA EMPLOYEES WILL BE PAID 
DOUBLE SALARIES...

Canikli stating that in the accident 
mine during the time that the mine is 
closed that means work is not done the 
workers will be paid by both the state 
and employers, said that “that means 
they will have double salaries. Their 
insurance will be paid from the fund. This 
is available only for Soma. All mines are 
being controlled. Very comprehensive 
regulations are coming for underground 
mines. Whatever the cost is.

Nurettin Canikli noted that in the case of 
the aforementioned regulations enacted 
the quarries that do not fulfill this law 
article will be closed; the salary of workers 
of these closed quarries will be paid by the 
employers.

AK Party Deputy Chairman Nurettin CANİKLİ:

“THERE WILL NOT BE SUBCONTRACTORS”

301 miners 
lost their 

lives in Soma 
brings New 

Regulations 
together...
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Atır too : Bozkır
Ulamış : Efsane
Kam : Gök Tanrı dininde ermiş kişi
Boz üy : Geleneksel Kırgız çadırı
Kızuulanu : Sarhoş olmak, esrimek
Ürkün : I. Dünya Savaşında Çarlık Rusya’sı Türkistanlıları askere 

çağırır. Fakat Türkistan ahalisi bunu reddeder. Rusların 
baskısı üzerine 4 Temmuz 1916’da Hocent’te Türkistan 
ayaklanması başlar. Bu isyan Kırgız tarihine Ürkün 
olarak geçmiştir. Ürkün hadiselerinde 300.000 kadar 
Kırgız, Çarlık ordusunun askerleri ve Rus yerleşimciler 
tarafından öldürülmüştür. 120 bin kadarı Kırgız da Çin’e 
kaçmıştır.

Surnay : Kırgız halk çalgısı
Balasagun : Orta Asya’da, bugünkü Kırgızistan’da bulunan Balasagun, 

Türgiş ve Karahanlıların devlet merkezi olmuştur. 
Kutadgu Bilig’in yazarı Yusuf Has Hacib 11. yüzyılda 
Balasagun şehrinde dünyaya gelmiştir.

Mankurt : Türk, Altay ve Kırgız efsanelerinde adı geçen bilinci 
yok edilmiş köledir. Mankurt haline getirilmek istenen 
kişinin başı kazınır, ıslak deve derisi sarılır ve böylece 
elleri kolları bağlı olarak güneş altında bırakılır. Deve 
derisi kurudukça gerilir. Gerilen deri başı mengene gibi 
sıkar ve inanılmaz acılar vererek aklını yitirmesine neden 
olur. Böyle bir kişi bilinçsiz ve her istenen şeyi sorgusuzca 
yapan bir köleye dönüşür. 

Köskaman : Eski Türk destanlarında bu tipleme ile karşılaşılır. Çeşitli 
menfaatler karşılığında düşmanla işbirliği yapıp; kendi 
ailesine, milletine ve kültürüne ihanet eden kişidir.

Bu şiir 8 yılda tamamlandı. 
2006 ağustosunda Çunkurçak Yaylası’nda fikrimde ve gönlümde hayat 

bulmaya başladı. 
Bişkek sıcaktan boğuluyor. Tanrı Dağlarının zirvelerinde Çunkurçak 

Yaylası’nda bir boz üydeyiz. Ocakta yılan dili gibi kıvrılan alevler çadırın içindeki 
boşluğu yalıyor. Dışarıda sicim gibi bir dağ yağmuru ve iliklere işleyen bir soğuk… 
Tanrı Dağlarının zirvelerindeki buzullardan kopup gelen ve yaylayı ortadan ikiye 
bölen coşkun bir ırmak… Dağ yamaçları deli yeşil ve ormanlar… Yamaçlarda yılkı 
sürüleri… Ve bir Kırgız kızı sicim gibi yağan yağmurun altında saçlarını rüzgârda 
savura savura, dağların gökle buluştuğu yerden bayır aşağı dörtnala at sürüyor. 
Tarihin bir yerlerinden çıkmış da geliyormuş gibi…

Şiir; akıl, fikir ve gönül dünyamda mayalana mayalana 2013’ün mayıs ayında 
bu hale geldi.  

Ey Asya bakışlı kız,
Ey Kutlu Kırgız atır toosunda açan gül…  
Hangi çağlardan çıkıp geldin sen, söyle… 
Bir Hun ulamışıdır bakışların senin           

“Yaratılsın yer”
“Yaratılsın gök” buyruğu verende Ülgen Tanrı
Bahadırlara
Ve akıncı yolu gözleyen anaların adaklı 
bakışlarına
Ve kamların dokuz kat göğe çıkan kutlu 
dileklerine
Yer üstüne, gök üstüne, su üstüne yemin 
etmiş âşıklara yol gösteren
Ötüken göğünün Çolpan Yıldızıdır gözlerin

Bir ince hüzün oynaşıyor bakışlarında 
Hangi koyağın maralından miras gözlerin? 
 
Issık Göl suyunda mı yeşerttin gülüşlerini 
sen?
Gülüşün çiçeğe durmasıdır Sarı Çelek 
Yaylası’nın 
Gülüşün ay doğmasıdır Asya gecelerine 
Sen gülünce bir deli tay şaha kalkıyor içimde 
Heeeyyy Kırgız Gülü… 
Gülüşün ve tay kişnemesi, 
Ve uzanışım bir Ergenekon çağına…
Kırgız nakışlı bir boz üy
Elinde ekmek ve tuz ve kımız bir Şaman kadın 
yürekler sırdaşı
Ekmek hakkına,
Tuz hakkına
Ve içtiğim kısrak sütü hakkına
Kızuulanır başım Kırgız gülüşünle… 
Çağlar serpilir içime avuç avuç
Gülüşün, Ergenekon tutsağı eder beni Kırgız 
Gülü… 

Uzat saçlarını tutunayım
Çıkar beni bu Ergenekon’dan
Çıkar beni heeeyy Kırgız Gülü…  

Telli turnalar sökün eder Sibir elinden tan 
vakti
Bir ağıt kopar bakışlarından kirpiklerine kadar
Kamlançu yurdunda Dokuz Oğuz
Dokuz Oğuz yurdunda Kut Dağı 
Yarılır dokuz yerinden Göktanrı süyüncü Gök 
Kız töresi 
Bir velvele tutar dağı taşı
Toplanır ev bark, toplanır bala çağa
Yüreklerde arta kalanların sızısı
Başlar yeni bir gurbet seferi
Yola düşer acılı kervanlar
Başlar bir göç asırlarca bitmeyen
Bazen Manas olurum, bazen Dedem Korkut
Destanlara sığınırım
Altta yer yarılır, üstte gök çöker
Ya ölürüm, ya tutsak olurum eloğluna
İhanete can veririm, vebalim yok

Horasan çinilerinde Buhara’nın gözyaşı
Meçhul şehirlerin küflü zindan duvarlarında
Mir Seyit’in, Mağcan’ın, Olonko’nun
Ve Kazan sokaklarında Kul Şerif ’in kanı 
sızmakta
Bir çelik mavisi hançer ağzı yalazlanmakta 
Osman Batur’un boğazında  
Kurur Ceyhun’un damarları, Aral Azrail’e 
teslim
Ürkünlerde düşerim, uğruna can verdiğim 
toprağa

Nerede Cengiz yasası, nerede orduları 
Timur’un 
Kandahar ve Pamir ve Babür’ü emziren 
dağlarda

Ölüm kol geziyor
Slavlı namlu uçlarında can veriyor Hazaralı 
çocuklar 
Atlantikli tanklar Mezar-ı Şerif ’te mezarları 
eziyor
Kaderin Asya’nın kaderi
Kederin Asya’nın kederidir Kırgız Gülü… 

Hükmüm geçmez oldu bu yerlerde
El hükmüne boyun büktüm.
Oğullarım köle
Kızlarım cariye
Elim yurdum tutsak oldu
Bey bildim güvendim, 
Han bildim buyruk aldım
Kimi Mankurt çıktı, kimi Köskaman

Ne sevdalar, ne ayrılıklar gördüm ben
Kaç kırgının kılıç yarası var tenimde
Hangi bahadırın kargısıdır kirpiklerin? 

Bir gün gideceğim buralardan
Yine kar yağacak Ala Toolar başına
Yine boz bulanık akacak coşkun Alarça suyu
Balasagun’da balballar sonsuzluğu soluyacak 
ağır ağır
Irlar koşulacak surnay ağıtlarına, kopuz 
tellerine   
Gülüşün kalacak aklımda
Ve sesin 
Ve bir de
Bakışların çağlar ötesinden… 

Bir yanda sen, bir yanda özlemim bu yurtlara
Çifte sancıyacak yüreğim eeeyy Kırgız Gülü
Ve ben yine uzak iklim türküleri söyleyeceğim 
menzilsiz yollarda
Dudağımda çağlar aşıp gelen Hun türküleri

BİR KIRGIZ GÜLÜNE ŞİİR
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Бул ыр сегиз жыл дегенде жазылып бүттү.  
2006-жылы август айында Чуӊкурчак жайлоосуна барганда, 

кыял дүйнөмдө ырдын алгачкы элестери пайда болгон. 
Анда Бишкекте аптап кайнап турганда, Теӊир-Тоонун эӊ бийик 

чокуларынын бириндеги Чуӊкурчак жайлоосунда болчубуз. Коломтодо 
күйгөн оттун жалыны сыртты карай жыландын тилиндей соймолоӊдоп, 
боз үйдүн ичин жарыкка бөлөп, бизге жылуулук берип турду. Тышта 
болсо, жамгыр сабалап, чаба жаап, суук жиликтен өтүп турду… Ал эми 
ары жакта тоо чокусундагы мөӊгүдөн бөлүнүп, жайлоону теӊ ортодон 
кесе аккан толкундаган дарыя жатат… Тоо боору чытырман, жапжашыл 
токойлор!... Тоонун бетине жайылган жылкы үйүрлөрү!... Чаба жааган 
жамгырга карабай, бир кыргыз кызы чачын шамалга желбирете тарай, 
тоолордун асман менен тирешкен жерден тик ылдый ат чаап келе 
жатат. Элеси тарыхтын качандыр бир мезгилдерин эске салды…

Ошентип, ырдын элеси, мазмуну көӊүл дүйнөмдө көрөӊгөлөнүп 
отуруп, 2013-жылдын май айында азыркы абалына бышып жетилди. 

Оo, Азия көздүү кыз!
Оо, куттуу кыргыз атыр жыттуу тоосунда 
ачылган гүл!  
Кайсы доордон чыгып келдиӊ сен, айтчы…
Байыркы гун уламышы өӊдөнөт сенин көз 
карашыӊ.            

“Жаралсын Жер!”
“Жаралсын Көк-Асман!” деп буйрук 
берген Үлген Теӊир
Баатырларга,
Баскынчыл жолду караган энелердин 
талбаган көздөрүнө
Бакшылардын тогуз кабат көккө 
көтөрүлгөн куттуу сөздөрүнө
Жерге, Көккө, Сууга ант берген 
ашыктарга жол көрсөткөн
Өтүкен асманынын Чолпон жылдызы 
сенин көздөрүӊ.

Кичине муӊайым тарта караган
Кайсы аймактын маралынан мурас калган 
сага? 

Күлкүӊдү Ысык-Көлдүн суусу менен 
тойгуздуӊбу сен?
Күлкүӊ гүлүндөй көрүнөт Сары-Челек 
жайлоосунун
Күлкүӊ ай толгондой Азиянын кечтерине
Сен күлгөндө, көӊүлүмдө бир тай 
туйлагандай туюлат, кыргыз кызы.
Күлкүӊ менен тайдын кишенеши
Жайлоонун көркү Эргенекон дооруна 
алып барат мени.
Кыргыз оймолуу боз үйдө
Колунда наны, тузу, кымызы бар шаман 
аял жүрөгүмдүн сырдашы
Нанга, тузга, ичкен бээ сүтүнө…
Кызууланып башым кыргыз күлкүсүнө.
Доорлор алмашып ичимде,
Күлкүӊ менен Эргенекон туткуну кылдыӊ, 
кыргыз гүлү.

Чачтарыӊды желбирет да,
Чыгар мени бул Эргенекондон,
Чыгарчы мени, кыргыз гүлү. 

Тизиле учкан турналар Сибирде аткан таӊ 
маалы сыӊары
Бир мукам ырдаган сыӊары кирпиктериӊ 
кагышы
Бакшыга толгон журтта Тогуз огуз
Тогуз огуз журтунда Кут тоосу
Жарылат тогуз жеринен Көкө Теӊир 
сүйүнчү Көк кызы салты
Желбиретет жел тоону-ташты
Топтолот үй-бүлө, топтолот бала-чака
Артта калгандардын сыздайт жүрөгү
Кайрадан башталып сагыныч сапары
Кайгынын кербени кайра жолун улап
Башталат бул бүтпөгөн көч кайра-кайра
Кээде Манас болуп, кээде Корку тата 
болуп,
Улуу жомокко чөмүлөм
Алдымда жер жарылып, үстүмдө көк 
чөгүп,
Же өлүм алдында, же туткун колунда 
бөтөндүн
Кыянат кылганга жан берем бейкүнөө.

Хорасандын чыныларындагы Бухаранын 
көз жашы
Беймаалым шаарлардын байыркы 
зындан дубалдарында
Мир Сейиттин, Магжандын, Олонхонун
Жана дагы Казан көчөлөрүндө Кул 
Шерифтин каны агат.
Болоттой курч канжардын оозу 
Осман Батурдун мойнунда жалмаӊдап,
Аму-Дарыянын тамырларынан аккан суу 
соолуп,
Арал Азирейилдин колуна туткунга 
түшкөндө,
Үркүндө сулайм, топурагыӊа кулайм жан 
бериш үчүн.

Кайда калды Чыӊгыздын мыйзамы, кайда 
калды Тимурдун аскери
Кандагар менен Памирди, Бабурду 
эмизген тоолордо
Өлүмгө жык толуп,
Славяндардын колунан мерт кеткен 
хазара балдары
Атлантикалык танктар Мазари-Шарифтин 

мазарын тепселеди.

Тагдырыӊ Азиянын тагдыры
Кайгыӊ Азиянын кайгысы, кыргыз гүлү…

Өкүмүм өтпөс болду бул жерлерде
Өзгө өкүмүнө моюнумду бүктүм.
Уулдарым кул,
Кыздарым күӊ,
Эли-журтум туткунга түштү.
Бий деп ишендим,
Хан деп буйругун аткардым,
Аларыӊ маӊкурт чыкты, башкасы – 
Көзкаман!

Кайгы менен кубанычтын далайын 
көрдүм мен
Канчалаган кыргындын кылыч жарасы 
калды теримде
Кайсы баатырдын найзасы 
кирпиктериӊ?...

Бир күнү кетем бул жерден
Кайра кар жаайт Ала-Тоо башына
Кайра бозоруп агат тыным албаган Ала-
Арча суусу
Баласагын балбалдары түбөлүктү 
күткөндөй
Ырлар ырдалып, комуз чертилип, сурнай 
тартылганда
Кайрадан күлкүӊ калат эсимде,
Жана да үнүӊ,
Жана да көз карашыӊ доорлордун 
аркасынан…

Бир тараптан сен, бир тараптан 
сагынычым бул мекенге
Жүрөгүм кош толгойт, кыргыз гүлү.
Мен кайра узак жерлердин ырын ырдап, 
тээ алыскы жолдордо
Эрдимде доорлорду карыткан гун 
ырлары.

Акын: Хусейин Карадаг
Түрк тилинен которгон: Дөөлөтбек 
Эшкенов

Бир кыргыз гүлүнө ыр
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Daha sonra her bölgede Federasyon-
larımız oluşturularak Konfederasyon 
oluşumu üç ay içinde tamamlanmış 
olacaktır. İl ve ilçe teşkilatı eksik olan 
arkadaşlarımızla temas içinde olarak 
eksiklikleri gidereceğiz”.

Konsey, Ülkeler arasında köprü göre-
vi görecektir…

Anadolu Ekonomik ve Kalkınma Kon-
seyi ile ilgili bilgi de aktaran Bütün Sivil 
İnisiyatif Oluşumu Genel Başkanı İdris 
Ortakaya sözlerini şöyle tamamladı: 

“Bu Ekonomik kuruluşumuz Başkent 
Platformu vasıtası ile örgütlü bulundu-
ğumuz yetmiş ülke ile Ekonomik işbir-
liği yapmaya hazır hale getirilecektir. İş 
adamlarımızla temas içinde olduğumuz 
ülkeler arasında köprü görevi üstlen-
miş olan Ekonomik örgütümüz, hem 
ülkemize döviz girdisi sağlama hem de 
Türk iş adamlarının dünya ülkelerine 
açılması sağlanacaktır. Şu anda yeniden 
yapılanan Kırgızistan Devletinin, aklı-
nıza gelebilecek her işe ihtiyacı vardır. 
Kırgızistan Başkabakanı, Sayın Fahri 
Konsolosumuza, Türk iş adamlarının 
Kırgızistan’a yatırım yapmaları için bir 
ekonomik model oluşturma ricasında 
bulundular. Bu ülkenin yeniden inşası 
için her türlü zemin hazırlanmış du-
rumdadır. Bu konuda da hep birlikte, 
el ele vererek istenilen hedefe en kısa 
sürede varacağız, inşallah”.

tünde durarak yaşamımızı devam ettir-
mek zorundayız. Ümitköy’de dört katlı 
bir bina ( villa) ile anlaştık. Ay sonuna 
kadar tefriş edip taşınacağız. Katların 
birine Başkent platformu, İkincisine 
Kırgızistan Konsolosluğu; üçüncüsüne 
Anadolu Ekonomik ve Kalkınma Kon-
seyi ve dördüncüsüne Bütün Sivil İnisi-
yatif Oluşumu taşınacaktır. Genel mer-
kezlerimiz dört dörtlük, sizlere layık 
birer mekân haline gelecektir. Bunun 
için kimseye yük olmadan her arkadaşı-
mızdan bir yıl süreli ayda 100 TL. katkı 
sağlamalarını bekliyoruz. Bir yıldan 
sonra örgütlerimiz kendi kendilerine 
yetecektir. Bir hafta içinde Banka hesap 
numarası tüm arkadaşlarımıza mesaj 
yolu ile bildirilecektir.

Bu toplantıdan hemen sonra, İl ve ilçe 
teşkilatları tamamlanmış örgütlerimiz, 
bağlı bulundukları il ya da ilçe dernekler 
masasına başvurarak resmileşecekler. 

Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” 
sözü ile Şeyh Edibali’nin “ İnsanı Yaşat 
Ki Devlet Yaşasın” özdeyişini kendisine 
ilke edinen BÜTÜN SİVİL İNİSİYATİF 
OLUŞUMU’nun zorlaştıran değil ko-
laylaştıran, evrensel ölçülerde hak ve 
özgürlüklere önem veren, dik duran, 
hakka, halka ve demokrasiye inananbir 
misyona sahip olduğunu belirten Genel 
Başkan Ortakaya “Siyasette, Ekonomi-
de, Dış Politikada, Çalışma hayatında “ 
İstikrarı hâkim kılmak” toplumun tüm 
kesimlerinde ülkenin gelecek misyonu 
ile ilgili farkındalık yaratmak Vizyonu-
muzun içeriğidir” diye konuştu.

On yıl önce kurulan Başkent 
Platformu’nun uluslar arası birçok pro-
eye imza attığına işaret eden Genel Baş-
kan Ortaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok zor ve çok çetin bir göreve talip 
olduğumuzun farkındayız. Kolayı her-
kes yapar zoru başarmak önemlidir. 
BAŞKENT PLATFORMU “ ULUSLARA-
RASI BARIŞ VE KARDEŞLİK PLATFOR-
MU “  Genel Başkanı Sayın Dr. Mustafa 
KURT aynı zamanda Kırgızistan Devle-
tinin Fahri Konsolosu ‘dur. Kırgızistan 
Cumhurbaşkanı ülkemizde bulundu-
ğundan, Sayın Kurt Genel Kurulumuza 
katılamamıştır. Siz değerli dostlara 
selam ve saygılarını sunmaktadır. Üyesi 
olduğum için onur duyduğum BAŞ-
KENT PLATFORMU ve onun değerli 
Genel Başkanı Sayın Dr. Mustafa KURT 
beyefendinin; BÜTÜN SİVİL İNİSİYA-
TİF OLUŞUMU’NA  sağlamış olduğu 
maddi ve manevi katkılardan dolayı 
kendisine minnet ve şükranlarımı su-
nuyorum.

Bundan böyle kendi ayaklarımızın üs-

Ankara (Sivil İnisiyatif) – Bü-
tün Sivil İnisiyatif Oluşumu ve 
Anadolu Ekonomik – Kalkın-

ma Konseyi Genel Kurulları, Başkent 
Platformu’nun ev sahipliğinde, Altın-
park Amade Balo Salonu’nda yapıldı.

Toplantıya, yönetim kurulu üyelerinin 
yanı sıra Erzurum Vakfı Başkanı Sürey-
ya Güngör, Başkent Platformu Genel 
Sekreteri Ergün Alankuş, Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler 
Kurulu Danışmanı Erkut Temiz, Muh-
tarlar Federasyonu Başkanı Behçet Uya-
nık ile çok sayıda işadamı, akademisyen 
ve gazeteci katıldı.

Ortakaya “Kolayı herkes yapar, zoru 
başarmak önemlidir”

Bütün Sivil İnisiyatif Oluşumu Genel 
Başkanı İdris Ortakaya Türkiye’nin tüm 
renklerini, benzerliklerini ve farklılık-
larını bir potada buluşturmayı önceliği 
olarak kabul eden Bütün Sivil İnisiyatif 
Oluşumu’nun kalkınmanın, barışın, 
huzurun ve refahın buluştuğu adres 
olduğunu söyledi.

Başkent Platformu’nun 
evsahipliğinde, Altınpark 
Amade Balo Salonu’nda 
yapılan Bütün Sivil İnisiyatif 
Oluşumu ve Anadolu 
Ekonomik – Kalkınma 
Konseyi’nin Genel Kurulu’na 
illeri temsilen il başkanları ve 
seçkin bir davetli topluluğu 
katıldı…

Bütün Sivil İnisiyatif Oluşumu Genel Başkanı İdris ORTAKAYA:
“Çok zor ve çetin bir göreve talip olduğumuzun farkındayız”
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provinces and districts 
and will become 
officially recognized. 
Then we will establish 
federations in 
each region and 
will complete the 
formation of our 
Confederation within 
three months. We will 
be in contact with all 
our organizations to 
help them complete 
their deficiencies”.

The Council shall 
serve as a bridge 
between countries

In his informatory 
speech about the 
Anatolia Economic and 
Development Council, 
Chairman İdris 
Ortakaya finalized his 
words saying: 

“This economic 
organization shall 
be made ready for 
economic cooperation 
with seventy 
countries via the 
Capital City Platform. 
The organization, 
which serves as a 
bridge between our 
businessmen and 
these countries, 
shall provide both a 
flow of cash to our 
country and facilitate 
the businessmen to 
open to other countries. For instance 
the newly restructured Kyrgyzstan 
state needs any type of business. The 
Kyrgyz Prime Minister demanded 
from the Honorary Counselor to 
establish an economic model for 

Turkish businessmen to invest in 
Kyrgyzstan. The ground is set for the 
restructuring of this country. Hopefully 
we will achieve our goal by cooperating 
together”.

awareness in all segments of the society 
about the future mission is the content 
of our vision”.

Noting that the Capital City Platform, 
which was established ten years ago, 
has undertaken many international 
projects, Chairman Ortakaya added:

“We are aware that we have a 
demanded a very hard and tough 
mission. Everyone can achieve the 
easy, it is important to achieve the 
difficult. Chairman of the International 
capital City Peace and Brotherhood 
Platform Dr. Mustafa Kurt is at 
the same Honorary Counselor of 
Kyrgyzstan. Unfortunately Dr. Kurt 
has not attended our Council since 
the Kyrgyz President is on a visit to 
Turkey. However he has sent all his 
greetings to you. I would like to express 
my thanks and gratitude to the Capital 
City Platform, which I am proud to 
be a member and Chairman Dr. Kurt 
for all his contributions to All Non 
Governmental Initiatives Organization.

From now on we have to continue our 
activities on our own. We have found 
a four-storey building in Ümitköy. We 
will refurbish and move there until the 
end of the month. One of the floors will 
be used by the Capital City Platform, 
second floor by the Honorary Consulate 
of Kyrgyzstan, third floor by the 
Anatolia Economic and Development 
Council and the fourth floor by All Non 
Governmental Initiatives Organization. 
We demand from our members to 
contribute 100 TL each month for one 
year. After one year our organizations 
will be able to operate with their own 
resources. We will send our bank details 
to all our members within one week.

Following this meeting, the province 
and district organizations will apply to 
the directorate of associations in their 

Ankara (Non Governmental 
Initiative) – General 
Council Meeting of All Non 

Governmental Initiatives Organization 
and Anatolia Economic Development 
Council hosted by Capital City Platform 
was held at Altınpark Amade Ballroom. 

The meeting was attended by 
Chairman of Erzurum Foundation 
Süreyya Güngör, Secretary General of 
Capital City Platform Ergün Alankuş, 
Advisor to the Women Entrepreneurs 
Committee of Turkish union of 
Chambers and Commodity Exchanges 
(TOBB) Erkut Temiz, Chairman of the 
Federation of Mukhtars Behçet Uyanık, 
many businessmen, academicians and 
journalists together with the members 
of the Board of Directors.

Ortakaya “Everyone can achieve the 
easy, it is important to achieve the 
difficult”

Chairman of All Non Governmental 
Initiatives Organization İdris Ortakaya 
said that the Organization, which has 
accepted meeting all colors, similarities 
and differences of Turkey in one 
common pot, is the address where 
development, peace and prosperity 
meets.

Stating that All Non Governmental 
Initiatives Organization, which is 
following the “Peace at Home Peace 
Abroad” principle of Atatürk, and 
“Let the Man Live So the State lives” 
principle of Şeyh Edibali, owes a 
mission that facilitates rather than 
hardens, attributes importance to 
universal rights and freedoms, stands 
right and believes in the right, people 
and democracy, Chairman Ortakaya 
said; “working for domination of 
stability in politics, economy, foreign 
policy and working life, and raising 

General Council Meeting of All Non Governmental Initiatives Organization and Anatolia Economic Development Council 
hosted by Capital City Platform was held at Altınpark Amade Ballroom with participation of provincial heads representing 
provinces and an elite group of invitees …

Chairman of All Non Governmental Initiatives Organization İdris ORTAKAYA:
“We are aware that we have demanded a very hard and tough mission”
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biz inanıyoruz ki; mutlu bireylerden 
mutlu aileler, mutlu ailelerden, mutlu 
toplumlar, mutlu toplumlardan mutlu 
devletler, mutlu devletlerden, mutlu bir 
dünya oluşur”.

Eskişehir Valisi Güngör Tuna’ya Kır-
gızistan Milli Kıyafeti Giydirildi..

Daha sonra Kırgızistan Dostluk ve 
Kültür Derneği Ankara Şubesi başkanı  
Eldar Orozaliev  ve yönetim kurulu üye-
leri, Başkent Platformu Genel Başkanı 
Dr. Mustafa Kurt ve Kırgızistan Dost-
luk ve Kültür Derneği İstanbul Şubesi 
başkanı Aybek Sarıgül, Eskişehir Valisi 
Güngör Tuna’yı makamında ziyaret etti.  
2 adet projeyi Vali Güngör Tuna ile pay-
laşan heyete, Vali  Tuna, “her iki projeye 
de destek vereceğim” dedi.

Ayrıca, Başkent Platformu Genel Baş-

kanı Dr. Mustafa Kurt, Vali Tuna’ya 

platformun faaliyet raporunu takdim 

ederken,  İstanbul Şube Saşkanı Aybek 

Sarıgül  de Vali Tuna’ya Kırgızistan’ın 

milli kıyafetini hediye etti.

Kırgız kültürünü tanıtmak, Kırgızistan 
ve Türkiye Cumhuriyetleri arasında 
ekonomik, kültür ve dostluk ilişkilerini 
güçlendirmek, yardımlaşma amaçlı işle-
re destek vermek” dedi.

Kırgızistan Dostluk ve Kültür 
Derneği’nin, Türk ve Kırgız resmi ve 
özel kuruluşları ile işbirliği yaptığına 
dikkat çeken Orazaliev “Derneğimiz; 
KTR, ELTR, TRT Avaz, Keçiören Beledi-
yesi, TÜRKSOY, YTB,  TİKA, YTB, Ulu-
dağ Üniversitesi ile yakın ilişkiler içinde 
olup, bu kurumlarla beraber önemli 
projelere imza atmıştır” diye konuştu.

Dr. Mustafa Kurt “Kırgızistan’ın ve 
Türkiye’nin çok eski ve derin tarihi 
var”

Kırgızistan Fahri Konsolosu, Başkent 
Platformu Genel Bakanı Dr. Mustafa 
Kurt da ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti ifade ederek “ Başkent Platformu 
ile sizin derneğinizin faaliyetleri birbiri-
ne çok yakın...  Bizlerde ulusal ve ulus-
lararası arenada “İnsanı yaşat ki, devlet 
yaşasın” anlayışına hizmet eden sivil 
toplum kuruluşuyuz” dedi.

“Bir çok alanlarda iş birliği yaparak 
Kırgızistan -Türkiye arasındaki sosyal 
kültürel tarihsel ekonomik kültürel 
bağların daha ileriye taşımak için el ele, 
gönül gönüle birlikte olabiliriz” diye 
konuşan Kurt, şunları söyledi: 

“Özellikle Türkiye’deki vatandaşları-
mız Kırgızistan’ı ve Kırgız halkını çok 
iyi tanımalı aynı şekilde Kırgızistan 
vatandaşlarının da Türkiye’yi ve Türk 
halkını iyi tanımalı. Kırgızistan’ın ve 
Türkiye’nin çok eski ve derin tarihi var, 
çok güzel kültürümüz var. Devlet yöne-
ticileri, siyaset adamları, akademisyen-
ler bunları biliyor ama her iki ülke halk-
ları da bilmeli hatta dünya bilmeli ve bu 
güzel tarihten kültürden tüm insanlık 
beslenmeli. Başkent platformu olarak 

Ankara (Sivil İnisiyatif) - Kır-
gızistan Dostluk ve Kültür 
Derneği Ankara Şubesi Yönetim 

Kurulu Üyeleri;  Kırgızistan -Türkiye 
Kayseri Fahri Konsolosu, Başkent Plat-
formu Genel Başkanı Dr. Mustafa Kurt’u 
makamında ziyaret ederek, Kurt’u yeni 
görevinden ötürü kutladılar.

Ziyarete; Kırgızistan Dostluk ve Kültür 
Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Eldar Orozaliev, Üyeler Prof. 
Dr. Gülzura Jumakunova, Timur Taka-
baev, Daniiar Amatov, Saltanat Asanbe-
kova, Azomat Mırzabekov, Almazbek 
Asanbaev, Aijan Alıç, Mansur Atahanov, 
Dr. Abdrosul Tsukov ve Yılmaz Alıç ka-
tılım sağlarken, ülkeler arasında izlene-
cek strateji, sohbetin ana konusuydu.

Eldar Orazaliev “Amacımız, Kırgızla-
rı en iyi şekilde tanıtmak”

Ziyaret dolayısıyla bir konuşma yapan, 
Kırgızistan Dostluk ve Kültür Derneği 
Ankara Şube Başkanı Eldar Orozaliev 
her toplumun kendini dilini, tarihi-
ni, gelenek-göreneklerini ve kültürel 
zenginliklerini korumaya çalıştığını 
belirterek “Amacımız; Türkiye’de yaşa-
yan Kırgızlar arasındaki dayanışmayı 
sağlamak, Türkiye’de Kırgızistan’ı ve 

Kırgızistan Dostluk ve Kültür Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Eldar Orozaliev :

“Amacımız, Kırgızları en iyi şekilde tanıtmak”
Kırgızistan Dostluk ve Kültür Derneği’nden, Kırgızistan 
Türkiye Kayseri Fahri Konsolosu’na Ziyaret...
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Then Kyrgyzstan Friendship and 
Cultural Association Ankara branch 
president Eldar Orozaliev and board 
members, Chairman of Capital 
Platform Dr. Mustafa Kurt and 
Kyrgyzstan Friendship and Cultural 
Association Istanbul Branch President 
Aybek Sarıgül visited Tuna Güngör, 
Eskisehir Governor in his office. The 
delegation shared 2 projects with 
Governor Güngör Tuna, Governor Tuna 
said them  “I will give support to both 
projects”.

In addition, , while Dr. Mustafa Kurt 
Chairman of Capital Platform was 
presenting the annual report to the 
Governor, Aybek Sarigul President of 
Istanbul Branch gifted  Kyrgyzstan’s 
national costume to the Governor Mr. 
Tuna.

“Especially our citizens in Turkey 
should recognize Kyrgyzstan and the 
Kyrgyz people very well, in the same 
way citizens of Kyrgyzstan must 
know Turkey and the Turkish people. 
Kyrgyzstan and Turkey have a very 
old and deep history; we have a very 
nice culture. Rulers of state, politicians 
and academics know them but also 
the people of both countries should 
know, even the world should know, all 
mankind should be fed with this nice 
history and culture. As capital platform 
we believe that happy families result 
from happy individuals, happy societies 
from happy families, happy states from 
happy societies and a happy world from 
happy states”.

Tuna Güngör, Eskisehir Governor 
was dressed in Kyrgyz national 
costume ..

Kyrgyzstan and the Republic of Turkey, 
support cooperation “.

Taking attention to Kyrgyzstan 
Friendship and Cultural Association 
collaborate with Turkish and Kyrgyz 
public and private organizations 
Orazaliev said; “Our association is in 
close relations with KTR, ELTR, TRT 
Avaz, Keçiören Municipality, TÜRKSOY, 
YTB, TICA,  Uludağ University,  
together with these institutions it has 
undertaken important projects”.

Dr. Mustafa Kurt “Kyrgyzstan and 
Turkey has a very old and a deep 
history”

Kyrgyzstan Honorary Consul Chairman 
of Capital Platform Dr. Mustafa Kurt, 
expressing his satisfaction from the 
visit said that; “Capital Platform and 
your association’s activities are very 
close to each other... We are also a 
non-governmental organization that 
serves the understanding of” let People 
live, so the state live “in national and 
international arena”.

Mr. Kurt who says “we can be together 
hand in hand, heart to heart to move 
forward cultural, social, historical, 
economic ties between Kyrgyzstan and 
Turkey by cooperating in a lot of areas” 
continued his speech:

Ankara (Civil Initiative) - 
Kyrgyzstan Friendship and 
Cultural Association Ankara 

Branch Board of Directors; visited 
Honorary Consul of Kyrgyzstan-Turkey 
Kayseri, Chairman of Capital Platform 
Dr. Mustafa Kurt his office and 
congratulated him for his new task.

Visit has been done by Kyrgyzstan 
Friendship and Cultural Association 
Ankara Branch Chairman Eldar 
Orozaliev, Members Prof. Dr. Gülzura 
Jumakunova, Timur Takabaev, Daniiar 
Amatov, Saltanat Asanbekova, Azomat 
Mirzabekov, Almazbek Asanbaev, Aijan 
Alıç, Mansur Atahanov, Dr. Abdrosul 
Tsukov and Yılmaz Alıç and the main 
topic of conversation was the strategy 
to be followed among the countries.

Eldar Orozaliev:” Our goal is to 
introduce Kyrgyz in the best way”

Kyrgyzstan Friendship and Cultural 
Association Ankara branch president 
Eldar Orozaliev who make a speech due 
to the visit stating that every society 
trying to protect himself the language, 
history, traditions and cultural richness 
said that; “Our aim is to provide 
solidarity between the Kyrgyz living in 
Turkey, promote Kyrgyzstan, Kyrgyz 
culture in Turkey, strengthen economic, 
cultural and friendly relations between 

Kyrgyzstan Friendship and Cultural Association Ankara Branch Chairman Eldar Orozaliev:

“Our goal is to introduce Kyrgyz in the best way”
Visit from Kyrgyzstan Friendship and Cultural 
Association to Kayseri Honorary Consul of 
Kyrgyzstan - Turkey...
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