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Cumhur BAŞKANINI seçti… 
ERDOĞAN, 12. CUMHURBAŞKANI…
The Public elects the PRESIDENT …
ERDOĞAN, the 12th PRESIDENT …

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek ATAMBAYEV:

“Allah Türkiye’nin yolunu açsın… İyilik, bereket, 
mutluluk versin…”
Kyrgyzstan President Almazbek ATAMBAYEV:

“May Allah open all paths for Turkey; and give goodness, abundance and happiness …”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Alivev ve 
Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan:
“Yeni bir savaş yerine barışçıl çözümden yanayız”

Azerbaijani President Ilham Alivev and 
Armenian President Serzh Sargsyan: “Instead of 
a new war we are in favor of a peaceful solution”

Taskovski “Görevini layıkıyla yapan adam büyük adamdır”

Taskovskiç “is a great man who duly perform his duties” 

AK PARTİ MKYK Üyesi ve Uluslararası Nakliyeciler 
Derneği Genel Koordinatörü Nejla Albayrak :

“Ülkeler Arasındaki Birliktelik 
Taşımacılığımıza Artı Değer 
Katmaktadır”
Nejla Albayrak AK Party MKYK Member and 
General Coordinator of the International 
Transporters Association:

“The Association Between 
Countries İs Adding Value To Our  
Transportation”

Erzurum Vakfı Başkanı Sürayya 
Güngör: “Vakfımızın, önceliği 
insandır. İnsanı yaşat ki, devlet 
yaşasın düsturunu kendisine ilke 
edinmiştir.”

Erzurum Foundation President 
Surayya Güngör: “Our 
foundation’s priority is human. 
It has adopted “let the man live 
so the state lives”

Sayfa 8 / Page 8
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Ankara (Sivil İnisiyatif) – 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı 
Almazbek Atambayev bir dizi 

görüşmelerde bulunmak üzere geldiği 
Türkiye’de Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül ile birlikte nikah şahitliği yaptı.

Atambayev Türkiye ziyaretinde ko-
nuk Cumhurbaşkanını havaalanın-
da Kırgızistan Ankara Büyükelçiliği 
Maslahatgüzar’ı Yıldız Uzakova, Kır-
gızistan Türkiye Fahri Konsolosu Dr. 
Mustafa Kurt, Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi Başkanvekli Ali Gökşin, Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan-
vekli Ali İhsan Ölmez, askeri ve sivil 
yetkililer karşıladı.

Atambayev Türkiye ziyareti sonrası 
Rusya’nın Soçi kentine geçip Rusya Dev-
let Başkanı Putin ile bir araya gelecek… 

Gül ile Atambayev Köşk’te bir araya 
geldi…

İki günlük çalışma ziyareti kapsamında 

ülkemizde bulunan Kırgızistan Cum-
hurbaşkanı Almazbek Atambayev, Cum-
hurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya 
gelerek iki ülke ilişkilerinin arzu edilen 
seviyeye getirilmesi noktasında bir süre 
görüştü… Basına kapalı olarak gerçekle-
şen görüşme sonrası iki cumhurbaşkanı 
ATO Kongre Merkezi’nde işadamı Ah-
met Kaya’nın oğlunun nikâh şahitliğini 
yaptı…

Selim Kaya ve Zeynep Özdemir’in 
nikâh şahidi Gül ve Atambayev 
oldu…

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Kır-
gızistan Cumhurbaşkanı Almazbek 
Atambayev’in yanısıra AK Parti Grup 
Başkanvekili Mustafa Elitaş ve eski 
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer iş 
adamı Ahmet Kaya›nın oğlunun nikâh 
şahitliğini yaptı.

ATO Congresium’daki törende, Selim 
Kaya ile Zeynep Özdemir›in nikâhını 

ise Ankara Büyükşehir Belediye Başka-
nı Melih Gökçek kıydı.

Cumhurbaşkanı Gül “Aynı duaları 
ettik, aynı dileklerde bulunduk”

Nikâhın ardından Gül, birbirine yakışan 
iki ailenin akraba olduğunu belirterek, 
çifte mutluluklar diledi. Gül, çiftin, va-
tana millete hayırlı evlat yetiştirmeleri 
temennisinde bulundu.

Daha sonra mikrofonu alan ko-
nuk Cumhurbaşkanı Atambayev, Kırgız 
atasözleriyle evlilik kurumunun önemi-
ni anlattı. 

Çifte mutluluklar dileyen Atamba-
yev, Türkiye hakkındaki görüşlerini de 
ifade etti.

Atambayev›in sözleri üzerine Gül, “Ko-
nuşmalardan da gördüğümüz üzere 
bir milletin parçalarıyız ama birkaç 
devletimiz var. Aynı duaları ettik, 
aynı dileklerde bulunduk, aynı gele-
nekleri burada bir kez daha tekrar 
ettik. Çok büyük bir milletin ayrı bi-
rer parçasıyız” dedi.

Daha sonra evlilik cüzdanını geline 
uzatan Gül, çifti tebrik etti. Gül, çiftin 
yakınlarıyla toplu fotoğraf çektirdi.

T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev nikâh şahitliği yaptı…

Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL:
“Bizler, çok büyük bir MİLLETİN ayrı birer parçasıyız”
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Ankara (Non Governmental 
Initiative) – Kyrgyzstan 
President Almazbek 

Atambayev attended a marriage 
ceremony as witnesses together with 
President Abdullah Gül during an 
official visit to Turkey.

President Atambayev visit to Turkey 
staying at the Embassy Chargé 
d’Affaires at the airport Stars Uzakov 
in Kyrgyzstan, Kyrgyzstan, Turkey 
Honorary Consul Dr. Mustafa Kurt, 
Ankara Metropolitan Municipality 
Başkanvekl Ali Neurosurgery, Ankara 
Metropolitan Municipality Assembly, 
Ali Ihsan Dies Başkanvekl, military and 
civilian officials were met. After the 
visit to Turkey, Atambayev will meet 
with Russian President Putin in Sochi, 
Russia… 

Gül and Atambayev meet at the 
Presidential Palace

In an official two-day visit to Turkey, 
Kyrgyz President Almazbek Atambayev 
met with President Abdullah Gül and 
discussed opportunities to extend 
the bilateral relations between both 
countries. Following the meeting 
behind closed doors, both Presidents 
attended wedding ceremony of 
businessman Ahmet Kaya’s son at ATO 
Congress Center…

Selim Kaya and Zeynep Özdemir’s 
marriage witnesses were Gül and 
Atambayev

PresidentAbdullah Gül and 
Kyrgyzstan President Almazbek 
Atambayev were official witnesses of 
the wedding ceremony together with 
AK Parti Deputy Group Chairman 
Mustafa Elitaş and former Minister of 
National Education Ömer Dinçer.

The wedding ceremony at ATO 

Congresium was solemnized by Ankara 

Metropolitan Mayor Melih Gökçek.

President Gül “We made the same 
prayers and the same wishes”

President Gül wished happiness to the 

new couple and to have children for the 

good of the country and nation.

Kyrgyz President Atambayev talked 

about the importance of marriage with 

Kyrgyz proverbs and sayings. 

Wishing happiness to the couple, 

Atambayev expressed his feelings and 
thoughts about Turkey.

Upon Atambayev’s words Gül said; 
“As we see from the speeches, we are 
parts of the same nation but we have 
more than one state. We made the 
same prayers and the same wishes. 
We repeated the same traditions once 
more here. We are different parts of a 
great nation”.

Giving the marriage certificate to the 
new bride, Gül congratulated the couple 
and took photos with both families.

President of the Republic of Turkey Abdullah Gül and 
President of Kyrgyzstan Atambayev were marriage 
witnesses…

President Abdullah GÜL:
“We are different parts of 
a great NATION”
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kalırsa devlet de güçlü olur insanlar-
da güçlü olur. 

Günümüzde insanların yaşam sü-
resi uzamış olabilir. İnsanların fiziki 
anlamda sağlıkları yerinde olabilir. 
Ancak ruhlarımız cüceleşiyor, çürüyor. 
Dünyayı yönetenlerin ruhlarını nasıl 
besleyecekleri konusunda araştırma 
yapmaları geleceğimizin aydınlanması 
açısından oldukça önemli. Ben inanı-
yorum ki ruhların bu güzelliği kazan-
ması ile dünya hepimiz için daha güzel 
olacak, daha yaşanabilir olacak…”

topluluğu olduğunu kaydeden Dr. 
Kurt sözlerini şöyle tamamladı:

“Devlet gücünü elinde bulunduranlar 
zaman zaman kendilerininde insan 
olduğunu unutuyor ve kendilerini 
adeta Tanrı zannediyor. İnsanla-
rı  başka mahlûk olarak görmeye baş-
lıyor. Halbuki insan yoksa, devlette 
yoktur. Kutsal olan insandır, devlet 
değil. İşte yöneticiler insana hizmet 
noktasında hizmetkâr olduğunu 
unutmaz, insanın kutsallığını hep ön 
plana çıkarır ve hizmet planını sadık 

Şunu bilmemiz gerekiyor ki elçi de-
mek milletine yardım eden, hizmet 
eden kişi demektir” diye konuştu.

Görevini layıkıyla yapan adamın bü-
yük adam olduğuna işaret eden Elçi 
Taskovski savaşları engelleyebilecek 
barış ortamı yaratacak kişinin çok 
önemli kişi olduğuna dikkat çekti.

Dr. Kurt “Kutsal olan insandır”

Makedonya Büyükelçisi Goran 
Taskovski’nin ziyaretinden dolayı 
oldukça mutlu olduğunu ifade eden 
Kırgızistan Fahri Konsolosu Dr. 
Mustafa Kurt ise yaptığı açıklamada 
“insanı yaşat ki devlet yaşasın” düs-
turuna dikkat çekerek “İnsan yoksa, 
devlette yoktur. Kutsal olan insan-
dır” diye konuştu.

Dr. Kurt, şunları söyledi: 
“O kadar çok benzer yanımız var 
ki aslında… Bun bir algı yönetimi 
olarak değerlendirebiliriz… İster si-
yasetçi, ister işadamı, ister sanatçı, 
ister elçi olsun; toplumların algı yö-
netiminlerine iyi yanından bakmak 
lazım… Dünyada birçok problemler 
var, savaş var, kargaşa var… Ancak, 
bunları tespit ederken, öz eleştiri 
yapmalı “problemlerle beraber çö-
züm önerilerini de ortaya koymalı-
yız”. 

Devlet denilen yapının insanlardan 
teşekkül etmiş organize bir insanlar 

Ankara (Sivil İnisiyatif) 
-  Makedonya  Büyükelçisi  
Goran Taskovski. Kırgızis-

tan Fahri Konsolosu Dr. Mustafa 
Kurt’u makamında ziyaret ederek 
ülkeler arası birliktelik konusunda 
istişarelerde bulundu.

Konuk elçiyi kabulde bir konuşma 
yapan Kırgızistan Fahri Konsolosu 
Dr. Mustafa Kurt “insanı yaşat ki 
devlet yaşasın” düsturunun kendileri 
için birinci öncelik olduğunu belir-
terek “insan yoksa, devlette yoktur. 
Kutsal olan insandır, devlet değil. 
Makamda olan kişiler hizmeti ön 
plana alır ise devlette güçlü olur, in-
sanlarda güçlü olur” dedi. 

Taskovski “Görevini layıkıyla ya-
pan adam büyük adamdır”

Makedonya Büyükelçisi Goran Tas-
kovski, Dr. Kurt ile yaptığı görüşme-
de balkanların önemine değinerek 
Türkiye’nin verdiği desteğe vurgu 
yaparak “Türkiye’nin bize verdiği gü-
ven Balkanların Türkiye ile beraber 
daha iyi yerlere geleceğini net olarak 
göstermektedir” dedi.

Her şeye iyi tarafından bakmanın ve 
iyi söylemenin işlerin iyiye gidip git-
meyeceği konusunda önemli bir gös-
terge olduğunu ifade eden Büyükelçi 
Taskovski “Elçiler, halka yardım için 
görevlendirilmişlerdir… Vatandaşla-
rına bir şeyler katabilmek onlara mo-
ral verebilmek için hizmet üretirler… 

Kırgızistan Fahri Konsolosu Dr. Mustafa KURT:
“İnsan Yoksa, Devlette yoktur”

Makedonya  Büyükelçisi  Goran Taskovskiç, Kırgızistan Fahri 
Konsolosu Dr. Mustafa Kurt’u makamında ziyaret ederek 
ülkeler arası birliktelik konusunda istişarelerde bulundu.
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Dr. Kurt said these:

“In fact we have too much 
similarities… It can be considered as 
a perception management... Whether 
a politician, a businessman, an artist, 
or an ambassador;  we need to look 
at the bright side of the perception 
management of societies ... There are 
many problems on earth, there are 
wars, caos...However, while fixing 
them, we should make self-criticism 
and  put forth their solutions  along 
with the problems”.

Dr. Kurt who have noted that the so 
called state is an organized group of 
people  composed of people,  finished 
his words by saying:

“The one who holds the power of the 
state  they are forgetting from time 
to time  that they are people and they 
are seeing themselves as like God. 
They started to see the human as 
different creatures. In fact no human 
means no state. Human is holy, not 
the state. If the people in authority 
doesn’t forget that they are servers in  
services of humans,  take the holiness 
of human forefront and remains 
faithful to the service plan then the 
state and the people will be strong.

Nowadays the life of people can be 
longer. The health of people can be 
phsically good. But our souls are 
getting smaller and rotten. It is very 
important that  the governors of the 
world  should search about how they 
will nourish their souls  for our  future 
enlightenment. I believe that with 
the spirit of winning this beauty  the 
world  will be a much better and more 
livable place for all of us ...”

support of Turkey  said that “the 
confidence which Turkey gave us 
clearly shows  Balkans together with 
Turkey will be in a better place in the 
future.”

Ambassador Taskovskiç expresses 
that by  looking at everything well 
and speaking well is an important 
indicator about the works to be well 
said that “Ambassadors, have been 
appointed to help the community 
... they produce services to add 
something to their citizens,  to give 
them moral support   ... we need to 
know that ambassador means the 
person who help his nation and serve 
it”

Ambassador Taskovskiç who pointed 
the man who duly perform his duties 

is a great man pointed 
out that man who 
prevent the war and 
build peace is a very 
important person.

Dr. Kurt “Human is 
holy”

Dr. Mustafa Kurt 
Honorary Consul to 
Kyrgyzstan stated 
that he is quite 
happy due to the 
visit of Ambassador 
of  Macedonia Goran  
Taskovskiç  in his 
explanation by 
drawing attention to 
motto of  “let  live the 
people so the state 
live” said that  “No 
human, no State.  
Human is holy”

Ankara (Civil Initiative) 
-  Goran Taskovskiç 
Ambassador of Macedonia 

visited Dr. Mustafa Kurt Kyrgyzstan 
Honorary Consul  in his office hold 
consultations on association between 
the countries.

Dr. Mustafa Kurt Honorary Consul 
of Kyrgyzstan who  gave a speech in 
accepting  guests ambassador  stating 
that the motto of “let  live the people 
so the state live” is  the first priority 
for them said “No human, no State.  
Human is holy, not the state. If the 
people in authority takes the services 
forefront then the state and the 
people will be strong.

Taskovskiç “is a great man who duly 
perform his duties” 

Goran Taskovskiç Ambassador of 
Macedonia underlying the importance 
of the Balkans  and emphasising the 

Goran Taskovskiç Ambassador to Macedonia visited Dr. 
Mustafa Kurt Kyrgyzstan Honorary Consul  in his office 
hold consultations on association between the countries.

Kyrgyzstan Honorary Consul Dr. Mustafa Kurt:
“No Human, No State ”
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4- UETD Avrupa Türk Demokratlar Birliği Hollanda 
yaklaşık 10 yıldır Hollanda faaliyetler sürdürmekte-
dir. Hollanda Türk STK’larına ağabeylik yapacak bir 
görev anlayışının içinde olması beklenilen Hollanda 
UETD kurumu yaklaşık 6 aydır oluşturulan yeni 
yönetiminden hiç ses duyulmamıştır.Kimdir yeni 
Yönetim Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hollan-
da Türk Toplumu bilmemektedir.Hollanda genelinde 
yapılan kültür ve sanat etkinliklerine katılımı nedir? 
Bilinmez..Bu insanlara ulaşmak o kadar zordurki! 
Madem STK’ sın o zaman yaptıklarını ve yapacak-
larını Hollanda Türk Toplumu ile paylaşmalısın ve 
her insana mutlaka eşit mesafede yaklaşmalısın. 
Hollanda’da yapılan bütün kültür ve sanat etkin-
liklerinde yer almalısın, toplumu birleştirici güçü 
olmalısın.

5- UETD Hollanda yeniden yapılandırılmalı, vizyonu 
ve misyonu yeniden ele alınmalı Hollanda Türk Top-
lumu ile sürekli istişare içinde toplumsal sorunların 
çözümüne katkı sağlamalı ve Anavatan Türkiye ile 
ilişkilerini yalnız siyasi olarak değil sosyal ve toplum-
sal ve de kültürel bazda ve de tüm Anadolu toprakla-
rını kapsayan bir çalışma içinde olmalıdır. 

6- Oluşturulacak “ Hollanda Türk Sivil Toplum 
İnisiyatifi “ ile Hollanda’ da var olan Türk STK ları 
bir çatı altına alınmalı ve yeniden bir yapılanma ile 
varlıklarından kimsenin haberi olmayan STK’larla 
ilişkiler sona erdirilmeli yok sayılmalıdırlar.

7- Gerek Hollanda siyasetinde gerekse Türkiye siya-
setinde yer almak, yön vermek, düşünceler üretmek 
ve aday ve adaylar çıkartmak bu “ Hollanda Türk 
Sivil Toplum İnisiyatifi “inin faaliyet alanı içine 
alınmalıdır.

8- Bu kurum ile Hollanda ve Türk Kurum ve kuru-
luşlarla direkt ilişkiler içinde olunmalı, öneriler ve 
tavsiyeler konusunda görüş belirleyici olunmalıdır.

9-% 70 oranlarına varan boşanmalar neticesinde 
parçalanan ailelerimiz..Bunun neticesinde oluşan 
sonuçlardan biri olan çocukların ailelerden alınması 
veya aile içinde ilgisizlik ve şiddet gören  çocukla-
rın  ailelerden alınarak Hollandalı koruyucu ailelere 
verilişleri..Hemen hemen her gün basında çıkan 
Türkiye ve Türk Toplumu hakkında yalan dolan veya 
gündemi saptırıcı haberler, yorumlar..

Mutsuz ailelerde yaşanan sosyal problemler so-
nucunda meyadana gelen acı olaylar..Uyuşturucu 
batağına batan çocuklarımız..Türk ailelerinin bir 
çoğunun esrar ekici bahçelere sahip oluşu hatta bir-
birlerine senin kaç bahçen var? Ben falan camiye şu 
kadar bağış yaptım sen ne kadar bağışladın? Gibi so-
rulari birbirlerine sormalarının acıklı durumu..Hatta 
bu insanların uyuşturucu ile ilgilendiklerini bildikle-
ri halde bu insanlardan camiye yardım paraları alan 
cami yöneticilerinin varlığı Hollanda Türk Toplumu-
nun nerelere geldiği ve ne durumda olduğunun açık 
delilleridir. Üzücü ama gerçek budur. Bu insanlar 
Türk Toplumu içinde her zaman da saygı görmek-
te oluşu bir başka acıklı durumumuzdur. Türk ve 
müslüman bir toplum olarak görülen Türkler artık 
Hollanda’ da OTÇU lakabı ile anılır hale gelmiştir. 
Uyuşturucu kullananların yaşları gittikçe küçülmek-
de, omuzlarında çatlarla esrar ve uyuşturucu satan 
Türk çocuklarına rastlamak her zaman mümkündür. 
Bu çocukların aileleri ise nasılsa eve para geliyor diye 
bu satış yapan çocuklara göz yummaktadırlar. Uyuş-
turucu bulamayan ve sokaklarda kendi vucüdünu 
satan erkek ve kadın Türk gençleri bile görmek ne 
kadar acı olsada mümkün hale gelmiştir.

Ne kendi kendi kültürünü ne de Hollanda kültürünü 
yaşayan kimlik bunalımı içinde olan bir Türk gençliği 
ne yazık ki yarın bir gün hem bizlerin hemde Hollan-
da Devleti’nin başına bela olacaktır. Bu gençlik psi-
kolojik olarak zaten kimlik bunalımı yaşamakdadır. 
Ben kimim? Sorusunu her an kendisine sormakda ve 
toplum içinde kendisine yer edinmek için ne kadar 
uğraşırsa uğraşsın yer edinmemekte ve boşluk içinde 
yaşamlarını sürdürmektedirler..

Yukarıda belirttiğim gibi 50 yıl önce Hollanda top-
raklarına gelen emekçi Anadolu insanlarına ne kadar 
layik bir toplum olabildik? İçler acısı bu halimiz 
onlara eziyet olmuyormu?

Bu kadar olumsuz tablolara rağmen Hollanda Türk 
İş Adamları Derneği ( HOTIAD) gibi içinde 34 tane 
sanayici ve iş adamı barındıran ve 7 milyar EURO 
luk yıllık bir ciroyu yöneten bir kuruma sahip Hol-
landa Türk Toplumunu da burada kutlamakdan 
geçemeyiz tabiki..

Hiç değilse son satırlarımız biraz içimizi ısıtsın diye-
lim dedik..

Demek ki bizler iyi yönetilir, iyi çalışır, kendimize 
zarar vermeden hareket edebilir ve birleşebilirsek o 
zaman neler yapabileceğimizin bir kanıtıdır HOTI-
AD..

Hollanda Türk Toplumu olarak kartopu şeklinde 
büyüyen sorunlarımıza bir an önce bir çözüm üre-
temezsek eğer o zaman gelecek on yıllarda asimile 
olmuş Türkler olarak tarihin karanlık sayfalarında 
yerimiz almış olacağız.

Saygılarımla

Entegre değil ASİMİLASYON olacaklardır. Kaçınıl-
maz sonuç budur. 

Sorunlarımız

1- “ Temel sorunumuz “ Toplumsal Duyarsızlık

2- Çok fazla sayıda Sivil Toplum Örgütünün varoluşu

3- Yetişen gençlerimizin ve çocuklarımızın Türkçe 
anadili ve kültüründen yoksun büyümeleri. İlk okul 
çağında yaklaşık 50.000 Türk çocuğu 

4- Aile sorunlarımız nedeni ile Türk ailelerinde % 70 
lık bir boşanma oranı oluşmakda ve bu da tabiatiyle 
çocuklara yansımakdadır.

5- Ailelerinden alınıp bakıcı / koruyucu ailelere veri-
len Türk çocukları

6- İslami fobi, yeterince kurumsal hale gelemeyen 
çeşitli islami okullar, camilerimiz ve diğer dersane 
veya hafta sonu çocuklara dini eğitim veren kurum-
ların denetimsizlikleri nedeni ile Hollanda toplumu 
içinde oluşan rahatsızlıklar

7- Son yıllarda uyuşturucu satımı, üretimi ve kul-
lanımı alanında özellikle bazı büyük kentlerde ki 
Türk aillerinin bu işin içinde yer alması ve bunun 
sonucunda toplumda ki suç işleme oranındaki Türk 
gençlerinin ve ailelerinin sayısında gözle görülen 
artış.. Hatta kenevir eken, esrar satanların artık 
toplum içinde itibarli kişiler haline gelmesi..Bunların 
bazılarının özellikle Camilerin insaatında veya camı 
giderlerine yaptıkları büyük bağışlarla Türk toplumu 
içinde itibar kazanma çalışmaları

8- Siyaset kurumlarında, sosyal kurumlarda yer 
alan yönetici konumunda ki Türk kökenli insanların 
hile, yolsuzluk, adam kayırma ve para trafiklerinde 
bulunması ve siyasette Türk kimliğinin bir şekilde 
rencide edilişi ve son yapılan yerel seçimlerde ( 19 
mart 2014) Türk adayların bu nedenle fazla sandalye 
kazanamamları ve bir bakıma hezimete uğramaları

9- Türk aile yapısında meydana gelen huzursuzluk 
ve zorla veya baskı ile evliliklerin kısa zamanda son 
bulması ile meydana gelen toplumsal facialar netice-
sinde oluşan suçlardan cezaevlerinde yatan Türkler..

10- Hollanda Türk Basın’ın içler acısı  durumu ..Bir 
kaç gazete ve dergi ile Türk Toplumu’nu bilinçler-
dirmeye çalışmaları .. Bunlara yeterince destekler 
sağlanmalıdır. Gazete ve dergi çıkarmaya çalışan bir 
kaç gönüllü ve yüreği Anavatan aşkı ile atan gazeteci 
arkadaşlarımız..

11- Hollanda’ da ticaret hayatında var olan ve yak-
laşık 7 milyar EUR luk bir bütçe ile Hollanda ekono-
misinde yer alan İş Adamlarımızın  Hollanda Türk 
Toplumu’ na yapacakları eğitim, kültür, iş olanakları 
ve Türkiye’ ye yapacakları yatırımlar konularında 
gerekli bilgilendirme çalışmalarının eksiklikleri..

Çözüm önerileri

Genel

Gün geçtikçe dağılan, parçalanan, duyarsız hale 
gelen Hollanda Türk Toplumu’nun geleceği artık 
tartışma konusu olmaya başlamıştır. Son yaşanan 
Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Hollanda Türk 
Toplumu olarak verdiğimiz sınav fiyaskosu gözönün-
dedir. Yaklaşık 250 bin Türk seçmenin bulunduğu 
Hollanda’da 5 Türk adayından hiç biri kazanama-
mıştır. Tük seçmenlerin sandık başına gitme oranı % 
12 lerde kalarak 28 bin oy kullanılmıştır. Toplumsal 
duyarsızlık had safhadadır.

1- Hollanda Türk Toplumu olarak öncelikle TEMEL 
SORUNLARIMIZ bir an önce tespit edilmeli STK’ lar 
ki bu kadara sayıda STK’nın biraya getirilmesi müm-
kün olmadığından bir acil durum komitesi oluştu-
rulmalıdır. Bu acil durum komitesinin belirleyeceği 
STK’larla birlikde yeniden bir “ Sivil İnisiyatif 
Kurumu”  kurulmalı ve ivedilikle çalışmalar yapıl-
malıdır. Oluşturulacak olan bu “ Sivil İnisiyatif 
Kurumu “ Hollanda’ daki STK’ ların temsilcileri ve 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kurum veya Kuru-
luşlarının temsilcilerinden meydana gelmelidir.

2- Hollanda Türk Müzesi adı altında bir baraka-
da kurulu olan kurum acıl bir şekilde Türklerin 
ONURUNA yakışır bir binaya taşınmalıdır. Müze 
yönetimi yeniden belirlenmeli ve yeniden yapılandı-
rılmalıdır.

3- UETD denilen STK ( Avrupa Demokratlar Birliği 
) böyle bir barakada Hollanda Türk Müzesi’nin açı-
lışına öncülük yapması yürekler acısıdır. Bu kurum 
ne yapar? Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hangi 
kurumundan subvansiyon kullanır kimse bilmez..
Yönetim Kurulu Başkanı harıcınde kuurmda kimler 
çalışır, alınan bu subvansiyonlar nerelere kullanılır 
bilinmez. 400. Yıl nedeni ile Hollanda’ ya gönderilen 
yaklaşık 5 nilyon avroluk bütçe kimin ve hangi ku-
rumun sorumluluğu altında kullanılmıştır? Hesabı 
sorulmuşmudur? Bilinmez..

Doğru mu?

Yürekleri güzel, yüzleri güzel, elleri nasırlı, kimisi 
çalışma hayatından engelli, yalnız bırakılmış, eşleri 
ölenler yalnız başlarında evlerinde , kimisi huzur 
evlerinde, kimisi bakım evlerinde ..Yalnızlar hep 
yalnızlar..

Doğru mu?

Evet ne yazık ki çok doğru !

İşte 50 yıl önce Hollanda topraklarına gelen bu in-
sanlarımız…

Onlara layik bir Hollanda Türk Toplumu olabildik 
mi? Hayır !

Sorgulamamız gerekmiyormu kendimizi? Evet !

Hala birbirimize karşı saygısı, sevgisi olmayan, bir 
araya gelemeyen, bölünmüş parçalanmış, kimimiz 
dinci, kimimiz yobaz, kimimiz bir siyasi partinin 
peşinde koşan, kimimiz toplum değerlerimizin çok 
altında yaşam süren, kimimiz otçu, kimimiz popçu, 
kimimiz Süleymancı, kimimiz Fettullahçi, kimimiz 
Milli Görüşü, kimimiz AKP’li,  kimimiz CHP,li, kimi-
miz Diyanetçi falan filan ..

Bu dağınıklık içinde Hollanda Toplumu’nun bize 
bakışı nasıl?  
Hiç merak edenimiz oldu mu? Hayır ! 

2000 e yakın STK ( sivil toplum örgütü) ya sahip 
Hollanda Türk Toplumu ! Büyük başarı valla.. 
Dünya’da bir başka ülkede bu kadar STK ‘ ya sahip 
bir başka toplum bulmak imkansızdır. Guinness 
rekorlar kitabına çokdan girmeliyiz diye düşünüyo-
rum..

Hollanda’da yarım milyon Türk insanı..Karaman, 
Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Gaziantep, De-
nizli, Rize, Trabzon, Konya, Samsun, Kars  vs. 
Türkiye’mizin hemen hemen her ilinden insanlar..

Ne yapar bu STK’lar? 

Kimin veya kimlerin çıkarları için varlar?

Neden bir araya gelemezler?

50 yıl içinde 150 cami yaptık. Allah’a  şükür..Din 
öğretici okullar yaptık.. Kimisi Fettulahçi HİZMET 
dendi..Kimizi Milli Görüş ERBAKAN dendi.. Kimisi 
SÜLEYMANCI dendi. Kimisi Diyanetçi dendi satın 
alınan camilerin tapuları bir imam ( din görevlisi ) 
karşılığında Hollanda Diyanet Vakfı’ na verildi..

Hatta bu konuda Hollanda Devleti bizi destekledi.. 
Çoğu camilerin arsalarını bize bağışladılar.. Alın 
cami yapın dediler.. Allah razi olsun dedik..

Ama bir Türk Koleji kurmak nedense aklımıza gel-
medi? Düşündük mü bunu? Hayır! 

Ya da Hollanda Devleti bize zorluk mu çıkardı mı 
acaba? Açamazsınız böyle Türk koleji dediler bize 
öylemi? Hayır ! Ama biz bütün sorunlarımızın çö-
zümünde DİN olgusunu ilk planda tuttuğumuzdan 
dir ki. Türkiye’ de bile 2000 yıllara kadar hep cami 
inşaat ettik. Ülkemizi bu yolla kalkındırdık ya! Os-
manlı İmparatorluğu’nun 650 yılda inşa edemediği 
camileri biz Cumhuriyet döneminde inşa ettik ( 
sayısı yaklaşık 70 bin) . Okul, Üniversite, Fabrika, 
Sanayi tesisleri inşa etmemize gerek yoktu ki ? Nasıl 
olsa Almanlar, Amerikalılar, İngilizler, Hollandalılar 
yapıp bize satıyorlardı.. Yerli iş birlikçileri Sabancı 
Holding, Koç Holding ve diğerleri ithal edip bize 
satıyorlardı.

Ama Türkçe dili ve kültürü derslerini Hollanda Dev-
leti Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından çıkardı-
ğında bir avuç kişi olarak yollara düştük.Türkçe için 
el ele dedik gece gündüz çalıştık. Ama bize yeterince 
destek vermediler..Neden? Sorguladıkmı? HAYIR ! 
Camileri, din okullarını yaptık ya dinimizi kurtardık 
ya, gerisi önemli değil.. Türkçe dilini ve kültürünü 
çocuklarımız zaten evlerinde ailelerinin yanında 
öğreniyorlardı..

Ne gerek vardı kendi anadilini ve kültürünü öğrete-
cek okullara canım…

Şunu hiç unutmayalım!!!! Anadilini ve kültürünü 
bilmeyen toplumların dinleri olmaz..

Bilim insanı yetiştiremeyen toplumlar kaybolmaya 
mahkümdürlar. 

50 yıldır Hollanda topraklarında var olan biz Türkle-
rin eğer bir Türk kolejleri, Türk Üniversiteleri yoksa 
biz bu topraklarda asimile olmaya adayız..Kendi 
anadilimizden ve kültürümüzden yoksun bir nesille 
bu topraklarda var olmayı başarmamız mümkün 
değildir.

Ne kadar Türk kökenli  Avukat, Doktor, Mühendis, 
Bilgisayar Mühendisi, Ekonomist, İş Adamı, Siyaset 
Adamı yetiştirsek yetiştirelim, eğer Türkçe anadili 
ve kültüründen yoksun yetişiyorsa bir o kadar Türk 
Toplumundan kopukturlar. Bunu unutmayalım ! 

50 yılı gerilerde bıraktığımız şu günlerde Hollanda 
topraklarında yaşıyan yaklaşık yarım milyon 
Türk vatandaşı…İlk bu topraklara ayak basan-

ların bir çoğu veda ettiler hayata..Bir çokları hayata 
tutundular ama ya yaşlılığın verdiği yalnızlık, ya çalışır-
ken kazandıkları engellilik, yada kaybettikleri eşlerinin 
anıları ile yalnız başlarına yaşamaya devam ediyorlar.

Kimi bir huzur evinde, kimi kendi evinde çocukları ile 
beraber veya yalnızlığın verdiği o buruklukla, anılari 
ile başbaşa…..Artık yorgun vucüdlarını bile taşıyamaz 
halde bi çare olanlara rastlamak mümkün.. 

Yaşamın acımazsızlığı mi acaba? Yalnızlık ne kadar 
kötü dimi? Belki bir gün bizde bu girdabın içinde 
olacağız kim bilir?

Arkadaşları, komşuları, akrabaları bir bir yaşama 
veda ederken onlar yalnız kalmanın çaresizliği için-
deler..

Yaşamda kalanlar hep gözetlerler  yolları birileri 
gelip hal hatır soracak diye  .. Günümüz dünyasının 
acımasız iş ve sosyal yaşamı engeldir bunlara hep..
Çocukları vardır tabiki ama onlarda gündelik yaşa-
mın gırdabında savrulmuşlar sağa sola bir koşuş-
turmacadır onlar için de hayat..Belki bir hafta sonu 
veya bayramlarda ziyaret edebilirler onları..

Yaşamdan kopanlarda ;

Kimi Anadolu’nun bir köy mezarlığında yatmakta-
lar…Ebedi hayatlarında burda devam etmekteler, 
ziyaretçi beklerler bir fatiha okuyanları bile yoktur..
Çocukları, torunları, eşleri çok uzaklardadır. İşte 50 
yıl önce Anadolu topraklarında başlayan GÖÇ hika-
yesinin acı sonu !

Zordur göçmenlik ! Göçmenliği yaşayan bilir ya! 
İş 50 yıl önce bu topraklara gelen ilk göçmenler.. 
Kendilerine önce misafır işçi dendi sonra da yabancı 
misafır, şimdilerde bir başka tanımlanmaya başlan-
dı.. İstenmiyorlar artık ! 

Ne kadar istenmez isek de artık bu toprakları bizde 
Hollandalılar kadar seviyoruz, Hollandalılarla birlik-
de..Gerisi bizi hiç ilgilendirmiyor..Biz bakarız kendi 
başımızın çaresine yeterki kimse gölge etmesin.

Zaten hep böyle olmadı mı? Hep kendi başımızın 
çaresine biz kendimiz bakmadık mı?

Onların gelişleri ile başlayan göç yaklaşık 50 yıldır 
sürüyor ve sürecektirde.

Bu topraklarda Türkler artık kalıcıdırlar bunu hem 
bizler hemde Hollandalılar kabul etmek zorunda-
dırlar. 

Ne kadar bizi ters göçe zorlarlarsalar zorlasınlar 
artık kalıcılığın önüne geçemiyeceklerdır. Örnek ; 
geri dönüş teşvik yasaları gösterilebilinir.

Yaşayanlarına sorarsanız daha bu topraklara yeni 
ayak basdık diyecekler..

Ama çoğu artık hayatta değil..

Bir çoğu bu topraklarda yaşamını yıtırdı..Sessizce 
ayrıldılar aramızdan. Tekrar uzun bir yolculuğa çık-
tılar başka topraklara doğru..Yaşamdan kopuşları bu 
topraklarda olanların çoğunu yolcu ettik anavatana, 
bazılarını ise misafır olarak geldikleri bu topraklarda 
toprağa verdik..

Onlar kalıcı oldular bu topraklarda…

Ama çoğu  vatanlarına geri döndüler . Ya ölü olarak , 
ya sakat olarak, yada işte ne bileyim?

Nasıl bir dilek dilemişti Büyük Şairimiz nazim Hik-
met;

“ Ölümden korkmuyorum, buralara gömülmekden 
korkuyorum… “

Anadolu’da bir köy mezarlığına gömün beni

Ve de uyarına gelirse,

Tepemde bir de çınar olursa

Taş maş da istemez hani…..

Vatan sevgisi ile yürekleri dolu bu insanların vasiyet-
lerini yerine getirdik ve onları memleketlerine köy 
mezarlıklarına defnettik..

Sorunlarımız

Bu güzel Anadolu insanlarına vefa borcumuzu öde-
yebiliyormuyuz? Hayır !

Bu güzel Anadolu insanlarına karşı yeterince saygı 
duyup, gösterebiliyormuyuz? Hayır !

Bu güzel insanların anılarını ebedileştirmek için çok 
da fazla bir şeyler yapmıyoruz değil mi? Hem fikiriz 
dimi?

Bu insanları yıllarca aldatarak sömürenlere karşı ne 
yaptık? Bir büyük HİÇ !

Bu insanları yıllarca kendi çıkarları uğruna kullanan, 
siyasetçisi, dincisi, dinsizi, üç kağıtçisi, yobazı, koo-
peratifçisi , holdingcisi, kardeşi, kızkardeşi, annesi , 
babası, amcası, halası, dayısı yani diyeceğimiz yedi 
sülalesi  acımasızca  bu insanlardan nemalandılar …

Doğru mu? 

Aldatıldılar, sömürüldüler, hor görüldüler, itilip 
kakıldılar, Alamancı oldular, hem bu topraklarda , 
hemde kendi anavatanlarında..

Kamil Kopuz / Hollanda Rize Kültür Vakfı Başkanı

HOLLANDA
TÜRK TOPLUMU
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In these days we have left 50 years back as nearly 
half million Turkish citizens who live on the 
territory of Netherlands… Many of those who 

first set foot on this land, they bid farewell to life …
Many hold life but they continue to live with the 
feeling of loneliness of old age either disability as a 
result of their work or with the memories of their 
wifes passed away.
Some in a nursing home, some with children in their 
own homes or bitterness of loneliness, alone with 
memories... It is possible to see the one who are 
helpless, even cannot move their bodies…

I wonder if it is the cruelty of life?  Loneliness is how 
bad, isn’t it? Maybe one day we’ll be in this vortex, 
who knows?

While their friends, neighbors, relatives say goodbye 
to life one by one they are in desperation The 
survivors are always look at the roads someone will 
come and ask about themselves… Brutal business 
and social life of today’s world is obstacle to all these. 
Of course they have children but they have thrown 
left to right in the vortex of everyday life, life is 
something very busy for them. They can only visit 
them at the weekend or in a festival…

The one who passed away; 

Some are buried in a village cemetery of Anatolia… 
They have continued their eternal life here, they wait 
for their visitors but they don’t have someone who 
read the Fatiha for them… Children, grandchildren, 
spouses are far away…Here’s the bitter end of  
IMMIGRATION story began 50 years ago in Anatolia 
!

The immigration is difficult! The one who is 
immigrant knows this well! The issue is the first 
immigrants who came to this territories 50 years 
ago… They are first called as guest workers later on 
foreign guest nowadays there is another definition 
for them… They are not wanted anymore!

Though how much we are not wanted we love this 
land as much as the Dutch together with the Dutch… 
The rest does not interest us… We’ll take care of 
ourselves, as long as one not shadow us aren’t.

It’s always like that isn’t it? We always take care of 
our own, we look at ourselves, don’t we?

The migration starting with their arrival is in 
progress for 50 years and will continue to be in 
progress.

In this land the Turks are now permanent both us 
and Dutch people have to accept this.

How much they forced us reverse migration they will 
not pass in front of this permanence. For example; 
the return encourage laws can be shown.

If you ask the Residents they will say we have just 
came to these lands...

But most of them they are not alive anymore…

Most of them died on this land... They left us quietly. 
They again went on a long journey toward another 
land… Leaving the life in these lands most of them  
we have send them off  to their homeland, we have 
buried some of them on this land which they came as 
guests…

They became permanent on this land...

But most of them they have returned back to their 
homeland. Either as dead or disabled or I don’t 
know?

How our great poet Nazım Hikmet had a wish;

“I do not fear of death, I’m afraid being buried here 
...”

Bury me in a village cemetery in Anatolia

And if it is suitable,

If there is a plane tree on me

I don’t want stone even…

We fulfill the will of this people whose hearts full 
of love of homeland and we buried them village 
cemeteries in their countries… 

Our problems

Do we able to pay our debt of gratitude to the nice 
people of Anatolia? No!

Do we able to show enough respect against this 
beautiful people of Anatolia? No!

We are not doing much to eternalize the memories of 
these lovely people aren’t we? We agree, right?

What we’ve done against those who exploit by 
deceiving these people for years? A big NONE!

Politicians, religious, irreligious, the swindler, the 
bigot, cooperative member, the holding member, his 
brother, sister, mother, father, uncle, aunt  we would 
call seven dynasty that use these people for many 
years for their interests ruthlessly benefit from these 
people...

Is that right?

They are cheated, exploited, despised, jostled, they 

became German both in this land and in their 
homeland...

Is that right?

They have beautiful hearts, beautiful face, calloused 
hands, others with disabilities in working life, left 
alone, the one whose wives died are alone in their 
homes, some in nursing homes, alone always alone ..

Is that right?

Yes, unfortunately, it is very true!

Here are our people who came to the territory of the 
Netherlands 50 years ago...

Did we able to worthy as the Dutch Turkish Society 
for them? No we didn’t!

Should we be questioning ourselves? Yes!

We still do not respect, love each other, cannot 
come together, divided, fragmented and some of us 
religious, some of us fanatics, some of us fanatic of 
a political party, some of us live   far below our social 
values, some junky, some fanatic of pop music,  some 
follower of Süleyman, some of us that of  Fettullah, 
some are the follower of  National opinion, some  AKP, 
CHP, some from Religious Affairs  blah blah blah...

In this mess How the Dutch Society see us?

Have you ever wondered? No!

Netherlands Turkish Society has around 2000 NGO’s 
(non-governmental organization)! Great success... It 
is impossible to find another society over the world 
which has that much NGO’s in one country. I think 
we should have taken our place in Guinness record 
books...

Half million Turks in the Netherlands… they are  
from Karaman, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, 
Gaziantep, Denizli, Rize, Trabzon, Konya, Samsun, 
Kars etc. People are nearly from every province of 
Turkey.

What do these NGO’s do?

Who has benefited from that? 

Why they cannot join? 

We have constructed 150 mosques in 50 years. 
Thanks to God… we have built religious schools… 
some of them called as the SERVICE of Fethulllah… 
some National opinion, ERBAKAN, some 
SÜLEYMAN. Some are called as from the religious 
affairs and the deeds of the mosques purchased were 
given to the Netherlands Religious Foundation in 
return for a İmam (religious worker)...we said may 
God be pleased from you....

But we couldn’t think of constructing a Turkish 
College. Did we think about it? No!

Or the Dutch Government gave us a hard time? They 
said you cannot open a Turkish college didn’t they? 
No!  But we take RELIGION first in the solutions of 
all our problems and constructed mosques till the 
year 2000 even in Turkey. We have developed our 
country in this way! The mosques that cannot be 
constructed in 650 years by the Ottoman Empire 
constructed at the period of Republic (as number 
nearly 70 thousand). We don’t need to build any 
school, university, factories and industrial plants? 
Anyhow, the Germans, the Americans, the British, 
the Dutch were producing and selling us... Indigenous 
collaborators Sabancı Holding, Koç Holding and 
others have been importing and selling us.

But when the Dutch Government remove Turkish 
language and culture courses from the Ministry of 
Education curriculum we, few people set off the road. 
We were hand in hand for Turkish language and 
worked all day and night. But they didn’t support 
us enough... Why? Did we question? NO! We have 
constructed mosques and religious schools, we saved 
our religion, the rest is not important for us... Our 
children learn their language and culture at home 
from their families...

Why do we need to teach our native language and 
culture in schools? 

Let’s never forget this!!! The societies who do not 
speak the native language and know culture, they do 
not have  religion...

The communities not grow scientists doomed to 
disappear.

If we Turks existing in the territory of the 
Netherlands for 50 years do not have Turkish 
colleges, Universities or we are candidate to be 
assimilated in this land...It is not possible to be in 
this land with a generation lack of  our own language 
and culture.

How much we raise Lawyer, Doctor, Engineer, 
Computer Engineer, Economist, Businessman, 
Political Man of Turkish origin,  if they are 
deprived of Turkish language and culture, they are 
disconnected from the Turkish community. Let’s 
not forget this! They will not be integrated but 
ASSIMILATED. This is the inevitable result.

Our Problems

1- “ Our basic problem  is “ social insensitivity” 

2- The existence of too many Non-Governmental 
Organizations 

3- Young people and our children growing  deprived 
of Turkish language and culture. Nearly 50.000 
Turkish children at primary school level.

4- As a result of our family problems  70% divorce 
rate in the Turkish families occured and naturally this 
is reflected in children. 

5- Turkish children taken from their families and  
given to sitter /   foster families 

6- The disturbances occurring in the Dutch society 
because of  Islamic phobia, Islamic schools that 
cannot become sufficiently institutional, uncontrol of  
mosques and classroom or institutions give religious 
education at weekends to our children.

7- In recent years, Turkish families especially in 
some major cities involved in drug sales, production 
and use  and consequently visible growth in the 
number of Turkish youth and their families who 
commit crime in the  community ...Even the people 
who grows hemp and sell  marijuana are now  
prestigious...Some of them try to gain reputation 
by donating especially in mosques or mosque 
construction  within the Turkish community.

8-  Turkish origin people working in managerial 
positions  in political institutions, social institutions 
involved in the  cheating, corruption, nepotism and 
money traffic and  Turkish identity in politics in a 
way offended  therefore in  the last local elections (19 
March 2014) the Turkish candidates  have not more 
seats  and in a sense they are  defeated.

9- Unrest that occurred in the Turkish family 
structure and  the termination of the marriages in a 
short time that occurs by force or pressure and the 
Turks in prison as a result  of the crimes from social 
disaster...

10-  Deplorable situation of the Turkish Press 
in Netherlands... work of awareness the Turkish 
community with a few newspapers and magazines... 
These should be enough to support. A few volunteer 
journalist friends whose hearts beat with the 
love of the motherland and  are trying to publish 
newspapers and magazines...

11-  The shortcomings of the necessary information 
on education, culture, employment opportunities to 
Turkish Dutch society and investment in Turkey of 
our businessmen who take place  in the economy of 
the Netherlands with about 7 billion EURO  budget 
in Dutch society ‘trade...

Solutions

General

The future of the Turkish population crumbling, 
disintegrating, desensitize day by day in  the 
Netherlands has become a subject of debate.In the 
last election for  European Parliament  the exam 
debacle which we gave as Turkish Society in the 
Netherlands  is considered .In the Netherlands 
where about 250 thousand Turkish voters, none 
of five Turkish candidates were not  to elected.The 
percentage of Turkish voters go to the polls remained 
12%’s and 28 thousand votes have been used .Social 
insensitivity are at peak levels.

1. As Turkish society in Netherlands our basic 
problems should be determined as soon as possible, 
An emergency committee should be formed since 
it is not possible to bring together such a number 
of  NGO’s. Together with the NGOs determined 
by the emergency committee   “Civil Initiatives 
Agency” should be established again  and efforts 
should be made immediately. This  “Civil Initiatives 
Agency” which will be created should consist the 
representatives of  NGO’s in the Netherlands  and 
representatives of the Institutions or organizations 
of  the Republic of Turkey  .

2.  Institution which is  under the name of 
Netherlands Turkish museums  in a shed  should 
be moved to a building that suits the dignity of the 
Turks . Museum administration should be redefined 
and restructured.

3. The NGO (European Democratic Union) called 

UETD  to lead to the opening of the Netherlands 
Turkish Museum in such a barracks   is heartrending. 
What does this institution do? Which institution of 
the Republic of Turkey subsidy it? Nobody knows…
It is also not known who works  in the institution 
except Chairman of the Board and where the 
subsidies they had is being used. Nearly 5 million 
euro budget  sent to  Netherlands for the 400th  years 
used under the responsibility of who and which  
institution? Is the account of it asked? It is not 
known…

4. UETD (Netherland European Democratic Union) 
has continued its activities in Netherlands nearly 10 
years. The new administration of Netherland UETD 
institution which is expected to guide Turkish NGO’s 
in Netherlands has no sound.Turkish Community 
in the Netherlands does not know who is the new 
President and Member of the Board of Directors . 
What is its participation in the cultural and artistic 
events throughout  Netherlands ? It is not known…
It’s very diffucult to meet these people! If you are 
NGO then you should share what you did and will do 
with the Netherlands Turkish Society and You have 
to approach every person necessarily equal distance.
They should participate all cultural and arts events 
held in Netherlands and be  unifying force.

5. UETD Netherlands should be reformed, its vision 
and mission should  be reconsidered.  it should 
contribute to the solution of social problems in  
continual consultation with Turkish community 
in  Netherlands and it should be in a study covering 
all the lands of Antolia  not only politically but 
also social and cultural basis in  relation with the 
motherland Turkey .

6.  “Dutch Turkish Civil Society Initiative” which 
will be created  with the existing Turkish NGOs in 
Netherlands  should be brought under one roof and 
with this reformation the relations with unknown 
NGO’s  should be terminated or ignored.

7.  Being, giving directions,  generating ideas and 
candidates in both Netherlands and Turkey’s politics 
must be enclosed in the activity area of “Dutch 
Turkish Civil Society Initiatives”  .

8.  This Institution should be in direct relation 
with Netherlands and Turkish institutions and 
organizations and  should be decisive on  suggestions 
and recommendations .

9. As a result of up to 70%  divorce rate  there are 
shattered  families ...One of the results that may 
arise due to  this  or the children who are indifference 
and violence in the family taken from their families 
and given to the Dutch foster families... Wrong 
news, reviews take place in media about Turkey and 
Turkish society almost every day ...

Dramatic events in unhappy families as a result of 
social problems... our children addicted to drugs...It is 
the pathetic condition of Turkish families who have  
marijuana planters garden even asking each others  
the questions such as   how many gardens have you?  
I donated this much to that mosque, how much did 
you donate? The presence of mosque administrators 
who got aid money to the mosque even though 
they knew that these people are involved in drugs 
is the clear proof of  situation of Turkish society in 
Netherlands. It is sad but reality. These people are 
also respected in Turkish society always is another 
sad case. Turks who were  seen as a Turkish and  
Muslim community in the Netherlands has become 
known by the moniker JUNKY. The age of drug 
addicted is getting smaller, it is possible to see the 
Turkish children who sell marijuana and drug in the 
carryhall on their shoulders. The families permit 
them that they are bringing money to home. Even 
though it is very painfull became possible to see the 
Turkish young boy or girl who cannot find drugs and  
sell their bodies in the streets.

A Turkish youth who lives neither  their own culture 
nor Netherlands’ in  identity crisis unfortunately will 
be trouble for us and the State of the Netherlands. 
This youth is in identity crises pyscologically. They 
asked the question of “Who am I?” to themselves and 
how much they tried to find a place for themselves 
in the community they cannot manage this and they 
are living in a gap. As I mentioned above how much a 
deserving community we are to the laborer Anatolian 
people who came to the land of Netherlands 50 years 
ago. Does our deplorable state  not make them grind?

 Although  all the negative statements, We should 
celebrate  Dutch Turkish community which hosts  
34 industrialists and businessmen  and govern 7 
billion euros  annual turnover like Dutch Turkish 
Businessmen Association (HOTIAD) ... 

We said at least in our last line let’s get warm ..

So if we are well managed, works well without 
harming ourselves and merge HOTIAD is a testament  
what we can do...

As Turkish Community in the Netherlands if we 
cannot  produce an immediate solution to our 
problems growing like a snowball  then in the next 
decade as the Turks   assimilated will have taken our 
place in the dark pages of history .

Kamil Kopuz
Head of  Rize Cultural Foundation of the Netherlands

TURKISH SOCIETY IN 
NETHERLAND 
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the Azerbaijani territories occupied by 

Armenian forces years ago. What is the 

reason for Armenia is still not fulfill 

this decision of UN”. 

Sargsyan responding to Aliev said 

that ““UN has four decisions not one 

on Karabakh issue. I wonder which of 

these decisions Azerbaijan has fulfilled 

can you tell us?”

On this statement of the leaders of 

Azerbaijan and Armenia accusing each 

other at tripartite summit tension has 

raised for a short time again. However, 

Sargsyan soften attitudes in his last 

words have used the expression “ As 

Armenian President I still want to 

thank Ilham Aliyev on behalf of my 

people . His saying about   they do not 

want to use force for the settlement of 

the dispute is promising for all of us.”

process to the Karabakh crisis very 

much longer. On an international scale 

for European Security and Cooperation 

Association (OSCE) and Minsk Group 

are trying to solve the problem. Of 

course, we as Russia both geographical 

proximity as well as the basis of our 

historical relations with Azerbaijan 

and Armenia will try to produce the 

new initiatives”

The tension at the Meeting…

Even though Aliyev and Sargsyan said 

“instead of a new war they are in favor 

of a peaceful solution” they made a 

verbal conflict. Aliyev expressing his 

disturbance from the growing tensions 

in recent years and not a solution to 

be found to the Karabakh conflict over 

20 years reproached “the UN Security 

Council had decided for evacuation of 

Üçlü zirvede Azerbaycan ve Ermenistan 
liderlerinin birbirini suçlayan bu açık-
lamaları üzerine kısa süre için gerilim 
yine tırmanışa geçti. Ancak Sarkisyan 
son sözlerinde tavır yumuşatarak, “Ben 
Ermenistan Cumhurbaşkanı olarak 
halkım adına yine de İlham Aliyev’e 
teşekkür etmek istiyorum. İhtilafın çö-
zümü için güç kullanımına başvurmak 
istemediklerini söylemesi hepimiz için 
ümit verici” ifadesini kullandı.

tarafından boşaltılması kararı almıştı. 

Ermenistan BM’nin bu kararını hala 

neden bir türlü yerine getirmiyor” site-

minde bulundu.

Aliev’e yanıt veren Sarkisyan ise 

“BM’nin Karabağ konusunda bir değil, 

tam dört kararı bulunuyor. Acaba Azer-

baycan bu kararlardan hangisini yerine 

getirdiğini bize söyleyebilir mi?” dedi.

deden Vladimir Putin, “Karabağ krizine 
çözüm bulunması sürecinin çok uzadı-
ğının ben de farkındayım. Problemin 
çözümü için uluslararası boyutta Avru-
pa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 
Minsk grubu da çabalar gösteriyor. Tabi 
biz Rusya olarak hem coğrafya yakınlı-
ğı, hem de Azerbaycan ve Ermenistan 
ile tarihi ilişkilerimize dayanarak yeni 
inisiyatifler de üretmeye çalışacağız” 
şeklinde konuştu.

Toplantıda gerginlik…

Aliyev ile Sarkisyan ise “yeni bir savaş 
yerine barışçıl çözümden yanayız” 
demelerine rağmen aralarında yine de 
sözlü atıştı. Aliyev, son dönemde artan 
gerilim ve Karabağ sorununa 20 yıldan 
beri çözüm bulunamamasından rahat-
sızlığını dile getirerek, “BM Güvenlik 
Konseyi yıllar önce işgal altındaki Azer-
baycan topraklarının Ermeni kuvvetleri 

Soçi (Sivil İnisiyatif) - Rus-
ya Devlet Başkanlığı “Bo-
çarov Ruçey” yazlık rezi-

dansında İlham Aliyev ile Serj 
Sarkisyan’ı bir araya getiren  Vladi-
mir Putin,“Azerbaycan Cumhurbaşka-
nı İlham Aliyev’in mevcut problemlerin 
sadece barışçıl yoldan çözüme kavuşabi-
leceğini dile getirmesini memnuniyetle 
karşılıyorum. Ayrıca Ermenistan Cum-
hurbaşkanı Serj Sarkisyan da hemfikir 
olması çok önemli. İki ülke liderinden 
duyduğum bu ifadeler Sovyetler Birliği 
döneminden miras kalan Yukarı Kara-
bağ ihtilafının masa başında çözüme 
kavuşturulması şansı veriyor” dedi.

Karabağ ihtilafından barışçıl çıkış yolu 
bulunabilmesi için aklıselim ve sabırla 
hareket etmeye devam ettiklerini kay-

Sochi (Civil Initiative) - 

Vladimir Putin who bring 

Ilham Aliyev and Serzh 

Sargsyan together in the summer 

residence of the Head of the Russian 

State “Boçarov Ruçey” said that  “ 

I welcome Azerbaijani President 

Ilham Aliyev’s approach to current 

problems can be solved only peacefully. 

Armenian President Serzh Sargsyan is 

to be agreed also very important. These 

statements I’ve heard from the leaders 

of the two countries gives a chance the 

Nagorno-Karabakh conflict inherited 

during the period of the Soviet Union 

to be resolved at the table”

Vladimir Putin noted that they 

continue to move with common sense 

and patience to find a peaceful way out 

of the Karabakh conflict said that “I 

am also aware that finding a solution 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Alivev ve Ermenistan 
Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan:

Azerbaijani President Ilham 
Alivev and Armenian President 
Serzh Sargsyan:

Rusya lideri Putin 
arabuluculuğunda Soçi’de 
yapılan üçlü Azerbaycan, 
Ermenistan, Rusya 
zirvesinde kavgalı taraflar 
Bakü ile Erivan yeni bir 
Karabağ savaşı çıkarmama 
sözü verdi.

At the Azerbaijan, 

Armenia and Russia 

trio summit in 

mediation of Russian 

President Putin in 

Sochi loggerheads 

parties Baku and 

Yerevan have promised 

not to start a new war 

over Karabakh.

“Yeni bir savaş yerine barışçıl çözümden yanayız”

 “Instead of a new war we 
are in favor of a peaceful 
solution” 
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Ülkemiz 10 Ağustos 2014 tarihinde bir ilki yaşamış ve milletin 

oyuyla Cumhur BAŞKANINI seçmiştir…

Bu tarih bir milattır…

Demokrasi zaferidir.

Millet iradesinin tecellisidir.

Bizler, BAŞKENT ULUSLAR ARASI BARIŞ VE KARDEŞLİK PLAT-

FORMU olarak bu güne tanıklık etmenin mutluluğu içerisindeyiz.

Başkent Uluslararası Barış ve Kardeşlik Platformu; insanlar ara-

sında dinsel, dilsel, ırksal, mezhepsel ve siyasal görüş ayrımı yap-

maksızın, dünya insanlarının tümünü kucaklayan, Türk ve dünya 

insanlarının huzurlu, mutlu, barış ve refah içerisinde yaşayacağı bir 

dünya için,  “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın“ ilkesini düstur edinmiş, 

çok yönlü çalışmalar yürüten sivil bir inisiyatiftir.

Başkent Uluslar arası Barış ve Kardeşlik Platformu; Türkiye’nin 

81 ilinde, Türk Cumhuriyetlerinde, Avrupa’da, Suriye’de, Irak’da, 

Surinam’da, Kanada’da Hindistan’da, Pakistan’da, Balkanlar’da ve 

69 ülkede sözcüleri vasıtası ile sahip olduğu misyon doğrultusun-

da, “Dünya Barış ve Kardeşlik Platformu’nu oluşturarak, mutlu bir 

dünyanın oluşumuna katkı sağlama amacına hizmet etmektedir.

Bizi biz yapan değerlerimiz adına, PLATFORM olarak, TÜRKİYE 

CUMHURİYETİ’NİN 12. CUMHURBAŞKANI SEÇİLEN SAYIN RE-

CEP TAYYİP ERDOĞAN’I tebrik ediyoruz.

Seçimin, milletimiz ve ülkemize hayırlar getirmesini, bölgemize ve 

dünyaya barış sağlamasını, tüm mazlumların kurtuluşuna vesile 

olmasını diliyor, YENİ TÜRKİYE YOLUNDA CUMHURBAŞKANI-

MIZA başarılar diliyoruz.

ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN…

Dr. Mustafa KURT

BAŞKENT PLATFORMU GENEL BAŞKANI

KIRGIZİSTAN – TÜRKİYE  FAHRİ KONSOLOSU

Our country experienced a first on August 10, 2014 and has cho-

sen the President of the Republic by the vote of the nation...

This date is a milestone ...…

It is the victory of democracy.

It is a manifestation of the will of the nation.

We, as a CAPITAL INTERNATIONAL PEACE AND BROTHERHO-

OD PLATFORM are happy to testify these days.

Capital International Peace and Brotherhood Platform; is a civil 

initiative which has done versatile works without doing any religi-

ous, linguistic, racial, sectarian and political views discrimination 

among the  people by embracing all the world people and has the 

motto of “let live the people so the state live” for a world where 

the people live in happiness, peace and prosperity.

Capital International Peace and Brotherhood Platform serves to 

contribute the goal of   the formation of a happy world by crea-

ting “World Peace and Brotherhood Platform in the direction of 

its mission through its spokesmen in 81 provinces of Turkey, the 

Turkish Republics, Europe, Syria, Iraq, Suriname, Canada, India, 

Pakistan, the Balkans and in 69 countries.

We  as a PLATFORM are congratulating  RECEP TAYYİP ERDO-

GAN WHO WAS ELECTED 12TH PRESIDENT OF  THE REPUB-

LIC OF TURKEY, on behalf of our values   .

Election to be good to our nation and our country and provide 

peace to our region and we wish  it is  to be instrumental in the 

liberation of all oppressed peoples, wish success to our NEW PRE-

SIDENT ON THE WAY TO NEW TURKEY.

MAY GOD HELP US…

Dr. Mustafa KURT

CHAIRMAN OF THE CAPITAL PLATFORM 

KYRGYZSTAN - TURKEY HONORARY CONSUL

YENİ TÜRKİYE YOLUNDA 
12. CUMHURBAŞKANIMIZ 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A 
BAŞARILAR DİLİYORUZ

ON THE WAY THROUGH 
NEW TURKEY WE WISH SUCCESS  
TO OUR 12TH PRESIDENT
 RECEP TAYYIP ERDOGAN
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sulh” diye özetlenen pasif, korkak, edil-
gen dış politikaya devam etseydi belki 
bugün bu sorunu yaşamayabilirdi.

Ama o zaman şimdiki güçlü konumun-
da değil, eskinin zayıf, ipi başkasının 
elinde olan ülkesi konumunda olmaya 
devam ederdi.

Bölgede güçlü bir aktör olmaya niyetle-
nen Türkiye mutlaka sorunlarla karşıla-
şacaktır, çünkü bu coğrafya zor ve çetin 
bir coğrafyadır.

Bir gül bahçesi hiç değildir.

Ölümden kaçan insanlara kapılarını 
açmak insani bir davranıştır; tıpkı 
1988’de Saddam zulmünden kaçan yüz 
binlerce Kürt’e açıldığı gibi.

Hükümetin eleştirilebileceği noktalar 
vardır; sınırlarda yeterli denetim olma-
ması bu konuya örnek olarak verilebilir.  

Ama bu durum hükümetin durduğu 
genel noktayı haksız çıkarmaya yetmez.

Özetle, bölge bugün çok karmaşık bir 
denklemle karşı karşıya.

Bu denklemin nasıl çözüleceği ise, sü-
reçteki aktörlerin hamle kapasitesine 
bağlı olacak.

Türkiye, sendelemeden, geri adım at-
madan bugünkü durduğu yeri sağlam-
laştırmak zorunda. 

Bu dönüşümde denizaşırı projelere kar-
şı bölgesel duruşun, coğrafyanın duru-
şunun da sözcüsü olmak zorunda.

Bu süreç aslında çok hayırlı bir sonuca 
da yol açtı.

Çözüm süreci ile başlayan Türk-Kürt 
uzlaşısı, IŞİD ve benzeri örgütlerin ya-
yılması karşısında daha da genişleyecek 
gibi görünüyor.

Irak aslında 2003 yılında üçe bölündü. 
Zihnen ve ruhen bölündü. Böyle bir ül-
keyi birada tutmak mümkün değildir.

Bu nedenle Türkiye için en hayırlı seçe-
nek artık Irak’lıların bile benimseme-
diği “Irak’ın toprak bütünlüğü” söyle-
minden vazgeçerek, doğal müttefikleri 
olan gruplarla yani Sünniler, Kürtler ve 
Türkmenlerle birlikte hareket etmektir.

Bugün Türkiye’nin ve Kürtlerin geleceği 
ortak bir noktada kesişiyor.

Güneydoğu sınırımızda, bugün Ku-
zey Irak olarak bilinen bölgede ku-
rulacak olan bir bağımsız Kürdistan, 
Türkiye’nin en güçlü müttefiki olarak 
bölgede her iki devletin de elini güçlen-
direcektir.

Özellikle de Türkiye kendi içindeki Kürt 
sorununu çözerse. 

Sünnilerin tasfiyesi ortaya büyük bir 
boşluk çıkardı; üstelik bölge ülkeleri bu 
boşluğu dolduracak projeler öneremedi 
ya da öneriler başarılı olmadı. 

İşte IŞİD Sünni Araplardan büyük des-
tek alarak bu boşluğu doldurdu.

Bir de işin mali boyutu var elbette; baş-
langıçta Körfez ülkelerinin destekleriyle 
ayakta kalan örgüt, son dönemde petrol 
havzasında ilerleyerek bugün hatırı sa-
yılır bir finansman gücüne erişti; hatta 
bu örgüt için dünyanın en zengin terör 
örgütü dersek yanlış olmaz.

2011’de başlayan Arap baharı, başlan-
gıçta bölgede kökleşmiş olan diktatör-
lüklerin yıkılması ve bunların yerine 
Müslüman Kardeşler ve ona yakın ve 
nispeten daha ılımlı diyebileceğimiz 
grupların iktidara gelmesi sonucunu 
doğurdu.

Ancak bu durumdan rahatsız olan ve 
başını Suudi Arabistan’ın çektiği bölge 
ülkeleri ile çıkarları zedelenen ABD ve 
İsrail, gidişatı tersine çevirmek için hem 
eski rejimlere ama aynı zamanda da bu 
tür selefi hareketlere destek verdiler.

Bu planın tatbik edildiği en güncel ör-
nek Suriye oldu; Suriye’de ılımlı olarak 
nitelendirilen ve büyük bir koalisyon 
olan Suriye Devrim konseyi ve onun si-
lahlı gücü Özgür Suriye Ordusu Batı’dan 
hiçbir şekilde destek alamazken, Baas 
rejimi Rusya ve İran’ın destekleriyle 
ayakta durdu.

Bu arada Körfez ülkeleri de Selefi ör-
gütlere büyük destek sağladılar; rejim 
ve radikal örgütler tarafından kıskaca 
alınan Suriye muhalefeti gerilemeye 
başladı.

Yaşanan insani dramın büyümesi de 
mezhepsel ve etnik ayrışmaları iyice 
hızlandırdı. 

Sanırım Suriye’deki savaşa Batı ve Rus-
ya arasındaki soğuk savaş diyebileceği-
miz gibi Suudi Arabistan ve İran arasın-
daki mezhep savaşı dememiz de yanlış 
olmayacaktır.

İşte yukarıda sayılan tüm bu faktörler, 
IŞİD benzeri radikal grupların doğup 
güçlenmesini hızlandırdı.

Yani bizdeki sığ düşünceli analistlerin 
(!) kendileri gibi sığ analizlerinde söy-
lenildiği gibi IŞİD’i besleyip büyüten 
Türkiye değil.

Kaldı ki IŞİD Türkiye’nin terör listesin-
de olan bir örgüt.

Aslında IŞİD’in Türkiye başkonsoloslu-
ğu saldırısı da bu tezi çürütmeye yete-
cek başlı başına bir kanıt.

Türkiye eskisi gibi “yurtta sulh cihanda 

Musul’un bu radikal terör örgütü tara-
fından düşürülmesi, hem Irak’ta hem 
de Ortadoğu bölgesinin tamamında 
yeni bir sürecin de başlangıcı oldu.

IŞİD’in yükselmesini doğrudan veya do-
laylı olarak etkileyen pek çok neden var. 

Bu politikalar hem IŞİD’i hem de ona 
benzeyen radikal ve selefi örgütlerin 
hem doğuşuna hem de güçlenerek des-
tek bulmasına sebep oldu; değişen bölge 
şartları, bu örgütlerin de güçlenmesine 
ve büyümesine yol açtı.

Bu nedenle burada tartışılması gereken 
asıl mevzu, Musul’un nasıl kolayca düş-
tüğünden ziyade, bu örgütlerin nasıl 
böyle güçlü bir destek buldukları ile ilgi-
li olmalıdır.  
Burada saymamız gereken birinci ve 
en önemli faktör elbette İslam dünyası 
üzerindeki Batı tahakkümü ve bu he-
gemonyanın bugün yerli maşalar eliyle 
kesintisiz uygulanıyor olmasıdır.

Bu politikalar Batı’ya ve onun temsil 
ettiği değerlere karşı öfke ve nefret dolu 
kuşakların doğup büyümesine yol aç-
mıştır.

Her türlü demokratik ve insani hakkı 
yasaklayan diktatörlükler, Batı’dan 
destek buldukları için Batı’ya yönelik 
nefretin ifade edildiği adresler de işte 
bu tür radikal örgütler ve düşünceler 
olmuştur.

1980’lerde Rusya’nın Afganistan’ı, 
1990’larda Çeçenistan’ı işgali, Körfez 
savaşı ve akabinde Irak’ın ABD tara-
fından işgali, 11 Eylül sonrası bu kez 
ABD’nin Afganistan’ı işgali ve tekrar 
Irak işgali aslında adım adım bu ör-
gütlerin büyümesine zemin hazırlayan 
eylemlerdi. 

Bu arada unutulmaması gereken çok 
önemli bir konu da yarım asrı aşmış 
olan Filistin sorunuydu.

ABD ve Batı’nın işgalci İsrail’e verdikleri 
kayıtsız şartsız desteği de bu akımların 
büyümesinde önemli bir etken olarak 
saymamız gerekir.

2003’ten sonraki Irak işgali bu ülkedeki 
etnik ve mezhepsel tüm fayların kırıldı-
ğı bir dönem oldu. 

Bu süreçte göreve gelen Maliki hüküme-
ti ABD ve İran’ın tam desteğiyle Irak’ı 
bir Şii devleti yapmak amacındaydı; bu 
şekilde İran, Irak ve Suriye ile birlikte 
Lübnan’da da Hizbullah faktörüyle bir-
likte tam bir Şii hegemonyası kurulması 
amaçlanıyordu. 

Irak’ın parçalanmış yapısı Sünni Arap-
ları denklem dışına itti; Sünniler Irak’ın 
güç denkleminde tasfiyeye uğradılar. 

Geçtiğimiz ay once Irak’ın Musul 
şehrinin çok hızlı bir şekilde 
Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) 

adlı radikal selefi örgüt tarafından ele 
geçirilmesi, ardından da bu örgütün 
Kürt bölgesinin kapılarına dayanması 
bölgedeki ve dünyadaki dikkatleri Filis-
tin ve Suriye’den Irak’a doğru çevirdi.

Peki nereden çıktı bu IŞİD? 

Birdenbire nasıl bu kadar güçlendi, bu 
kadar hızlı nasıl ilerliyor, arkasında 
kimler var?

Orijinal adı “ed-dewlet’ul islamiyye fil 
İraq weş’Şam” olan örgüt ABD’nin Irak 
işgali sırasında 2004’te kuruldu ve El 
Kaide’nin bir kolu olarak hareket ettiği-
ni duyurdu.

Suriye’deki iç savaşın patlak vermesi 
sonucu örgüt bu ülkede de ortaya çıktı 
ancak ne hikmetse düşman olarak ilan 
ettiği Esed rejimi yerine muhaliflerle 
savaşmayı tercih etti.

Yaşanan güç çekişmeleri sonucunda 
2013 yılı sonunda El Kaide, artık IŞİD 
ile herhangi bir bağı kalmadığını ve bu 
örgütle düşman olduklarını ilan etti.

Bu dönemde IŞİD ile El Kaide’nin 
Suriye’deki asıl temsilcisi diyebileceği-
miz Nusra cephesi arasında sert ve şid-
detli bir güç savaşı yaşanmaya devam 
etti.

Yöntem olarak vahşet ve acımasızlı-
ğı seçmekten kaçınmayan bu örgüt 
Suriye’deki devrimi baltalamaya ve en-
gellemeye devam ederken son dönemde 
birdenbire Maliki yönetiminin katı Şii 
yanlısı politikalardan rahatsızlığı ayyu-
ka çıkmış olan Sünni Arap bölgelerinde 
hızlı bir yükselişe geçti ve dünya günde-
mine ülkenin ikinci büyük şehri ve Sün-
ni Araplığın merkezi Musul’u almasıyla 
girdi.

Çözüm süreci ile başlayan 
Türk-Kürt uzlaşısı, IŞİD 
ve benzeri örgütlerin 
yayılması karşısında daha da 
genişleyecek gibi görünüyor. 
Bugün Türkiye’nin ve 
Kürtlerin geleceği ortak bir 
noktada kesişiyor. Güneydoğu 
sınırımızda, bugün Kuzey 
Irak olarak bilinen bölgede 
kurulacak olan bağımsız bir 
Kürdistan, Türkiye’nin en 
güçlü müttefiki olarak bölgede 
her iki devletin de elini 
güçlendirecektir. Özellikle de 
Türkiye kendi içindeki Kürt 
sorununu çözerse.

M. KURT

Ortadoğu’da denklem 
yeniden kuruluyor
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home, peace abroad” policy, which is in 
fact the basis of its inactive policy of the 
past, it may not have suffered any of its 
current problems in the region. 

But it would also be a weak country, which 
was not considered as being worth to take 
into account.

Turkey, which aims to a strong actor in the 
region, will definitely face problems since 
this is a very difficult and problematic re-
gion.

Opening doors and gates to people escap-
ing from death is a humanitarian act; sim-
ilar to 1988 when gates were opened for 
the Iraqi Kurds escaping from the troops of 
Saddam.

Government’s some policies on the Syrian 
issue may be criticized, for instance lack of 
inspections and controls in the borders are 
among these issues.  

However this alone is not an issue to annul 
government’s overall Syria policy.

In brief, the region today is facing a new 
and complex equation.

How this equation will be solved is totally 
depending on the movement capacities of 
the actors.

Turkey must strengthen its current posi-
tion without taking a single staep back-
wards.

In addition, it must be the voice of the 
stance of the region against such overseas 
projects.

In fact this process led to a very positive 
outcome.

Turkish-Kurdish reconciliation, which 
started with the settlement process, seems 
to grow against expansion of organiza-
tions like the ISIL.

Iraq was already divided into three in 
2003 mentally and spiritually; so it is not 
possible to keep such a country together.

Therefore it is not to the benefit of Turkey 
to use the discourse “territorial integrity of 
Iraq” which is not even being used by the 
Iraqis anymore, but raher it lies on acting 
together with its natural allies.

Today the future of Turkey and the Kurds 
intersects at the same junction.

A free Kurdistan state, which will be 
established in the northern Iraq, shall 
strengthen both countries, as it will be the 
strongest ally for Turkey.

Especially if Turkey solves its own Kurdish 
issue.

Arabs, managed to fill this gap.

The policies of the government in Iraq, 
which excluded Sunnis from all segments 
of politics and social life, created non re-
pairable cracks between these segments.

The birth and rise of organizations like 
ISIL under such circumstances was in fact 
natural.

In addition there is also the financial di-
mension for this issue; once relying on the 
financial support provided by the Gulf 
States, especially Saudi Arabia, ISIL has 
now become one of the richest terror orga-
nizations in the world after it captured the 
cities located in the oil area recently.

The Arab Spring, which started in 2011, 
initially ended with the fall of century old 
dictatorships and rise of more moderate 
groups like the Muslim Brotherhood to 
power.

However, countries in the region who were 
not happy with this achievement, like Sau-
di Arabia, and other actors whose benefits 
were affected, like US and Israel, chose to 
support such organizations to turn the 
flow in the region upside down.

The most recent sample where this plan 
was implemented was Syria; Syria’s mod-
erate opposition and their armed forces 
known as Free Syrian Army, received al-
most no support from the West, while the 
Baath regime was fully supported by Rus-
sia and Iran.

Meanwhile the Gulf States lend full sup-
port to radical Salafist groups; so the mod-
erate Syrian opposition now surrounded 
by the regime and radicals started regres-
sion in the battlefield.

The growing humanitarian crisis accelerat-
ed the ethnic and sectarian disintegration. 

So it will not be misleading statement if 
we call the war in Syria as a cold war be-
tween West and Russia or a sectarian war 
between Saudi Arabia and Iran.

So this is a brief summary about the birth 
and rise of ISIL.

As some analysts with ideological depth 
(!) state in this country, it is not Turkey, 
which gave birth to ISIL and made it grow; 
on the contrary, ISIL is in the terrorist 
organizations list of Turkey.

ISIL’s attack towards the Turkish Consul-
ate in Mosul alone explains this organiza-
tion’s stance against Turkey.

Had Turkey continued its old habitual 
foreign policy with the so called “peace at 

ror organization marked the beginning of 
a new process both in Iraq and the rest of 
the region.

There are many direct and indirect factors 
lying beneath the rise of ISIL. 

The first and most important one is the 
Western hegemony over the Islamic world 
and the practicing of these policies via the 
local conductors, most of which are dicta-
tors.

These unjust policies led to birth and 
growth of generations filled with rage and 
hatred against West and the values it rep-
resents.

Since the dictatorships, which banned any 
democratic and humanistic rights, have 
been fully supported by the West, such 
radical organizations have been the hubs 
where the rage and hatred have been gath-
ered.

Russian occupations of Afghanistan in the 
1980s and of Chechnya in the 1990s ; the 
Gulf War and occupation of Iraq by the US 
in the 1990s, 9/11 and the following US 
invasions of Afghanistan and Iraq in the 
2000s were all acts that led to growth of 
such organizations. 

And one thing not to forget in this aspect 
is the occupation of Palestine, which have 
now exceeded half a century.

The unconditional support given to the 
occupier Israel by the US and the West has 
always been a major factor that boosts the 
hatred against the West.

The Iraqi occupation of 2003 has been a 
period, which has broken all the ethnic and 
sectarian faults in this country. 

The Maliki government, which came to 
power following the occupation,  aimed at 
making Iraq a Shiite state and was relying 
on the full support granted to them by the 
US and Iran.

The purpose was to establish a fully Shiite 
region in the south of Turkey together 
with Iran, Iraq, Syria and Hezbollah domi-
nated Lebanon. 

The separated structure of Iraq pushed the 
Sunni Arabs out of the equation and thus 
Sunni Arabs were no longer in the political 
stage.

The exclusion of Sunni Arabs created a 
huge gap; in addition the countries in the 
region did not manage to fill this gap or 
their projects aiming to fill this gap did not 
succeed.

So ISIL, which was supported by Sunni 

The rapid invasion and occupation 
of the Iraqi province of Mosul and 
the attacks towards the Kurdish 

territories in Northern Iraq by the Islamic 
State of Iraq and Levant (ISIL) turned the 
attention of the world from Palestine and 
Syria to Iraq immediately.

But where did this ISIL come from and 
how did it progress so rapidly?

Who is behind this organization?

The fundamentalist terror organization 
ISIL was established in 2004 during US 
occupation of Iraq and soon announced 
that it operates as an affiliate of Al Qaeda.

After the bursting of the civil war in Syria, 
ISIL suddenly appeared in this country 
however instead of fighting with the Assad 
regime, which it declared as an enemy, it 
focused on clashes with the opposition in 
this country.

Following the power struggles in this 
country, at the end of 2013, Al Qaeda 
announced that it had cut its entire links 
with ISIL and labeled them as their en-
emy.

At this period, violent clashes took place 
between ISIL and Al Nusra Front, which is 
officially recognized as Al Qaeda’s branch 
in this country.

While continuing its attempts to block and 
sabotage the revolution in Syria with its 
violent and merciless tactics, ISIL showed 
a rapid rise in the Sunni territories of Iraq, 
which were at odds with the Maliki gov-
ernment for his policies favoring the Shiite 
and excluding the Sunnis, and captured 
Mosul, the second largest city in Iraq and 
the center for Sunni Arabism.

The invasion of Mosul by this radical ter-

M. KURT

Turkish-Kurdish 
reconciliation, which started 
with the settlement process, 
seems to grow against 
expansion of organizations 
like the ISIL. Today the 
future of Turkey and the 
Kurds intersects at the 
same junction. A free 
Kurdistan state, which will be 
established in the northern 
Iraq, shall strengthen both 
countries, as it will be the 
strongest ally for Turkey. 
Especially if Turkey solves its 
own Kurdish issue.

New equation set in the 
Middle East
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Bunun neticesinde, Erzurum Valimiz 

Sayın Dr. Ahmet Altıparmak’ın tali-

matıyla, İl Kültür Müdürümüz Sayın 

Fikret Öztürk’ün başkanlığında, tüm 

vakıf ve federasyonumuzun katılımıyla 

Ankara’da bir dizi toplantı gerçekleşti-

rilmiş ve “Erzurum Günleri’nin “ortak 

akılla” yapılması konusunda bir birlik-

telik oluşturulmuştur. 

Bayram sonrası, İl Kültür Müdürümüz 

“Ankara’da olacak” ve büyük bir ihtimal-

le Eylül ayı içerisinde yapılması plan-

lanan “Erzurum Günleri”ne ait nihai 

toplantı gerçekleştirilecektir”.

Güngör, konuşmasını Hz. Mevlana’nın 

“Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kar-

deşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede 

gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, 

öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya 

olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi 

ol” dizeleriyle sürdürerek, hayata bakış 

açılarının da bu düstur üzerine olduğu-

na dikkat çekti.

İftar, kıtlama içilen çaylarla nihayete 

ererken gelecek yıl yeniden bir araya 

gelinmesi noktasında söz kesildi…

Erzurum Vakfı’nın çalışmaları hakkında 

bilgi aktarımında da bulunan Başkan 

Güngör, şunları söyledi:

“Hatırlarsanız, geçtiğmiz yıl yaptığımız 

iftar yemeğinde “kurumsal yapımızı, 

mekânla taçlandıracağız” demiştik. Bu-

gün Allaha çok şükür bu konuda epey 

bir mesafe kat ettik… Bayramdan son-

raki ilk hafta tapumuzu alacak, gerekli 

olan tadilatları yaptıktan sonra, ekim 

ayı içerisinde yeni yerimizde faaliyeti-

mize devam edeceğiz…

Bu noktada, siz değerli dostlarımızın 

“maddi ve manevi katkıları” yeni yol 

haritasının belirlenmesinde oldukça 

önemlidir.

Web sayfamızda (www.erzurumvakfi.

org.tr) yer alan on line bağış butonu 

hem aidatlarını yatıracak hemşehrileri-

miz, hem de bağış yapacak dostlarımız 

için düşünülmüş bir yeniliktir…

Vakfımızın, şu an ilk aşamalarını ta-

mamladığı 3 adet projesi de eylül ve 

ekim aylarında sonuçlanacaktır… Ümit 

ediyorum ki, bu projelerin de hayata 

geçmesi ile vakfımız hem sosyal sorum-

luluk görevini yerine getirecek, hem 

de eğitim gören gençlerimize daha çok 

burs verme imkânı bulacaktır.

Geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde 

üniversiteye giden 20 çocuğumuza eği-

tim desteği verilmiş, gençlerin sporla 

bütünleşebilmeleri için 300 çift ayakka-

bı dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 

Vakfımız, “birlik ve beraberliğin” temini 

ile daha güçlü bir baskı grubu oluş-

turulacağı düşüncesinden hareketle, 

ESAV Vakfımız ve Erzurum Dernekler 

Federasyonuyla istişarelerde bulunmuş, 

ORTAK AKLI harekete geçirmeye çalış-

mıştır.

Ankara Sivil İnisiyatif – Erzu-

rum Vakfı’nın geleneksel iftar 

yemeği bir kez daha Kırgı-
zistan Fahri Konsolosu ve Başkent 
Platformu Genel Başkanı Dr. Mus-
tafa Kurt’un evsahipliğinde Antares 

AMADE Salonlarında yapıldı… İftara, 

siyasiler, bürokratlar, sivil toplum örgü-

tü temsilcileri, gazeteciler ve vatandaş-

lar katılım sağladı…

GÜNGÖR “Önceliğimiz İnsan”

Erzurum Vakfı Başkanı Gazeteci Sü-

reyya Güngör katılımcıları selamladığı 

konuşmasında Erzurum Vakfı’nın her-

kese eşit mesafede olan, farklılıkları 

zenginlik olarak kabul eden, düşünce, 

inanç ve ifade özgürlüğüne saygılı, ka-

tılımcı, birleştirici, ötekileştirmeyen bir 

bakış açısını misyonu olarak kabul eden 

bir sivil toplum kuruluşu olduğunu 

belirterek “Vakfımızın, önceliği in-
sandır. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın 

düsturunu kendisine ilke edinmiştir” 
diye konuştu.

ERZURUM VAKFI,
BİRLİK VE BERABERLİĞİN ADRESİ…

Erzurum Vakfı Başkanı 
Gazeteci Süreyya Güngör 
katılımcıları selamladığı 
konuşmasında Erzurum 
Vakfı’nın herkese eşit 
mesafede olan, farklılıkları 
zenginlik olarak kabul 
eden, düşünce, inanç ve 
ifade özgürlüğüne saygılı, 
katılımcı, birleştirici, 
ötekileştirmeyen bir 
bakış açısını misyonu 
olarak kabul eden bir sivil 
toplum kuruluşu olduğunu 
belirterek “Vakfımızın, 
önceliği insandır. İnsanı 
yaşat ki, devlet yaşasın 
düsturunu kendisine ilke 
edinmiştir” diye konuştu.



13August 2014
GOVERNMENT INITIATIVE

actualize the common mindset.

As a result of this, series of meetings 
have been organized in Ankara 
upon instructions of Governor of 
Erzurum Dr. Ahmet Altıparmak under 
chairmanship of Provincial Culture 
Director Fikret Öztürk with the 
participation of all foundations and 
the federation and there has been a 
unity to conduct the “Erzurum Days” 
with a “common mindset”. 

Following the Eid, the Provincial 
Culture Director will be in Ankara and 
most probably we will conduct the 
final meeting for the organization of 
the “Erzurum Days” events, which is 
scheduled for next September”.

Güngör finalized his speech with 
the famous words of Rumi; “in love 
be like the Sun; in friendship and 
brotherhood be like the river; in 
covering the faults be like the night; 
in modesty be like the earth; in rage 
be like the dead; whatever you are, 
seem as you are or be as you seem” 
and mentioned that their life view was 
based on these principles.

Stating the activities of Erzurum 
Foundation, Chairman Güngör 
continued:

“As you might recall, in last year’s 
iftar we had said “we will crown our 
institutional identity with a venue”. 
Today many thanks to God we have 
covered a lot of distance in this issue. 
The first week following the Eid we will 
be receiving our deed certificate and 
move to our new location in October 
following the necessary renovations.

At this point, “material and moral 
contributions” of valuable fellows is 
very critical in terms of identification 
of the new roadmap.

Our fellow citizens will be able to 
deposit their monthly wages and also 
be able to make donations via the 
online donation button, which exists 
in our web page ( www.erzurumvakfi.
org.tr ).

3 projects, which are currently at the 
completion stage by the Foundation, 
will be finalzied in September 
and October. Hopefully with the 
actualization of these projects, the 
Foundation will be able to fulfill its 
social responsibility duty as well as 
being able to grant more scholarships 
to the students.

We had provided educational 
assistance to 20 students at the 
university level and 300 sports 
shoes for the youth during the last 
educational year. 

Based on the approach that a 
stronger pressure group can be 
formed via “unity and integrity”, we 
have made consultations with the 
ESAV Foundation and Federation 
of Erzurum Associations in order to 

Ankara  Civil Initiative 
– Erzurum Foundation’s 
traditional iftar dinner 

this year was once more hosted by 
Kyrgyzstan Honorary Counselor and 
Chairman of the Capital City Platform 
Dr. Mustafa Kurt at ANTARES AMADE 
Ballroom. Politicians, bureaucrats, 
representatives of NGOs, journalists 
and citizens participated the iftar 
dinner…

GÜNGÖR “Our priority is human”

Chairman of the Erzurum Foundation 
and journalists Süreyya Güngör, 
in his opening speech stated that 
Erzurum Foundation is a civil 
society organization, which is in a 
equal position for everyone, accepts 
differences as a value, and adapts 
an approach that is respectable to 
freedoms of thought, belief and 
expression, participatory, uniting, 
inclusive as its mission, and said “our 
foundation’s priority is human. It has 
adopted “let the man live so the state 
lives” approach as its principle.

ERZURUM FOUNDATION: ADDRESS 
FOR UNITY AND INTEGRITY

Chairman of the Erzurum 
Foundation and journalists 
Süreyya Güngör, in his 
opening speech stated that 
Erzurum Foundation is a 
civil society organization, 
which is in a equal position 
for everyone, accepts 
differences as a value, and 
adapts an approach that 
is respectable to freedoms 
of thought, belief and 
expression, participatory, 
uniting, inclusive as its 
mission, and said “our 
foundation’s priority is 
human. It has adopted 
“let the man live so the 
state lives” approach as its 
principle.
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1) Giriş

Gökçe, ‘‘Toplumlar tarih boyunca üretim araçlarının ge-
lişmesine ve iyeliklerine bağlı olarak toplumsal ve siyasal 
değişimler gösterirler. Bu değişimler bazı toplumlarda 
ekonomik gelişmeyle eşgüdümlü olarak siyasal ve yönet-
sel istikrar ile sosyal refahı artırırken, bazı toplumlarda 
da ters etkili olarak görülürler.

Toprağa dayalı ve küçük imalat üretim biçiminin yerini 
makineleşmeye bırakması ülkelerin yönetiminde ve idare 
yapısında değişimi zorunlu kılmıştır. Makineye dayalı 
üretim biçiminin bir diğer ismi olan sanayileşmeyle 
birlikte kapitalist ekonomik sistem zaman içinde idare 
yapısına hâkim olmuş, pazar bulma arayışları ve yüksek 
kar elde etme düşüncesi temel hedef haline gelmiştir. 
Bu hedefler ve yaşanan gelişmeler modern, üniter, güçlü 
devlet örgütlerin ve idare yapısını ortaya çıkarmıştır.

Sanayi devrimini gerçekleştiremeyen ülkeler ise gelişmiş 
ülkelere yetişebilmek amacıyla, öncelikle gelişmiş ülkele-
rin toplumsal, hukuksal ve yönetsel yapılarını örnek al-
mıştır. Genel olarak idare yapılarını geliştirmek amacıyla 
yapılan çalışmalar reform adıyla anılmış ve ülkelere göre 
farklılıklar göstermiştir’’ Diyerek bizlerle bilgi paylaşı-
mında bulunmuştur.1

Yine bunlarla birlikte makale konumuzu ilgilendiren 
17. Yüzyıl  Dünya düzenine felsefi, siyasi ve reform 
yenilikleriyle baktığımızda bir çok hadisenin birbirinden 
etkilenmesiyle Osmanlı Devletinin de bu düzen içerisin-
de reform yeniliklerine girdiğini görmekteyiz.

Bu dönemde yazılan Risalelerin sadece Osmanlı İdare-
sinden etkilenerek değil 17.yüzyıl felsefi yaklaşımların 
siyasetnamelerin yazılmasına heyecan  kattığını düşünü-
yorum. Bu düşünceme tarihten ışık tutacak olursak; 17. 
Yüzyıl felsefesinin başlatıcısı Descartes ‘tır (1596-1650). 
Bu felsefenin sorunlarını ilkin o ortaya koymuş, çözüm-
lerini ilkin o denemiştir. Yine bunu takip eden Devletin 
kuruluş nedenini Spinoza: İnsanlar tek başlarına, dağı-
nık yaşarlarken, “kendilerini koruma ve geliştirme” istek-
lerinin, bu temel güdülerinin tehlikelerine karşılaştığını 
gördüklerinden, aralarında güven ve esenliği sağlamak 

için anlaşarak, sözleşerek devleti kurmuşlardır. “Yapma” 
bir kurum olan devletin değeri, kuruluş ereğine uygun 
olup olmamasıyla ölçülür. Devletin görevi, bireylerin hak 
ve güç alanlarını, bunların birbirlerini tedirgin etmeye-
cekleri gibi düzenlemektedir. Bu da en iyi demokraside 
olur. Bu son düşüncelerinde Hobbes’un karşısında yer 
alan Spinoza, devlet barışı sağlamak için kurulmuştur 
diye insanı bir köle durumuna getirmemelidir; tersine, 
insanın hem bedenini hem de ruhsal yetilerini geliştire-
bileceği özgür bir ortam oluşturmalıdır, der. Gününde 
“hoşgörürlük” düşüncesi için savaşanlardan biri olan 
Spinoza Yeniçağ liberalizminin öncülerindendir.2

‘’Bu çalışmada günümüz Türk idare sisteminin geçmiş 
dönem alt yapısını meydana getiren Osmanlı Devleti ida-
re sisteminde, devletin kurulma ve yükselme döneminde 
pek görülmeyen ancak 16. ve 17. yüzyıldan itibaren 
görülen bozulmalara karşı idare yapısında yapılmak is-
tenen reform hareketlerinden biri olan Koçi Bey Risalesi 
incelenmiştir.’’ 3

Yine bu çalışmada 17. Yüzyılda Osmanlı Devlet Yöne-
timindeki Bozulmalar ve Getirilen Çözümleri Anonim 
Kitab-ı Müstetab Risalesinden de destek alarak incele-
meye çalışacağız. Kitab-ı Müstetabın içeriğine değinirken 
Risalelerin yazıldığı dönemin Padişahları hakkında da 
akla ve belgeye dayalı kısa yorumlarla hipotez oluştur-
maya çalışacağız.

Öğrenci kimliğim ve ilmim ile yazdığım bu makalede 
öyle sanıyorum ki  anlama ve anlatma seviyesi  kolay 
olacaktır. Konumuzun içeriğine girerken 17. Yüzyıl 
dünyasından başlayarak o çağdaki reformları inceler-
ken eş zamanlı olarak Osmanlı Devlet yapısını, yazılan 
Risalelerin reformlara katkısını, Risalelerin muhatabı 
olan Padişahların kişisel özelliklerini, Devlet Politikala-
rını, Ekonomik, Sosyal, Kültürel, Teknolojik ve Coğrafi  
açıdan gelişen, yeni bir çağa doğru adım atan devletle-
rin püf noktalarından kısaca başlayıp bilgiler eşliğinde 
değerlendirebiliriz.

1.Bölüm Avrupadaki Reformlar ve 17. Yüzyıla 
Etkisi

Reformun etkileri Avrupa’daki diğer devletlerde görül-
meye başladığı zaman, beraberinde kanlı mücadeleleri de 
getirmiştir. Krallıkla prensler arasında yaşanan Otuz Yıl 
Savaşları (1618-1648) bu durumun en büyük örneğidir. 
Katoliklerle Protestanlar arasındaki dini savaşların alev-
lenmesini sağlamıştır.

O dönemlerde Avusturya’ya ait olan Bohemya’da 
başlayan olaylar, Avrupa’nın birçok yerine yayılmıştır. 
İsyancılar, 1619 yılında Viyana’yı yağmalamış ve ardın-
dan Avusturya’da bir ayaklanma başlatmıştır. Bunların 
amacı kralı tahttan indirmek ve yerine Kalvinist bir 
prensi geçirmekti. Bu olayların sonucunda kral karşı bir 
harekete geçmiş ve Bohemya ordusunu Prag yakınlarında 
yenilgiye uğratmıştır. (1620)

Korkunç bir intikamla Bohemya’nın yerli soylu sınıfı 
idamlarla susturuldu. Çek toplumu başsız kaldı. Ülke 
sistematik olarak Katolikleştirildi ve Almanlaştırıldı. 
Kalvinistler ülke dışına sürüldüler.4 

Bu olaylardan sonra daha da şiddetlenen savaş, 
1625-1629 yılları arasında Danimarka’da da etkisini 
gösterdi. Protestanlar acımasızca katledildiler. Buna 
benzer olaylar İspanya’da da meydana geldi. 1635-1648 
yılları arasında Fransa, İsveçlilerin de desteğini alarak; 
İspanya’ya savaş açtı. Bu savaşlar neticesinde İspanya 
büyük kayıplar yaşadı.

30 yıl boyunca süren ve Avrupa’yı kasıp kavuran bu 
savaşlar, 1648 yılında yapılan Westphalia Anlaşması’yla 
sona erdi. Bu durum, Papa X. İnnocentius’u oldukça 
sinirlendirmişti ve Papa bu antlaşmayı tanımadığını bil-
dirmişti. Bu yeni gelişme her ne kadar papalık tarafından 
son derece rahatsız edici karşılansa da, Hıristiyanlığın 
yerini Avrupalılık almaya başlanacaktır.4

Reform ve yarattığı etki, Almanya’yı birçok farklı alanda 
etkilediği gibi; nüfus bakımından da son derece olumsuz 
etkilemiştir. Reform savaşlarından önce yaklaşık 21 
milyon olan ülke nüfusu, savaşlardan sonra 13 milyona 

kadar düşmüştür. Ayrıca bazı önemli kentler de yıkılmış-
tır. Böylesine kötü ve kargaşa dolu bir ortamda önemli 
sorunlar meydana gelmiştir. Açlık ve buna bağlı olarak 
yapılan yağmalar, ticaretin tamamen durması, ortaya 
çıkan salgın hastalıklar; Almanya’yı her yönden felakete 
sürüklemiştir. Yoksullaşan halk, Avrupalı devletler 
tarafından aşağılanan bir ırk olma kaderiyle karşı karşıya 
kalmıştır.

İçerde bu sıkıntıları yaşayan Almanya, dışarıda da 
Danimarka, Hollanda, İsveç ve Fransa gibi devletlerle 
mücadele etmek zorunda kalmıştır. 17.yüzyılın başında 
büyük bir güç olarak varlık gösteren Avusturya, Reform 
savaşlarından sonra bu gücünü büyük ölçüde yitirmiş 
ve sıradan bir devlet konumuna gelmiştir. Bu sıkıntı-
ları sadece Almanlar değil, diğer Avrupalı devletler de 
yaşamıştır.

İspanya, ülke içinde Katolonya ve Portekiz isyanlarıyla 
uğraşmak zorunda kalmıştır. 

İngiltere, bir taraftan din savaşlarının içerideki etkile-
riyle boğuşurken; diğer taraftan da İrlanda ve İskoçya’yı 
denetimi altında tutmaya çaba göstermiştir.

Polonya ve Litvanya ise, Rusya tarafından darmadağın 
edilmiştir.

Sonuç itibariyle neredeyse tüm Avrupa, 17.yüzyılda 
yaşanan ve oldukça kanlı geçen bu dini çatışmaların 
faturasını çok ağır ödemek zorunda kalmıştır.

Reform’un Nedenleri

Katolik Kilisesi’nin bozulması ve ıslahat fikrinin yayıl-
ması.

Hümanizm sayesinde Hıristiyanlığın kaynaklarına inil-
mesi, İncil’in millî dillere çevrilerek temel ilkelerin ortaya 
konulması.

Matbaanın yaygınlaşması ile okuma-yazma bilenlerin 
artması üzerine Katolik Mezhebi’nin sorgulanmaya 
başlanması.

(Endüljans) sorununun ortaya çıkması, para karşılığında 
kilisenin günahları affetmesi.

Reform hareketlerinin tetikleyicileri

Reform hareketlerinin ilk defa başladığı Almanya’da 
siyasal birlik olmaması ve Almanya’daki prenslerin dinde 
yenilik isteyenleri desteklemesi

Mevcut mezhepleri ve onların kurallarını eleştiren bilim 
adamlarının varlığı

Kağıt ve matbaanın kullanılması

Kilisenin görevinin dışına çıkarak halkı ve dini ekonomik 
açıdan zorlaması

Sonuçları

• Avrupa’da mezhep birliği bozuldu. Katolik ve Orto-
doks mezhepleri yanında Protestanlık, Kalvenizm ve 
Anglikanizm mezhepleri ortaya çıktı, mezhepler arasında 
çatışmalar başladı.

• Din adamları ve kilise, eski itibarını kaybetti.

• Katolik Kilisesi, kendisini yenilemek ve düzenlemek 
zorunda kaldı.

• Eğitim-öğretim faaliyetleri kiliseden alınarak laik bir 
eğitim sistemi kuruldu.

• Katolik Kilisesi’nden ayrılan ülkelerde kilisenin malları-
na ve topraklarına el koyuldu.

• Papa ve kilisenin Avrupa Ülkelerinin kralları üzerindeki 
etkisi sona erdi ve Avrupa’da siyasal bölünmeler yaşandı. 
Çünkü Ortaçağ’da Papa, Avrupa krallarına taç giydirerek 
onların krallıklarını onaylıyor ve yönlendirebiliyordu. 
Papanın bu gücü kaybetmesi, Haçlı Seferleri’nin düzen-
lenmesini engellemiştir.

• Katolik kalan ülkelerde yeni mezheplerle mücadele 
etmek amacıyla Engizisyon mahkemeleri kuruldu.

• Protestan krallar ve prensler, din işlerinin mutlak 

hakimi oldular.

• Reform hareketleri, Avrupa’yı siyasi yönden zarara 
uğratmıştır. Şarlken’in Osmanlı Devleti üzerine yapmayı 
planladığı Haçlı Seferi bölünmelerden dolayı gerçekleş-
memiştir.

2.Bölüm 

17.YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ VE ISLAHATLAR

17.Yüzyılda Osmanlı Devleti 

17. yüzyıl başlarından itibaren Osmanlı Devleti eski 
gücünü kaybetmeye başladı. Yapılan savaşların uzaması 
yer yer yenilgilerin alınması, sınırların genişlemesinin 
yavaşlaması, iç isyanların artması, mali sorunların yaşan-
ması bu durumun göstergesiydi.

Devletin duraklamasında; Ordunun bozulması, maliye-
nin bozulması, yönetimdeki bozulmalar ve yöneticilerin 
yetersizliği, hükümdarların iyi yetişmemesi veya çocuk 
yaşta tahta geçmesi, bilim ve teknik alanda Avrupa’nın 
gerisinde kalınması, devletin doğal sınırlarına ulaşması 
ve kuvvetli devletlerle karşılaşılması etkili olmuştur.

A. SİYASİ OLAYLAR

1. Osmanlı - İran Savaşları

Osmanlılar 1590 Ferhat Paşa Antlaşması ile doğuda en 
geniş sınırlara ulaşmıştı. İranlılar Osmanlı Devleti’nin 
batıda Avusturya ile içerde de Celali isyanları ile uğraş-
masını fırsat bilerek 1603’te savaşları yeniden başlattı-
lar. Bu savaşlar aralıklarla 1639’da yapılan Kasr-ı Şirin 
Antlaşması’na kadar sürdü. Kasr-ı Şirin Antlaşması ile 
Bağdat Osmanlılarda kaldı, Revan ve Azerbaycan İran’a 
bırakıldı. Bu antlaşma geçerliliğini uzun süre korudu.

2. Osmanlı - Avusturya Savaşları

Avusturya, Kanuni zamanında yapılan İstanbul Ant-
laşması gereği Osmanlılara yıllık vergi vermekteydi. 
Avusturya’nın bu vergiyi kesmesi ve bazı sınır olayları 
yüzünden 1593’te başlayan savaşlar 1606’ya kadar 
sürdü.

Osmanlılar Haçova ve Kanije’de büyük zaferler kazan-
dılar. Ancak Anadolu’da Celali isyanlarının çıkması ve 
doğuda İran savaşlarının başlaması yüzünden isteni-
len sonuç alınamadı. 1606’da imzalanan Zitvatorok 
Antlaşması’na göre;

• Kanije, Eğri ve Estergon Osmanlılarda kalacaktı.

• Avusturya yıllık vergi ödemeyecek, ancak savaş tazmi-
natı ödeyecekti.

• Avusturya kralı Osmanlı padişahına denk sayılacaktı.

Bu antlaşma Osmanlıların savaştan galip ve karlı çıktığı-
nı, ancak Avusturya üzerindeki üstünlüğünü kaybettiğini 
göstermektedir.

1662’de Avusturyalıların Erdel işlerine karışması üzerine 
sefer çıkan Fazıl Ahmet Paşa Uyvar’ı aldı. Kuvvetli bir 
Avusturya ordusunu da yendi. Avusturya barış istedi. 
1664’te yapılan Vasvar Antlaşması’na göre;

• Avusturya savaş tazminatı ödeyecekti.

• Avusturya Erdel işlerine karışmayacakti.

• Uyvar ve Neograt kaleleri Osmanlılarda kalacaktı.

Bu antlaşma ile Avusturya’dan son kez toprak alındı.

1683’te Avusturya egemenliğindeki Macarların yardım 
istemesi üzerine sefere çıkan Merzifonlu Kara Mustafa 
Paşa Avusturya’nın başkenti Viyana’yı kuşattı, ancak 
yenildi.

Bu durumdan yaralanan papanın kışkırtmasıyla Avustur-
ya, Rusya, Lehistan, Venedik ve Malta arasında kutsal 
ittifak kuruldu. Osmanlı Devleti kutsal ittifak devletleri 
ile 16 yıl süren savaşta yenildi. 1699’da Karlofça Antlaş-
ması imzalandı. Buna göre; 
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Risale, bir giriş, on iki fasıl ve zeyl kısımlarından oluşur. 
Müellif, sırasıyla aşağıdakileri izah etmiştir:

1. Adaletin önemi

2. Kul taifesinin ahvali ve nizamı.

3. Hazineye zarar gelmesinin nedeni ve rüşvetin zarar-
ları.

4. Zeamet ve tımar sitemindeki aksamaların nedenleri.

5.Bölüm 

Risale Muhataplarının En Önemli  Özellikleri 
Hipotez

Risale muhataplarının en büyük özelliği o dönem 
padişahlarının eleştiriye açık olduğunu görmekteyiz. 
Çünkü bu dönemde siyasetnameler aslında birer nasihat 
metinleri olduğu için bu dönem padişahlarının dikdatör 
olmadığını düşünmekteyim.

6. Genel Değerlendirme ve Sonuç

18. Yüzyıl öncesi yapılan ıslahat çalışmaları biçim ve 
içerik bakımından padişahlara nasihatler ve öğütler 
olarak kişisel çalışmalar şeklinde tarihteki yerini almış-
tır. Bunların içerikleri genel olarak, padişah ve devlet 
adamlarının keyfi yönetimi, askeri düzendeki bozulma-
lar, vezir ve devlet memurlarının atamalarında görülen 
rekabet ve rüşvet, halkla ilgilenilmemesi ve ağır vergiler, 
isyanlar, toprak düzeninde adil olmayan dağıtım sonucu 
bozulmalar gibi konulardır.1

17. Yüzyılda devletlerin politikalarını etkileyen ve yeni 
düzenin oluşmasını sağlayan  reform hareketlerinin Av-
rupa merkezli olup Osmanlı Devletin idari yapısına şekil 
verdiğini gördük. Bunların yanı sıra 17. Yüzyıl Felsefe-
sinde yaşayan Filozofların etkisinin Osmanlı Ulemalarını 
da etkileyip hem olumlu hem de olumsuz noktalarını 
objektif bir şekilde eldeki verilerle yansıtmaya çalıştık. 

Sonuç olarak yazılan siyasetnamelerden o dönemin 
siyasi olaylarını öğrenirken,  uygulanan stratejik ve idari 
yönetim şeklindeki reform hareketlerinin hangi usul 
çerçevesinde olduğunu işlemiş olduk.

geçmişi eskilere dayanmakla beraber akademik disiplin 
anlamında irdelenmesine II. Dünya savaşından sonra 
hız verilmiştir. Bu tarihten önce reform çalışmalarının 
olmadığını belirtmek modern ulus devletlerin ortaya 
çıkış sürecini atlamaya neden olacaktır.1

Reform kavramı ile ilgili olarak akademik anlamda çeşitli 
tanımlar yapılmaktadır. Reform kavramını Erkul “bozu-
lan, kötüleşen, sağlıksızlaşan bir durumu düzeltmek, iyi-
leştirmek ve sağaltmak süreci” olarak tanımlamaktadır.2

İdari reform kavramının akademik disiplinde On yıllık 
zaman aralıklarına göre yapılan tanımlamaları irdeledi-
ğimizde zaman içinde farklılaşmanın olmadığı görül-
mektedir. Sürgit kavramı, “ idarenin ulusal amaçların 
gerçekleştirilmesine yardımcı olacak süratli, verimli 
ve kaliteli hizmet görülmesini sağlayıcı düzene kavuş-
turulması ve sürdürülmesi çabalarının tümü” olarak 
tanımlamaktadır.3

Berkman, “bir yönetim sisteminin amaçlarına yönelik 
olarak işlevlerini daha hızlı, nitelikli, verimli ve etkili bir 
şekilde yapacak düzeye çıkarmak üzere örgütsel yapı ve 
süreçte, idari yöntem ve tekniklerde ve personel unsu-
runda yapılan bilinçli değiştirme, yeniden düzenleme 
girişimleri” olarak tanımlamaktadır.4

girişimleri” olarak tanımlamaktadır.4’’ 

Kaynak: (Güler, Keskin, 2007, s. 103).

‘’İdari reformu gerekli kılan nedenler idarenin dinamik 
süreci ile doğrudan ilgilidir. İdare dinamik bir süreç 
göstermekte ve sürekli olarak dışsal ve içsel etkenlerle 
değişim göstermektedir. İdarenin çevresel koşullara 
verdiği tepki ve çağdaşlaşma düzeyi idarenin değişim 
ihtiyacı açısından önemli bir etkendir.’’

İdari Reform Danışma Kurulu Raporu idari refor-
mu gerekli kılan sebepler konusunda yeterli bilgiler 
vermektedir. Daha önce yapılan idari reform çalışmala-
rında belirtilen sebepler ile aynı çizgiyi paylaşmaktadır. 
İdari Reform Danışma Kurulu Raporunda idari reform 
nedenleri:10

• “Kamu hizmetlerinden yararlananların, kamu görev-
lerinin sayı ve çeşidinin artması kamu hizmetlerinin 
genişlemesi,

• Teknolojide meydana gelen gelişmeler,

• İhtiyaç ve koşullarda meydana gelen değişiklikler,

• Kamu hizmeti kavramında yaşanan gelişmeler ve devlet 
kavramı üzerinde yapılan tartışmalar,

• Siyasal bunalımlar ve ülkenin içinde bulunduğu ekono-
mik durum” olarak belirtilmiştir.

• Yayman İdari Reform Danışma Kurulu Raporunda 
belirtilen sebepleri;

• Örgütsel nedenler,

• Çevresel nedenler,

• Dışsal nedenler,

• İdare anlayışında yaşanan değişimden doğan nedenler

olarak belli başlıklar altında toplamıştır.11

• Erkul idari reformu gerekli kılan etkenleri şu başlıklar 
altında toplamıştır;

• İnsan ve örgüt gereksinimlerinin artması,

• Teknolojik gelişmeler,

• Siyasi, ekonomik, toplumsal, çevresel ve kültürel 
değişme,

• Verimli, etkili, hızlı, kaliteli ve sürekli hizmet istemleri,

• Demokratik katılımcılık istemleri,

• Gelişmeye açıklık.

• Personelde aranan niteliklerin değişmesi,

• Devletin üzerine alması gereken görev ve sorumluluk 
felsefesi değişikliği12

İdari reformla ilgili etkenler idari reformun yapıldığı dö-
nemde ülkenin bulunduğu siyasi ekonomik ve toplumsal 
durumlarla doğrudan ilişkili olarak  farklılıklar göste-
rebilir. Ancak hepsinin ortak noktası idarenin yaşadığı 
dönemin gelişmelerine ayak uyduramaması, etkiliğini ve 
etkenliğini kaybetmesi yani eskimesidir.

4.Bölüm 

Kitab-ı Müstetap İçerik 1

17. yüzyılda Osmanlı Devletinin bozuk düzenini iyi 
saptayan fakat kimliği bilinmeyen bir yazar tarafından 
yazılmış bir kitaptır.

Kitab-ı Müstetab askeri ve ekonomik çöküntüleri belirtip 
ulema sıfatıyla yönetici kadrodaki bozuklukları dile 
getirmiş bozulmaların ilk belirtilerinin Kanuni Sultan 
Süleyman döneminde başladığını ama asıl bozulmanın 
III. Murat döneminde olduğunu anlatır.

XVII. yüzyılda kaleme alınmış anonim risalede, idareci 
tabakanın, kul ve tımar sistemlerinin, Osmanlı top-
lum düzeninin esasını teşkil eden ilkelerin nasıl bir 
“çözülme”ye uğradığı izah edilmiştir.

lerde isyanlar çıktı. İsyanlar zor da olsa bastırıldı.

C. ISLAHATLAR

17. yüzyılda devletin durakladığını fark eden bazı devlet 
adamları bu durumu önlemek için çeşitli ıslahatlar 
yaptılar. 

1. II. Osman (Genç)

Devletin durumunun iyileştirilmesi için bazı çalışmalar 
yapılması gerektiğini düşünen ilk Osmanlı padişahı II. 
Osman oldu. Onun zamanında;

• İlmiye sınıfının yetkileri azaltıldı. Şeyhülislamın fetva 
vermek dışındaki yetkileri kaldırıldı.

• Gereksiz harcamalar kısılarak maliye düzeltilmeye 
çalışıldı.

• İçki içmek yasaklandı.

• Saray dışından evlenme geleneği yeniden başlatıldı.

• Yeniçeri Ocağı kaldırılmak istendi ancak durumu öğre-
nen yeniçeriler isyan ederek Genç Osman’ı öldürdüler.

Genç Osman’ın öldürülmesiyle ıslahatlar yarım kaldı.

2. IV. Murat

IV. Murat 12 yaşında hükümdar oldu. Bu yüzden hüküm-
darlığının ilk yılları karışıklık içinde geçti. 22 yaşlarına 
geldiğinde devlet yönetimini eline alarak ıslahatlara 
başladı.

• İstanbul’daki yeniçeri zorbalarını ortadan kaldırdı. İçki 
ve sigarayı yasakladı. Kahvehaneleri kapattı. Bu yolla 
asayiş ve güvenliği sağlamaya çalıştı.

• Anadolu’da çıkan Celali isyanlarını bastırdı. İran se-
ferlerine çıkarak Bağdat’ı aldı. Böylece devletin iç ve dış 
durumunu düzeltti.

• Yeniçeri Ocağı’nı bir düzene soktu.

• Maliyeyi düzeltti.

• IV. Murat devletin duraklamasının nedenlerini araştırıp 
sorunlara kesin çözümler bulmak amacıyla devlet adam-
larına raporlar hazırlattı. Bunlardan Koçi Bey’in raporları 
doğrultusunda ıslahatlar yaptı. Ancak genç yaşta ölümü 
ıslahatların yarım kalmasına yol açtı.

3. Tarhuncu Ahmet Paşa

IV. Mehmet zamanında sadrazam olan Tarhuncu Ahmet 
Paşa devletin duraklamasının en önemli nedeni olarak 
mali alandaki bozulmaları görmüştür. Bu nedenle mali 
alanlarda ıslahatlar yapmaya çalışmıştır.

Saray masraflarını kısmış, gümrük, mutfak ve tersane 
giderlerini denetleyerek yolsuzlukların önüne geçmiştir. 
Devletin kimde alacağı varsa almıştır. Devletin gelirleri 
ile giderleri arasında denge kurmak amacıyla denk bütçe 
yapmıştır. Ancak bu ıslahatlar bazılarının çıkarlarına 
dokunduğundan çıkan dedikodular sonucu görevden 
alınmıştır.

Tarhuncu Ahmet Paşa Osmanlılarda ilk modern bütçeyi 
yapan devlet adamıdır.

4. Köprülüler

Tarhuncu’dan sonra devletin mali ve siyasi sorunları 
artarak devam etti. Bunun üzerine IV. Mehmet Köprülü 
Mehmet Paşa’ya sadrazamlık teklif etti.

Köprülü Mehmet Paşa, serbestçe çalışabileceği bir ortam 
oluşturmak ve yaşamını garanti altına almak amacıyla 
bazı şartlar öne sürdü. Bunlar;

• Saray devlet işlerine karışmayacak, saraya sunacağı 
bütün teklifler kabul edilecek. 

• Atamalara kimse karışmayacak.

• Hakkında bir dedikodu çıkarsa hemen karar verilmeye-
cek, önce kendisine sorulacaktı.

Bu şartların kabul edilmesiyle göreve başlayan Köprülü; 
devletin iç ve dış durumunu düzeltti, asayiş ve güvenliği 
sağladı, maliyeyi düzeltti.

Köprülü Mehmet Paşa’dan sonra yerine oğlu Fazıl Ahmet 
Paşa getirildi. Onun zamanında Girit’in fethi tamamlan-
dı. Avusturya yenilgiye uğratılarak Vasvar Antlaşması 
yapıldı. Lehistan yenilgiye uğratılarak Bucaş Antlaşması 
yapıldı. Mali sorunlar çözüldü. Devlet adeta yükseliş 
dönemi yaşadı.

Fazıl Ahmet Paşa’dan sonra yerine Merzifonlu Kara Mus-
tafa Paşa geçti, ancak onun Viyana’da yenilmesi bütün 
yapılanları mahvetti. 

17. yüzyılda yapılan Islahatlar duraklamayı önleyeme-
miştir. Bunda;

• Islahatların yetersiz olması ve kişilere bağlı kalması, 
ıslahatlarda sürekliliğin sağlanamaması

• Sorunlara kesin çözümler bulunamaması, ıslahatların 
genelde kuvvete ve şiddete dayalı olarak yapılması

• Başta yeniçeriler olmak üzere bazı kesimlerin ıslahatları 
engellemesi

• Batıdaki gelişmelerin takip edilememesi

etkili olmuştur.

Bütün bunlara rağmen ıslahatlar devletin ömrünü uzat-
mış, 18. yüzyıl ıslahatları için bir basamak olmuştur. 

3.Bölüm 

Koçi Bey Risalesi İdari Reformu Gerekli Kılan 
Sebepler 

‘’İdari reform olgusunu tanımlama çalışmalarının 

• Temeşvar dışında tüm Macaristan ve Erdel 
Avusturya’ya,

• Mora ve Dalmaçya kıyıları Venediklilere, Ukrayna ve 
Podolya Lehistan’a verildi.

Antlaşmadan bir yıl sonra Ruslarla da İstanbul Antlaş-
ması yapıldı. Buna göre;

• Azak kalesi Ruslara bırakılacak,

• Ruslar İstanbul’da daimi elçi bulundurabilecekti.

Osmanlı Devleti Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları ile 
batıda ilk kez büyük topraklar kaybetti. Devlet gerileme-
ye başladı, Ruslar Karadeniz’e doğru bir adım attı.

3. Osmanlı - Lehistan Savaşları

1621’de Lehistan’ın Boğdan’ın iç işlerine karışması 
üzerine Padişah II. Osman (Genç) sefere çıkarak Lehlileri 
Yaş yakınlarında yapılan savaşta yendi. Lehlilerle Hotin 
Antlaşması yapıldı.Buna göre; Lehistan Boğdan’ın 
işlerine karışmayacak, ayrıca Kırım Hanlığı’na yıllık vergi 
ödeyecekti.

Lehlilerin Osmanlı sınırlarını ihlal etmeleri üzerine 
padişah IV. Mehmet sefere çıktı. Lehliler yenilerek barış 
istedi.

1672’de yapılan Bucaş Antlaşması’na göre;

• Podolya ve Ukrayna Osmanlılarda kalacaktı.

• Lehistan yıllık vergi ödeyecekti.

Lehistan meclisinin vergi maddesini kabul etmemesi 
yüzünden savaş yeniden başladı. Sonunda Osmanlılar 
vergi maddesinden vazgeçti.

Osmanlılar, Bucaş Antlaşması ile batıda son kez toprak 
kazanıp, batıda en geniş sınırlara ulaştılar.

4. Osmanlı - Venedik Savaşları

Venediklilerin elinde bulunan Girit’teki Hristiyan 
korsanlar Osmanlıların ticaret, hac ve yolcu gemilerine 
saldırıyorlardı. Bu durum Girit’in fethini gerekli hale 
getirdi. 1645’te ada kuşatıldı. Ancak Osmanlılar deniz-
cilikte eskisi kadar güçlü değillerdi. Kuşatmaya gereken 
önemde verilemedi.

Bu nedenlerden dolayı kuşatma 25 yıl sürdü. Sonunda 
Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa adaya gitti ve 1669’da adanın 
fethini tamamladı. Girit’in alınmasıyla Doğu Akde-
niz bir Osmanlı gölü haline geldi. Osmanlıların Doğu 
Akdeniz’deki ticari ve siyasi çıkarları korundu.

Girit kuşatmasının uzun sürmesi, Osmanlı deniz kuvvet-
lerinin zayıfladığını göstermektedir.

B. İÇ İSYANLAR

17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yönetimin bozulması, 
siyasi ve mali sorunların artmasına bağlı olarak bir çok 
isyan çıktı. Bunlar;

a. İstanbul İsyanları

Bu isyanlar genellikle yeniçeri ve diğer kapıkulu ocakları 
tarafından çıkarılmıştır.

İsyanların en önemli nedenleri; çıkarları elden giden bazı 
devlet adamlarının askerleri kışkırtması, askerlerin ma-
aşlarının zamanında ödenmemesi ve kapıkulu ocakların-
daki bozulmalardır. Bu isyanların en önemlisi II. Osman 
(Genç)’ın ölümüyle sonuçlananıdır.

İstanbul isyanları yeniçerilerin yönetimdeki etkinliğinin 
artmasına, padişahların otoritelerinin sarsılmasına yol 
açmıştır. Bu durum Yeniçeri Ocağı kaldırılana kadar 
devam etmiştir.

b. Anadolu (Celali) İsyanları

Bu isyanların çıkmasında,

• Padişahların ve devlet adamlarının yetersiz olması, 
birçok yöneticinin rüşvet ve kayırma yolu ile atanması 
yüzünden yönetimin bozulması

• Tımar sisteminin bozulması, tımarların dağıtımında 
haksızlıklar yapılması

• Yöneticilerin kanunlara aykırı olarak halktan haksız 
yere vergi toplaması

• Uzun süren savaşlar nedeniyle Anadolu’da güvenliğin 
bozulması, savaştan kaçan askerlerin Anadolu’ya geçip 
eşkıyalığa başlaması

• Halkın devlete olan güvenini kaybederek isyancıları 
desteklemesi etkili oldu.

Yukarıdaki nedenlerden dolayı 17. yüzyılda Anadolu’da 
uzun süren isyanlar çıktı. Devlet isyanları zor kullanarak 
bastırdı. Ancak sorunlar çözülmediğinden isyanlar bir 
süre sonra yeniden ortaya çıktı.

İsyanlar sonunda,

• Devlet otoritesi zayıfladı. Halkın devlete olan güveni 
azaldı.

• Anadolu’da güvenlik azaldı. Halkın bir kısmı toprağını 
terk ederek şehirlere göç etti. Şehirlerde işsizlik ve nüfus 
arttı.

• Anadolu harap oldu. Üretim azaldı. Vergiler zamanında 
toplanamadı. Ekonomi durgunlaştı. Buna bağlı olarak 
devletin gelirleri de azaldı.

• Devlet İran ve Avusturya savaşlarına gereken önemi 
veremedi.

c. Eyalet İsyanları

Merkezi otoritenin bozulmasından yararlanan Erdel, 
Eflak, Boğdan, Yemen, Tunus gibi merkeze uzak eyalet-
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1) Introduction

Gökçe said ‘‘the societies show social and political chang-
es depending on the development of the means of pro-
duction and possession throughout history. While these 
changes improving social welfare in some communities 
in coordination with economic development political and 
administrative stability in some societies they are seen 
as opposite effect.

Land-based and small modes of production left 
its place to mechanization which has necessitated 
changes in the administration and administrative 
structure of the countries. With industrialization 
that is the another name for modes of production 
based on mechanization capitalist economic system 
has started to control the  administrative structure 
in time, searching for market and thought of get-
ting high profit became the main goal. These goals 
and the developments brought out modern, unitary, 
strong state organizations and administrative struc-
tures. The countries that are not industrialized to 
catch up with the developed countries they took as 
an example of the social, legal and administrative 
structures of the developed countries. The works 
that has done generally to improve the administra-
tive structures called as reforms and it has differed 
according to countries” and shared knowledge with 
us.1

When we look at the new world order with philo-
sophical and  political reforms in the 17th century 
as the subject of our article we have seen that Ot-
toman State  entered into a reformation period in 
this system as a result of  many events affected each 
other.

In this period, I thought written Pamphlets were not 
only affected by Ottoman administrative but also 
philosophical approach of the 17th century added 
enthusiasm to the writing of book of government. If 
we light this thought from the history; 

The initiator of the 17th century philosophy is 
Descartes (1596-1650). He is the first who talked 
about the problems of this philosophy and tried the 

solutions. The follower of him, Spinoza mentioned 
from the reason of the establishment of the state: 
“the will of protecting and improving themselves, 
because they have seen their basing instincts were 
met with dangers to provide confidence and peace 
agreeing among themselves they established state.

The value of the state which is an artificial institu-
tion is measured whether it fits to its establishment 
goal. Duty of a state is to organize the right and 
power fields of individuals in a way not to disturb 
each others. This is better possible in democracy. 
Spinoza who is opposite of Hobbes in his last 
thoughts said “state shouldn’t make people slave as 
if it has established to provide peace; contrarily, it 
should create a liberal atmosphere which the people 
will improve both his body and soul.” Spinoza, one 
of the warier of the thought of tolerance is the Pio-
neer of liberalism of the Modern Ages. 2 

“In this study, Pamphlet of Kochi Bey which is one of the 
reformation movement on the administrative system 
against the corruptions that has seen 16th-17th century 
onwards  not in the establishment and rising period 
on the Ottoman State administration system which 
is the previous base of present Turkish administrative 
system.”3

Again in this study we will try to analyze corrup-
tions and solutions of 17th century Ottoman State 
administration by getting the support from the 
anonym Pamphlet of Kitab-ı Müstetab. While we 
mention about the context of Kitab-ı Müstetab, we 
will try to create hypothesis about the sultans of the 
period which the Pamphlets were written with short 
remarks based on the mind and documents.

I think in this article I have written with my stu-
dent identity and knowledge understanding and 
explanation level will be easy. We can evaluate with 
the information starting from knack of the devel-
oping states in terms of economic, social, cultural, 
technological and geographical which takes step to 
a Modern Age while we were entering our subject, 
starting from the 17th century we were analyzing 
the reforms of that time, simultaneously the struc-
ture of the Ottoman State, the contribution of the 
Pamphlets to the reforms, the personal features and 
state politics of the Sultans collocutor to Pamphlets, 

Episode 1: 

Reforms in Europe and Effects on the 17th 
Century

When the influence of reform started to seen on the 
other states of Europe it has also brought bloody 
struggles. Thirty Years Wars (1618-1648) between 
the kingdoms and princes is the great example of 
this situation. It caused blazed up of religious wars 
between Catholics and Protestants.

At that times the events started in Bohemia which is 
belong to Austria spread to many places in Europe. 
Rebels plundered Vienne in 1619 and later on start-
ed rebellion in Austria. Their aim is to dethrone the 
king and enthrone a Calvinist prince. As a result of 
these events, the king counter attacked and defeated 
the Bohemian forces near Prague (1620).

Bohemian local Nobel society quieted with execu-
tion and a horrible revenge. Czech society stayed 
headless. The country is catholized and German-
ized systematically. Calvinist were driven out of the 
country.4

After these events the war exacerbated showed its 
influence in Denmark between the years 1625-1629. 
Protestants were killed brutally. Such events also 
happened in Spain. France declares war against 
Spain by getting the support of Sweden between the 
years 1635-1648. As a result of these wars Spain had 
many losses.

These wars which take blazed for 30 years and 
raged Europe ended with the Treaty of Westphalia 
in 1648. This situation had annoyed Pope X. Inno-
centius and Pope declared that he didn’t recognize 
the agreement. Although this new development met 
extremely irritating by Papacy, Europeanisms will 
begin to take the place of Christianity.4

Reform and its influence affected Germany in 
many different fields has also very negative impact 
population wise. Country population which was to 
21 million before reformation wars decrease to 13 
million after wars. Additionally, some important 
cities had also collapsed. Some important problems 
have been aroused in this bad and chaotic condition. 
Hunger and plunder as a result, complete stoppage 
of trade epidemic diseases catastrophe Germany. 
Empowered society faced to be a humiliated race by 
European States.

Germany living these problems inside had to fight 
against the state outside such as Denmark, the 
Netherlands, Sweden and France. Austria which was 

a major force at the beginning of the 17th century 
largely lost this power after the reform wars and 
became an ordinary state. These problems not only 
lived by Germans but also other European states.

Spain has been forced to deal with Portugal and 
Catalonia rebellion in the country.

England, on the one hand struggling with the in-
terior effects of the religious wars; on the other 
hand has sought to keep Ireland and Scotland under 
control.

Poland and Lithuania was cluttered by the Russian.

As a result, almost all of Europe had to pay a very 
heavy bill for this quite bloody religious conflicts 
experienced in the 17th century.

Causes of reformation

The corruption of Catholic Church and the spread of 
the idea reformation

Reaching the source of Christianity with humanism, 
the Bible translated into the national languages and 
putting the basic principles forward.

With the spread of the printing press, increased 
in  literacy and the Catholic Sect began to be ques-
tioned.

The emergence of (Indulgence) problems, the church 
forgives the sins in return for money. 

The triggers of the Reformation 

In Germany where the reform movement started 
first the lack of political unity and the support of 
princes in Germany who want the innovation in 
religion

The presence of scholars who criticize existing sects 
and their rules

The use of paper and the printing press

Churches going beyond the task and force people 
religious and economically

Results

• Sectarian unity in Europe was disrupted.  In addi-
tion to Catholic and Orthodox sects Protestantism, 
Calvinism, and Anglicanism emerged, the conflict 
among sects began.

• The clergy and churches lost the former credibility.

• Catholic Church had to renew and re-organize 
itself.

• Educational activities were taken from the church 
and a secular education system was established.

• In the countries separated from the Catholic 
Church lands and property of the Church were con-
fiscated.

• The influence of Pope and Church over European 
countries is ended and there have been political 
divisions in Europe. Because the Pope in Medieval 
Europe was crowning the kings and approving their 
kingdoms and directing them. Pope to lose this 
power prevented the Crusades.

• In catholic remaining countries inquisitors was 
founded to combat with the new sects. 

• Protestant kings and princes became the absolute 
ruler of religious affairs.

• Reformation harmed Europe politically. Crusade 
on the Ottoman Empire planned by Charles V has 
not been realized because of the divisions.

2nd Episode OTTOMAN EMPIRE IN THE  17TH 
CENTURY AND REFORMATIONS 

Ottoman Empire in the 17th century 

The Ottoman Empire began to lose its former 
strength at the early 17th century. The extension of 
the war to take defeat in places, slowing of the ex-
pansion of the borders, increase of internal rebellion 
and financial problems were the indications of this 
situation.

In the stagnation period of the  state; the corruption 
of Army, fiscal deterioration, the ruling corruption 
and rulers failure, the ruler not of well educated or 
throne as children, remain behind Europe in science 
and technology, the state reach its natural bound-
aries and encountered with strong state has been 
effective.

A. POLITICAL EVENTS

1. Ottoman-Iran  Wars 
Ottoman Empire with the Treaty of Ferhat Pasha in 
1590 had reached its largest boundaries in the east. 
The Iranians taking advantage of the Ottoman Em-
pire to deal with Austria in the west and with Jelali 
revolts inside the country had re-started the war 
in 1603. This war lasted until the Treaty of Qasr-i 

Shirin in 1639 with the intervals. Baghdad stayed 
in the Ottoman Empire with the Treaty of Qasr-i 
Shirin, Revan and Azerbaijan left to Iran. This treaty 
remained in effect for a long time.

2. Ottoman - Austria Wars

Austria had paid annual tax according to the Treaty 
of Istanbul at the time of Kanuni. The war started in 
1593 due to Austria not paid the tax and some bor-
der incidents lasted till 1606.

The Ottomans won great victories in Haçova and 
Kanije. However, because of  the emergence of the 
Jelali revolts in Anatolia and start of Iranian  war in 
the east the desired result was not obtained. Accord-
ing to the Treaty of Zitvatorok signed in 1606;

• Kanije, Egrı and Estergon would remain in the Ot-
toman Empire.

• Austria will not pay an annual tax, but would have 
to pay a war indemnity.

• Austrian king would be considered as equivalent to 
the Ottoman sultan.

This treaty shows that the Ottoman come out ahead 
and profited of the war however lost its superiority 
over Austria.

Fazil Ahmet Pasha going on campaign on Austrian 
interfere in the affairs of Transylvania in 1662 de-
feated Uyvar. He defeated a powerful Austrian army. 
Austria asked for peace. According to the Treaty of 
Vasvar in 1664;

• Austria has to pay war indemnity.

•  Austria would not interfere in the affairs Transyl-
vania.

• The forts of Uyvar and Neograt would remain in 
the Ottoman...

With this agreement, the territory of Austria was 
taken for the last time.

In 1683 on Hungary under the sovereignty of Aus-
tria ask for help Kara Mustafa Pasha of Merzifon 
going on a campaign, siege to Vienna, the capital of 
Austria but he was defeated. At the instigation of 
the pope taking the advantage of the situation, holy 
alliance was founded among Austria, Russia, Poland, 
Venice and Malta. 
 
Ottoman Empire has been defeated in this war 
lasted 16 years. The Treaty of Karlowitz was signed 
in 1699. Accordingly;

• All Hungary and Transylvania except Timisoara 
were left to Austria,

• Mora and the Dalmatian coast to the Venetians, 
Ukraine and Podolia were given to Poland

A year after this Treaty, the Treaty of Istanbul was 
signed with the Russians. Accordingly;

• Azov castle has been left to the Russians,

• The Russians could have permanent ambassador in 
Istanbul.

The Ottoman Empire lost vast territories for the 
first time in the West with the Treaty of Karlowitz 
and Istanbul. States began to decline, the Russians 
took a step towards the Black Sea.

3. Ottoman - Lehistan Wars  
Interfering Lehistan to the internal affairs of Mol-
davia in 1621 sultan  Osman II (Young) going on to 
campaign defeated the polish in a war near Jassy. 
Treaty of Hotin was signed with the Polish. Accord-
ing to this; Lehistan will not interfere in the affairs 
of Moldavia, also would pay an annual tribute to the 
Crimean Khanate.

Polish violating the boundaries of the Ottoman Em-
pire sultan Mehmet IV. went on a campaign. Polish 
was defeated and asked for peace.

According to the Treaty of Pucas in 1672; 
• Podolia ve Ukraine would have been left to the 
Ottomans. 

• Lehistan would pay an annual tax. 
The war is re-started since Lehistan council does not 
accept the item of tax. 

The Ottomans at the end gave up the tax matter.

Ottomans with the Treaty of Bucas won land for the 
last time and reached the broadest boundaries in the 
west.

4. Ottoman - Venetian Wars 

Christian’s pirates in Crete hold by Venetians were 
attacking on Ottoman trade, pilgrimage and cruise 
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In this article which is easy and detailed, see-
mingly believed to be difficult to understand, 
Pamphlets of Kochi Bey and Kitab-i Müstetab, is 
an important work describing reform move-
ments in the administrative structure of the 
Ottoman Empire in the 17th century...

We tried to analyze the work in 6 episodes. In 
the first episode, we analyzed the subject of the 
reforms in Europe and its effect on the 17th 
century, in 2nd episode that of Ottoman state 
in the 17th century and reforms. 3rd episode we 
searched the reasons necessitating the Admi-
nistrative Reform at the pamphlet of Kochi Bey, 
in the 4th episode we consider the Kitab-i Mes-
tetap ... after 5 episodes which we have written 
the most important features of the person 
related to pamphlet, we accepted as a priority to 
inform the public with the part of the general 
assessment and the results.

Meanwhile; as in the article mostly the new 
world order that the pamphlets written are 
described, its contribution to reforms of the 
Ottoman period is briefly mentioned.

Our key words at work; the new order of the 
world, Military, Economic, Ulema, Reform, and 
Administrative Reform, Pamphlet…
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what kind of a “thaw” has been explained.

The pamphlet contains an introduction section, 
twelve chapters and addendum. Author, respective-
ly, explained the items as follows:

1. The importance of Justice

2. The condition and Statue of the servants.

3. Cause of the damage in treasury and damages of 
bribery

4. The causes of disruptions in Zeamet and timar 
system.

Episode 5 Hypothesis of the Most Important 
Features of the Contact Persons in Pamphlet

The most important features of the contact people 
of the pamphlet is the openness to criticism of the 
sultans of that period. I thought the sultans are not 
dictators since the book of governments are in fact 
advice texts at this period.

6. General Assessments and Result

 The reform efforts before the 18th century have taken 
its place in history in terms of form and content as a 
recommendation and advice to the sultan in the form of 
self-study. In general, it has contexts such as arbitrary 
rule of the sultan and statesmen, the degradation in 
military order, competition and bribery seen in the as-
signment of the government officials’  
corruption seen, public not being interested in and 
heavy taxes, riots land degradation as a result of the 
unfair distribution.1

We saw that reform movement that creates the new 
order and influence the policies of the states in the 
17th century was Europe centered and shaped the 
administrative structure of the Ottoman Empire. 
Meanwhile we try to reflect objectively with the 
documents that the philosopher of the 17th century 
have positive and negative impact on Ottoman 
ulama.

As a result while we were learning the events of 
that period from the written book of governments, 
we have examined the strategic and administrative 
reform movements applied in which the procedural 
framework.

trative reform in academic disciplines it can be seen 
that there is no differentiation in time.

Perpetually concept is defined as “all the efforts 
which is helpful for the realization of national goals 
of the administration to achieve and sustain order 
fast efficient and quality services.3

Berkman defined it as “the consciousness change,  
re-regulation initiatives done in personal aspects in 
organizational structures and processes, administra-
tive methods and techniques to maximize functions 
of an administrative system for the purposes  of its 
goal faster qualified, efficient and effective  level.”4

Periods of Reformation

Advice to the Statesman Before 18th century

Tulip Era Reformation In 1700’s

New Order Reforms 1789-1838

Tanzimat Reforms 1839-1856

Period of Reformation 1856-1920

Reforms 1923-1939

Administrative Reformation 1945-1980

Structural Reformation After 1980

Source: (Güler, Keskin, 2007, pg.103).

‘’The reasons requiring administrative reforms are di-
rectly related to the dynamic process of administration. 
Administration is showing a dynamic process and con-
tinuously changing with internal and external factors. 
The response of administration to environmental condi-
tions and the level of modernization is an important fac-
tor in terms of the administration need for change”

 Report of the Advisory Committee to Administrative 
Reform provides sufficient information for the causes 
which require administrative reform. It has shared the 
same line with the administrative reform works which 
is previously done. The causes of administrative reforms 
in the report of the Advisory Committee are defined as 
below: 10

• Increase in the number and variety of public duties, the 
expansion of public services for 
the beneficiaries of public services, 

 • Developments in technology,

 • Changes in necessities and conditions,

• The developments on the concept of public services and 
discussions on the state concept, 

• Political crisis and economic situation of the country,

•The reasons defined in the report of Advisory Commit-
tee to Yayman administrative reform is collected under 
certain titles as; 

• Organizational reasons,

• Environmental reason,

 • External reasons,

• The reasons emerge as a result of the changes in the 
understanding of administration. 11

• Erkul collected the reasons for administrative reforma-
tion under these headings; 

• Increase in human and organizational requirements 

•Technological developments,

• Political, economical, social, environmental and cul-
tural changes

• Efficient, effective, fast, high quality and continuous 
service requests,

• Democratic participation claims, 

• Openness to development. 

• Changes in the personnel qualifications 

• The change in the philosophy of Government duties 
and responsibilities.12

Administrative reform-related factors may vary in di-
rect relation with political, economic and social situation 
of the countries in the period of reformation. However, 
their common point is not to adapt the administrative 
developments of the time loss of its effectiveness and 
efficacy 
i.e.  Obsolescence.

10 TODAİE, pg. 9.

11 Yayman, pg. 43.

12 Erkul, pg. 3.

Episode 4  Kitab-ı Müstetap Context 1

It is a book which has defined well the corrupt sys-
tem of the Ottoman Empire and written by an un-
known author in the 17th century.

Kitab-i Müstetab specified military and economic 
corruptions, mentioned  about the disorders of the 
ruling class so called ulama have expressed the first 
signs of deterioration began during Sultan Süley-
man the Magnificent, but the actual deterioration 
was in the period of  Murat III.

In the anonym pamphlet which is written in the 17th 

century, slave and timar systems of the ruling class 
and the basic principles of Ottoman state order met 

2. Murat IV

Murat IV became ruler at his 12. Therefore the first 
years of his reign passed in confusion. By taking 
the state administration in his hand started to his 
reforms at his 22.

•He eliminated the janissary tyrants in Istanbul, 
banned drinking and smoking, closed coffeehouses. 
In this way he tried to ensure public order and 
safety.

• He suppressed the Jelali revolts in Anatolia, con-
quered Baghdad by going on a campaign on Iran. 
Thus, he has improved internal and external situa-
tion of the state. 

• He corrected the Janissary corps. 
• He improved the Finance. 
• Murat IV made statesmen to prepare reports to 
find definite solutions to the problems by investi-
gating the causes of the state’s stagnation. Among 
these in accordance with Kochi Bey’s report he did 
reformations. But his young death caused the refor-
mation incomplete.

3. Tarhuncu Ahmet Pasha

Tarhuncu Ahmet Pasha who became Grand vizier 
at the time of Mehmet IV had seen the financial 
corruptions as the reason for the stagnation of the 
state. For this reason he tried to do reforms in fi-
nancial fields.

He has narrowed the expenses of the palace; he has 
prevented corruption by controlling customs, cui-
sine and shipyards costs. He took the money that 
is debt to the state. He prepared a balanced budget 
in order to establish a balance between revenues 
and expenditures of the State. However, this reform 
touched the interests of some people he was dis-
missed as a result of the rumors.

 Tarhuncu Ahmet Pasha is a satesman who prepared 
the first modern budget in the Ottoman Empire. 

4. Koprulus 
After Tarhuncu the financial and political problems 
of the state has continued to increase. Thereupon 
Mehmet IV offered the grand vizier post to Koprulu 
Mehmet Pasha.

Koprulu Mehmet Pasa suggested some conditions to 
create an environment to work freely and in order to 
take his life under guarantee. These are;

• Palace will not interfere in state affairs; all his sub-
mitted tenders to the palace will be accepted.

• Anyone will not interfere with the appointments.

• If there is a rumor about him, an immediate deci-
sion will not be taken he would have been asked 
first. 

Koprulu who started his duty with the acceptance of 
these conditions; He improved the state’s internal 
and external situation, provided safety and security, 
improved finance.

After Köprülü Mehmet Pasha his son Fazıl Ahmed 
Pasha took his place. At his time the conquest of 
Crete has been completed.  Vasvar Treaty was signed 
by defeating the Austrians. Treaty of Bucas has been 
done by defeating Lehistan. Financial problems have 
solved. State live as if the period of rising.

After Fazıl Ahmet Pasha  Merzifonlu Kara Mustafa 
Pasha took his place. But his defeat in Vienne de-
stroyed all those made.  
The reforms of the 17th century could not stop the 
stagnation. On these;

• Inadequaty of Reforms and up to the people, the 
discontinuity of reforms

• Not to found definite solutions to the problems, 
reforms are generally made   on the basis of force and 
violence 

 • Particularly the Janissaries including some groups 
to block reforms 
• The developments in the west was not to be fol-
lowed 

had affected. 

 Despite all these reforms has extended the life 
of the government, was a step for the reforms of 
the18th century. 

Episode 3 Kochi Bey Pamphlet Reasons which 
Necessiated Administrative Reform 

‘The work of identification of administrative reform 
based on the history , but the speed it to be examined in 
terms of academic disciplines after the World War II  
is given. Indicating that there is no reform efforts before 
this date cause to jump the process of the emergence of 
the modern nation.1 
There are various academic identifications on the con-
cept of reform. Erkul defined the concept of reform as 
“fixing improving and treating process for a spoiled, 
deteriorating, an unhealthy condition”.2

When we examine the identification performed in 
ten-years period of time for the concept of Adminis-

ships.  This situation made    the conquest of Crete 
necessary. The island was surrounded in 1645. How-
ever, the Ottomans were not as strong as the old 
maritime. Due importance could not be given to the 
siege. Because of these reasons siege had lasted for 
25 years. At the end Grand Vizier Fazıl Ahmet Paşa 
went to the island and conquered the island in 1669. 
East Mediterranean turned into a Turkish lake with 
the defeat of Crete. The commercial and political 
interest of the ottoman Empire in Eastern Mediter-
ranean is preserved.

The long duration of the siege of Crete shows that 
the Ottoman maritime power has decreased. 
 
B. INTERNAL REVOLTS  
Corruption in the administration of the Ottoman 
Empire in the 17th century, due to increasing politi-
cal and financial challenges a lot of rebellion were 
broke out. These are;

a. İstanbul revolts

This rebellion usually is brought out by the janissar-
ies and other Kapıkulu Quarry.the most important 
causes of the rebellions are; some rulers who lost 
their interest provoke the soldiers, the soldiers who 
their salaries not paid on time and the corruption 
in Kapıkulu Quaries. The most important of this 
revolt is the one ended with the death of Osman II 
(young). Revolts of İstanbul have lead to increase 
the efficiency of the janissaries in administration, 
collapse of the authority of the sultan. This situa-
tion continued until the abolition of the janissaries.

b. the (Jelali) revolts in Anatolia 

In these revolts,

• Inadequacy of the Sultans and statesmen, the 
deterioration of administration because of the ap-
pointment of several executives through bribery and 
favoritism 

• Corruption of Timar system, injustice distribution 
of timars 

• Rulers unjust collection of  taxes from the people 
against the law 

• Because of the long wars, the deterioration of secu-
rity in Anatolia, soldiers fleeing from wars begin to 
banditry in Anatolia

• People lost confidence in the government and sup-
ported rebels 

Were effective.

Due to the reasons above there were long-lasting 
rebellions in Anatolia in the 17th century. State 
quashed the rebellions by using force. However since 
the problems were not solved the revolts were re-
appeared after a short time.

As a results of these revolts;

• State authority was weakened. Public thrust to the 
state decreased.

• The security reduced in Anatolia. Some of the 
people leaving their land migrated to the cities. 
Unemployment rate and population of the cities 
were increased.

• Anatolia has been ruined. Production decreased. 
Taxes could not be collected in time. Economy was 
stagnated. Accordingly, the state’s revenues de-
clined.

• State failed to give due consideration to the wars in 
Iran and Austria. 
 
c. Revolts in Provinces  
riots broke out in the provinces far from the center 
such as Transylvania, Wallachia, Moldavia, Yemen 
and Tunisia benefiting from the deterioration of the 
central authority. the rebellions were suppressed 
although it was difficult.

C. REFORMS, 

Some statesmen who realize that the stagnation of 
the state have made various reforms to avoid the 
situation in the 17th century.

1. Osman II (Young)

irst Ottoman sultan thinking that some work needs 
to be done  to  improve the situation of the state was 
Osman II. In his time;

• The power of ulema class has been reduced. Shaykh 
al-Islam lost his power other than to give fatwa.

• narrowing unnecessary expenses finances were 
tried to be fixed

• Alcohol is forbidden.

• The tradition of marriage outside palace was re-
started.

• Janissaries were asked to be removed but when 
they learned the situation they revolted and killed 
Osman the young. 

With the murder of Osman the Young reforms re-
mained incomplete.
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10 Ağustos 2014 tarihi artık 
bu ülke tarihinde milat ola-
rak kabul edilecek bir tarih 

olarak sayfalarda, takvimlerde 
yerini aldı.

İstikrarsız, senede bir hükümetle-
rin düştüğü, her on yılda bir darbe 
ve muhtıraların yaşandığı eski 
Türkiye artık resmen tarihin tozlu 
arşivlerinde yerini aldı.

Şimdi artık karşımızda yeni 
Türkiye var; milletin doğrudan 
söz sahibi olduğu, tercihlerini 
doğrudan yansıtabildiği yeni bir 
Türkiye’deyiz.

Siyasete en temel kademeden baş-
layarak adım adım tırmanan, zor-
lama ithal adaylar gibi paraşütle 
değil, alın teriyle ve tırnaklarıyla 
kazarak gelen; ülkeye son 12 yılda 
devrim niteliğinde dönüşüm ve 
değişimi yaşatan Recep Tayyip 
Erdoğan bu ülkenin seçimle gelen 
ilk cumhurbaşkanı oldu.

10 Ağustos günü yapılan sıradan 
bir cumhurbaşkanlığı seçimi de-
ğildi.

Bu, yukarıda da belirttiğim gibi, 
yeni Türkiye’nin resmen kuruluş 
günüydü.

Aslında sadece Türkiye için değil 
hem Ortadoğu bölgesi için hem de 
İslam âlemi için yeni bir dönemin 
ilk günüydü dün.  

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayından beri 
her türlü plan, senaryo ve entri-
kalarla engellenmek istenen bu 
milletin ayağa kalkmasının engel-
lenmesine yönelik planlar bir bir 
boşa çıktı.

Gezi süreci ile başlayan, 17-25 
Aralık operasyonları ile devam 
eden bu dönemde tek hedef mil-

letin iktidar yürüyüşünü engelle-
mek, millet iradesinin Çankaya’ya 
yansımanı önlemekti.

Eğer bu operasyonlar başarıya 
ulaşmadıysa bunun nedeni mille-
tin basiretidir ve kendi iradesine 
sahip çıkmasıdır.

Bu planlar başarılı olsaydı bugün 
yine eski Türkiye’nin vesayetçi ve 
statükocu anlayışı ile yönetilen ve 
dahası çözüm süreci gibi hayati 
öneme sahip projelerin rafa kaldı-
rıldığı bir ülkede yaşıyor olacaktık.

Geçtiğimiz aylardan bu yana sü-
rekli olarak önümüzde çok kritik 
öneme sahip üç seçim olduğunu 
yazdık.

Bu seçimlerden ilki olan yerel se-
çimler 17-25 Aralık operasyonla-
rıyla sabote edilmeye çalışıldı ama 
millet sağduyusuyla bu yargı dar-
besine onay vermediğini gösterdi.

İkincisi cumhurbaşkanlığı seçi-
miydi; bu kez Kürt siyaseti dışın-
daki tüm güçler ittifak halinde 
çatı adını verdikleri bir garabet 
oluşumla yine milletin iradesinin 
karşısına dikildiler.

Hiçbir somut önerileri olmayan, 
tamamen şahsa endeksli bir siya-
set yürüttüler; “ne olursa olsun 
yeter ki Erdoğan olmasın” partisi 
olarak adlandırabileceğimiz bu 
oluşum milletten ikinci ve daha 
büyük tokadı 10 Ağustos’ta yedi.

Toparlanmaları biraz zaman ala-
cak ama önlerinde bu kez 10 ay 
sonra yapılacak genel seçimler var.

Yaralarını sarıp zaman kaybetme-
den bu seçime odaklanacaklar.

Ama bir darbe de Haziran 2015’ye 
yiyecekler, buna şüphe yok, çünkü 
millet bu ülkeye gerçek anlamda 

çağ atlatan, kendi iradesini cesur-
ca ve korkmadan temsil eden ve 
zoru görünce bırakıp kaçmayan 
Erdoğan’ı 12 yıldır olduğu gibi 
bundan sonra da yüzüstü bırak-
mayacaktır.

Seçim sonuçları bize iki galip ve 
bir mağlup göstermiştir.

Kaybeden eskinin statükocu ve-
sayetçi anlayışını temsil eden çatı 
ittifakı olmuştur.

Kazanan ise yeni Türkiye olmuş-
tur.

Kürt siyaseti de bu seçimin diğer 
bir galibidir.

Sadece Kürt sorununa endeksle-
nen, toplumun tamamını kapsa-
yıcı söylem ve eylemlerden sürekli 
uzak duran Kürt siyasi hareketi, 
bu seçimle birlikte ülkenin tama-
mına açılmış, söylem ve duruşu-
nun karşılığını kendi siyasi tari-
hindeki rekor oyla almıştır.

Bu durum çözüm sürecinin gelece-
ği ve selameti açısından da hayırlı 
olmuştur.

Daha önce çeşitli vesilelerle dile 
getirdiğim gibi; sistemin en çok 
dönüştürmeye ve ezmeye çalıştığı 
ama tamamen başaramadığı iki 
kesim olan dindar ve muhafazakâr 
kitleler ile Kürtler yeni dönemin 
asıl unsurları olmuşlardır. 

Seçim sonuçları bölgemiz içinde 
çok önemlidir.

Özellikle IŞİD tehdidinin 
Suriye’den sonra Irak ve Kürdistan 
sınırımıza da dayandığı bu dö-
nemde bu tercih daha fazla önem 
kazanmaktadır.

Suriye’de 3 yıldır devam eden iç 
savaş, yarım asırdan uzun süredir 
devam eden Filistin meselesi, çıkış 

amacının aksi bir anlam ve mecra-
ya kayan Arap baharı, istikrarsızlı-
ğın pençesindeki Kafkasya bölge-
si, bölgeyi bir Şii hegemonyasına 
sokmak isteyen İran’ı düşündükçe 
bu süreçte ve dönemde eskinin pı-
sırık, korkak, nemelazımcı ve slo-
gan olarak da “yurtta sulh cihanda 
sulh” anlayışında olan yönetimle-
rin bu ülkeye kazandıracağı değil 
aksine kaybettirecekleri vardır.

Bugün bu ülkenin en önemli me-
selesi olan çözüm sürecinin deva-
mı da ancak bu irade ile mümkün-
dür.

Evet, 10 Ağustos sadece bir seçim 
tarihi değildi, o gün sadece bir 
Cumhurbaşkanı seçilmedi. 

10 Ağustos’ta yeni bir tarihsel sü-
reç de başladı. 

10 Ağustos yeni bir kuruluşun 
kapılarını açtı. 

Bu sürecin tamamlayıcı unsuru 
da önümüzdeki Haziran ayında 
olacak. 

12 yıldır devam eden Türkiye’nin 
normalleşmesi hızla devam ede-
cek.

Türkiye kuruluşundan yaklaşık bir 
asır sonra elini kolunu bağlayan 
zincirlerden, vesayet anlayışından, 
kendisine ayak bağı olan pranga-
lardan, önyargılardan, kamburlar-
dan kurtulacak. 

Bölgemizde ve dünyada tarih ye-
niden yazılırken, coğrafya yeniden 
şekillenirken eski Türkiye de tari-
he karışacak. 

Kısacası, doğum sancıları 2002’de 
başlayan ve doğumu 10 Ağus-
tos 2014’te gerçekleşen yeni 
Türkiye’ye hoş geldiniz.

Muhammed İkbal 
SAYLIK

Yeni bir Türkiye yeni bir dönem
Bölgemizde ve dünyada tarih yeniden yazılırken, coğrafya yeniden şekillenirken eski Türkiye de tarihe 
karışacak. Kısacası, doğum sancıları 2002’de başlayan ve doğumu 10 Ağustos 2014’te gerçekleşen yeni 
Türkiye’ye hoş geldiniz.

Geçtiğimiz günlerde halk şairi Mehmet 
Tuncay rahatsızlığı sebebi ile ufak bir ope-
rasyon geçirdi. Gazetemizin genel müdü-
rü Tülay Erim Çömez, halk şairi Mehmet 
Tuncay’ı hastanede yalnız bırakmadı..

 Ziyarette gördüğümüz manzara bizleri bir 
hayli şaşırttı diyebiliriz. Şair Tuncay bey’in 
hastane odası adeta şairin mini konferans 
salonu gibi hasta yatağında hala şiir yazı-
yor, ziyarete gelen misafirlerine şiir ziyafe-
ti yaptırıyordu.Alışık olmadığımız manzara 
karşısında haberci arkadaşlarımız hayran-
lıklarını gizlemeyerek günümüzün Yunus 
Emre’si diyorlardı.. 

Mehmet Tuncay’ı kısaca bir tanıyalım; 

Mehmet Tuncay; Yozgat- Akdağmadeni, 
Oluközü köyünde dünyaya geldi. Uzun 
yıllar hafızlık yaptı,  1967 yılında devlet 
memuru olarak işe başladı. Çeşitli sivil 
toplum kuruluşları ile derin geçmişi olan 
Tuncay, 50 yıldır oturduğu mahallede ve 
çeşitli çevrelerde derviş gönüllü hizmet 
adamıdır. Bazıları da Allahın adamı kimse-
sizlerin dostudur diye bilinmekte. Hafızlı-
ğın verdiği bilinç ile yıllarca hısım, akraba 
başta olmak üzere, mahalle komşuları, ço-
cukları ve bir çok insana ilim, irfan katmış 

Gönül Adamı Şair Mehmet Tuncay 
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August 10th, 2014 has taken 
its place in history and 
in calendars as the new 

milestone in the history of this 
country.

The old Turkey, which was unstable 
and witnessed fall of governments 
each year and coups and 
memorandums each decade, has 
taken its place in the dusty archives 
of the history now.

We are now facing a new Turkey in 
which the public is directly involved 
in administration and can directly 
reflect its choices.

Prime Minister Recep Tayyip 
Erdoğan, who unlike the 
parachuted candidates started 
his political career from the very 
bottom level and climbed the stairs 
with his own efforts, and is the 
architect of the revolutionary steps 
taken during the last 12 years, has 
become the first elected president 
of Turkey.

In fact what we saw in August 10th 

was not an ordinary election.

This, as I stated above, is the 
day when the new Turkey is 
established.

It was the beginning of a new day 
not only fro Turkey but also for the 
Middle East region and the rest of 
the Islamic world.  

All plans and plots staged since 
May of last year aiming to prevent 
the reflection of the will of the 
nation to politics have become idle 
one after the other.

In this period, which started with 
Gezi Park events and continued 
with the operations of 17 and 25 
December, the sole aim was to 
topple the legal government via 
judicial operations and prevent 

the reflection of public will to the 
presidential elections.

If these operations have failed, it 
is because the nation has shown 
wisdom and showed ownership for 
its own will.

In case these plans had been 
successful, we would now be living 
in the old Turkey, which was being 
ruled in a status quo with a tutelary 
perception and where vital projects 
like the settlement process were 
ceased.

I have been writing recently that we 
are on the eve of three very critical 
elections.

The first of these elections was the 
local elections and was faced with 
the operations of 17-25 December; 
however with the results on 30th 
March, the public showed that it 
does not believe and approve the 
judiciary coup.

The second one was the presidential 
elections; this time all political 
structures except the Kurdish 
politics, came before the nation in 
a weird alliance they named as “the 
roof”.

They followed a politics with no 
any concrete solutions, which only 
aimed toppling a single person; 
therefore this structure could be 
named as “let Erdoğan go under no 
circumstances” party, however this 
structure saw no approval from the 
nation in 10th August elections.

It would take some time for them 
to recover but having the general 
parliamentary elections next June; 
they will start focusing in these 
elections without losing more time.

But there is no doubt that they will 
face another shock in June 2015 
because the public will take side 

by Erdoğan who transformed this 
country in every field, represent 
the public will without any fear 
and did not let them down in any 
circumstances, similar to what 
happened at every election since 12 
years.

The elections had two winners and 
a loser.

The loser was the roof alliance, 
which represented the pro status 
quo and tutelage approach of the 
past.

And the winner is new Turkey.

Kurdish politics is the other winner 
of the elections.

In the past focusing only on 
Kurdish problem and distancing 
itself from discourses and actions, 
which would address the rest of 
the public, Kurdish politics has 
addressed the whole country in 
these elections and has obtained a 
record vote as a result of its rational 
discourses and actions.

This is a desired result for the 
future of the settlement process.

As I stated various times in my 
articles; the pious segments and 
the Kurds, which were oppressed 
by the regime but resisted to 
oppression and assimilation, have 
now become the main elements of 
the new era. 

The results of the election are also 
important for the region where we 
live.

The elections have become more 
critical in a period where the ISIL 
threat has become more concrete 
and there is the danger they are 
standing on the borders of Kurdish 
territories after Syria and central 
Iraq.

Thinking the civil war of Syria 

which is now in the 3rd year, the 
Palestine issue now more than half 
a century old, the Arab Spring, 
which lost its main essence and 
turned upside down, Caucasia 
right at the heart of instability, 
neighboring Iran, which aims 
establishing a Shiite hegemony in 
the region, the timid, coward and 
diffident administrations of the 
past do not have anything to bring 
to Turkey except for losses.

Today the resuming of the 
settlement process, which is the 
most vital project of the country, is 
possible only through this will.

10 August elections were not 
ordinary elections; that day we did 
not elect just a president. 

This date marked the beginning of 
a new historical process. 

10 August opened doors of a new 
establishment. 

The supplementary action for this 
process will take place next June. 

Turkey’s normalization, which 
has been taking place since 12 
years, will continue with the same 
acceleration.

Almost a century after its 
establishment, Turkey will get rid 
of tutelage and chains in its hand 
and all the prejudices and all other 
loads on its back and shoulders. 

As the history is being rewritten 
in our region and the rest of the 
world, the old Turkey will also 
become history. 

So welcome to new Turkey, whose 
birth symptoms started in 2002 
and was born in 10 August 2014.

Muhammed İkbal 
SAYLIK

New Turkey and a new era
Almost a century after its establishment, Turkey will get rid of tutelage and chains in its hand, and all 
the prejudices and other loads on its back and shoulders. As the history is being rewritten in our region 
and the rest of the world, the old Turkey will also become history.

gönül adamı olarakta bilinmektedir. Şiirle 
tanışıklığı aslında çok eskilere dayanmıyor 
olsa da rekor sayıda şiir yazarak yılların 
bilgi birikiminin hakkını vermiş durumda 
diyebiliriz.

Gönül adamı şair Mehmet Tucay’ın kale-
minden damlayan aşk taneleri, sinelere 
top mermisi gibi vuruyor. Gönül dünyasın-
daki insanı ve beraberine tüm mahlukatı 
kucaklayan mısralar aslında kendileri iyi 
anlatıyordu. Kendini hakka adayan şairi-
mizin inleyen nameler kitabından sonra 
“hikmetli sözler” ve “bal peteği” kitapları 
şuan yolda.. 

İNCİTME

BİRTANE MEYVE İÇİN, DALI İNCİTME GÖNÜL

ÇİÇEK İLE İYİ GEÇİN, GÜLÜ İNCİTME GÖNÜL.

KOMŞUNLA İYİ GEÇİN, KÜLÜ İNCİTME 

GÖNÜL,

SAHİBİ HÜRMETİNE, KULU İNCİTME GÖNÜL.

KARDEŞİNİ HOŞ GÖR, YÜZÜ İNCİTME 

GÖNÜL,

YERE HAFİF BAS, TOPRAĞI İNCİTME GÖNÜL,

YÜZÜNÜ YERE SÜR, KABRİ İNCİTME GÖNÜL,

CANLIYA HÜRMET ET, HAKKI İNCİTME 

GÖNÜL.
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AZERBAYCAN; Bakü Limanından Kaza-
kistan - Aktau ve Türkmenistan - Türk-
menbaşı limanlarına ray sistemine sahip 
feribotlar ile tarifesiz seferler düzenlen-
mekte olup, vagon taşımacılığı yapan bu 
gemilerde yer kalması halinde TIR kamyon-
ları da taşınmaktadır. TRACECA üyesi olan 
ve Hazar Denizi ötesinde yer alan ülkelere 
olan taşımalarımıza (Kazakistan, Kırgızis-
tan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan) 
baktığımızda 44.000 adet civarında taşıma 
gerçekleştirildiği görülmektedir. Diğer yan-
dan, Çin’in TIR Sistemine dahil olması ve 
Çin ürünlerinin karayoluyla taşınması ile 
Azerbaycan’ın transit güzergahının önemi 
kat kat artacaktır. Söz konusu ülkelere 
Azerbaycan üzerinden yapılacak transit 
taşımaların Azerbaycan ekonomisine de 
katkıda bulunacağı aşikârdır. Bu çerçeve-
de, söz konusu limanlar arasında çalışan 
gemilerin TIR taşıma kapasitesinin arttırıl-
ması ve seferlerin düzenli hale getirilmesi, 
söz konusu hattı çekici hale getirecek ve 
güzergâhın kullanımını arttıracaktır.

Diğer yandan Türkmenistan da gelişme 
sürecinde olup, ülkede devam eden birçok 
proje bulunmakta, ayrıca yer altı kaynakları 
üretimi ve sevkiyatı da önem kazanmıştır, 
ancak Türkmenistan’a gerçekleşen malze-
me sevkiyatında Hazar güzergâhı tercih 
edilmemekte ve taşımacılık alanında yaşa-
nan birçok soruna rağmen İran üzerinden 
taşındığı gözlemlenmektedir.

Buna göre; Taşıma istatistikle-
ri şunu göstermektedir ki Irak’a ihraç 
taşımalarımızda%26’lık bir daralma bulun-
makta olup, Irak’ta yaşanan olayların, Irak’ın 
merkezine ve güneyine ulaşılmasında artan 
navlun fiyatları sebebiyle ihracatımızda daha 
büyük düşüşlerde beklenmektedir.

Yaşanan son gelişmeler analiz edildiğinde, 
yakın gelecekte taşımacılarımızın finansal 
krizlerle karşılaşacağı öngörülmektedir.

Verilen bilgiler mesafeleri yakınlaştıra-
cak…

Kırgızistan’dan gelen heyeti temsilen söz 
alan Adalet………’da Dr. Mustafa Kurt’a te-
şekkür ederek “Kırgızistan Türkiye İlişkileri 
her geçen gün daha İyi noktalara gitmekte. 
Bizler akraba topluluklarıyız. Türkiye’nin 
büyük güçlü istikrarlı ülke olması bize hem 
model olarak hem de yakınlığımızdan do-
layı gurur veriyor. Nejla Albayrak hanıme-
fendinin yapmış olduğu sunumu taktirle 
karşılıyoruz. Bu alanda meseleye çok güzel 
hakim. Bizlerde bu bilgiler ışığında ülkemi-
ze döndüğümüzde yetkililerle görüşüp uzak 
gibi gözüken mesafeleri yakınlaştıracağız 
ve yakın gelecekle ilgili bir dizi önlem alaca-
ğız” diye konuştu.

Daha sonra Kırgızistan heyeti çalışmalar-
dan ötürü Nejla Albayrak’a plaket takdim 
ettiler.

girişli vize verilmesi için kendi ülkelerinde 
bulunan ilgili makamlarıyla çözüm için eş-
güdüm sağlayacaktır.”

TÜRKMENİSTAN; Söz konusu Türkme-
nistan sınır kapılarında dönemsel 12 güne 
kadar varan beklemeler tespit edilmiştir.  
Söz konusu sorunun Türkmenistan’ın dü-
şük hacimle araç geçişine izin vermesi oldu-
ğu saptanmıştır. Türkmenistan’ın gümrük 
kapılarında işlem hacmini arttırması böl-
gede dış ticaretin artması için büyük önem 
taşımaktadır.

Yüksek Vize Ücretleri ve Yüksek İkili 
ve Transit Geçiş Ücretleri; Söz konusu 
ücretlerin düşürülmesi iki ülke arasında ti-
caretin olumlu gelişmesine vesile olacaktır.

RUSYA; Rus Makamları libere taşımacılık 
sistemi aksine bir tutum içerisinde Türk 
taşımacısına Rus taşıma yükleme zorun-
luluğu getirmektedir. Bu sebeple, iki ülke 
arasında yaklaşık 44.000 taşıma gerçekleş-
mekte iken, Rus Tarafı kendi nakliyecisinin 
taşımalarını arttırabilmek için, Türk tarafı-
na kullanmak üzere sadece 9.000 adet geçiş 
belgesi vermektedir. Bu durum, iki ülke 
arasındaki dış ticareti olumsuz etkilemek-
tedir. 
İki ülke arasındaki büyük işbirlikleri para-
lelinde geçiş belgelerinin libere olması veya 
Türk Tarafına verilen mevcut 9.000 ikili 
geçiş belgesinin iki katına çıkarılması dış 
ticaretimiz için önem arz etmekte ve böyle-
likle olumsuz etkiler ortadan kalkmaktadır.

KAZAKİSTAN; Kazakistan Makamları Rus 
makamları gibi Kazak taşımacılarının yük-
lenmesini çoğaltmak için geçiş belgelerini 
Kazak yükleme karşılığında vermektedir.

Bu durum, ticaretimizin sekteye uğraması-
na sebep olmaktadır.

Geçiş belgeleri sisteminin libere olması ta-
şımalarımız için önem arz etmektedir. 
Kazakistan’ın Kırgızistan transit geçişlerin-
de geçiş belgesi talep etmesi taşımacılığımı-
zı olumsuz etkilemektedir.

arasında uzun bir süre boyunca gerçekleş-
meyen resmi Ulaştırma toplantılarına 2012 
yılında start verilmiş ve iki ülke ulaştırma 
bakanlıkları düzenli aralıklarla bir araya 
gelmeye başlamıştır.

Söz konusu gelişme sektörümüz için gayet 
olumlu olmakla birlikte geçiş belgeleri sis-
teminde iyileştirme ve Türk araçlarından 
alınan yüksek ücretlerde indirim sağlanma-
sı iki ülke arasındaki ticarete olumlu olarak 
yansıyacaktır.

Çözüm önerisi olarak; Geçiş Belgeleri 
Sistemi,  iki ülke arasında giderek artan 
olumlu ilişkiler paralelinde geçiş belgeleri 
sisteminde tekrar liberalizasyon sağlanma-
sı veya bu mümkün değil ise geçiş belgeleri-
nin tek giriş yerine çoklu girişe izin vermesi 
taşımalarımıza ve dış ticarete olumlu ola-
rak yansıyacaktır.

Yüksek Ücretler; Özbekistan ve Özbekis-
tan üzerinden transit taşımalarda yüksek 
ücret alınmaktadır. Söz konusu ücretlerin 
düşürülmesi, iki ülke arasındaki ticaretin 
daha düşük navlun maliyetleriyle artması-
na vesile olacaktır”.

Vize Ücretlerinin düşürülmesi ülkeler 
arasındaki ticareti olumlu etkileyecek-
tir..

Tacikistan, Türkmenistan, Rusya, Kazakis-
tan ve Azerbaycan’daki “iş ve işlemlere”de 
değinen Albayrak, şunları söyledi:

TACİKİSTAN; Tacikistan’da taşımacılık 
alanında büyük sorunlar yaşanmamakla 
birlikte, vize uygulamalarında yapılacak 
değişiklikler taşımalarımıza olumlu olarak 
yansıyacaktır. 

Türkiye ve Tacikistan arasında 2012 yılında 
gerçekleştirilen KUKK Toplantısında vize 
hususunda mutabık kalınan madde doğrul-
tusunda yapılacak iyileştirmeler taşımaları-
mıza katkı sağlayacaktır.

“Taraflar, iki ülke arasındaki taşımacılığın 
kolaylaştırılması amacıyla, sürücülere çok 

Ankara (Sivil İnisiyatif) – AK Parti 
MKYK Üyesi ve Uluslararası Nakli-
yeciler Derneği Genel Koordinatörü 

Nejla Albayrak “uluslararası taşımacılık ala-
nındaki gelişmeler ve avrasya bölgesindeki 
mevzuat hakkında, Kırgızistan’dan gelen 
heyet üyeleri ile Kırgızistan Fahri Konso-
losu Dr.Mustafa Kurt’a bilgi aktarımında 
bulundu.

Dr.Kurt ve heyet üyelerinin konuşmaları 
sonrası, Kırgızistan heyeti bölge ile ilgili 
çalışmalarından dolayı Nejla Albayrak’a bir 
plaket takdim etti.

 Dr. Mustafa Kurt “Kırgızistan bölgede 
parlayan yıldız, Türkiye ise küresel etki-
si olan bir ülke”

Ziyaret dolayısıyla bir açıklama yapan Kır-
gızistan Fahri Konsolosu Dr. Mustafa Kurt, 
Cumhurbaşkanları Almazbek Atambayev ve 
Recep Tayyip Erdoğan’ın birlikteliğinin ve 
bu çerçevede dışişleri bakanlıkları ile elçile-
rin samimi gayretlerinin ülkeler arasındaki 
ticaret hacminin artmasına önemli bir kat-
kı sağladığını belirterek “Kırgızistan bölge-
de parlayan yıldız, Türkiye ise bölgesel güç 
ve artık küresel etkisi olan bir ülke” dedi.

Dr. Kurt, tarihsel bağların ilişkileri daha da 
güçlendirdiğine işaret ederek “Biz tarafları 
bir araya getirmek suretiyle  sosyal, kültü-
rel, ekonomik işbirliğinin artmasını hedef-
liyoruz” diye konuştu.

Nejla Albayrak “Ülkeler arasındaki bir-
liktelik taşımacılığa artı değer katmak-
tadır”

AK Parti MKYK Üyesi ve Uluslar arası Nak-
liyeciler Derneği Genel Koordinatörü Nejla 
Albayrak ise “uluslar arası taşımacılık ve 
mevzuata yönelik yaptığı değerlendirme-
de”, ülkeler arasında ihracat ve taşımacılar 
alanındaki işbirliklerinin güçlenmesinin 
bazı temel sorunların çözümüne önemli 
katkı sağladığını söyledi.

Rusya ve Kazakistan’da geçiş belgesi kota-
ları ile geçiş belgelerinin ülkemize geç ulaş-
tırılmasının, Rusya ve BDT ülkelerindeki 
dış ticareti olumsuz etkilediğini işaret eden 
Albayrak, Kırgızistan ile ilgili şu örneği 
verdi.

“Geçmişte yaşanan vize sorunu ve diğer so-
runların çözülmesi paralelinde Kırgızistan’a 
gerçekleşen taşımalarımızda büyük sorun-
lar yaşanmamakta olup, iki ülke Ulaştırma 
Bakanlıkları arasındaki olumlu ilişkiler taşı-
macılığımıza pozitif olarak yansımaktadır.

Kırgızistan’a geçiş belge ile giriş yapıldığın-
da herhangi bir ücret ödenmemekte, geçiş 
belgeleri bittiğinde ise 50 Dolar karşılığın-
da giriş yapılabilmektedir.

Öte yandan, Kazakistan üzerinden 
Kırgızistan’a geçmişte geçiş belgesiz giriş 
yapılabilmekte iken hali hazırda Kazakistan 
üzerinden Kırgızistan’a transit geçiş ger-
çekleştirilebilmek için Kazakistan transit 
geçiş belgesi istemeye başlamıştır. Yıllık 
yaklaşık 1.000 üzerinde taşıma gerçekleşti-
rilen Kırgızistan’a ulaşımımız Kazakistan’ın 
transit geçiş belgesi bitmesi durumunda 
Kırgızistan’a ulaşımımız zorlaşacak olup, 
söz konusu sorun Kazakistan bölümünde 
yer almaktadır”.

Türkiye ile Özbekistan arasında geçiş 
belgesi sistemi var…

Türkiye ile Özbekistan arasındaki taşıma-
ların günden güne artmasının önemine 
dikkat çeken Albayrak, sözlerini şöyle sür-
dürdü:

“Türkiye ve Özbekistan arasındaki taşıma-
lar günden güne artmaktadır. Türkiye ve 
Özbekistan arasında 2013 yılından itibaren 
geçiş belgesi sistemine geçilmiştir. 

Türk ve Özbekistan Ulaştırma Makamları 

AK PARTİ MKYK Üyesi ve Uluslararası Nakliyeciler 
Derneği Genel Koordinatörü Nejla Albayrak, Ulusla arası 

taşımacılık ve uygulamadaki mevzuatlar konusunda, 
Kırgızistan’dan gelen heyet üyeleri ve Kırgızistan Fahri 

Konsolosu Dr. Mustafa Kurt’a bilgi aktarımında bulundu.

AK PARTİ MKYK Üyesi ve Uluslararası Nakliyeciler 
Derneği Genel Koordinatörü Nejla Albayrak :

“Ülkeler Arasındaki 
Birliktelik Taşımacılığımıza 

Artı Değer Katmaktadır”
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increase their own courier transport gives 
only 9,000 transition document to the 
Turkish side. This situation has a negative 
impact on trade between the two countries. 
In line with the great cooperation 
between the two countries liberalization 
of transition documents or doubling the 
existing 9000 bilateral switch document 
given to Turkish Party is very important 
for our foreign trade and thus adverse 
effects are eliminated.

KAZAKHSTAN; Authorities in Kazakhstan 
to replicate the installation of Kazakh 
carriers gives transition document in 
return for the Kazakh installation such as 
Russian authorities.

This situation has led to a disruption in our 
business.

Transition documents to be liberalized 
are important for our transport system. 
Kazakhstan demand of transition 
document in Kyrgyzstan transit passages 
adversely affects our transportation.

AZERBAIJAN; is organizing unscheduled 
expedition with the ferry ports  which 
has rail systems from the Port of Baku to 
Kazakhstan - Aktau and Turkmenistan 
– Turkmenbashi ports, in case of there 
is place in these vessels long vehicles 
have  also been carried. When we look at 
our transport to the TRACECA member 
countries beyond the Caspian Sea 
(Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, 
Turkmenistan and Uzbekistan) around 
44,000 units transport has been observed. 
On the other hand, the importance 
of Azerbaijan’s transit routes will be 
increased many times over with China 
included in the Long Vehicle System and 
transportation of Chinese products by 
road. It is obvious that transit transport 
through Azerbaijan to concerned Countries 
will contribute to the economy of 
Azerbaijan. In this context, increasing TIR 
capacity of the ships operating between the 
mentioned ports and putting the transport 
in order will make such line attractive and 
increase the use of path.

On the other hand Turkmenistan is in the 
development process and there are also 
many ongoing projects in the country, 
production underground resources and 
shipments has also gained importance, but 
Caspian route is not preferred in actual 
material shipments to Turkmenistan and 
despite many problems of transportation 
in the area experienced, it is observed that 
the goods are carried over Iran.

Accordingly; Transport statistics 
demonstrate that there is 26% contraction 
in our export transport to Iraq due to 
the events and increasing freight rates in 
reaching  to the  center and south Iraq, 
larger drop is expected in our exports.

When we analyze the latest developments 
in the near future, our carriers are expected 
to face financial crisis.

The information given will make the 
distance closer... 

Speaking on behalf of the delegation from 
Kyrgyzstan Adalet ......... thanking to Dr. 
Mustafa Kurt said that “Kyrgyzstan-Turkey 
Relations is getting better every day. We 
are the kin societies. We are proud of 
Turkey to be a large, strong, stable country 
both as a model for us and our closeness. 
We welcome the presentation which is 
done by Nejla Albayrak with satisfaction. 
She is aware of the issue. We will make 
distances seemingly far closer in light 
of this information when we returned 
to our country by discussing it with the 
authorities and we will take a series of 
measures in the near future”

Kyrgyz delegation then presented a plaque 
to Nejla Albayrak due to her work.

such wages will lead to an increase in trade 
volume between the two countries with 
lower freight costs”

Reducing visa fees will have positive 
effect on trade between countries...

Albayrak referring to “work and 
operations” in Tajikistan, Turkmenistan, 
Russia, Kazakhstan and Azerbaijan said 
that:

TAJIKISTAN; Although we do not have 
serious problems in Tajikistan in the field 
of transport, changes in visa applications 
will have a positive impact on our 
transport.

The improvements in accordance with 
Article agreed on visa issues at the meeting 
KUKK carried out in 2012 between Turkey 
and Tajikistan will contribute to our 
transport.

“Parties, in order to facilitate transport 
between the two countries, given 
multiple-entry visas for drivers will ensure 
coordination for the solution working 
with the relevant authorities in their own 
countries.”

TURKMENISTAN; so called Turkmenistan 
border crossings have been identified wait 
up to 12 days periodically. The reason for 
the mentioned problem was found as of 
Turkmenistan allow passage of low volume 
vehicles. Turkmenistan to increase the 
volume of transactions in the customs gate 
is of great importance to increase foreign 
trade in the area.

High Visa Fees and High Charges 
for bilateral and transit passages; 
reduction of this fee will have positive 
impact on trade between the two countries 

RUSSIA; Russian Authorities is in the 
attitude unlike liberalized transport system 
are also obliges Turkish transporters 
the Russian transport installation. For 
this reason, while approximately 44,000 
transports takes place between the two 
countries, the Russian Party in order to 

held annually nearly more than 1,000 to 
Kyrgyzstan in case our transit document 
to Kazakhstan expired will be difficult 
and the problem in question is located in 
Kazakhstan. “

Between Turkey and Uzbekistan there is 
switching certificate system...

Albayrak drawing attention to the 
importance of increasing transportation 
day by day between Turkey and Uzbekistan 
said: 

 “Transportation between Turkey and 
Uzbekistan is increasing day by day and 
transit document system has started to be 
applied between the two countries from 
the year 2013.

Official meetings between Turkey and 
Uzbekistan Transportation Authorities 
which is not held for a long period started 
in 2012 and Transportation Ministries 
of the two countries has started to come 
together on a regular basis.

These developments are very positive for 
our industry, but improvements in the 
system of transit documentation and 
discounts in higher wages taken from 
Turkish vehicles will reflect positively on 
trade between the two countries.

As a solution; Transition 
Documentation System in parallel 

increasingly positive 
relationships between 
the two countries, 
liberalization in transition 
documentation system is 
provided again or if this 
is not possible allowing 
transition documents 
multiple entry instead of 
one entry will reflect on 
our transportation and 
foreign trade positively.

High Fees; high costs 
are taken in Uzbekistan 
and transit transport over 
Uzbekistan. Lowering of 

Ankara (Civil Initiative) – 
Nejla Albayrak AK Party MKYK 
Member and General Coordinator 

of the International Transporters 
Association transferred knowledge 
on the developments in the field of 
international transport and the legislation 
in the Eurasian region, to the members 
of the delegation from Kyrgyzstan and 
Kyrgyzstan Honorary Consul Dr. Mustafa 
Kurt. 

After the speeches of Dr.Kurt and members 
of the delegation, the delegation of 
Kyrgyzstan was presented a plaque to Nejla 
Albayrak for her work on the region.

Dr. Mustafa Kurt “Kyrgyzstan is a 
shining star in the region, Turkey is a 
country with global influence”

Dr. Mustafa Kurt Honorary Consul of 
Kyrgyzstan made   a statement due to visit 
indicating that the association between the 
president Almazbek Atambayev and Recep 
Tayyip Erdogan and in this context sincere 
efforts of foreign affairs ministries and 
ambassador has a significant contribution 
to increase the volume of trade between 
countries said that “Kyrgyzstan is a shining 
star in the region, Turkey is a regional 
power and country with global influence”

Dr. Kurt pointing that historical tie is 
further strengthening the relations he 
said “We aim to increase social, cultural, 
economic cooperation by bringing the sides 
together”.

Nejla Albayrak “the association 
between countries is adding value to 
our transportation”

Nejla Albayrak AK Party MKYK Member 
and General Coordinator of the 
International Transporters Association “in 
her assessment for international transport 
and regulations “ said that strengthening 
of the collaboration between the  countries 
in the field of export and the carrier has  
significant contribution  to the solution of 
some basic problems.

Albayrak pointed out that submission 
of the transition document quotes and 
documents of passage in Russia and 
Kazakhstan to our country late has a 
negative impact on foreign trade in Russia 
and CIS countries, gave the following 
example of Kyrgyzstan.

“In parallel to solve visa problems and 
other problems experienced in the past, 
in our transportation to Kyrgyzstan big 
problems are not seen anymore, positive 
relations between the two countries 
Transportation Ministries has a  positive 
reflection on our transportation.

When entries are made on transition 
document to Kyrgyzstan, any fees are 
not paid; if the transition documents are 
expired then entry can be done in exchange 
for $ 50.

On the other hand, while undocumented 
entry could be made to Kyrgyzstan over 
Kazakhstan, nowadays to be able to 
pass through Kazakhstan to Kyrgyzstan 
Kazakhstan transit document is started 
to be asked. Our transportation which is 

Nejla Albayrak AK Party MKYK Member and General 
Coordinator of the International Transporters 

Association transferred knowledge to the members 
of the delegation from Kyrgyzstan and Kyrgyzstan 

Honorary Consul Dr. Mustafa Kurt on the international 
transport and current legislation.

Nejla Albayrak AK Party MKYK Member and General 
Coordinator of the International Transporters 

Association:

“The Association Between 
Countries İs Adding Value 
To Our  Transportation”
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“12 sene önce zayıf, kredi ve borç bile 
bulamayan, gündemi belirlenen Türkiye 
bulunduğunu, şimdi güçlü, başka ülkelere 
yardım eden, kredi veren Türkiye bulun-
duğunu” anlatan Atanbayev,  bu reform-
ların mimarının, Türkiye’nin lideri Recep 
Tayyip Erdoğan olduğunu vurguladı. 

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atanbayev, 
“Aziz kardeşlerim, Allah Türkiye’yi ko-
rusun, Allah Türkiye’ye birlik ve istikrar 
versin” dedi. 

Bugün milletin iradesinin sandıklarda 
ortaya çıktığını, Recep Tayyip Erdoğan’ın 
seçildiğini belirten Atanbayev, herkesin 
milletin kararına saygı duyması gerektiği-
ni söyledi.  
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atanbayev, 
konuşmasını, “Allah Türkiye’nin yolunu 
açsın, iyilik, bereket, mutluluk versin. Ya-
şasın Türkiye, yaşasın Kırgız-Türk dostlu-
ğu” temennisiyle bitirdi.

Cumhurbaşkanı seçilen Başbakan 
Erdoğan’ın ardından Kırgızistan Devlet 
Başkanı Atambayev’in balkon konuşma-
sı, meydanı dolduranları coşturdu ve ge-
ceye damgasını vurdu…

Ankara (Sivil İnisiyatif) – 12. 
Cumhurbaşkanı seçilen Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın balkon 

konuşmasının ardından Kızgızistan Devlet 
Başkanı Almazbek Atambayev de kısa bir 
konuşma yaparak Erdoğan’ı tebrik etti.

Atambayev’in konuşması AK Parti Genel 
Merkezi’nin önünü dolduran kalabalık 
tarafından uzun süre alkışlandı.

Seçimlerin tüm Türkiye ve millet için ha-
yırlı olmasını dileyen Atanbayev, bu seçim-
den sonra Türkiye’nin daha da büyüyüp 
gelişeceğini, artık eskisi gibi olmayacağını 
söyledi.

Bugün, bir dönemin kapılarını kapatıyor, 
artık yeni bir döneme doğru ilk adımı atı-
yoruz. 3 Kasım 2002’de milletin partisinin 
iktidara  gelmesiyle, TBMM’yle millet kucak-
laşmıştı.

Bugün milletin doğrudan seçtiği Cumhur-
başkanı ile artık Çankaya ile millet arasında-
ki tüm engeller ortadan kalkmıştır.

Bugün tarihi bir gün, devletin, milletle mu-
habbetle kucaklaştığı gün. Bugün ceberrut, 
zorba, kibirli, milletine tepeden bakan dev-
let anlayışının son kırıntılarının da ortadan 
kalktığı, şefkatli, kucaklayan, milletiyle var 
olan, güçlenen devlet anlayışının zafer ka-
zandığı gün.

Bize oy vermeyenler, onaylamayanlar, 
sevmeyenler bu seçimin mağlubu değildir. 
Bugün onlar da kazanmıştır. Gönülden ifade 
ediyorum, bugün yeni bir toplumsal uzlaşma 
sürecini hep beraber başlatalım. Eski tartış-
maları eski Türkiye’de bırakalım diyorum. 
Gerilimleri, çatışma kültürünü, sanal sorun-
ları eski Türkiye’de bırakalım diyorum”.

77 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım…

Devletin ve milletin yıldızının düne göre 
çok daha parlak olduğuna işaret eden Recep 
Tayyip ERDOĞAN “77 milyonun CUMHUR-
BAŞKANI olacağım. Gözün aydın TÜRKİYE, 
teşekkürler TÜRKİYE, Allaha emanet olasın 
TÜRKİYE” diye konuştu.

Ankara (Sivil İnisiyatif) – Seçim so-
nuçlarının açıklanmasının ardından 
AK Parti Genel Merkezi’nde yeni bir 

“balkon konuşması” yapan Recep Tayyip Er-
doğan tarihi günün önemine dikkat çekerek 
“Kardeşlerim, bugün bu seçimi kazanan sa-
dece Recep Tayyip Erdoğan değildir. Bugün 
milli irade bir kez daha kazanmıştır” dedi.

Demokrasinin, 77 milyonun, 81 vilayetin 
kazandığına dikkat çeken ERDOĞAN şunla-
rı söyledi:

“Bugün yeni Türkiye, büyük Türkiye, öncü 
Türkiye kazanmıştır. Kardeşlerim, sadece 
Türkiye değil, bugün Bağdat da, İslamabat 
da, Kabil, Beyrut, Saraybosna, İskip de ka-
zanmıştır. Şam, Halep, Humus, Hama, Gaz-
ze, Kudüs de kazanmıştır.

Ankara (Sivil İnisiyatif) - Cum-
hurbaşkanlığı seçiminde san-
dıkların yüzde 100’ünden resmi 

olmayan sonuçlara göre, yüzde 51,7’sini 
alan Başbakan Tayyip Erdoğan, 
Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı oldu.

Türkiye, cumhuriyet tarihinde ilk kez 
Cumhurbaşkanı’nı seçmek için sandık 
başına gitti. Başbakan Tayyip Erdo-
ğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Sela-
hattin Demirtaş’ın yarıştığı seçimde 
için toplam 165 bin 108 sandıkta 52 
milyon 894 bin 115 kayıtlı seçmen yer 
aldı. 

Resmi olmayan sonuçlara göre oyların 
yüzde 51,7’sini alan Tayyip Erdoğan, 
12. Cumhurbaşkanı oldu.

165 bin 108 sandıktaki resmi olma-
yan sonuçlar

Tayyip Erdoğan: % 51,70

Ekmeleddin İhsanoğlu: % 38,50

Selahattin Demirtaş: % 9,80

Şu ana kadarki sonuçlara göre, 57 ilde Erdoğan, 14 ilde İhsanoğlu, 10 ilde 
Demirtaş önde bitirdi.

Katılım düşük kaldı..

30 Mart yerel seçimlerinde toplam 52 milyon 695 bin seçmenin, resmi 
rakamlara göre, yüzde 89,15’i sandığa gidip oy kullandı. Cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinde ise yurtiçi seçmen sayısı 52 milyon 894 bin olarak 
belirlendi. Ancak yurtiçi seçmenlerin ilk verilere göre yaklaşık yüzde 77’si 
oy kullandı. Bu sonuç, bir önceki seçime göre, 13 milyon seçmenin sandık 
başına gitmediğini gösteriyor.

Cumhur BAŞKANINI seçti…
ERDOĞAN, 12. CUMHURBAŞKANI…

“Bütün kalbimle ve bütün samimiyetimle söylüyorum ki milletimiz içinde 77 
milyonun  her bir ferdi için de bu seçimin mağlubu yoktur. Milletimiz içinde 
bu seçimin kaybedeni yoktur. Kaybeden vardır, statüko kaybetmiştir. Vesayet 
bugün en büyük mağlubiyetini yaşamıştır. Kirli siyaset ve siyaset dışı güç 
odakları bugün ibretlik bir ders almıştır”.

Recep Tayyip ERDOĞAN:
Bugün YENİ TÜRKİYE, BÜYÜK TÜRKİYE, 
ÖNCÜ TÜRKİYE kazanmıştır.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek ATAMBAYEV:

“Allah Türkiye’nin yolunu açsın… 
İyilik, bereket, mutluluk versin…”
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Reminding that “12 years ago Turkey was 
weak and not able to even obtain credit or 
debt, and whose agenda was identified by 
others; but now there is a strong country, 
which assists and credits other countries”, 
Atambayev said the architects of these 
reforms was Recep Tayyip Erdoğan, the 
leader of Turkey. 

Kyrgyzstan President Atambayev said; “My 
dear brothers, May Allah protect Turkey 
and give you unity and stability”. 

Today nation’s will was reflected to the 
ballot boxes and it was Erdoğan who won 
the elections, so everyone should respect 
the results”.

Kyrgyz President Atambayev finalized his 
speech saying “May Allah open all paths 
for Turkey and give goodness, abundance 
and happiness. Long live Trkey, long live 
Turkish-Kyrgyz friendship”.

now getting along with in a very good 

way, Recep Tayyip Erdoğan said “I will 

be the PRESIDENT of all 77 million. 

Congratulations TURKEY, thank you 

TURKEY and God speed TURKEY”.

Ankara (Non Governmental 
Initiative) – Following the 
president-elected Recep tayyip 

Erdoğan’s balcony speech, Kyrgyzstan 
President Almazbek Atambayev made a 
short speech and congratulated Erdoğan.

Atambayev’s speech was applauded 
cheerfully by the crowds before the AK 
Party headquarters.

Wishing the elections would bring 
good results for Turkey and the nation, 
Atambayev said Turkey will grow and 
develop after the elections and nothing will 
be as in the past.

only Turkey who won, but it is also Baghdad, 
Islamabad, Kabul, Beirut, Sarajevo, Skopje 
who have won. Also Damascus, Aleppo, 
Homs, Hama, Gaza and Jerusalem have won.

Today we close the doors of an era and step 
towards a new one. With the rise of the 
nation to power in 3 March 2002 elections, 
the Parliament had embraced the nation.

Today all barriers between the nation and 
Çankaya have been lifted through the 
directly elected President.

Today is a historical day in which the nation 
and state embrace each other. Today is the 
day where the final remnants of the despotic, 
tyrannical state approach is removed and the 
victory day for the state perception which is 
compassionate, embracing, and empowered 
with its nation.

Those who did not vote for us, those who 
do not favor us are not the losers of this 
election. Today they also have won. I say this 
with all my sincerity; today let us start a new 
social compromise process. Let us leave the 
tensions, clash culture and virtual problems 
in the old Turkey”.

I will be the President of all 77 million 
people…

Pointing that the state and nation are 

Ankara (Non Governmental 
Initiative) – In his new “balcony 

speech” at AK Party headquarters 

following the announcement of the election 

results, Recep Tayyip Erdoğan emphasized 

the importance of this historical day and said 

“My fellows, today it is not only Recep Tayyip 

Erdoğan who wins  the elections. Today it is 

the national will, which has won once again”.

Stressing that it is the democracy, 77 million 

population and 81 provinces which is the 

winner, Erdoğan said:

“Today the new Turkey, great Turkey and 

the leading Turkey won. My fellows, it is not 

Ankara (Non Governmental Initiative) – According to the unofficial 
results from all of the ballot boxes of the presidential elections, 
Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan is elected as the 12th President 

of Turkey after getting 51,7 % of the votes.

Turkish voters elected their President for the first time in their history. 
Pm Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu and Selahattin Demirtaş were the 
candidates for the presidential elections where 52.894.115 registered voters 
were to vote in 165.108 ballot boxes. 

According to the unofficial results, Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan is 
elected as the 12th President of Turkey after getting 51,7 % of the votes.

The unofficial results from 165.108 ballot boxes:

Recep Tayyip Erdoğan: % 51,70

Ekmeleddin İhsanoğlu: % 38,50

Selahattin Demirtaş: % 9,80

According to the results obtained so far, Erdoğan lead the elections in 57 
provinces, İhsanoğlu in 14 provinces and Demirtaş in 10 provinces.

Rather low participation

In 30 March local elections officially 89.15 percent of the registered 52.7 
million voters participated. In the presidential elections, 77 percent of the 
registered around 52.9 million voters participated, which means around 13 
million voters chose not to participate to the voting.

The Public elects the PRESIDENT …
ERDOĞAN, the 12th PRESIDENT …

“I say from my heart and with all my sincerity that there is not a single loser 
among 77 million individuals of our nation. Our nation has not lost. There 
is one loser and it is the status quo. Tutelage has suffered its greatest loss 
today. Dark politics and post political powers have taken a remarkable lesson 
today”.

Recep Tayyip ERDOĞAN:
Today the NEW TURKEY, GREAT TURKEY, 
LEADING TURKEY wins.

Kyrgyzstan President Almazbek ATAMBAYEV:

“May Allah open all paths for 
Turkey; and give goodness, 
abundance and happiness …”
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