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Hasan Salih KURT

Haziran Seçimleri Yolunda Çözüm Süreci, Başkanlık Sistemi ve Yeni Anayasa Tartışmaları
Heading Towards June Electıons Along With Reconcıliation Process, Presidential System And 
New Constıtutıon Debates

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Süleyman Şah 
Türbesi ve Saygı Karakolu’nun 
yerinin değiştirilmesi amacıyla 
gerçekleştirilen operasyonu sevk 
ve idaresini gece boyunca bizzat 
takip ettiği belirtildi.

Başkent Platformu’nca Düzenlenen “Güçlü Bir Türkiye İçin 
Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi” Ana Temalı Yemekli 
Masa Toplantısına 150 Sivil Toplum Kuruluşunun Başkan 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri Katılım Sağladı...

Başkent Platformu Genel Başkanı Dr. Mustafa KURT: 

“Bugünkü STK’ların aslı Osmanlı’dır, 
Ahi Evran’dır”

President And Board Members Of 150 Non-Governmental 
Organizations Had Participated In A Bake With The Main 
Theme “New Constitution For A Powerful Turkey and 
Presidential System” Organized By Capital Platform “...

Chairman of Capital Platform Dr.Mustafa KURT: 

“The origin of the today’s NGOs is 
Ottoman, Ahi Evran”  

İlk Dönemde Obama İle Aram Çok İyiydi

Erdoğan: We were in very good terms 
with Obama at his first term

Latin Amerika seyahati dönüşü uçakta konuşan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama 
ile ilgili itirafta bulundu.

President Erdogan praat Latyns-Amerikaanse reis draai op 
vliegtuie, bely oor die Amerikaanse president Barack Obama.

Putin’e Güven Yüzde 85’le Tarihi 
Zirveye Ulaştı

Putin Reaches Historic Summit 
with 85 Percent Confidence 

Rusya Devlet Başkanı Putin'e güven yüzde 85’le 
tarihi zirveye çıktı. Yüzde 74 seçmen de hafta 
sonunda seçim olması durumunda yeniden başkan 
seçilmesi için oy vereceğini söyledi.

Russian President Putin reaches Historic Summit with 85 Percent Confidence. In case of re-election at 
the end of week 74 percent of voters said that they would vote for the elected president.

“Şimdi sizden ricam şu; lütfen bütün yayınlarınızda 
şiddete karşı seferberlik ilan edin. Bunu nasıl en 
iyi şekilde yapacağınızı siz iyi bilirsiniz. Özellikle 
kadına ve çocuğa yönelik şiddet konusunda yerel 
medyayı bir seferberliğe çağırıyorum.’’

“Now my request from you is this; Please ad 
mobilization against violence in all your publications. 
You know well how to make the best of it. I call local 
media to a mobilization on violence against particularly 
women and children. 

Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU:
“Şiddete Karşı Seferberlik Başlatıyorum”

Prime Minister Ahmet DAVUTOĞLU:
“I launches campaign Against Violence”

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’dan “Şah 
Fırat” Tebriği

Karşılaştırmalı Siyasette Vietnam Anayasası İle Türkiye Anayasasının Siyasi 
Rejimler Ve Teoriler Üzerinden Karşılaştırmalı İncelenmesi
A Comparative Study Of Vietnam Constitution And The Constitution Of Turkey 
Over Political Regime And Theories In Comparative Politics

Türkiye ile Kırgızistan Arasında Askeri Sağlık Anlaşması

Military Health Agreement between Kyrgyzstan and Turkey

Türkiye ile Kırgızistan arasında imzalanan “Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Anlaşması”, 
Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

“Agreement on Cooperation in the Field of Military Health Education” signed between 
Kyrgyzstan and Turkey was approved by the Cabinet and published in the Official Gazette.

Uluslar arası Dezavantajlılar Akademi 
Derneği’nin ilk konuğu Başkent Platformu 
Genel Başkanı  ve Kırgızistan Türkiye Fahri 
Konsolosu Dr. Mustafa Kurt oldu…
Chairman of the Capital City Platform 
and Honorary Consular of Kyrgyzstan 
to Turkey Dr. Mustafa Kurt becomes the 
first guest of International Disadvantaged 
People Academy Association …
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“Başkanlık sistemi tartış-
maları ilk kez gündeme gel-
miyor. Geçmişte Alpaslan 
Türkeş, Necmettin Erbakan, 
Turgut Özal ve hatta Süley-
man Demirel bu sistem lehin-
de görüşler beyan etmiş , bu 
konuda siyasi bir hafıza oluş-
muştur.  Özellikle uzun dö-
nem  başbakanlık yaptıktan 
sonra  Cumhurbaşkanlığına 
çıkan siyasiler, yürütmenin 
tek elde toplanması gereğini 
fark ediyorlar. Zira ülke so-
runlarının çözümü esnasında 
demokrasi içindeki uzun tar-
tışmaların ülkeye zaman kay-
bettirdiği algısı güçleniyor. Şu 
günlerde hızlı, etkin ve güçlü 
bir karar alma gücü sağlayan 
tek sistemin başkanlık sis-
temi olduğu, olmazsa olmaz 
gibi gözüküyor” dedi.

Daha sonra Av. Naile Şeker’e 
Başkent Platformu Misyonu 
çerçevesinde yapmış olduğu 
hizmetlerden ötürü “İnsa-
nı Yaşat ki Devlet Yaşasın” 
anlayışına hizmetlerinden 
dolaya plaket taktim edildi. 
Sivil toplum kuruluş başkan-
larının aile resim çektirme 
sonrası tören sona erdi.

Başkent Platformu adına 
konuşma yapan Av. Nes-
lihan Duran Kocakaya ve 
Av. Naile Şeker’in  “Yeni 
Anayasa ve Başkanlık Sis-
temi” başlıklı kamuoyu 
bilgilendirme bildirisini biz 
de gazete olarak çok önem-
siyoruz ve  sayfalarımızda 
tam metnini sizlerle payla-
şıyoruz...

projesi çerçevesinde hazırla-
dığı “Yeni Anayasa Taslağı-
nı” TBMM’ne sunduklarını 
kaydederek “bugün 150 sivil 
toplum kuruluşunun başkan-
ları ve basın mensuplarını 
bilgilendirirken, kanuyu ka-
muoyu ile paylaşmanın haklı 
gururunun ve mutluluğunu 
yaşıyoruz” dedi.

Av. Kocakaya şunları söyledi:

«Üç yıl önce TBMM, 
Türkiye›deki siyasi parti-
lere, üniversitelere, sivil 
toplum kuruluşlarına 
bir çağrı yaptı... Başkent 
Platformu olarak biz de bu 
çağrı çerçevesinde «anket 
çalışması» gerçekleştirdik. 
Ve hazırladığımız «Yeni 
Anayasa Taslağını», TBMM 
Başkanı Cemil Çiçek›in 
başkanlığında toplanan 
3 Nolu Komisyonda yazılı 
ve sözlü olarak ilgilile-
re aktardık. O gün ora-
da AK Parti, CHP, MHP 
ve DTP›nin dışında söz 
alan  Başkent Platformu 
bir Sivil Toplum Kuruluşu 
olarak üzerine düşeni layı-
kıyla yapmıştır”.

Av. Naile Şeker «2015 genel 
seçimlerinde ana gündem 
Yeni Anayasave Başkanlık 
Sistemi olacak»

Başkent Platformu Danış-
ma Kurulu Üyesi Av Naile 
Şeker  ise yaptığı değerlen-
dirmede Başkanlık sistemine 
atıfta bulunarak “Türkiye 
2015 genel seçimlerine gider-
ken seçim gündemini Yeni 
Anayasa ve Başkanlık Sistemi 
oluşturacak” dedi.

Av. Şeker, şunları söyledi:

Ankara (Sivil İnisiya-
tif) - Başkent Ulus-

lararası Barış ve Kardeşlik 
Platformu’nca düzenlenen 
“Güçlü bir Türkiye için, Yeni 
Anayasa ve Başkanlık Siste-
mi” ana temalı yemekli masa 
toplantısı 150 sivil toplum 
kuruluşunun başkan ve yöne-
tim kurulu üyelerini bir araya 
getirdi.

Protokol İş Merkezi MG 
Amade Salonları’nda gerçek-
leştirilen toplantıda açılışı 
Başkent Platformu Genel 
Başkanı Dr.Mustafa Kurt 
yaparken, Başkent Platformu 
Başkan V. Av. Neslihan Du-
ran Kocakaya ve Av. Neslihan 
Şeker “Yeni Anayasa çalış-
maları ve Başkanlık Sistemi” 
konusunda katılımcıları bilgi-
lendirdi.

Dr. Mustafa KURT «Bugün-
kü STK’ların aslı Osmanlı-
dır, Ahi Evran›dır»

Başkent Platformu Genel 
Başkanı Dr. Mustafa Kurt 
“Yeni Anayasa ve Başkanlık 
Sistemi” toplantısını açarken 
yaptığı konuşmada  Başkent 
Platformu’nun kuruluş fel-
sefesi olan “İnsanı Yaşat Ki 
Devlet Yaşasın” misyonuna 
dikkat çekerek Ahi Evran ah-
lakına sahip çıkılmasını iste-
di.

Dünyadaki sivil toplum 
kuruluşlarının Osmanlı 
İmparatorluğunun Vakıf 
anlayışından doğduğuna 
işaret eden Dr. Kurt «bugün 
adına encio veya sivil toplum 
kuruluşu dediğimiz orga-
nizasyonlar değiştirilip dö-
nüştürülmüş, STK›lar vücut 
bulmuş ve bugün bu adları 

almış kurulaşların aslı Os-
manlıdır, Ahi Evran›dır. Bu 
mirasa sahip çıkılmalıdır» 
diye konuştu.

Dr. Mustafa Kurt şunları söy-
ledi:

«Başkent Platformu olarak; 
sosyal sorumluluk bilinci ile 
her konuda olduğu gibi yeni 
anayasa konusunda da du-
yarlı davranarak toplumsal 
barışa destek vermek amacı 
ile geniş çapta araştırmalar 
ve  Anket çalışmaları ile top-
lumun beklentilerini, hassa-
siyetlerini tespit ederek, elde 
ettiğimiz veriler ışığında fikir 
üreterek, yeni Anayasa için 
rapor hazırlayıp T.B.M.M. 
sunduk. 

Türkçemizin mevcut  hali-
nin tartışıldığı bu günlerde 
bizlerde Türkiye Büyük Mec-
lis Meclisi Anayasa komisyo-
nunda yeni Anayasa yapılır-
ken özellikle yeni Anayasa’da 
Türkçenin yabancı dillerden 
arındırılması, Dil bilimcileri 
tarafından çağa uygun hale 
getirilmesi, Türkçenin geliş-
mesi, beraberinde  korunması 
için gerekli tedbirlerin alın-
masını, Türkçenin dünyada 
yaygın bir dil olmasını (İngi-
lizce gibi) BM de evrensel bir 
dil olmasını, bu hususta Yeni 
Anayasada teşvik edilmesini 
istiyoruz.”

Av. Neslihan Duran Ko-
cakaya “Hazırladığımız 
Yeni Anayasa çalışmasını 
kamuoyu ile paylaşıyoruz”

Başkent Platormu Genel 
Başkan V. Av. Neslihan Du-
ran Kocakaya ise yaptığı 
konuşmada Başkent Platfor-
munun sosyal sorumluluk 

Başkent Platformu’nca 
Düzenlenen “Güçlü Bir Türkiye 
İçin Yeni Anayasa ve Başkanlık 

Sistemi” Ana Temalı Yemekli 
Masa Toplantısına 150 Sivil 

Toplum Kuruluşunun Başkan ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri Katılım 

Sağladı...

Başkent Platformu Genel Başkanı Dr. Mustafa KURT: 

“Bugünkü STK’ların aslı Osmanlı’dır, Ahi Evran’dır”
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«The discussion for presiden-
tial system is not the first 
time in the agenda. At past 
Alpaslan Türkeş, Necmettin 
Erbakan, Turgut Özal and 
even Süleyman Demirel de-
clares their opinions in favor 
of this system and a political 
memory emerged on this. 
Especially the politicians who 
are president after a long 
time prime ministry realized 
that the execution should be 
in one hand. The perception 
is getting stronger that long 
discussions in democracy 
losses time to the country   
during the solution of the 
problems. In these days the 
only system which provides 
fast, efficient and powerful 
decision-making power is 
presidential system.”

 Later on Adv. Naile Şeker 
has been awarded with a 
plaque due to the services 
to the understanding of “let 
live people so the state live” 
within the mission of Capi-
tal Platform. The ceremony 
ended after Family picture of 
the chairmen of civil society 
organizations.

As newspapers we attach 
great importance to public 
information leaflets titled 
“New Constitution and 
Presidential System” by 
adv. Neslihan Duran Ko-
cakaya and Adv. Naile 
Şeker who speak on behalf 
of Capital Platform and we 
are sharing the full text 
with you in our pages...

presented “Draft New Con-
stitution” to the Parliament 
within the framework of the 
Project of  social responsibil-
ity  said that  “today we are 
living the honor and happi-
ness of sharing the subject 
with the public opinion while 
we are informing the chair-
men of 150 NGO’s  and the 
journalists.”

Adv. Kocakaya said these:

“Three years ago the Par-
liament made a call to 
the political parties, uni-
versities and civil society 
organizations… Upon 
this call we have made a 
“survey”. We presented 
New Constitution draft 
which we prepared to the 
Parliament met under the 
presidency of Cemil Çiçek 
as verbal and oral in the 
Commission numbered 
3. Capital Platform as a 
civil society organization 
spoke there other than AK 
Party, CHP, MHP and DTP, 
did his job adequately.”

Adv. Naile Şeker “the main 
agenda will be the new Con-
stitution and Presidential 
System in 2015 general 
election”

Capital Platform Advisory 
Board Member Adv. Naile 
Şeker   in her assessment 
referring to the the presiden-
tial system said: “the agenda 
of election will be the new 
Constitution and Presidential 
System in 2015 general elec-
tion in Turkey “.

Adv. Şeker said these:

Ankara (Civil Initia-
tive) - President and 

Board Members of 150 non-
governmental organizations 
had participated in a bake 
with the main theme “new 
constitution for a power-
ful Turkey and presidential 
system” organized by capital 
international peace and brot-
herhood platform.

The opening of the meeting 
held in Protocol Business 
Centre MG Amade Halls is 
done by Dr. Mustafa Kurt, 
Chairman of the Capital 
Platform. Deputy Chairman 
of the Capital Platform Adv. 
Neslihan Duran Kocakaya 
and Adv. Neslihan Şeker 
informed the participants 
about “New Constitution 
Works and Presidential Sys-
tem “.

Dr.Mustafa KURT: “The 
origin of the today’s NGOs 
is Ottoman, Ahi Evran”  

 Chairman of Capital Plat-
form  Dr. Mustafa Kurt in 
his opening speech in the 
meeting on  «New Constitu-
tion and Presidential System” 
noting on the motto  “let live 
state so the state live” said 
that we should preserve  the 
ethic of Ahi Evran.

Dr. Kurt pointing that civil 
society organizations around 
the world arises from the 
concept of foundation of the 
Ottoman Empire said that 
“organizations called civil so-
ciety organizations or NGO’s 
today has changed and NGO’s 
emerged and today the ori-
gin of the organizations that 

took these names is Otto-
man, Ahi Evran. This heritage 
should be preserved.

Dr. Mustafa Kurt said these:

“As Capital Platform we have 
prepared a report for the 
Constitution by producing 
new ideas under the light 
of the data which we get 
through determining the ex-
pectations and sensitivity of 
the community with a wide 
range of research and survey 
work to support peace and   
acting sensitive on the new 
constitution as well as in all 
matters of social responsibil-
ity and have presented it to 
the Parliament.

In these days the current 
state of Turkish is discussed, 
while new constitution is 
being prepared in Constitu-
tional Commission of Grand 
National Assembly we want 
Turkish to get rid of foreign 
words, Turkish to be adapted 
to the era by linguists, neces-
sary measures to be taken to 
develop and protect Turkish, 
Turkish to be  the language 
widely used over the world 
(like English), being a univer-
sal Language in US and its 
promotion in the New Con-
stitution.

Adv. Neslihan Duran Ko-
cakaya “We are sharing the 
work of new constitution 
which we prepared with the 
public opinion” 

Deputy Chairman of the 
Capital Platform Adv. Nesli-
han Duran Kocakaya in her 
speech stating that they have 

President And Board 
Members Of 150 Non-

Governmental Organizations 
Had Participated In A Bake 

With The Main Theme “New 
Constitution For A Powerful 

Turkey and Presidential 
System” Organized By Capital 

Platform “...

Chairman of Capital Platform Dr.Mustafa KURT: 

“The origin of the today’s NGOs is Ottoman, Ahi Evran”  
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Kolombiya, Küba ve Meksika’yı 
kapsayan Latin Amerika seya-
hatini planlanandan bir gün 

önce sonlandıran Cumhurbaşkanı Tay-
yip Erdoğan, uçakta gazetecilerin soru-
larını yanıtladı.

ABD Başkanı Barack Obama›yla iliş-
kileri için itirafta bulunan Erdoğan, 
«Obama›yla ilk göreve geldiği dönemde 
aram çok iyiydi. Hatta biliyorsunuz bizi 
‹Beyaz Ev› denilen yerde ailece ağırla-
dılar. Orada birebir toplantılar yaptık. 
Bütün bu görüşmelerden sonra baktık 
mesele anlayamadığım şekilde farklı 
gelişmeye başladı.» dedi.

Erdoğan’ın açıklamaları özetle şöyle:

“SİLAHLA YAPILAN DEVRİM DE-
ĞİLDİR”

Küba’da ‘2 devrimci sohbet etti’ diyorlar...

Ben de şöyle söylüyorum: En önemli 
olan halkın devrimidir. Silahlı devrim 
değil. Halk sandıkta devrim yapar ve 
onun için de mutlu olur. Yoksa silahla 
yapılan devrim, devrim değildir. Bunu 
tabii ben söyledim, Raul Castro değil.

“OBAMA’YLA İLK GÖREVE GELDİ-
ĞİM DÖNEMDE ARAM ÇOK İYİY-
Dİ...”

Küba’da ‘One minute’ ile biliniyorsunuz. 
Bu çıkışınız nasıl bulunuyor bu ülkelerde?

Nyeto (Meksika Cumhurbaşkanı) ile 
bu konuları konuştuk. Örneğin ‘Dünya 
5’ten büyüktür’ sözünü söylediğim-
de, Nyeto bunu onayladığını ifade 
etti. Meksika’nın yüzde 80 ihracatı 
Amerika’ya. Nyeto’nun başkanlığına 
da Amerika destek olmuştu. Benim de 
Obama’yla ilk göreve geldiği dönemde 
aram çok iyiydi. Hatta biliyorsunuz bizi 
‘Beyaz Ev’ denilen yerde ailece ağırla-
dılar. Orada birebir toplantılar yaptık. 
Bütün bu görüşmelerden sonra baktık 
mesele anlayamadığım şekilde farklı 
gelişmeye başladı. Biz ‘One minute’ der-
ken, ‘Allah’tan başka kimse bize başka 
bir çizgi çizdiremez’ dedik. Bu çizgi doğ-
ruysa gideriz. Ama doğru değilse kimse 
bizi zorlayamaz. Biz ‘One minute’ der-
ken kime dediğimiz belli. Bu zat (Eski 
İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres) 
bana, cumhurbaşkanı olmadan önce bir 
teklifte bulundu. ‹Burada, Batı Şeria’da 
bir yapılanmaya gideceğiz, parayı biz 
bulalım siz de inşaatta iyisiniz› dedi. Biz 
de tamam dedik, ‹Parayı siz bulun biz 
de TOKİ ile yapalım›. Tabii fazla uzun 
sürmedi, kendisi cumhurbaşkanı oldu. 
Fakat cumhurbaşkanı makamı ona fark-
lı bir hava getirdi. Ne oldu Batı Şeria 

meselesi dediğimizde ‹Görüyorsunuz 
İsrail›in işleri ile uğraşıyorum› dedi.

OBAMA’YA ÇAĞRININ GEREKÇESİ

Obama’ya çağrınızın gerekçesi neydi? Ki-
mileri bunu sert bir açıklama olarak nitele-
di. Size gelen bir bilgi üzerine mi böyle bir 
açıklama yaptınız?

Olaydan haberim vardı. Obama’ya 
yönelik sertti, yumuşaktı derseniz bil-
mem. O sizin takdiriniz. Ama bir olay 
olduysa benim muhatabım o ülkenin 
başkanıdır. Benim çağrım onlaradır. 
Sonrasında yardımcısına da seslendim. 
Bu olmaz. Mesela bu ülkede değil de 
bizim ülkemizde olsaydı sessiz kalmaz-
dık. Örnekleri var. Mesela büyükelçilik 
saldırısında biz tüm açıklamaları yap-
tık. DHKP-C ile ilgili araştırmalarımızı 
ve olayın detaylarını ABD ile paylaştık. 
Stratejik müttefiklik bunu gerektirir. 
Biz de kendilerinden aynı şeyi bekliyo-
ruz. Bir şey daha söyleyeyim: Mesela 
Ukrayna meselesi. Bunu Sayın Putin 
ile de birkaç kez görüştüm. Ülkede 5-6 
bin kiş öldü biliyorsunuz. Görüşmeler 
yapıyorlar, müzakereler yapıyorlar, 
gidiyorlar geliyorlar, yine Ukrayna’yı 
konuşuyorlar. Suriye’de 350 bin kişi 
öldü. Bu nedir diye sormayacak mıyız? 
Hâlâ Esed’le devam etme fikrindeler. 
Bir şey demeyecek miyiz? Ukrayna için 
gösterdikleri hassasiyeti aynen Suriye 
için de bekliyoruz, Mısır’da da bekliyo-
ruz. Mısır’da darbe oldu, bu ülkeler bu 
darbecileri desteklediler. Kimin eli ki-

min cebinde belli değil. Bunları konuş-
tuğunuzda yalnız kalıyorsunuz. Ama bu 
durum halklar nezdinde değil. Halklar 
nezdinde olunca karşılığını buluyor.

“BU DURUM KISKANÇLIKTAN BAŞ-
KA BİR ŞEY DEĞİL”

‘One minute’ gibi çıkışların sizi dünyada 
yalnızlaştırdığını ileri sürenler var. Ne 
dersiniz?

Dünya nezdinde yalnızlığı umursamı-
yorum. Bizim için halkın nezdinde bir 
durumdur. Cumhurbaşkanlığı seçimle-
rinde görüyoruz ki halk bizi yalnızlığa 
itmemiş. Bağrına basmış. Dünyaya bak-
tığınızda halklar nezdinde de yalnızlık 
yok. Liderler nezdinde olabilir ama bu 
durum da kıskançlıktan başka bir şey 
değil.

ÇÖZÜM SÜRECİ

Çözüm Süreci ile ilgili birkaç güne kadar 
silah bırakma çağrısının olacağı yönünde 
haberler var?

Doğrusu bu açıklamayı cuma günü bek-
liyordum. Olmadı. Doğrusu dün bugün 
böyle bir açıklama gelebilir. Ama bili-
yorsunuz uygulama önemlidir. Geçen 
Nevruz’da da yaptılar açıklamayı ama 
uygulamadılar. Biliyorsunuz Habur’u 
da açtığımızda biz barış ve kardeşlik 
için yapmıştık, bunu onlar şova çevirip 
lehlerine kullanmak istediler. Bunu 
uygulamada göstermeleri lazım, tüm 
Türkiye’nin buna, bu kardeşliğe, bir-
likteliğe ihtiyacı var. Başarılırsa bunun 
huzuru tüm Türkiye’yi etkiler. 78 mil-
yon bu huzurdan nasibini alır. Diyoruz 
ki biz niye 11 bin dolarda kalalım. Bunu 
25 binlere çıkarmamız lazım. 

Erdoğan: İlk Dönemde 
Obama İle Aram Çok İyiydi
Latin Amerika seyahati dönüşü uçakta konuşan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama 
ile ilgili itirafta bulundu.
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Cuba. How they see your stance in these 
countries?
We discussed these issues with Mr. 
Nyeto (Mexican President). When I 
told him “world is bigger than 5” he 
said he approves this. Eighty percent of 
Mexico’s exports is made to the US, and 
it was the US who supported Nyeto’s 
presidency. I was also in very good 
terms with Obama when he was first 
elected.  You know they also welcomed 
us at the White House as a family. We 
held one to one meetings. After all this 
I saw the issue diverting into another 
way, which I did not understand. When 
we said “one minute” we meant “no 
one but Allah can draw our route”. 
If the route is right we follow it, 
otherwise no one can force us to follow 
this route. It is clear who we have 
addressed when saying “one minute”. 
This person (former Israeli president 
Shimon Peres) made me an offer before 
taking the presidential position; “we 
will restructure the West Bank; we will 
provide finance and you are good at 
construction”. We approved this offer 
and told him “you find the funds and 
we will construct via TOKİ”. Then he 
became the president after a short 
while but he started acting differently 
after this position. When I asked him 

Returning one day earlier than 
planned from his Latin America 

visit covering Colombia, Cuba and 
Mexico, President Recep Tayyip 
Erdoğan spoke with the journalists at 
the presidential airplane.

Speaking about his relations with the 
US President Barack Obama, Erdoğan 
said “We were in very good terms with 
Obama when he was first elected. You 
know they also welcomed us at the 
White House as a family. We held one 
to one meetings. After all this I saw the 
issue diverting into another way, which 
I did not understand”.

Erdoğan briefly said:
“WHAT IS MADE WITH ARMS IS 
NOT REVOLUTION”
They say “two revolutionists talked” in 
Cuba...
However I say; the important one is the 
revolution of the people, not the armed 
revolution. People make revolution 
at the ballot boxes and fell happy for 
that. What is made with arms is not 
revolution. This was what I said, not 
Raul Castro.

“WE WERE AT VERY GOOD TERMS 
WITH OBAMA AT HIS FIRST 
TERM...”
You are known with your  ‘One minute’ in 

about the West Bank issue, he replied 
me “you see I am busy with the affairs 
of Israel”.
REASON FOR THE CALL TO OBAMA
What was the reason for you call to 
Obama? Some considered this as a harsh 
statement. Did you make it upon some 
information you have received?
I was aware of the incident. It is up 
to you to decide whether it was a 
harsh statement or not. If there is an 
incident my addressee is the president 
of that country. Then I addressed the 
vice president. If this incident had 
taken place in my country I would 
not have remained silent. There are 
samples. For instance when the US 
embassy was attacked we made all the 
necessary statement. We shared all 
the findings regarding the DHKP-C 
and developments with the US. This is 
required by being a strategic ally. We 
expect the same from them. One more 
thing; the Ukraine issue. I discussed it 
a few times with president Putin. You 
know 5-6 thousand people died there. 
They are talking negotiating and keep 
talking about Ukraine. 350 thousand 
people died in Syria, are we not going 
to talk about it? They still think to 
continue with the Assad regime. We 
expect the same sensitivity for Syria, 
which they now show for Ukraine. 
We expect it also for Egypt. You know 
that a coup took place there and they 
supported the perpetrators of the 

coup in Egypt. There are very complex 
relations. When we talk about these we 
remain lonely but not by the people. 
Our attempts find a respond among the 
people.
“THIS IS NOTHING BUT 
JEALOUSY”
There are claims that issues like ‘One 
minute’ have isolated you in the world. 
What do you think?
I do not care about loneliness. What 
is important for us is the view of the 
people. We see at the presidential 
elections that the people have not 
isolated us but in contrast they have 
embraced us. We are not isolated 
among the people of the world. Maybe 
this is true among the leaders but this 
is nothing but jealousy.

RECONCILIATION PROCESS
There are news that soon there will be a 
call to lay down arms for the reconciliation 
process.
In fact I was expecting this statement 
on Friday but it did not happen. Such 
a statement might come in a day or 
two. As you know the implementation 
is more important. They made this 
statement last year at the Newruz 
feast but they did not implement it. 
You know we had opened the Habur 
border for peace and brotherhood 
but they turned it to show for their 
benefit. They have to show us the 
implementation; the whole country 
needs this brotherhood and unity. If we 
achieve, this will have impacts on the 
whole country and 78 million people. 
We say why should we stay at 11,000 
US Dollars for GDP? We should increase 
it to 25,000 USD. 

Erdoğan: We were in very good 
terms with Obama at his first term
President Erdogan praat Latyns-Amerikaanse reis draai 
op vliegtuie, bely oor die Amerikaanse president Barack 
Obama.
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Ülke yavaş yavaş Haziran ayın-
daki seçimlere endeksli bir 

gündeme girmeye başladı.
Partilerde seçim hazırlıkları artık 
gündemin tek maddesi haline ge-
liyor.
Son günlerde bir de bürokraside 
başlayan müthiş bir istifa furyası 
var.
Son gelen rakamlara göre bürokra-
side istifaların sayısı 500’ü geçmiş 
durumda.
Bu aslında siyasetin gidişi açısın-
dan pek hayra alamet bir gelişme 
değil.
Siyaseti siyasetçilerin ve sıradan 
halk kitlelerinin elinden alıp bü-
rokrasinin hâkimiyet alanına sok-
mak demokrasinin ruhuna terstir.
Elbette bürokratların da siyasete 
aday olma hakkı vardır.
Ama artık günümüzde olduğu gibi 
bürokrasiyi siyaset için bir sıçra-
ma tahtası olarak gören anlayış 
gitgide yerleşmeye kökleşmeye 
başlamıştır.
Halkın iradesini yansıtması gere-
ken meclis, adeta bir emekli bü-
rokratlar kulübüne döndürülmek 
istenmektedir.
Bu konuda karar alıcı makamda 
olanların bu gidişata müdahale 
etmeleri, siyaseti siyasetçilere ve 
halka bırakmak için bu bürokra-
siden siyasete atlama furyasına el 
koymaları gerekirdi.
Ancak bugün gelinen noktada 
böyle bir müdahalenin olmadığı 
görülüyor.
Şu aşamadan sonra yapılacak en 
uygun hareket, gerçekten mecliste 
olmasında fayda görülen, hükü-
metin çalışmalarında el kaldırıp 
indirme dışında bilfiil aktif biçim-
de yer alabilecek bürokratların 
(Hakan Fidan gibi) seçilerek geri 
kalanlarına “ilginize teşekkür ede-
riz” diyerek siyaset kapısını kapat-
mak olmalıdır.
Bu seçimde gündemi birkaç temel 
konu belirleyecek:
Çözüm süreci, başkanlık sistemi 
ve yıllardır bir türlü yapamadığı-
mız yeni anayasa.

Çözüm süreci
Çözüm süreci, geçtiğimiz aylarda 
yaşanan 6-7 Ekim olayları ve Cizre 
provokasyonu gibi çeşitli yol kaza-
larında hırpalandıktan sonra son 
dönemlerde tekrar rayına oturdu.
Önümüzdeki dönemde çözüm 
sürecinin mimarlarından Hakan 
Fidan’ın mecliste ve büyük bir 
ihtimalle de hükümette yer alacak 
olması sürecin geleceği açısından 
olumlu bir işarettir.
Yakın zamanda, eğer daha önce-
kilere benzer yol kazaları yaşan-

mazsa, çözüm sürecinde önemli 
gelişmelere şahitlik edebiliriz.

Yeni anayasa
Ülke olarak 2002’den bu yana güç-
lü bir tek parti iktidarı ile yönetil-
memize rağmen yeni anayasaya 
bir türlü kavuşamadık.
Çeşitli sebepler ve gerekçelerle 
anayasa çalışmaları hep akim kal-
dı.
Demokrasiye yeni adım atan ül-
keler bile kısa süre içinde yeni 
anayasalarını hazırlarken biz hala 
başladığımız noktada duruyoruz.
Geniş tabanlı mutabakat temelin-
de bir anayasa hazırlanmasının 
mümkün olmadığını daha önce 
defalarca belirtmiş ve bu noktada 
iktidarın asgari müştereklerde bu-
luşabileceği bir partiyle bir araya 
gelerek bu işi çözmesi gerektiğini 
yazmıştım.
Ancak olmadı; bu dar tabanlı mu-
tabakat da sağlanamadı.
Şimdi Haziran seçimleri sonrası 
oluşacak meclis tablosunu bekle-
yeceğiz.
Eğer AK Parti tek başına anaya-
sayı değiştirme ya da en azından 
referanduma götürmeye yetecek 
çoğunluğa ulaşabilirse bir şansı-
mız var demektir.
Yoksa en az bir dönem daha darbe 
anayasasına mahkûmiyet devam 
edecek.

Başkanlık sistemi
Hükümet sistemine ilişkin tartış-
malar uzun bir süredir Türkiye’nin 
öncelikli siyasal gündem maddele-
rinden birini oluşturuyor.
Aslında bu tartışmalar şu sıralar 
yoğunlaşmış olsa da Türkiye için 
yeni değil.
Tarihsel açıdan bakıldığında, bu 
tartışmalar yaklaşık bir buçuk 
asırdır devam etmektedir.
1876’da başlayan Birinci Meşru-
tiyet dönemi ile birlikte ülke ilk 
defa parlamenter hükümet siste-
mi ile tanıştı.
1908’de yapılan değişikliklerle 
birlikte klasik parlamenter sistem 
tüm unsurlarıyla anayasa metnine 
yerleştirildi.
Bu değişiklik sonucu bir tarafta, 
siyaset dışı olmasına ve sorum-
suzluğu devam etmesine rağmen, 
yetkisiz bir padişah, diğer tarafta 
ise seçimle işbaşına gelen parla-
mentonun içinden çıkmış yetkili 
ve sorumlu bir hükümet vardı.
İki başlı yürütmeyi esas alan bu 
sistem tipik İngiliz parlamenter 
monarşisidir.
Aslında teoride sorunsuz işleme-
sine rağmen, bu sistem istikrarsız 
hükümetler ve kaotik bir yürütme 
gücünü de beraberinde getirdi.

Çünkü padişah siyaset dışında 
kaldığı için partiler üstü kalmayı 
başarabiliyordu.
Oysa bu sistemin içine güçlü bir 
siyasi figürü cumhurbaşkanı ola-
rak yerleştirdiğinizde karşınıza 
hükümet ile cumhurbaşkanı ara-
sında yaşanan bir güçler savaşı 
çıkar.
Cumhuriyetin ilanı ile birlikte sis-
temin temel figürü olan Mustafa 
Kemal, parlamenter sistemlerdeki 
‘yetkisiz’ ve ‘sorumsuz’ cumhur-
başkanlığı koltuğuna oturdu ve 
siyasetin ve sistemin tek belirleyi-
cisi haline geldi.
1961 Anayasası ile birlikte, parla-
menter sistemin gerektirdiği iki 
başlı bir yürütme mekanizması 
oluşturuldu.
1961 seçimleri ile başlayıp 12 
Eylül 1980 tarihine kadar devam 
eden süreçte, bir yandan istikrar-
sız hükümetler ve koalisyonlar söz 
konusu olmuş, diğer yandan da bu 
anayasanın öngördüğü vesayetçi 
yapı ve kurumlar nedeniyle yürüt-
me çok başlı bir pozisyon sergile-
miştir.
1982 Anayasası da özü itibariyle 
aynı yapıyı sürdürdü.
Çünkü önce 1961 ve sonra 1982 
Anayasalarını hazırlayanlar, bu 
yapının devamını, anayasa metni-
ne yerleştirdikleri kurumlar aracı-
lığıyla sağladılar.
Özellikle 1961 Anayasası bu an-
lamda oldukça kalıcı etkiler bırak-
mıştır.
Aslında bazı kesimlerin ısrar-
la gündeme getirmeye çalıştığı 
“1961 anayasası şu ana kadar ha-
zırlanan en demokratik ve özgür-
lükçü anayasadır” tezi bir aldat-
macadan başka bir şey değildir.
Bu anayasaların hazırladığı ortam 
neticesinde ülke hükümet gücün-
den yoksun bir pozisyona soku-
larak ve halkın seçtiği siyasi oto-
ritenin karar alması engellenerek 
ülkede bir kaos ortamı oluşması 
sağlandı.
Benzer sorunlar 1990’larda da 
yaşandı.
Parçalanmış parlamento yapısı, 
uzlaşamayan siyasi partiler, zoraki 
kurulan koalisyonlar ve istikrarsız 
hükümetler bu dönemin kaderi 
olmuştur adeta.
2002’den bu yana güçlü bir hükü-
met olduğu için çift başlılıkla ilgili 
sorun pek göze batmıyor (2002-
2007 arası Ahmet Necdet Sezer’in 
cumhurbaşkanlığı dönemi hariç) 
olsa da güçsüz hükümetlerin ve 
koalisyonların olduğu dönemlerde 
sorun tüm açıklığıyla ortaya çıkı-
yor.
Bu da siyasi ve ekonomik istikrar-
sızlığa yol açmakta.

1960 darbesi ile 1980 darbesi 
arasındaki dönemde 20 hükümet 
kurulmuştur; ortalama hükümet 
ömrü bir senedir.
1990’lı yıllara gelirsek; 1991 yı-
lından 2002 yılındaki seçimlere 
kadar geçen 11 yılda toplam 9 
hükümet kurulmuştur; yani orta-
lama hükümet ömrü bir yılın biraz 
üzerindedir.

Başkanlık sistemi ülkeyi böler 
mi?
Başkanlık sistemine ilişkin tartış-
malarda öne çıkan argümanlardan 
birisi de başkanlık sisteminin fe-
deral yapıyı gerektirdiği ve bunun 
da Türkiye’yi böleceği endişesidir.
Ancak burada hükümet sistemi 
ile devlet sistemi kavramlarını 
karıştırılmakta ya da bilerek konu 
saptırılmaktadır.
Başkanlık sistemi bir hükümet sis-
temidir, federasyona dayalı eyalet 
sistemi ise bir devlet sistemidir.
Örnek vermek gerekirse, bizdeki 
gibi parlamenter sistemle yöne-
tilen bazı ülkeler federatif devlet 
modelini esas alırken (Almanya), 
hükümet sistemini başkanlık 
(veya krallık) olarak belirleyen 
ama devlet modeli olarak federas-
yonu seçmeyen (İskandinav ülke-
leri gibi) ülkeler de mevcuttur.
Yani sonuç olarak federal yapı, 
başkanlık sisteminin doğal bir so-
nucu değildir.
Bazı kesimler de başkanlık siste-
mini tartışmayı “cumhuriyetin 
kazanımlarını” kaybetmek olarak 
göstermeye çalışmaktadırlar.
Parlamenter sistem ya da diğer 
sistemlerin her toplumda aynı 
sonuçları vermeleri beklenmez.
Her ülke kendi şartlarına göre hü-
kümet sistemi seçebilir.
Başlangıçta yapılan bir tercihin 
değiştirilmesi çabası bir ülkeyi 
bölmez.
Elbette her sistemin artıları ve 
eksileri mevcuttur.
Yani Cumhuriyet bu sistem üze-
rine bina edildi diye ilelebet bu 
sistemde ısrar etmenin bir anlamı 
ve mantığı yoktur.
Şu anda güçlü bir iktidar ve 
iktidarla uyumlu seçilmiş bir 
cumhurbaşkanı olduğu için or-
tada sorun yok gibi görünse de 
2002-2007 arasındaki hükümet-
cumhurbaşkanı uyuşmazlığı ve 
1990’lı yıllardaki zayıf koalisyon-
lar ile 1980 öncesi yaşanan kaotik 
siyasi ortam, bu sistemin neden 
artık gerekli olduğunu açıklayan 
en iyi örneklerdir.

Muhammet İkbal 
SAYLIK

HAZİRAN SEÇİMLERİ YOLUNDA ÇÖZÜM 
SÜRECİ, BAŞKANLIK SİSTEMİ VE YENİ 
ANAYASA TARTIŞMALARI
Şu anda güçlü bir iktidar ve iktidarla uyumlu seçilmiş bir cumhurbaşkanı olduğu için ortada sorun yok 
gibi görünse de 2002-2007 arasındaki hükümet-cumhurbaşkanı uyuşmazlığı ve 1990’lı yıllardaki zayıf 
koalisyonlar ile 1980 öncesi yaşanan kaotik siyasi ortam, bu sistemin neden artık gerekli olduğunu 
açıklayan en iyi örneklerdir.
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The country has slowly entered 
the course of the general elec-

tions scheduled for June 2015.

The political parties are getting set 
for the elections ahead.

Currently there has been a huge of 
resignations from bureaucracy to 
join the political stage; last figures 
show that the number has reached 
700.

This in fact not a desirable situa-
tion for the future of politics be-
cause putting the politics under the 
dominancy of bureaucracy rather 
than politicians and the people 
contradicts with the essence of de-
mocracy.

It is true that like every other citi-
zen, bureaucrats have the right to 
be involved in the political stage.

However seeing bureaucracy as a 
stepping stone for the politics is 
nowadays becoming settled very 
deeply.

The parliament, which is aimed to 
reflect the will of the people is al-
most to become a club for retired 
bureaucrats.

It is expected that the decision 
makers interfere and halt such a 
flow from bureaucracy to politics, 
which seems that they have not 
achieved so far.

What should be done at this point 
is to decide to select only a few bu-
reaucrats who can really contribute 
to the government (like intelligence 
chief Hakan Fidan) apart from rais-
ing hands up and down, and thank 
the others for their interest.

This election campaign will focus 
on three main topics namely the 
reconciliation process, presidential 
system and the new constitution, 
which we have not managed to 
write since many years.

Reconciliation process

Despite some road accidents like 
the 6-7 October events and the Ciz-
re provocations, the reconciliation 
process is once again back in track.

The presence of Hakan Fidan as one 
of the architects of the process at 
the parliament, and most probably 
in the new government in the new 
term is a positive sign for the fu-
ture of the reconciliation process. 

Fidan, who is the key actor of the 
process on behalf of the bureau-
cracy now, will be representing 
the political body in the upcoming 
stage of the reconciliation process, 
which is likely to move to the politi-
cal stage.

If we do not witness road accidents 
similar to those mentioned above 
we will be seeing very important 
achievements on the reconciliation 
process.

New constitution

Although we are being ruled by a 
powerful single party government 
since 2002, we have still not writ-
ten a brand new constitution.

The attempts to write a new consti-
tution always failed due to different 
reasons. 

Even countries who have just 
stepped into democratic system 
have completed their process of 
new constitution; we are still stand-
ing at the middle of nowhere in this 
process.

I have written a few times in the 
past that in Turkey it would not be 
possible to draft a new constitution 
with a wide consensus since it is 
difficult to unite political parties on 
a common basis and suggested that 
a narrower constitution should be 
sought for such an achievement.

However this also did not happen.

Now we will have to wait for the 
formation of the new parliament 
after the June elections.

If the AK Party will get the majority 
to draft a new text or at least take 
it before the public in a referendum 
then we will have the chance.

Otherwise for at least one more 
term we will postpone our hopes of 
having a new democratic constitu-
tion.

Presidential system

Debates on the governmental sys-
tem are among the priority issues 
in the agenda in this country for a 
long time.

Even though the debate is hot 
nowadays, it is not a new one for 
Turkey.

In the historical context, it is possi-
ble to date back the debates on the 
governmental system to one and a 
half century before.

The country first met the parlia-
mentary government system with 
the First Constitutional Monarchy 
(Meşrutiyet) period, which started 
in 1876.

The government system was re-
designed in 1908; and thus the 
classical parliamentary system was 
inserted into the constitution text 
with all its segments.

This meant existence of a Sultan, 
who was excluded from politics and 
remained with limited authorities 
on one hand, and an authorized 
and responsible elected govern-
ment came out of a parliament on 
the other hand.

This system, which was based on 
two-headed execution, is a typical 
British parliamentary monarchy.

In fact, although this system 

worked without any problems in 
constitutional terms, this system 
has brought unstable governments 
and a chaotic execution power.

With the foundation of the Re-
public, the “unauthorized and ir-
responsible” presidential seat of the 
parliamentary system was occupied 
by Mustafa Kemal Paşa, who was 
the dominant component of the 
system.

With the constitution of 1961, a 
dual governing mechanism was es-
tablished as required by the parlia-
mentary system.

In this process, which began with 
the elections of 15th October 1961 
and ended in 12th September 1980, 
there have been unstable govern-
ments and coalitions together with 
tutelary structures and institutions 
foreseen by the constitution, which 
formed a system with multi heads.

The Constitution of 1982 resumed 
the same structure.

The Constitutions of 1961 and 
1982 aimed continuation of this 
system through inserting institu-
tions to the constitution text to 
continue the existence of this sys-
tem.

Especially the Constitution of 1961 
has left permanent marks on this 
aspect.

The argument that some groups 
bring forth that “1961 Constitution 
is the most democratic one drafted 
in this country” is nothing but an 
attempt to mislead the people.

As a result of these constitutions, 
the country was put in a situation 
deprived of executive power; the 
legally elected political authority 
was obstructed from taking healthy 
decisions, and a non reliable gov-
ernment model was formed.

Similar problems were seen in the 
1990s.

Manipulation efforts on the gov-
ernment, divided parliamentary 
structure, political parties not 
managing to reconcile, coalitions 
formed around weak governmental 
programs and unstable govern-
ments have been the faith of this 
period.

Due to having a strong government 
in power since 2002 we have not 
witnessed problems about the dual 
system except the period between 
2002 and 2007 when A.Necdet 
Sezer was the president.

However the problem appears very 
clearly when weak governments or 
coalitions are in power, which leads 
to political and economic instabil-
ity.

20 governments were established 
during the 20 years between 1960 

and 1980 coups, which means a 
government was established every 
single year.

Coming to the 1990s; from 1991 
until 2002, 9 governments have 
been established in 11 years; the 
average lifespan of a government is 
slightly above one year.

Will the presidential system di-
vide the country?

Looking at the debates on the 
presidential system, we see various 
elements in the front line. The first 
one is the concern that the federal 
system is required by the presiden-
tial system and that this will divide 
Turkey. However there is a mislead-
ing here based on confusing the 
government system with the state 
system.

Presidential system is a governing 
system whereas federative system 
is a state system.

For instance some countries gov-
erned with the federal system simi-
lar to ours have preferred federal 
state system (Germany) while there 
are countries who prefer presiden-
tial (or royal) system for governing 
but have not chosen federal system 
(like Scandinavian countries).

In other words, federal system is 
not a natural outcome of the presi-
dential system.

There are also some groups trying 
to introduce the presidential sys-
tem as a challenge to the “achieve-
ments of the Republic”.

It is not expected that all systems 
give the same result in every coun-
try because none of them are abso-
lute and universal.

Each country can make a choice 
based on their conditions.

Revising or changing a priorly se-
lected system will not divide that 
country.

Each system has advantages and 
disadvantages naturally.

There is no meaning or logic to in-
sist on a single system only because 
the Republic was built on that par-
ticular system.

Since there is a powerful government 
and an elected president working in 
harmony with the government now, it 
appears there is not any problem with 
the current system but recalling the 
problems seen between the govern-
ment and the president in the period 
of 2002-2007, the weak coalitions of 
the 1990s and the chaotic political 
situation in the pre 1980, we will have 
enough clues on why the presidential 
system is necessary.

Muhammet İkbal 
SAYLIK

HEADING TOWARDS JUNE ELECTIONS ALONG 
WITH RECONCILIATION PROCESS, PRESIDENTIAL 
SYSTEM AND NEW CONSTITUTION DEBATES
Since there is a powerful government and an elected president working in harmony with the government 
now, it appears there is not any problem with the current system but recalling the problems seen between the 
government and the president in the period of 2002-2007, the weak coalitions of the 1990s and the chaotic 
political situation in the pre 1980, we will have enough clues on why the presidential system is necessary.
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Rusya (Sivil inisiyatif)- Rusya 
Kamuoyu Araştırma Şirketi’nin 

yaptığı çalışmaya göre, Rusya Dev-
let Başkanı Vladimir Putin’e güven 
yüzde 85’le tarihi zirveye çıkarken, 
yüzde 74 seçmen de hafta sonunda 
seçim olması durumunda yeniden 
başkan seçilmesi için oy vereceğini 
söyledi.

GÜVENMEYENLERİN SAYISI 
YÜZDE 7 KALDI

Şubat 2014’de vatandaşların Putin›e 
güveni yüzde 75’i bulurken, yeni 
dönemde başkan olması için oy ve-
receğini açıklayanların oranı yüzde 
45’de kalmıştı. Putin›e oy vereceğini 
açıklayanların oranı 2008›de yüzde 
60 ile en yüksek seviyeye ulaşmıştı. 
Rus lidere güvenmeyenlerin oranı ise 
yüzde 7›de kaldı.

DİĞER POLİTİKACILARIN REY-
TİNGLERİ DEĞİŞMEDİ

Rusya’da diğer politikacıların rey-
tingleri ise bir yıl içinde değişmedi. 
Halkın yüzde 5’i hafta sonunda 
seçim olması durumunda aşırı sağcı 
Liberal Demokrat Parti lideri Vla-
dimir Jirinovski’ye başkan olması 
için oy vereceğini açıkladı. Komünist 

Parti lideri Genadi Zyuganov yüzde 
4 destek bulurken, Sivil Platform 
kurucusu milyarder iş adamı Mihail 
Prohorov›a destek yüzde 1›de kaldı.

SEÇMEN ÜLKEYİ EKONOMİK 
KRİZDEN ÇIKARACAĞINI DÜŞÜ-
NÜYOR

Rusya Sosyo-Ekonomik ve Siyasal 
Araştırmalar Merkezi Başkanı Dmitri 
Badovskiy, Putin’e desteğin artma-
sında Ukrayna krizinde elde ettiği 
güçlü pozisyon ve diplomatik başarısı 
ile ilgili olduğunu söyledi. Putin’e 
desteğin artmasında en önemli fak-
törlerden biri de mevcut ekonomik 
krizden ülkeyi çıkaracak ve yeniden 
istikrara götürecek isim olarak görül-
mesi.

Araştırma Rusya’nın 204 yerleşim 
biriminde 3 bin kişi ile görüşülerek 
gerçekleştirildi.

İsrail ( Sivil İnisiyatif )- İsrail Merkezi Seçim 

Komitesi, Arap asıllı İsrail vatandaşı milletvekili 

Hanin Zuabi›nin, bu yılın Mart ayında yapılacak 

genel seçimlerdeki adaylığının düşürülmesi yönün-

deki talebi onayladı. 

İsrail radyosunun haberine göre, söz konusu karar, 

27 onay ve 6 red ile kabul edildi.

Filistinli İsrail vatandaşı Zuabi’nin söz konusu ka-

rarla ilgili olarak İsrail Yüksek Mahkemesi’ne itiraz-

da bulunabileceği belirtildi. 

Karara ilişkin gazetecilere açıklama yapan Zuabi, 

«Seçim komitesinden bir beklentim yoktu zaten. O, 

siyasi bir komite» dedi.

Zuabi’nin mensubu olduğu «Birleşik Arap Listesi» 

de yaptığı yazılı açıklamada, kararın, İsrail vatanda-

şı Filistinlilerin iradesini hedef alan «ırkçı bir karar» 

olduğunu ifade etti.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud 

Partisi ile Dışişleri Bakanı Avigdor Liberman›ın 

kurduğu Evimiz İsrail Partisi, Mart ayında yapıla-

cak parlamento seçimlerinde Zuabi›nin adaylığının 

düşürülmesi yönünde talepte bulunmuştu. Partiler, 

Zuabi›nin «terörü desteklediğini” iddia ederek böyle 

bir talepte bulunduklarını belirtmişti.

İsrail’in 8,5 Milyonluk nüfusununun yaklaşık 2 mil-

yonunu 1948 işgali sonrası yurtlarında kalan İsrail 

vatandaşı Filistinliler oluşturuyor.

İsrail’de Arap 
milletvekiline 
seçim engeli
İsrail Merkezi Seçim Komitesi, Arap 
asıllı İsrail vatandaşı milletvekili 
Hanin Zuabi›nin, bu yılın Mart 
ayında yapılacak genel seçimlerdeki 
adaylığının düşürülmesi yönündeki 
talebi onayladı.

Putin’e Güven Yüzde 85’le 
Tarihi Zirveye Ulaştı

Rusya Devlet Başkanı 
Putin'e güven yüzde 

85’le tarihi zirveye çıktı. 
Yüzde 74 seçmen de hafta 

sonunda seçim olması 
durumunda yeniden 

başkan seçilmesi için oy 
vereceğini söyledi.

alanında görev öncesi eğitimler, sağlık lojistiği, askeri 
sağlık kurumlarının kurulması gibi çeşitli alanlarda 
işbirliği yapılması öngörülüyor.

Türkiye adına Genelkurmay Başkanlığı, Kırgızistan 
adına Savunma Bakanlığı’nın yetkilendirildiği an-
laşmayla iki ülke arasındaki işbirliğinin müşterek 
bilimsel araştırmalar, tıp teknolojisi alanında sergi ve 
sempozyumlara katılım ve karşılıklı ziyaretlerle kuv-
vetlendirilmesi amaçlanıyor. 

Ankara ( Sivil İnisiyatif ) - Türkiye ile Kırgızis-
tan arasında imzalanan “Askeri Sağlık Alanında 

Eğitim ve İşbirliği Anlaşması”, Bakanlar Kurulu tara-
fından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bişkek’te 24 Eylül 2014’te imzalanan ve Dışişleri 
Bakanlığı’nın yazısı üzerine onaylanan anlaşma kap-
samında; personel, malzeme, teçhizat, bilgi ve tecrübe 
değişimini hususlarında işbirliği yapılacak.

Anlaşmayla askeri tıp fakültesi eğitimi, askeri sağlık 

Türkiye ile Kırgızistan Arasında 
Askeri Sağlık Anlaşması
Türkiye ile Kırgızistan arasında imzalanan “Askeri 
Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Anlaşması”, 
Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Resmi 
Gazete’de yayımlandı.
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Russia (Civil Initiative)-  
According to the research 

done by Russian Public Research 
Institution, while confidence to 
Vladimir Putin reaches to top 
with 85 percent,  in case of re-
election at the end of week 74 
percent of voters said that they 
would vote for the elected presi-
dent.

THE NUMBER OF DISTRUST 
STAYED 7 PERCENT 

In February 2014 the confidence 
of citizens to Putin was around 
75%, the number of the people 
who explain that they will vote 
for him to be president was 45%. 
The number of people who said 
that they will vote for Putin was 
at the highest level with 60% in 
2008. The ratio of the people who 
are not thrust to Russian leader 
was at 7%.

RATING OF THE OTHER POLI-
TICIANS DID NOT CHANGE

Rating of the other politicians did 
not change in a year.  5% of the 
people explained that they will 
vote for extreme right Vladimir 
Jirinovski to be president in case 
of an election at weekend. While 
communist party leader Genadi 
Zyuganov has 4% support, sup-

port for Mihail Prohorovfounder 
of Civil Platform and a billionaire 
businessman stayed at 1%.

VOTERS THINK THAT THEY 
WILL TAKE THE COUNTRY 
OUT OF ECONOMIC CRISIS

Dmitri Badovskiy, Head of Rus-
sian Socio-Economic and Politi-
cal Research Center said that the 
reason for increasing support to 
Putin is his strong position in 
Ukrainian Crisis and his diplo-
matic success. One of the most 
important factors for increasing 
support to Putin, he is seen as a 
name that will take the country 
out of current economic crisis and 
bring stability again.

Research has been done in 204 
settlements by talking to 3 thou-
sand people.

Israel ( Civil Initiative )- Israel Central 
Election Committee has upheld the request to 

dismiss the candidacy of Hanin Zuabi, Israel citizen 
of Arab-born MP in the general elections to be held 
in March this year.

According to the broadcasting of Israel radio, so 
called decision accepted with 27 approvals and 6 
refusals.

It is said that Zuabi Israel citizen of Palestinian-
born in respect of the said decision may appeal to 
the Israeli Supreme Court.

 Zuabi who makes a statement to reporters about 
the decision; “I have already no expectation 
from the selection committee. It is a political 
committee,” he said. 
“United Arab List” which Zuabi is a member   in 
its written statement said that decision is “a racist 
decision” aimed at the will of the Palestinian 
citizens of Israel.

Likud Party under the  leadership  Prime Minister 
Binyamin Netanyahu, Israel Our Home Party 
established by Foreign Minister Avigdor Liberman 
had made the request for the dismissal of Zuabi’s 
candidacy in the parliamentary elections in March. 
Parties by claiming Zuabi “supported terror “did 
such a request.

About 2 million of Israel’s populations out of 8.5 
million are Israel citizens of Palestinian- born 
remaining in the country after 1948 occupation. 

 Election barrier 
to Arab MP in 
Israel
Israel Central Election Committee 
has upheld the request to dismiss 
the candidacy of Hanin Zuabi, 
Israel citizen of Arab-born MP in 
the general elections to be held in 
March this year.

Putin Reaches Historic Summit 
with 85 Percent Confidence 

Russian President 
Putin reaches Historic 

Summit with 85 Percent 
Confidence. In case of re-

election at the end of week 
74 percent of voters said 
that they would vote for 

the elected president.

fields such as military medical training, pre-mis-
sion training in military health, health logistics, 
the establishment of military health institutions 
is foreseen.

With the agreement, Chief of Staff on behalf of 
Turkey, Department of Defense on behalf of Kyr-
gyzstan were  authorized It is aimed the strength-
ening  of the cooperation between the two 
countries  through joint scientific researches  par-
ticipation in exhibitions and symposiums in the 
field of medical technology  and   mutual visits.

Ankara (Civil Initiative) - “Agreement on 
Cooperation in the Field of Military Health 

Education” signed between Kyrgyzstan and Tur-
key was approved by the Cabinet and published in 
the Official Gazette.  In the context of the agree-
ment signed in September 24, 2014 in Bishkek 
and ratified on the text of the Ministry of Foreign 
Affairs; Cooperation will be made in the matters 
of personnel, materials, equipment, information 
and experience exchange.

With the Agreement, cooperation in various 

Military Health Agreement 
between Kyrgyzstan and Turkey
“Agreement on Cooperation in the Field of Military 
Health Education” signed between Kyrgyzstan and 
Turkey was approved by the Cabinet and published 
in the Official Gazette.
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kün olur mu?’  sorusunu  tartışmak 
ve analiz etmek akademik araştırma  
açısından gerekli olabilir.

Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti’nin 
Tek Partili Yönetimde olmasını yine 
teorik yaklaşımlarla incelediğimizde 
Geddes’e göre diktatörlük türü;Bir 
rejimde muhalif partiler yasaklan-
mışsa, devamlı olarak yürütmede 
hep aynı kitle üzerinden yönetim 
sağlanıyorsa ve ulusal meclisin üye-
leri devamlı olarak aynı parti üze-
rinden 3/2si oluşturuyorsa o rejim 
diktatör rejimdir.

 Bu hususlar çerçevesinde Geddes’ın 
diktatörlük türlerini sınıflandırma-
sında önemli hatırlatma yapmak 
gerekir. Linz ve Stepan’da sınıflan-
dırma yaparken bir önceki sayfadan   
dört ölçütü hatırlıyoruz(çoğulculu
k,ideoloji,mobilizasyoın, Liderlik) 
Geddes ise iki ölçütü sunuyor: Yö-
netime erişimi kimin kontrol ettiği 
ve siyaseti kimin etkilediği soru-
larıdır. Ancak Geddes, bu özellikleri 
gösteren bir rejimi diktatörlük olarak 
kodlamadan önce en az üç yıl yaşaması 
gerektiği koşulun da ekler.(3 yıldan az 
yaşarsa o rejimleri ara yönetim olarak 
tanımlıyor ve rejim olarak kabul etmi-
yor Sabri Sayarı, Hasret Dikici Bilgin)

Bu analizler çerçevesinde  güncel 
bir bilgiyi [Mustafa Yavuz, ‘Vietnam 
Ülke Raporu’, T.C. Başbakanlık Dış 
Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliş-
tirme Etüt Merkezi, Ankara, 2011,  
s.2]  kaynağının değerlendirmemiz-
le Vietnam’ın Siyasi Rejimini günü-
müzde de bu teorilerle isimlendire-
biliriz. Sıradaki konumuz Türkiye’ye 
geçiş yapmadan önce  benim için 
yönetim anlayışını en güzel ifade 
eden Şeyh Edebali’nin sözünü ha-
tırlatmak isterim ‘İnsanı Yaşat ki, 
Devlet yaşasın’ Aslında Uluslararası 
Hukuk çerçevesinden ve ulusal örf, 
adetimizden ele aldığımızda bütün 
meselelerin ve sorunların bu slogan 
üzerinden doğru teorilerin, pratikte 
güzelleşmesini sağlamak mümkün 
olur mu herhalde düşünmekte fayda 
vardır. Çünkü bu sözün hukuksal, 
bilimsel ve aklen zararı yoktur.
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dır ve yargılama süreçleri yeterince 
gelişmemiştir. Ülkede idam cezası 
yürürlükte olup, özellikle yolsuzluk 
ve uyuşturucu ile ilgili suçlarda uy-
gulanmaktadır. Vietnam’ın en yük-
sek yargı mercii “Supreme People’s 
Court of Vietnam”dır ve üyeleri 
Ulusal Meclis tarafından seçilmek-
tedir. Mahkeme Başkanı Devlet 
Başkanı’nının önerisi ile 5 yıllığına 
Ulusal Meclis tarafından seçilir ve 
Ulusal Meclis’e karşı sorumludur. 
Başkan raporlarını Ulusal Meclis’e 
sunar.

Vietnam Anayasasını Siyasi Rejimi 
ile değerlendirecek olursak teoride 
değinilmesi gereken hususları dik-
kate alarak  Devlet yönetim şekille-
ri, demokrasi türleri ve diktatörlük 
türlerini kısaca tanıtıp  sınıflandı-
ralım.

Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti-
nin yönetim biçiminin tek partili 
yönetimde olması ve Komünist 
ideolojisinde idari yapıyı  ve  anaya-
sayı etkilediği için Sosyal Bilimci ve 
Düşünürler Linz ve Stepan’ın teo-
rilerinden destek alarak Monarşik 
Anayasa’ya ve diktatörlüğe değin-
mek durumunda kalacağım. 

Linz ve Stepan’a göre Diktatörlük 
Türleri dört sınıfa ayrılıyor;

*Çoğulculuk

*İdeoloji

*Mobilizasyon

*Liderlik

Bu dört diktatörlük türleri de aldık-
ları değerlere göre dört ayrı ideal 
tipi oluşturuyor;

1.Otoriter rejim

2.Totaliter rejim

3.Post-totaliter rejim

4.Sultancı rejim

Bu teorik bilgileri Vietnam Siyasi 
Rejiminin dokularına uydurduğu-
muzda benim gördüğüm Linz ve 
Stepan’ın ayırdığı türlerden ve bu 
türlerden doğan ideal tipinden Ço-
ğulculuk, İdeoloji türlerini  gözlem-
lerken, Otoriter ve Totaliter  ideal 
tiplerini görmekteyim. Eğer ki ide-
olojilerin ve teorilerin Vietnam’ın 
Siyasi Rejiminde vücut bulduğunu 
göz önünde bulundurursak, ki öyle 
olduğu komünist ideolojisinde tek 
partili olmasından ve diktatörlük 
türlerinin dokusuna uymasından 
aşikardır. Bu hususlar üzerinden 
Monarşik Anayasa yakıştırmasını, 
kaynağa dayalı elde ettiğim bilgile-
rin, düşünce süzgecimden geçme-
sine göre tartışma konusu olarak 
sunmak isterim. 

Monarşik Anayasa bir hükümdarın 
üstün egemen güç olduğu ülkelerde 
ortaya çıkar.O  halde komünist ide-
olojisi tek partili bir sistemde yö-
neticilerin davranış şekillerinde ve 
zihniyetlerinde vücut bulursa, ‘bu 
sisteme Vietnam  için aynı zamanda 
Monarşik Anayasa dememiz müm-

askeri bombalamada yeni istatistik-
sel veriler ortaya çıkmıştı. ABD’nin 
milyon bazından  ton adetince bom-
balama yapmasına rağmen zafer 
elde edememesi yeni Politikalarını 
belirlemişti. 
Anlatılan Vietnam  Siyasi Tarih sü-
recini genel olarak değerlendirdiği-
mizde elde edeceğimiz bilgilerin gi-
rişini tamamlamakla birlikte Siyasi 
Rejimini teorikte ve pratikte objek-
tif  hipotezlerle anlatmaya çalışalım.

Siyasi ve İdari Yapı

Vietnam’da 59 eyalet ve bu eya-
letler ile aynı statüde olan 5 şehir 
idaresine sahip merkezi yönetim 
birimi vardır.Vietnam Sosyalist 
Cumhuriyeti, Vietnam Komünist 
Partisi’nin büyük bir ağırlığa sahip 
olduğu merkezi bir sistem ile yöne-
tilmektedir. 15 Nisan 1992 yılında 
yürürlüğe giren Vietnam Anayasası 
da Komünist Parti’nin devlet yöne-
timindeki rolünü ve ağırlığını açıkça 
ortaya koymaktadır. Komünist par-
tinin idari anlayışı, yönetiminde ve 
politikasında tüm birimlere  tekrar 
uygulanmıştır. Seçimlere muhale-
fet etme yetkisi sadece Komünist 
Parti ve onun organizasyonlarına 
verilmiştir. Bunlar Vietnam Anayurt 
Cephesi çalışanlarını ve esnaf ticaret 
birliklerini kapsar. Komünist par-
tinin lideri 22 Nisan 2001 den beri 
Nong Duc MANH’dır.

Komünist Parti’nin yanı sıra, en 
önemli icra görevi Devlet Başkanı 
ve Başbakana verilmiştir. Devlet 
Başkanı Silahlı Kuvvetlerin Baş-
komutanı ve Ulusal Savunma ve 
Güvenlik Konseyi Başkanı olarak 
önemli yetkilere sahiptir. Başbakan 
ise hükümetin işleyişinden sorum-
ludur. Anayasaya göre Ulusal Meclis 
yasama yetkisine sahip olan tek yet-
kili kurumdur. 493 milletvekili olan 
Ulusal Meclis’e üyeler 5 yılda bir ya-
pılan genel secimler ile seçilmekte-
dir. En son 20 Mayıs 2007 tarihinde 
seçim yapılmıştır. Ulusal Meclis son 
yıllarda yasama yetkisini daha etkin 
bir şekilde kullanmaya başlasa da, 
Ulusal Meclis üzerinde Komünist 
Parti’nin büyük bir etkisi vardır. En 
son seçimde (20 Mayıs 2007) Ulusal 
Meclise giren 493 milletvekilinin 
450’si Komünist Parti üyesidir. Dev-
let Başkanı Ulusal Meclis tarafından 
5 yıllığına kendi üyeleri arasından 
seçilir. Mevcut Devlet Başkanı Ngu-
yen Minh TRIET 27 Haziran 2006 
tarihinde seçilmiştir. Başbakan 
Devlet Başkanı tarafından, Ulusal 
Meclis üyeleri arasından atanır. 
Başbakan yardımcıları Başbakan 
tarafından yine Ulusal Meclis üye-
leri arasından atanır ve hem Başba-
kan hem de Başbakan yardımcıları 
Ulusal Meclis tarafından onaylanır. 
Kabine üyeleri Başbakanın önerisi 
ile Devlet Başkanı tarafından atanır 
ve Ulusal Meclis tarafından onayla-
nır. 27 Haziran 2006 yılından beri 
Başbakan olarak Nguyen Tan DUNG 
görev yapmaktadır. Vietnam’da 
yargı görece zayıftır ve Komünist 
Parti’den bağımsız değildir. Ülkede 
sadece 3.000 avukat bulunmakta-

ÖZET

Önceleri Kuzey ve Güney olarak 
iki ayrı Cumhuriyete bölünmüş 

olan Vietnam , 1976’da Vietnam 
Sosyalist Cumhuriyeti olarak birleş-
tirilmiştir.Vietnam Sosyalist Cum-
huriyeti  kuruluş tarihi ve devlet 
idari yapısının oluşumu, anayasal 
düzlemde siyasi rejimi genel olarak  
incelendiğinde Tek Partili Komünist 
yönetim şekli olduğu aşikardır. Tür-
kiye Cumhuriyeti Siyasi Rejimi ile 
Vietnam Sosyalist Cumhuriyetinin 
Siyasi Rejimini  karşılaştırmalı ola-
rak  incelerken Vietnam Sosyalist 
Cumhuriyetinde  İdeolojik Devlet 
anlayışını Tek Partili Komünist 
yönetimde vücut bulduğunu gö-
rürken Türkiye Cumhuriyetinde 
Hukuk Devleti anlayışını Çok Partili 
Sistem çatısında ve çatışmasında  
Parlamenter Demokrasinin vücut 
bulduğunu görmekteyiz.Monarşi 
Devlet kavramı üzerinden totaliter, 
ideolojik ve diktatörlük türlerini kı-
saca incelerken Demokratik Devlet 
kavramı üzerinden  hukuk devleti ve 
demokrasi türlerini Liberal Demok-
rasiyle etkileşimini karma rejimler 
üzerinden analiz edip, ilham aldı-
ğımız kaynaklardan  ortaya çıkan  
hipotezlerimizi iki bölüm halinde 
tartışma cümleleri halinde inceleye-
ceğiz. 

Anahtar Kelimeler:Vietnam,Türkiye, 
Siyasi, Diktatörlük, Teori, Liberal, 
Demokrasi, Hukuk, Monarşi, İde-
olojik, Parlamenter, Rejim, Komü-
nist, Aristokrat , Sosyal,

1.BÖLÜM

20. Ve 21. Yüzyıl Vietnam Siyasi 
Tarih Süreci Genel Bakış

Önceleri Kuzey ve Güney olarak 
iki ayrı Cumhuriyete bölünmüş 
olan Vietnam , 1976’da Vietnam 
Sosyalist Cumhuriyeti olarak bir-
leştirilmiştir.Vietnam Sosyalist 
Cumhuriyetinin Siyasi Tarihini ABD 
ile savaş sürecini kronolojik sıraya 
koyduğumuzda ABD cephesinden  
üç farklı ABD başkanının işlevini 
inceleyebiliriz.

1.Kennedy Dönemi:Askeri Politika

2.Johnson Dönemi: Yıkım

3.Nixon Dönemi: Vietnam da Yeni 
Politika

Bu üç başkan dönemini genel olarak 
ele aldığımızda Kennedy Döne-
minde Rostow-Taylor  raporunun 
etkisine karşı ABD’nin Güney 
Vietnam’ı desteklemesi ile askeri 
güç unsurları oldukça fazla kulla-
nılması ve  Kennedy’nin ölümüyle 
Johnson Döneminde Kuzey ve 
Güney Vietnam’ın sürekli bomba-
lanmasına ve 500.000 Amerikan  
askerinin sayısal üstünlüğüne rağ-
men zafer elde edememesi Siyasi 
Rejimin Kuzey Vietnam’ın  lehinde 
olmasını hızlandırıyordu. ABD’nin 
bu zorlu ve hayret verici mücadele-
sinin bir sonuç vermemesi üzerine 
Johnson’un başkanlığının ardından 
Nixon Döneminde Dünya Tarihinde 

KARŞILAŞTIRMALI SİYASETTE VİETNAM ANAYASASI İLE 
TÜRKİYE ANAYASASININ SİYASİ REJİMLER VE TEORİLER 
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also a monarchical constitution for 
Vietnam at the same time? in terms 
of academic research it may be nec-
essary to discuss and  analyze this 
question.

When we examine again with the 
theoretical approaches that Viet-
namese Socialist Republic as One-
Party Government, type of dictator-
ship according to Geddes is: if the 
opposition parties are banned in a 
regime, the same mass is in adminis-
tration and the 3/2 of the members 
of the national assembly permanent-
ly from the same party that regime 
is dictator.

In the framework of these issues we 
need to make important reminder 
in the classification of types of dic-
tatorship of Geddes. When Linz and 
Stephan doing their classification we 
remember the four criteria from the 
previous page (Pluralism, Ideology, 
Mobilization, Leadership), Geddes 
presents two criteria: the questions 
of who controls access to the man-
agement and who affected politics. 
However Geddes before encoding 
a regime shows these features as a 
dictatorship he also adds the proviso 
that it  at least should live  for  three 
years  .( if it is less than three years, 
he defined that regimes as interim 
management and doesn’t accept them 
as regime. Sabri Sayarı, Hasret Dikici 
Bilgin)

Under this analysis   current infor-
mation [Mustafa Yavuz, ‘Vietnam 
Country Report’, T.R. Prime Min-
istry, Undersecretary for Foreign 
Trade, Study Center for the Devel-
opment of Export, Ankara, 2011, 
p.2] by evaluating its source, we can 
name the Vietnam Political Regime 
with these theories today. Before 
passing to the our next subject Tur-
key I would like to remind a word of 
Sheikh Edebali the most beautiful 
expression of management approach 
for me ‘Let live people so the state 
live’.In fact when we consider it in 
the framework of international law 
and national traditions it is useful 
to think that all the issues and prob-
lems, correct theories through this 
motto, is it possible to ensure the 
flourish of them in practice. Since, 
there is no legal, scientific and men-
tal damage of this motto.
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Judiciary is relatively weak in Viet-
nam and not independent of Com-
munist Party. There are only 3000 
advocates throughout the country 
and judicial process is not sufficient-
ly developed.  The death penalty is 
being executed in the country partic-
ularly for the crimes related to cor-
ruption and drugs. Highest judicial 
authority of Vietnam is “Supreme 
People’s Court of Vietnam” and its 
members are elected by the National 
Assembly. Chief Judge is elected 
by the National Assembly upon the 
proposal of President for 5 years and 
responsible to the National Assem-
bly. President presents his reports to 
the National Assembly.

If we are to evaluate the Vietnam-
ese Constitution with its Political 
Regime, let’s briefly introduce and 
classify the types of State adminis-
tration, democracy and dictatorship 
by taking into account the consid-
erations that should be addressed in 
theory. 

I have to address to monarchical 
constitution and dictatorship with 
the support of Social Scientists and 
Thinkers, Linz and Stepan’s theory 
since the government of Vietnam 
Socialist Republics is in the hand 
of one party and this has influence 
on the administrative structure and 
constitution in communist ideology.

According to Linz and Stepan, Dicta-
torship Types are divided into four 
classes;

*Pluralism 
* Ideology 
* Mobilization 
* Leadership

These four types of dictatorship ac-
cording to the value they receive cre-
ates four ideal types;

1.  Authoritarianism

2.  Totalitarian regimes

3.  Post-totalitarian regimes

4. Regime fond of  Sultan 

In this theoretical knowledge of Vi-
etnamese Political Regimes, while 
observing which I’ve seen the types 
of ideology from the types that Linz 
and Stepan separated and the ideal 
type among them is  Pluralism which  
I have seen   the authoritarian and 
totalitarian ideal types. If we consid-
er that the ideologies and theories 
are in the political regime of Viet-
nam, it is obvious that there is one 
party in Communist ideology and 
it suits the structure of the types of 
dictatorship. I would like to present 
as a subject for discussion the mo-
narchical constitution out of these 
points, the information I had based 
on the source after critical thinking.

Monarchical Constitution arises in 
the countries where a ruler is   the 
superior sovereign power .So if the 
communist ideology in a one-party 
system is ruler’s behavior forms and 
mentality, ‘Is this system called as 

of Johnson at the period of Nixon 
new statistical data had emerged in 
military bombing in the history of 
the world.  US is unable to achieve 
the victory despite million tons of 
bombing lead them to determine 
their new policies. When we evalu-
ate the explained political history 
of Vietnam completing the access 
of the information we get, let’s try 
to explain its political regime with 
theorical and practical hypothesis.

Political and Administrative 
Structure

There are 59 provinces in Vietnam 
and in the same status as with these 
provinces a central management 
unit which has five city administra-
tions. Socialist Republic of Vietnam 
is managed by a central system that 
has a great weight of the Vietnam 
Communist Party. Vietnam Consti-
tution entered into force on April 
15, 1992 clearly reveals the role and 
weight of the Communist Party in 
state administration. Administrative 
understanding of the Communist 
Party in management and policy has 
been applied to all units. The author-
ity for the opposition to Elections 
has only been given to the Com-
munist Party and its organizations. 
These include Vietnamese Homeland 
Front workers and trade unions. 
The leader of the Communist Party 
is Nong Duc MANH since April 22, 
2001.

As well as the Communist Party, 
the most important executive duty 
has been given to President and the 
Prime Minister. Head of State has 
significant powers as Commander in 
Chief of the Armed Forces and Presi-
dent of the National Defense and 
Security Council. The Prime Minister 
is responsible for the functioning of 
the government. Under the Consti-
tution, the National Assembly is the 
only institution which has legislative 
powers. Deputies are elected by a 
general election to National Assem-
bly which has 493 member held on 
once in 5 years. The latest election 
was held on May 20, 2007. Although 
National Assembly begun to use its 
legislative power more effectively in 
recent years , Communist Party has 
a great influence on the National 
Assembly. 450 out of 493 deputies 
elected to the National Assembly in 
the most recent election (20 May 
2007) is a member of the Commu-
nist Party. The President is elected 
by the National Assembly from 
among its members for 5 years. Cur-
rent President Nguyen Minh TRIET   
is elected in June 27, 2006.  Prime 
Minister is appointed from among 
the members of the National As-
sembly by President and both Prime 
Minister and Deputy Prime Minister 
approved by the National Assembly. 
Members of cabinet are appointed 
by President upon the recommenda-
tion of Prime Minister and approved 
by the National Assembly. Nguyen 
Tan DUNG has been working as 
Prime Minister since June 27, 2006. 

SUMMARY

Vietnam previously divided into 
two separate Republic as north 

and south united as the Socialist 
Republic of Vietnam in 1976.  When 
the establishment date and forma-
tion of the administrative structure 
of state of the Socialist Republic 
of Vietnam and political regime in 
constitutional order are examined it 
is obvious that it is one-party Com-
munist government. While we are 
searching Political Regime of Turk-
ish Republic and that of Socialist 
Republic of Vietnam comparatively, 
ideological state of understanding 
can be seen in one party communist 
administration in Socialist Republic 
of Vietnam and in Turkish Republic 
we see Parliamentary Democracy on 
the understanding of State of Law 
under the roof and conflict of the 
Multi-Party System. While we are 
briefly reviewing the concept of the 
state of monarchy   through totali-
tarian, ideological and dictatorship 
types, we will search the types of the 
rule of law and democracy through 
the concept of Democratic State and 
analyze its interaction with Liberal 
Democracy through mixed regimes 
and our hypothesis come out of the 
sources we inspired in two parts as 
debate sentences.

Key words: Vietnam, Turkey, Politi-
cal, Dictatorship, Theory, Liberal, 
Democracy, Law, Monarchy, Ideol-
ogy, Parliamentary, Regime, Com-
munist, Aristocrat, Social.

1st EPISODE

An Overwiev to Vietman Politi-
cal History Process in 20th and 
21st Centuries  

Vietnam previously divided into 
two separate Republic as north and 
south united as the Socialist Repub-
lic of Vietnam in 1976. When we 
put the political history of Vietnam 
Socialist Republic and the process of 
fighting with the US in a chronologi-
cal order we can study the periods of 
three different USA Presidents.

1.Period of Kennedy :Military Poli-
tics

2.Period of Johnson: Demolition

3.Period of Nixon: New Policy in Vi-
etman 

When we generally consider this 
period of three presidents, at the 
period of Kennedy military elements 
were in frequent use with the United 
States support on South Vietnam 
against the influence of Rostow-
Taylor reports and after the death of 
Kennedy in the period of Johnson 
US permanent bombing on north 
and south Vietnam and 500,000 US 
soldiers was not able to get the vic-
tory despite the numerical superior-
ity was accelerating Political Regime 
to be in favor of the North Vietnam. 
Upon getting no result from this 
challenging and amazing fight of the 
United States, after the presidency 
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sı, sırası ile IŞİD’in işgal ettiği bölgeler-
den çekilecek ve ( Türkmen ) toprakları 
PYD devredilecek, sanal haritalardaki 
çizilen Kürdistan sınırları genişletilerek 
uygulanmış olacak ve Türkmen o top-
raklarda tekrar mülkiyet ve hakimiyet 
iddia edemeyecek.

Ne hikmetse bunun yanında Misak-i 
Milli sınırları içinde olan Musul, Telle-
fer, Amirli, Beşir ve Çobanbey Türkmen 
bölgeleri IŞİD tarafında katliamlara ma-
ruz kalırken kimse bu hassasiyeti gös-
termedi ne “Türkmenlerin ana vatanları 
Türkiye” nede başkaları tarafından, 
“Kavim Kardeşi”ni  ne gören vardı nede 
duyan…

 Türkmenlerin bin yıllık Türk yurtları 
viran oldu ve acımasız Irak kerbeleri 
çöllerine Arapların içine sürüldüler, aç 
susuz korunmasız çölün ağır şartların-
da kayıp oldular. Suriye Türkmenlerin 
durumları soydaşları Irak Türkmen-
lerinden farklı değildi, kimileri Ürdün 
ve Lübnan Kamplarında ölüm kalım 
mücadelesi içinde yok olmaya mahkum 
edildiler. Türkiye ulaşabilenler ise ki-
mileri diğer Suriyelilerle kampları da öz 
vatanlarında mülteci oldu kimileri ise 
Türkiye sokaklarındaki Suriyeli Çinge-
nelerle aynı kaderi paylaşır oldu. 

 Türkmenler seslerini kimseye duyura-
madılar, temel sorun  Irak Türkmen-
lerinin silahsız olmaları, Suriye Türk-
menleri ise teşkilatlanma olmaması ve 
lidersizlik onları yıktı ve pasifize etti. 
Türkiye dışında kayıp ettikleri Türk 
kimlik ve kültürlerini Türkiye kamp-
larında tekrar Arap eğitim ile baş başa 
kaldılar. Türkiye dışında suç olan Türk-
lük o suçun Türkiye’de de yaşatmak on-
ları kahretmişti.

 Günaydın Türkiye’m. 

gelerinde otoriter başlıkları sağlanıldı 
ve Suriye’nin Petrol Yataklarının bu-
lunduğu bölgeden Esad güçleri savun-
masızca anlaşmalı biçimde bölgeyi IŞİD 
ve Pkk’ya devir ederek çekildi.  Burada 
oluşacak Terör bataklığına büyük maddi 
kaynak sağlamış oldu ve bununla  bir-
likte her türlü silah bölgeye girmeye 
başladı.  Çeşitli yollarla ve bunun yanı 
sıra Terör örgütlerinin Irak ve Suriye 
ordularından büyük miktarda her türlü 
silah temin edinildi.  Buradaki bahane 
ise masum Suriye halkına barışçıl mü-
cadelesinde destek olmaktı ama gelinen 
nokta ise çok başka bir hedefe getirili-
yordu. Suriye Halkı unutulmuş,  Esad 
bırakılmış,  bölge tamamen Afganistan-
laşmıştı.

 Evet bu aşamada IŞİD Kürdistan’ın 
ara projesi olarak devreye sokuldu ve 
Pkk masum ve mağdur durumunda 
Işid de karşı boşaltılmış ( Arap Pınarı /
Ayin Elarab) yeni ismi ile ( yapay yeni 
ismi Kobani ) Uluslararası bir destek 
ve yardım kampanyası ile maddi ve si-
lah desteği dahilinde sanal Stalingrad 
direnişi gösterildi ve dünya kamuoyu 
önünde Pkk günahlarından arındı. Tabi 
ki bunlar olurken Türkiye Cumhuriyeti 
de  katkı sağlaması gerekti ve acilen 
02.10.2014 tarihinde teskere çıkartıldı.  
Masum ( PYD / Pkk’nın Suriye kana-
dı) Pkk’lıların  korunmasına desteksiz 
duramazdı, amaç ise 500 Peşmergenin 
Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında içinde 
güvenli geçişi sağlanıldı. Nedeni ise Su-
riye ve Irak arasında büyük okyanuslar 
vardı ve  geçit vermiyordu. Diğer yan-
dan ise Barzani sınıra hendek kazmış 
geçiş yasağı koymuştu, bu durumda 
Türkiye Cumhuriyetinden başka seçe-
nek kalmamıştı.

 IŞİD, bir geçici süreçtir bu süreç sonra-

etnik baskı yapıldı. Aynısı Irak’ın Kuze-

yi içinde yaptırıldı ve devlet yok edildi. 

Terör korkusu ile İnsanlar göç ettirilme-

si gerekti bunu Pkk’nın yapması sağlıklı 

değildi ve bu projenin daha da kapsamlı 

olması gerekmekteydi.

İlk aşamada Suriye ve Irak Kuzey böl-

Dünyanın en acımasız coğrafyası 
olan Ortadoğu da uzun süredir;  

kan , fitne kokmaktaydı. Uluslararası 
bir bataklık olan bu Coğrafya, adım 
adım Türklerin Hakimiyetinden çıka-
rılmış ve dış güçlerin tam kontrolüne 
girmiş durumda ve şuan Tarihinin en 
acı süreçlerinden birini yaşamakta. Bü-
yük İsrail Projesi ile (400 Milyon) Arap 
Milleti pasifize ve talan edilmiş, bu gün 
kendi cehalet, sefalet ve radikalizm 
bataklığında kayıp olmaya mahkum 
edilmiş durumdalar ve bu da  yetmemiş 
gibi bir de Alternatif Büyük Kürdistan 
Projesi devreye koyularak, bununla da 
birlikte bin yıllık İslam Dünyasının Li-
derliğini yapan Türk Milletini Asya Kök 
bağlantısını kopararak İç Anadolu’ya 
mahkum edilerek Araplarla aynı akıbe-
te bırakılmak istenilmekte. Çalışmalar 
tüm hızı ile sürmekte 30 yıl içinde 
Pkk’nın dağda başaramadığını son dö-
nemdeki adımlarla çok büyük bir aşa-
maya gelmiş bulunmakta. Ayrıca,  terör 
yasallaştırıldı, halk zemini ve etnik böl-
gesel tabanı hazır oldu. Bununla bera-
ber Güney doğu Türklerden ve Türkiye 
bağımlı Kürtlerden arındırıldı.

Tabi ki bu proje Türkiye Cumhuriyeti 
sınırları ile sınırlı değil bu aşamada za-
vallıların açık denizlere bağlantısının 
sağlanılması gerekmekteydi onun için 
Türkiye Cumhuriyeti dışındaki özellikle 
Irak ve Suriye’nin kuzey bölgesinde sı-
nır noktalarında ve  Türkiye’nin uç ka-
lesi olan Türkmen bölgeleri ve oralarda 
yaşayan Türkmenler ( Sınır Bölgelerin-
deki Dış Türkler) bu aşamada en büyük 
engel görünmekteydi. İlk önce onların 
sayılarını az gösterdi ve bölgelerin Kürt 
toprakları olarak tanıtıldı ve PKK’nın 
kontrolüne geçen Suriye’nin kuzeyin-
deki Türkmen ve Arap yerleşimlerinde 

Türkmenler ve Kürdistan Taşeronu IŞİD

Yazar Av. ALİ ÖZTÜRKMEN

Misak-i Milli sınırları 
içinde olan Musul, Tellefer, 
Amirli, Beşir ve Çobanbey 
Türkmen bölgeleri IŞİD 
tarafında katliamlara 
maruz kalırken kimse bu 
hassasiyeti göstermedi 
ne “Türkmenlerin ana 
vatanları Türkiye” nede 
başkaları tarafından, 
“Kavim Kardeşi”ni  ne gören 
vardı nede duyan…

saportun geçerlilik süresinin Türkiye’de 
kalacağı dönemi kapsaması durumunda 
Türkiye’ye e-vize alma hakkına sahip 
olduğu şeklinde yanıltıcı birtakım ha-
berler yer almıştır. Bu haberler doğru 
değildir. E-vize başvurularında Dışişleri 
Bakanlığı’nın web sitesindeki e-vize bö-
lümünde belirtilen kriterler ve şartlar 
hâlihazırda geçerliliğini korumaktadır.” 
dedi.

En az altı aylık geçerli pasaportu olan 
Çinliler, geçerli Schengen vizesi ya da 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 
(OECD) ülkelerinden birine ait geçerli bir 
vizeye sahip olmaları halinde, 60 dolar 
karşılığında kredi kartıyla e-vizeye başvu-
rabiliyor. 
Türkiye’nin, diğer ülkeler gibi alışverişi 
seven daha fazla Çinli turist çekmek için 
e-vizelerde düzenleme yaptığı, buna göre 
pasaportlarında zamanı geçse bile Schen-
gen ya da OECD vizesi olan Çin Halk Cum-
huriyeti vatandaşlarının e-vizeye başvuru 
hakkı getirileceği ifade ediliyor.

ÇİNLİLERE E-VİZE SINIRLAMASI 
KALKTI İDDİASI

Öte yandan Çin’deki sosyal medyada pay-
laşılan haberlere göre Türkiye, Çinlilere 
yönelik elektronik vize (e-vize) sınırla-
masını kaldırdı. Weibo’da paylaşılan bir 
yazıda Türk Dışişleri Bakanlığı’nın bir 
Çinlinin mailine verdiği cevapta, yeni 
düzenlemeye göre, umumi pasaportu 
olan Çinlilerin geçerli destek belgeleri-
ne ihtiyacı olmadığı belirtildi. Bu cevap 
Çin’de Türkiye, Çinlilere e-vize sınırlama-
sını kaldırdı şeklinde yorumlandı. 

Ancak bu haber Türk yetkililer tarafın-
dan yalanlandı. Konuyla ilgili konuşan 
Kültür ve Tanıtma Müşaviri Şener, “Son 
günlerde Çin’de bazı medya kanalların-
da e-vize işlemlerinin kolaylaştırıldığı 
ve dönüş bileti, otel rezervasyonu ve 
kalacağı her gün için en az  50 ABD Do-
larının olduğunu kanıtlayabilmesi, pa-

Çin ( Sivil İnisiyatif ) - Çinli ziyaret-
çilerin Türkiye’yi tercih etmesinde 

“2012 Türkiye’de Çin Kültür Yılı” ve 
“2013 Çin’de Türk Kültür Yılı” etkinlik-
leri ile Çin’deki reklam kampanyalarının 
büyük katkısı olduğu belirtiliyor.

Kültür ve Tanıtma Müşaviri Fuat Tayfun 
Şener, Çinlilerin yüzde 91’inin seyahat 
öncesi ve sonrasında sosyal medya ile 
interaktif iletişim halinde bulunduk-
larına dikkat çekerek, Çin’deki twitter 
benzeri “weibo”yu kullananların sayısı-
nın 1 milyar 43 bin olduğuna değindi. 
Şener ayrıca, Çin’deki sosyal medyadaki 
bir sohbet uygulamasını kullananların 
sayısının da 500 milyon olduğunu vur-
gulayarak, Çin’deki yaygın sosyal medya 
araçlarının ve dijital medyanın önemine 
işaret etti. Şener, bunlara yönelik reklam 
ve tanıtım faaliyetlerinin devreye sokul-
masının faydalarını da anlattı. 

ÇİNLİLER TURİZMİ PATLATTI!
2014 yılında Türkiye’ye giden Çinli turist sayısı bir önceki 
yıla oranla yüzde 43,8 artışla 200 bine çıktı.
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The world’s most brutal geography 
Middle East had smelling blood and 

sedition for a long time. These regions 
an international swamp, removed 
from the Turkish domination step by 
step and entered in full control of the 
foreign forces and now experience 
one of the most painful period of 
history. Arabs (400 million) pacified 
and plundered with the Great Israeli 
Project, these days they are doomed 
to lost in their own ignorance, poverty 
and radicalism swamp and in addition 
to this an alternative Great Kurdistan 
Project commissioned, with this 
Turkish nation that has thousand-year 
leadership of the Islamic world Asian 
root connection wanted to be broken, 
was doomed to Central Anatolia and 
left to share the same fate with the 
Arabs. Works are in progress at full 
speed. What PKK failed to succeed 
in the mountains in 30 years,   a 
huge stage comes across with the 
recent steps. In addition, terrorism is 
legalized; ground for people and ethnic 
regional base was ready. However, 
Turkish and the Turkish addicted 
Kurdish were removed from the south-
eastern of Turkey.

Of course this project is not limited 
to the borders of Turkish Republic, 
at this stage the poor should have a 
connection to the open seas, to do this 
the biggest barrier were seen as  the 
Turkmen who live in the northern 
borders of Iraq and Syria  outside of 
the territories of the Turkish republic 
and Turkmen regions and the Turkmen 
lives there (Outside Turks who live 
on the borders) At first step their 
number is shown less, the region was 
introduced as the territory of the Kurds 

and  ethnic repression was made on 
Turkmen and Arab settlements in the 
north of Syria controlled by  PKK. The 
same is done in the north of Iraq and 
the state is destroyed. It is needed that 
the people should be migrated and it 
was not healthy if it is done by PKK and 
this project should be widened.

 At first step authoritative headings was 
supplied in Syria and Northern Iraq.  
Assad forces retreated from the area 
where the oil deposits of Syria are by 

leaving the area defenseless, transfer 
it to ISIS and PKK. It has provided 
major funding to the terrorist swamp 
which will occur in the region and 
however all kinds of weapons began 
to enter in to the region. In various 
ways, and Iraq and Syrian military 
troops of the terrorist organizations in 
a large amount of all kinds of weapons 
are supplied. The pretend here was to 
support the innocent Syrian people in 
their peaceful fight but the point which 
arrived was totally different. Syrians 
were forgotten, Assad is left and the 
region totally turned into Afghanistan.

 At this stage ISIL entered in to circuit 
as an intermediate Project of Kurdistan 
and PKK is being exhausted against 
ISIL ( Arb Spring/Ayin Elarab) with 
its new name (artificial new name is 
Kobani). Stalingrad resistance is shown 
with international money and weapon 
support and Aid campaign and PKK got 
rid of its sin in front of international 
public opinion. Of course while it 
happens, Turkish republic should also 
contribute and urgently permit was 
given on 02.10.2014. Innocent PYD/ 
Syrian wing of PKK cannot stand 
without doing anything to protect PKK 
and 500 Peshmerga came to Turkey 
by crossing the border in safety. The 
reason is there were big oceans which 
don’t give passage between Syria and 
Iraq. On the other hand Barzani dug 
trenches on the border and had put 
crossing ban, at this situation there was 
no other remedy than Turkish Republic.

 ISIL is a temporary process, after this 
process ISIS will retreat the areas they 
occupied and Turkmen territories 
were given to PYD and the borders of 
Kurdistan drawn on the virtual map 

will be expanded and applied, Turkmen 

will not claim ownership and control on 

that territory again.

 Somehow, besides this, while Mosul, 

Tellefer, Amirli, Bashir and Çobanbey 

in National pact borders are liable 

to massacre, Nobody showed the 

sensitivity neither “homeland of the 

Turkmen Turkey” nor the others, 

anyone hear and see “Tribes brother”...

Thousand years Turkish homeland 

of Turkmen was devastated. They 

were driven into Kerber desert in 

Iraqi Arabs, they get lost in the harsh 

conditions of desert, hungry, thirsty 

and unprotected. Status of Syrian 

Turkmen was not different from   the 

kin Iraqi Turkmen, others were doomed 

to extinct in the struggle for life and 

death  in Jordan and Lebanon camps. 

some of those who reach Turkey was 

the refugee  in their homeland in  

Syrian camps some shared the same 

fate with Syrian gypsies on the streets 

of Turkey.

Turkmens failed to announce their 

voices, the basic problem is Iraqi 

Turkmens don’t have guns and Syrian 

Turkmen not to be organized and they 

don’t have leaders so they are destroyed 

and pacified. They lost their Turkish 

culture and identities out of Turkey and 

they were given Arabic education in 

the camps in Turkey. Being a Turk is a 

crime out of turkey and now for them is 

in Turkey as well.

Good morning Turkey.

Turkmen and Kurdish Subcontractor ISIL

Yazar Av. ALİ ÖZTÜRKMEN

While Mosul, Tellefer, 
Amirli, Bashir and 
Çobanbey in National 
pact borders are liable 
to massacre,  Nobody 
showed the sensitivity 
neither “homeland of the 
Turkmen Turkey” nor the 
others, anyone hear and 
see “Tribes brother” ...

in case they have return ticket, hotel 
reservation and to be able to prove that 
every day he will remain at least 50 US 
dollar he has and period of validity of 
the passport covers the days that will 
remain in Turkey. This news is not true. 
In e-visa application, criteria and condi-
tions in the visa section of the Ministry 
of Foreign Affairs stated in website still 
retain their validity.” The Chinese who 
has passport with at least six months 
validity or a valid Schengen visa or if 
they have a valid visa for one of the 

countries of Economic Cooperation and 
Development Organization(OECD) can be 
applied to e-visa with their credit card for 
60 dollars.

It is said that Turkey did some regulation 
of e-visa in order to attract more Chinese 
tourists who love shopping like other 
countries according to that China citizens 
who have Schengen or OECD visa in their 
passport even the time is expired it will 
give the right of appeal to the e-visa.

THE CLAIM OF E-VISA LIMITATION 
FOR CHINESE ABOLISHED

On the other hand, according to the 
news shared on social media in China, 
Turkey abolished electronic visa (e-
visa) restrictions for the Chinese. in 
the article shared on Weibo in Turkish 
Ministry of Foreign Affairs response to 
a Chinese e-mail According to the new 
regulations, it is said that the Chinese 
who has  public passport does not need 
a valid supporting documents. The an-
swer was interpreted in China as Tur-
key abolished the e-visa restrictions for 
the Chinese. However; this news was 
denied by the Turkish authorities. Cul-
ture and Information Counsellor Sener 
speaking on the subject said; “In recent 
days, there were certain misleading 
news as it is entitled to receive e-visa 
to Turkey the facilitation of e-visa pro-
cess in some media channels in China 

China (Civil Initiative ) – It is said 
that  “2012 China Culture Year in 
Turkey” and “2013 Turkish Culture 
Year in China “ events and advertising 
campaigns in China has a major con-
tribution Chinese visitors in choosing 
Turkey. Culture and Tourism Coun-
selor Fuat Tayfun Sener noting that 91 
per cent of Chinese before and after 
travel are in interactive communication 
through the social media mentioned  
the number of the people who used  
“weibo” like  are 1 billion 43 thousand. 
Sener is also stressing that the number 
of   the people that uses an instant mes-
saging application in social media in 
China are 500 million, pointed to the 
importance of the common social media 
tools and digital media in China. Sener 
talked about the benefit of the intro-
duction of advertising and promotional 
activities on these...

CHINESE BOOMED TOURISM!
The number of the Chinese tourists visited Turkey reached 200 thousands 
compared to the previous year with 43.8 percent increase.
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Cihat Çakır da Türkiye ile Kırgızistan 
arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek, 
yatırım fırsatlarını ortaya çıkarmak için 
üzerlerine düşen görevi yerine getirme 
gayretinde olacaklarını vurguladı.Kırgı-
zistan Cumhurbaşkanı Danışmanı As-
kat Akibayev, Kırgız iş adamları Tokom-
bayev Nurlan ve Sergei Danilenko›nun 
da aralarında yer aldığı heyet, Bartın 
OSB›deki fabrikaları ziyaret ederek fir-
ma yetkililerinden bilgi aldı.

imzaladığımız anlaşmanın yanı sıra 
Kırgızistan’ın enerji maliyetleri Rus-
ya ve Kazakistan’dan daha düşüktür. 
Sovyet ülkeleri arasında Dünya Ticaret 
Örgütü organizasyonuna ilk giren Kır-
gızistan, bugün 145 ülkeyle ticaret yap-
makta, 82 ülkeye ihracatı bulunmakta-
dır. Kırgızistan, ortalama 180-230 dolar 
olan aylık işçi maaşıyla yatırım açısın-
dan ucuz, insan gücüyle de avantajlı bir 
ülkedir.”

Camankulov, “Kırgızistan’da Türk ürün-
leri için nasıl değerlendirme yapılıyor” 
sorusu üzerine “Ülkemizde Türk malı, 
‘kalite’ demektir. Kırgız halkı, kalitesi 
nedeniyle Türk ürünlerini tercih etmek-
tedir. Ülkemizde tüketilen en çok Türk 
ürünleri ise tekstil ve gıdadır” şeklinde 
konuştu.

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

arasında gümrük sınırları açılacak, 
gümrük fiyatları olmayacak. Bu açıdan 
Kırgızistan’ın potansiyeli büyüktür. Ül-
kemiz, ham madde ve insan gücü olarak 
avantajlara sahiptir. Tabii bu avantaj-
ların hayat bulabilmesi de Bartın’dan 
ve Türkiye’den gelecek yatırımcılarla 
olacaktır.İki ülke arasındaki her türlü 
ilişkisinin kuvvetlenmesi için elimizden 
geleni yapacağız.”

“Orta Asya’da en uygun vergilen-
dirme ülkemizdedir”

Kırgızistan-Türkiye İşadamları Derneği 
Müdürü Azamat Camankulov da 16 
Aralık 1991’de Kırgız Cumhuriyeti’nin 
bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Tür-
kiye olduğunu anımsattı.İki ülke ara-
sında eğitim,kültür, ticaret, ekonomik, 
ulaştırma, iletişim ve askeri alanlarda 
200’ü aşkın anlaşma imzalandığını ak-
taran Camankulov, şöyle devam etti: 
“Kırgızistan’da Türkiye, AB ve bazı Asya 
ülkeleri olmak üzere 61 ülkenin vatan-
daşları için vizesiz rejim durumu vardır. 
Orta Asya’da en uygun vergilendirme 
de ülkemizdedir. 27 ülkeyle yabancı 
yatırımın korunması ve teşvikiyle ilgili 

Bartın ( Sivil İnisiyatif ) - Kır-
gızistan Kültür, Enformasyon ve 

Turizm Bakanı Chakiyev: - «İki ülke 
arasındaki her türlü ilişkinin kuvvetlen-
mesi için elimizden geleni yapacağız» 
Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Tu-
rizm Bakanı Maksat Chakiyev, «İki ülke 
arasındaki her türlü ilişkinin kuvvetlen-
mesi için elimizden geleni yapacağız» 
dedi.

Chakiyev, Bartın Ticaret ve Sanayi Oda-
sında düzenlenen toplantıda, iki ülke 
arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek, 
yatırım fırsatlarını ortaya çıkarmak, 
kültür, turizm ve sanayi alanındaki yatı-
rımlarla ilgili istişarede bulunmak ama-
cıyla kente geldiklerini söyledi. Sadece 
hükümetler ve devletler arasında değil, 
bölgeler arasında da ilişkileri güçlendir-
mek istediklerini, iş birlikleriyle büyük 
potansiyeli harekete geçirebileceklerine 
inandıklarını ifade eden Chakiyev, şöyle 
konuştu, «Ekonomik potansiyel olarak 
geleceği güçlü ülkeler arasında yer alan 
Kırgızistan, mayısta Gümrük Birliği›ne 
giriyor. Birlikte Rusya, Kazakistan, Be-
larus, Kırgızistan ve Ermenistan olmak 
üzere 5 ülke yer alacak. Bu ülkeler 

açıklamıştı. Dünkü saldırının ardından 
Hizbullah’ın misillemede bulunabileceği 
ihtimali üzerine İsrail ordusu Lübnan ve 
Suriye sınırında teyakkuza geçti. 2003 
yılında Suriye’deki savaşa, silahlı mu-
haliflere karşı dâhil olduğunu açıklayan 
Hizbullah, Suriye’nin güney cephesinde 
etkin.

hedef almıştı. İsrailli bir yetkili, Channel 
10 televizyonuna yaptığı açıklamada, 
“İsrail’e saldırı hazırlığında olan terörist-
lerin hedef alındığını” söylemişti.

NASRALLAH PERŞEMBE GÜNÜ 
UYARDI

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Per-
şembe günü Lübnanlı El Meyadin tele-
vizyonunun konuğu olmuş ve İsrail’in 
Suriye’deki saldırılarının ‘Direniş ekse-
nini hedef aldığını’ ve gerektiği takdirde 
cevap verebileceklerini söylemişti. Nasral-
lah, ellerinde en az 200 km menzilli İran 
yapımı Fetih 110 füzelerinin olduğunu 

isminin, General Muhammed Ali Allahde-
di olduğu duyuruldu.

Devrim Muhafızları›nın internet sitesin-
de yayımlanan açıklamada, saldırıda ara-
larında İsrail tarafından öldürülen 2008 
yılında öldürülen Hizbullah lideri İmad 
Muğniye’nin oğlu Cihad Muğniye’nin de 
olduğu altı Hizbullah üyesinin de öldüğü 
belirtildi.

İSRAİLLİ YETKİLİDEN AÇIKLAMA

İsrail ordusuna ait bir helikopter dün 
Suriye’nin güneyindeki Kuneytra 
kentindeki Mazrat Emel kasabasında 
Hizbullah’a ait üç araçlık bir konvoyu 

İsrail ( Sivil İnisiyatif ) - İsrail he-
likopterleri tarafından Suriye’ye dü-

zenlenen hava saldırısında İran Devrim 
Muhafızları Generali öldürüldü.

Yerel medya kaynaklarına göre, 
Suriye’nin Lübnan sınırındaki Quneitra 
kenti yakınlarında dün düzenlenen hava 
saldırısında, aralarında üst düzey bir 
Devrim Muhafızları Generali’nin de oldu-
ğu 6 kişi öldürüldü.

İran, üst düzey bir Devrim Muhafızla-
rı komutanının, İsrail’in dün Suriye’de 
düzenlediği hava saldırısında öldüğünü 
doğruladı. Öldürülen İranlı komutanın 

An Israeli army helicopter targeted 
a Hezbollah convoy of three cars in 
Mazrat Amal town of Quneitra city 
south of Syria. Speaking to Channel 
10 television, an Israeli official said 
“they have targeted terrorist planning 
an attack against Israel”.

NASRALLAH WARNS ON 
THURSDAY

Hezbollah leader Hassan Nasrallah 
spoke to Lebanon’s Al Mayadin 
channel on Thursday and said that 

Israel’s assaults in Syria is “targeting 
the resistance axis” and they might 
respond when necessary. Nasrallah 
said that they had Iranian made Fath 
110 missiles with the range of at least 
200 km. Israeli army has been alerted 
on the Lebanese and Syrian borders 
due to the possibility of a quittance 
from Hezbollah. Announcing that 
they have entered the war in Syria in 
2013 against the opposition forces, 
Hezbollah is efficient in the southern 
front of the country.

Revolutionary Guards general has 
been killed by Israel in Syria. It is 
reported that the Iranian general’s 
name was Muhammad Ali Allahdedi.

In a statement published in the web 
site of the Revolutionary Guards, it is 
reported that six Hezbollah members 
were killed by Israel including 
Jihad Mughniyyah, son of Emad 
Mughniyyah, the Hezbollah leader 
killed by Israel in 2008.

STATEMENT BY ISRAELI OFFCIAL

Israel (Non Governmental 
Initiative) – An Iranian general 

from the Revolutionary Guards is 
reportedly killed in an air assault by 
the Israeli helicopters.

Local media sources report that six 
people were killed among them a 
high ranking general from Iran’s 
Revolutionary Guards was killed in 
an air assault targeting Syrian city of 
Quneitra at the Lebanese border.

Iran confirmed that a high ranking 

Kırgız Heyeti Bartın’da
Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Maksat 
Chakiyev, “İki ülke arasındaki her türlü ilişkinin kuvvetlenmesi 
için elimizden geleni yapacağız” dedi.

İsrail kuvvetleri İranlı generali öldürdü

Israeli forces kill an Iranian general

İsrail kuvvetlerinin Suriye’ye düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları’na mensup bir generalin 
öldürüldüğü bildirildi.

Israeli forces reportedly kill a general from Iran’s Revolutionary Guards in an air assault in Syria.
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protection of foreign investment, energy 
costs of Kyrgyzstan are lower than Rus-
sia and Kazakhstan. Kyrgyzstan which 
is the first in the World Trade Organiza-
tion among Soviet countries, today it has 
trade relations with 145 countries and 
export to 82 countries. Kyrgyzstan with 
an average monthly salary of workers for 
$ 180-230 in terms of investment it is 
cheap, as man power advantageous coun-
try.” How evaluation is done for Turk-
ish products in Kyrgyzstan?” said that 
“in our country Turkish product means 
quality.” Kyrgyz people are in favor of 
Turkish products because of its quality. 
The most consumed Turkish products are 
textile and food in our country “he said. 

Chairman of Bartın Trade and Industry 

Chamber Cihat Çakır stressed that they 
would strive to fulfill the task to uncover 
investment opportunities and develop 
trade relations between Turkey and Kyr-
gyzstan. Delegation also included Advi-
sor to the President of Kyrgyzstan Askat 
Akibayev, Kyrgyz businessmen Tokom-
bayev Nurlan and Sergei Danilenko 
received information from company offi-
cials by visiting OIZ factories in Bartin. 

gyzstan is big. Our country has advanta-
geous in terms of raw materials and men 
power.  Of course, these benefits will find 
life with the investors from Bartın and 
Turkey. We will do our best to strengthen 
all kinds of relations between the two 
countries.”

“The most appropriate taxation in 
Central Asia is in our country”

Kyrgyzstan-Turkey Business Associa-
tion Director Azamat Camankulov re-
minded that Turkey was the first country 
to recognize the independence of the 
Kyrgyz Republic on 16 December 1991. 
Camankulav mentioned more than 200 
agreements signed between the two 
countries in the fields of education, cul-
ture, trade, economy, transportation, 
communication and military and said 
that “there is no visa applications for the 
citizens of 61 countries such as Turkey, 
EU,and some Asian countries in Kyr-
gyzstan. The most appropriate taxation 
in Central Asia is in our country. In addi-
tion to the agreement we signed with 27 
countries concerning the promotion and 

Bartın (Civil Initiative) - 
Chakiyev, Minister for Culture, 
Information and Tourism of 

Kyrgyzstan said “we will do our best to 
strengthen all kinds of relations between 
the two countries.”

Chakiyev, in a meeting held in Bartın 
Trade and Industry Chamber said that 
they came to the city in order to improve 
the trade relation, find out investment 
opportunities, to talk about invest-
ment in the fields of culture, tourism 
and industry.  Chakiyev who said that 
they believe they can mobilize great po-
tential with cooperation and they want 
to strengthen the relations not only be-
tween the governments and countries 
but also regions continued “the Kyrgyz 
Republic which is among countries whose 
future is strong as an economic potential 
is entering the Customs Union in May.” 
There will be five countries as Russia, 
Kazakhstan, Belarus, Kyrgyzstan and 
Armenia. Among these countries custom 
borders will open and will be no custom 
rates. For this angle the potential of Kyr-

Kyrgyzstan Delegation is 
in Bartın
Maksat Chakiyev, Minister for Culture, Information and Tourism 
of Kyrgyzstan said “we will do our best to strengthen all kinds of 
relations between the two countries.”

Bitlis ( Civil Initiative ) -“A local 
Food” bazaar has been organized 

to support poor and needy families 
by women training culture and social 
solidarity association recently. 

The chairman of women training 
culture and social solidarity 
association Ravdet Ercik and council 
chairman Şehrazat Ganidaroğlu  and 
the members visited Bitlis Governor  
Orhan Öztürk in his Office and 
exhibited local food culture.

Chairman of the Association  Ravdet 
Ercik said “  In this road which we 
set out with the aim of  developing  
women and improve them  in the 
fields of culture, art, social assistance, 
employment and  training   we 
have planned to help the poor and 
needy families through the bazaar 
we organized. I hope we will able to 
solve some of their problems. We 
can be wealthy in this world or poor. 
The wealthy one examined with their 

goods and the poor one with their 

poverty. As a requirement of our 

belief we extend a helping hand to 

the poor. I hope our bazaar will solve 

the economic problems of many poor 

and take their problems away. We 

thanked to all who worked with us 

in the organization of this bazaar, 

in addition we are grateful to our 

Bitlis governor Orhan Öztürk for his 

supports.

Bitlis ( Sivil İnisiyatif ) - Kadınlar 
eğitim kültür sosyal yardımlaşma 

ve dayanışma derneğinin geçtiğimiz 
günler de  yoksul ve yardıma ihtiyacı 
olan ailelere destek amaçlı “ yöresel ye-
mek “ kermesi düzenledi.

Bitlis Valisi Orhan Öztürk, valilik ma-
kamın da kadınlar kültür sosyal yardım-
laşma ve dayanışma derneği  başkanı 
Ravdet Ercik ve divan başkanı Şehrazat 
Ganidaroğlu ile dernek üyeleri ziyaret 
edip yöresel yemek kültürünü sergiledi-
ler.

Dernek başkanı Ravdet Ercik,  kadınları 
kalkındırmak onları sosyal yardımlaşma 
eğitim kültür sanat ve istihdam alanla-

rında geliştirmeyi planlayarak çıktığımız 
bu yol da bugün düzenlemiş olduğumuz 
kermes ile yardıma ihtiyacı olan yoksul 
ailelere yardım etmeyi planladık, uma-
rım bir nebzede olsa dertlerine deva 
oluruz. Bu dünyada varlıklı olmakta 
var, yoksul olmakta var. Varlıklı olan 
malıyla imtihan ediliyor, yoksul olan 
yoksulluğuyla. Bizler inancımız gereği 
varlıklıysak yoksula yardım elini uzatı-
rız. Kermesimizin birçok ihtiyaç sahi-
binin derdine derman olmasını, sıkın-
tısını gidermesini diliyorum.Kermes de 
emeği geçen tüm dostlarımıza teşekkür 
eder, Ayrıca Sayın Bitlis valimiz Orhan 
Öztürk’e bizlere desteklerinden dolayı 
minnettarlığımızı sunuyorum.. Dedi..

“Yoksul ve yardıma ihtiyacı olan ailelere destek amaçlı “ yöresel yemek “ 
kermesi düzenledi.”

“A local Food” bazaar was organized to support poor 
and needy families”
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Bugün eve geldiğimde, yazacağım 
yazıda hangi konuyu kaleme ala-

yım diye düşünürken, gözüm televiz-
yonda geçen altyazıya takıldı. “Suriye 
Ordusu’nun Halep’te atmış olduğu 
varil bombası sonucunda, çoğunluğu 
sivil halktan en az 47 kişi öldü” diyor-
du haberde. Her ne kadar kamuoyu 
için son derece sıradan bir haber 
haline getirilmişse de, bu durum 
tüm insanlık için bir utanç vesikası 
aslında. İnsan hayatı bu kadar mı 
ucuz? Ucuz olduğu muhakkak da, bu 
ucuzluk özellikle bizim coğrafyamıza 
mahsus gibi görünüyor. Batılı diye 
adlandırdığımız ülkelerde bırakın bu 
kadar insanı, aynı sayıda hayvan ölse 
dahi kıyamet kopar.

Japon balıkçıların avladıkları bali-
nalar veya Kanada’lıların bebek fok 
balıklarını avlaması ne kadar çok ses 
getiriyor dünyada. Ayrıca, kürkleri 
için öldürülen hayvanlara karşı da 
büyük kampanyalar yürütülüyor. 
Bu tepkiler olmalı mutlaka. Ben de 
dünya genelinde oluşan bu tepki 
mutabakatına tamamen katılıyor ve 
destekliyorum. Ama bu konuya tepki 
veren dünya kamuoyu Suriye ya da 
daha geniş haliyle İslam coğrafya-
sında yaşanan terör kaynaklı vahşet 
haberlerinde nerede, ne yapıyor, ne 
düşünüyor, neden sokaklara dökülüp 
eylem yapmıyor.

Ocak ayı içerisinde, Fransa’nın 
başkenti Paris’te hangi amaçlarla 
gerçekleştirildiği muğlak olan bir 
Charlie Hebdo katliamı yaşandı. Bana 
göre bu katliamı gerçekleştirenler 
müslüman olamaz ya da en azından 
müslümanlığa hizmet ediyor olamaz-
lar. Çünkü o mizah dergisinin silahlı 
saldırganlar tarafından basılması ve 
12 kişinin katledilmesinin en önemli 
zararı yine dünya müslümanları-
na oldu. Süreç öyle bir hal aldı ki, 

ABD’de yaşanan11 Eylül saldırıları-
nın bir benzeri durum ortaya çıktı ve 
dünya müslümanlarına terörist dam-
gası vurulmaya çalışıldı, çalışılıyor. 
O olayın en önemli sonucu ise tüm 
dünyanın İslam toplumu kaynaklı 
teröre karşı birleşmiş olması. Dünya-
nın farklı ülkelerinden; sekiz devlet 
başkanı, yirmi başbakan,  yedi bakan, 
AB Komisyonu Başkanı, AB Konseyi 
Başkanı,  Avrupa Parlamentosu Baş-
kanı, NATO Genel Sekreteri vs. katıl-
dı ölenlerin cenaze törenine. Paris’te 
gerçekleştirilen terörü kınama gös-
terisine bir buçuk milyondan fazla, 
Fransa genelinde ise dört milyona 
yakın kişi bu nedenle sokaklara dö-
küldü. Dünya medyasının da müthiş 
bir desteği vardı sözkonusu protes-
toya. Charlie Hebdo Dergisinin Pey-
gamberimize, dolayısıyla tüm İslam 
Alemine yapmış olduğu saygısızlık 
kabul edilemez. Ancak bunun karşılı-
ğıymış gibi gerçekleştirilen terör eyle-
mine verilen tepkiyi de ciddi biçimde 
destekliyorum.  

Gelelim işin diğer tarafına: Suriye’ye, 
Irak’a, Doğu Türkistan’a, Myanmar’a, 
Somali’ye, Kamerun’a, Nijerya’ya… 
Örnekleri çok daha uzun tutmak 
mümkün. Soykırım derecesine varan 
örnekleri ne kadar çoğaltırsan çoğalt 
bir bakıyorsun neredeyse tamamı 
İslam coğrafyasına ait çıkıyor. İslam 
ile ilişkilendirilen terör örgütlerinin 
bir kısmının isimlerini hep duyarız. 
El Kaide, DAEŞ (IŞİD), Boko Haram, 
El Şebab bunlar arasında en popüler 
olanlar. Bu örgütlerin sayısı bir kay-
nağa göre yüz civarında. Bahse konu 
olan örgütlerin hepsi, her ülke tara-
fından terör örgütü kategorisinde de-
ğerlendirilmiyor. Dolayısıyla abartılı 
olan bu rakam çok da inandırıcı değil 
gibi. Belli ki bir ülke kendi sınırları ya 
da başka bölgelerde yer alan bir örgü-
tün amaçlarını beğenmiyorsa, hemen 

yaftalayıp terör örgütü kategorisine 
sokabiliyor.  

İslam coğrafyasında yaşanan terör 
kaynaklı ölümlerin dünya kamuoyun-
da değersizleştirilmesine neden olan 
bu örgütlerin yaptıklarına çok da geç-
mişe gitmeden bazı gazete manşetle-
rine bakarak bir göz atalım:

· Nijerya’da radikal İslamcı Boko Ha-
ram örgütü, Nijerya-Çad sınırındaki 
Baga kentine geçtiğimiz hafta bo-
yunca saldırılarda bulundu ve 10 bin 
nüfuslu bu yerleşim yerinde yaklaşık 
2 bine yakın sivil öldürüldü. 

· Radikal İslamcı El-Şebab örgütünün 
2013 yılında Kenya’nın başkenti 
Nairobi’de bir AVM’ye düzenlediği 
baskında 67 kişiyi katledildi.

· Radikal İslamcı Boko Haram örgütü, 
200 kız öğrenciyi kaçırdı.

· 2014 yılında, Pakistan›ın Peşaver 
kentinde Pakistan Talibanı mensup-
ları bir okula baskın düzenleyerek öğ-
renci ve öğretmenlerden  oluşan 148 
kişiyi katletti, 142 kişiyi de yaraladı.

· 11 Mayıs 2013›te Hatay›ın Reyhanlı 
kentinde iki bomba yüklü araç patla-
tıldı. Saldırıda 51 kişi öldü, 140 kişi 
yaralandı. Saldırı, Türkiye toprakla-
rında gerçekleştirilmiş tarihinin en 
ölümcül terör saldırısı olarak kayda 
geçti.

Buna benzer ölümlü terörist saldırı 
örnekleri o kadar çok ki. Bu terör 
saldırılarının doğal bir sonucu olarak 
da İslam toplumlarına karşı dünya 
genelinde korku, nefret, düşmanlık 
gibi duygular yani İSLAMOFOBİ ge-
liştirilmeye çalışılıyor. Sorgulanması 
gereken birinci durum bu.

İkinci durum ise İslam coğrafyasın-
daki bu soykırımlara karşı dünyanın 
neden gerekli tepkiyi vermediği. 

İnsanın aklına bu iki soruyu birleşti-
rerek; “Acaba gizli bir el (ya da eller) 
bu coğrafyaları karıştırıyor, insanları 
birbirine düşürüyor ve kırdırıyor; 
bu tür haberleri dünya kamuoyunda 
önemsizleştirip,  itibarsızlaştırıyor ve 
dünya genelinde İslam coğrafyasını 
yeniden şekillendirmek için uygun 
ortam mı hazırlıyor?” şeklinde komp-
lo teorisi kokan bir soru geliyor. Par-
çalar birleştirildiğinde çok da makul 
bir yaklaşım gibi geliyor insana.

Ancak o gizli ellerin unutmaması 
gereken birşey daha var. İnsanların 
yaşam hakkı, dünyada en kutsal 
hakların başında gelir. İslam coğ-
rafyalarında neye hizmet ettiği belli 
olmayan birçok örgüt hergün onlarca 
can alıyor. Bu örgütlerin arkasında 
da bazı batılı ülkelerin olduğunu söy-
lemek sanırım yanlış olmaz. Yoksa 
temeli Allah ve insan sevgisi üzerine 
atılmış olan bir dinin mensupları ne-
den birbirlerini kırsın, cefa çektirsin. 

Burada halkı İslam dinini benimse-
miş olan devletlere ve bu devletlerin 
vatandaşlarına önemli bir görev 
düşüyor. Eğer kökleri dışarıdaysa, 
bir ülkenin terörle mücadelede tek 
başına başarıya ulaşması oldukça zor 
olmaktadır. Başarı; işbirliği ile ortak 
hamlelerle olur. Bu nedenle sözkonu-
su devletlerin biraraya gelerek gerek 
bölücü, gerekse kökten dinci akımla-
ra ve terör örgütlerine karşı birlikte 
hareket etmesi gerekir. Aksi takdirde, 
İslama hizmet ediyor gibi görünme-
sine karşın hem müslümanlara eziyet 
eden, canlarına kasteden ve yaşam 
haklarını tehdit eden; hem de dünya-
da müslüman algısını bozan, onları 
terörle özdeşleştiren bu örgütlerin 
ortadan kaldırılması çok zor gibi gö-
rünüyor.
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“ İslam toplumlarına karşı dünya genelinde korku, nefret, düşmanlık 
gibi duygular yani İSLAMOFOBİ geliştirilmeye çalışılıyor.”

karşıyız. Türkiye’nin, birlik, beraberlik 
ve kardeşlikle, arzu ettiği 2023 hedef-
lerine ulaşacağı kanaatindeyiz… Bugün 
Van’da, Diyarbakır’da, Batman’da, Siirt’te, 
Mardin’de yaşananlar, yüreklerimizi de-
rinden yaralamıştır… 6-7 Ekim olayları 
asla tesadüfü değildir… Millete mal olan 
bu proje ülkemiz için çok hayati değerde-
dir. O nedenle, toplumun tüm kesimleri-
nin “bir araya gelmesinde” fayda vardır… 
Bütün Sivil İnisiyatif Oluşumu, bu yönde 
yapılacak çalışmaların ateşleyicisi olacak-
tır. Halkımızın beklentilerine cevap veri-
lecektir…”

önce halkımızın sahiplendiği bir süreç, 
bizim için önemli ve değerli… Türkiye’de 
herkes için bir umut.. Şiddet, terör, izinsiz 
eylem, can ve mal kaybına yol açan tutum 
ve davranışlar kabul edilebilir uygulama-
lar değildir…

Bizler, Bütün Sivil İnisiyatif Oluşumu 
olarak ülkemizin her ilinde teşkilatlanmış, 
“Türkiye sevdalıları”, artık elimizi taşın 
altına sokmanın zamanı geldiğine inanı-
yoruz…

Ve bu çerçevede, Sayın Başbakanımız Ah-
met Davutoğlu’nun dediği gibi “kamu dü-
zenini bozmaya yönelik her türlü eyleme” 

İdris Ortakaya “Türkiye sevdalılarının işi 
sahiplenme zamanı gelmiştir”

Bütün Sivil İnisiyatif Oluşumu Genel 
Başkanı İdris Ortakaya ise törende yaptığı 
konuşmada Türkiye’nin tüm renklerini, 
benzerliklerini ve farklılıklarını bir potada 
buluşturduklarını ifade ederek Bütün Sivil 
İnisiyatif Oluşumu’nun kalkınmanın, ba-
rışın, huzurun ve refahın adresi olduğunu 
söyledi.

Türkiye’de herkes için bir umut olan “Çö-
züm Süreci” ile ilgili çalışmaların bütün 
hızıyla devam ettiğini dile getiren Orta-
kaya “Bizler de “Bütün Sivil İnisiyatif Olu-
şumu” olarak bu çerçevede hazırladığımız 
“Çözüm Süreci, Türkiye’de Herkes İçin 
Bir Umut” ana başlıklı projemizi sizlerle 
ve değerli okurlarla paylaşıyoruz” diye 
konuştu. 

Ortakaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bilindiği üzere, çözüm süreci her şeyden 

Ankara (Sivil İnisiyatif) -  Başkent 
Uluslararası Barış ve Kardeşlik Plat-

formu Genel Başkanı Dr. Mustafa KURT 
“İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın” anlayışına 
hizmetlerinden dolayı Bütün Sivil İnisi-
yatif Oluşumu Başkanı İdris Ortakaya’ya, 
platformun plaketini takdim etti.

Dr. Mustafa Kurt “Marifet İltifata Tabidir”

Plaket takdim töreninde bir konuşma 
yapan Başkent Uluslar arası Barış ve Kar-
deşlik Platformu Genel Başkanı Dr. Mus-
tafa Kurt insan odaklı hizmet üreten ve 
hizmetlerinin karşılığında dünyalık hiçbir 
şey istemeyen insanların kıymetli olduğu-
na işaret ederek “her canlı gibi insanlarda 
ölür ama eserleri varsa kendisi kalıcı olur 
ve ölümsüzleşirler.  Sizlerin de Bütün Sivil 
İnisiyatif Oluşumu çatısı altında göster-
miş olduğunuz çaba ve gayretler hasebiyle 
marifet iltifata tabiidir sözünden hareket-
le bu plaket ile sizi ödüllendiriyoruz” diye 
konuştu. 

Bütün Sivil İnisiyatif Oluşumu Genel Başkanı İdris Ortakaya:

“Türkiye’nin tüm renklerini, 
benzerliklerini ve farklılıklarını bir 
potada buluşturduğumuz için mutluyuz”

İSLAM DÜNYASI VE TERÖR
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When I reached home today 
while I was thinking on which 

subject I should write I have seen a 
subtitle on television. In the news 
it is said that “minimum 47 people 
mostly civilian died as a result of 
a barrel bomb explosion by Syrian 
Army in Aleppo.” Although it is also 
become extremely ordinary news 
for the public, this is actually a real 
shame for all humanity. Is human 
life that much cheap? It is definite 
that it is cheap but it looks like be-
longs to our geoghrapy. In the coun-
tries what we called as West it would 
be devastating if the same number 
of animals dies instead of people.

How much sound brings the whales 
that are hunted by Japanese fisher-
men or   baby seals by Canadians 
in the world.In addition, There are 
big campaigns against the animals 
killed for fur.These kind of reac-
tions must be and they are normal. 
I also agree with these reactions and 
support them. But the world pub-
lic opinion who react against this 
subject are not reacting against the 
terrorism news took place in Syria 
or widely Islamic Geography, Where 
are they, what are they doing, what 
are they thinking, why are they not 
reacting.

In January   a Charlie Hebdo slaugh-
ter which purpose is vague was lived 
in the capital of France, Paris.  To 
me the one who did this slaughter 
can not be Muslims or at least they 
can not be the servers of Islam. Be-
cause the most important damage 
of magazine of humor pressed by 
armed attackers and the murder of 
12 people was on the world Muslim.
Process so that took a turn, a situa-
tion emerged similar to 9/11 event 

which had happened in USA and 
the world Muslims accused of being 
terrorist. The most important re-
sult of that event is the unification 
of the world against the terrorism 
from Islamic societies. From dif-
ferent countries of the world; eight 
presidents, twenty prime ministers 
seven ministers, Chairman of US 
Comission, Chairman of EU Council, 
President of European Parliament, 
General Secretary of NATO etc, are 
participated in the funeral.  More 
than a half million, close to four 
million people all over France are 
poured into the streets to denounce 
terrorism show which is held in 
Paris.There was a terrific support of 
the world media to the said  protest.  
It is unacceptable the disrespect 
of Charlie Hebdo magazine to our 
Prophet therefore the whole Islamic 
world. But I support the reaction 
against the terrorist attack as if the 
response of this event.

Let’s come to the other side of the 
issue: To Syria, Iraq, East Turkistan, 
Myanmar, Somalia, Cameroon, and 
Nigeria… It is possible to multiply 
the examples. How much you dubli-
cate the samples almost all of them 
belongs to Islamic geography. We all 
the time heard the names of the ter-
rorist group related to Islam. Al-Kai-
de, DAEŞ (IŞID), Boko Haram, Al-
Shabab are the most popular among 
them. According to a source the 
numbers of these groups are around 
hundreds. Not all of these groups 
are taken into terrorist list in every 
country. Therefore this exaggerated 
number is not credible. It is obvi-
ous that if a country doesn’t like the 
goals and activities of a group in its 
borders or any other places, he can 

take him in his terrorist list.

Let’s take a look what these organi-
zations doing that cause devalua-
tion of terror induced death in the 
world public experienced in the Is-
lamic geography by looking at some 
headlines from the near past:

Radical Islamist Boko Haram Group 
in Nigeria attacked on Baga city on 
the border of Nigeria-Chad during 
last week and nearly 2 thusands 
civilian have been killed in this 
settlement with 10 thousands popu-
lation.

67 were killed in an attack to a 
shopping mall by Radical Islamıst 
Al-Shabab Group in the capital of 
Kenya, Nairobi in the year 2013.

Radical Islamıst Boko Haram Group 
kidnapped 200 girl students.

In 2014, Pakistan Taliban members 
attacking on a school in Peshaver 
killed 148 people of students and 
teachers, injured 142.

In 11 May 2013, two vehicle car-
rying bombs are explodedin the 
Reyhanli town of Hatay. 51 died and 
140 injured in the attack. The attack 
is recorded the most fatal atttack 
of the history happened in Turkish 
territory.

There is lots of such kind of fatal 
attacks samples. As a result of these 
terroırist attacks feelings like fear, 
hatred, enmity against the Muslim 
community throughout the world 
i.e. Islamophobia is trying to be de-
veloped. The first situation should 
be questioned this is.

The second one is why the world is 
not reacting against these massacres 

in the Islamic Geography. A ques-
tion which smells complo teories 
comes to mind by combining this 
two questions that a secret hand (or 
hands) are mixing these geoghra-
phies, making the people enemies 
and leads to kill each other, degrad-
ing these news in the world public 
and preparing a suitable situation 
to reshape the Islamic world? When 
we combine the parts, it look like a 
reasonable approach.

However there is something that 
secret hands should know. People’s 
right to live is among the most sa-
cred rights in the world. Many orga-
nizations is not obvious what they 
are serving,  kill dozens of people 
everyday  in the Islamic geography. 
I think it is not wrong to say these 
groups are supported by some west-
ern countries. Otherwise why the 
members of a relion based on God 
and Human love kill each other, suf-
fer each other.

Here an important task is given to 
the states whose people are Mus-
lims and their citizens. If the roots 
are abroad it is very diffucult for a 
country to be successfull in coun-
terterrorism by itself. Sucess; would 
move in cooperation with partners. 
Therefore, these governments 
should come together and must act 
together against separatist, funda-
mentalist and terrorist movement. 
Otherwise, although it appears to 
serve Islam It seems very difficult 
the disposal this organization who 
tortured Muslims, want to kill them 
and threaten the right to life; and 
also distorts the perception of Mus-
lims in the world, identify them 
with terrorism.
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ISLAMIC WORLD AND TERRORISM
“Feelings like fear, hatred, and enmity against the Muslim community 
throughout the world i.e. Islamophobia is trying to be developed”

tends to distort the public order”. We 
believe Turkey can arrive at the 2023 vi-
sion through unity, togetherness and 
brotherhood. What has happened in Van, 
Diyarbakır, Batman, Siirt and Mardin has 
really affected us. The events of 6-7 October 
are not ordinary events happened in a co-
incidence. This process which is now owned 
by the public is at utmost vital importance 
for us. Therefore it is necessary that all seg-
ments of the society should unite. All Non 
Governmental Initiatives Organization 
shall trigger all efforts aiming this goal. We 
will respond to the demands of the people”.

“As you all know the reconciliation process 
is owned by the people of the country and 
is very important and valuable for us. It is a 
source of hope for everyone in this country. 
Violence, terror, illegal demonstrations, all 
acts and movements leading to losses of 
lives and properties are unacceptable.

We as the All Non Governmental Initiatives 
Organization, the “lovers of Turkey” who 
have been organized in every province of 
the country, believe that it is time to take 
the responsibility.

As stated by the Prime Minister Ahmet 
Davutoğlu, “we are against every act that 

İdris Ortakaya “It is time 
for lovers of Turkey to be in 
charge”

Chairman of All Non Govern-
mental Initiatives Organiza-
tion İdris Ortakaya in his 
speech said they have gathered all colors, 
similarities and differences of Turkey in the 
same pot and added that the Organization 
has become the address for development, 
peace and prosperity.

Mentioning that the “Reconciliation Proc-
ess”, which has become source of hope 
for everyone in Turkey, is resuming at 
full speed, Ortakaya said “As the All Non 
Governmental Initiatives Organization we 
hereby present you our project titled “Rec-
onciliation Process: A Source of Hope for All 
in Turkey”. 

Ortakaya continued:

Ankara (Non Governmental Initia-
tive) -  Chairman of the Capital City 

Peace and Brotherhood Platform Dr. Mus-
tafa KURT presented the Chairman of All 
Non Governmental Initiatives Organization 
İdris Ortakaya the plaque of the platform 
for their services for the concept of “Let the 
Man Live so the State Lives”.

Dr. Mustafa Kurt “Compliments follow 
the Skill”

In his speech at the award ceremony Chair-
man of the Capital City International peace 
and Brotherhood Platform Dr. Mustafa 
Kurt pointed that people who produce serv-
ices and demand nothing material in return 
of their services are valuable and said “like 
every other being, the human beings die 
but they remain immortal if they live any 
asset behind. Your efforts deserve compli-
ments and therefore we decide to reward 
you with such a plaque”. 

Chairman of the All Non Governmental Initiatives 
Organization İdris Ortakaya:

“We are happy that we have gathered 
all colors, similarities and differences of 
Turkey in the same pot”
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kuruluşu Amerikan İlerleme 
Merkezi’nden Michael Werz de 
eleştiriyor. Werz, Putin ile buluşma 
öncesi Merkel’in askeri seçeneği 
devre dışı bırakmasını anlamadığını 
belirterek Almanya’nın gereksiz yere 
kendi elini zayıflatmış olduğunu 
belirtiyor.

Tartışma Kremlin tarafından da 
yakından izleniyor. Rusya Devlet 
Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov 
silah gönderme ve yeni yaptırım 
planlarının Ukrayna’yı daha da 
istikrarsızlaştıracağını açıkladı. Peskov 
Rusya’nın ise krizi çözmekle ciddi 
olarak ilgilenen bir ülke olduğunu 
vurguladı. Rusya Ulusal Güvenlik 
Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev 
de silah gönderilmesi halinde dahi 
Rusya’nın diplomatik bir çözüme bağlı 
kalacağını belirtti.

‘Almanya’nın Rusya’da çıkarları 
var’

Cumhuriyetçi Senatör John McCain, 
Münih Güvenlik Konferansı’nda 
Merkel’i Ukrayna’daki katliama 
seyirci kalmakla suçlamıştı. The 
Heritage Foundation’dan Daniel 
Kochis de Almanya’nın Rusya’da 
önemli çıkarları olduğunu belirterek 
bu eleştiriye katıldığını söyledi: 
“Almanya’nın hiç kuşkusuz Rusya’da 
önemli çıkarları var. Almanya krizin 
müzakerelerle yatışmasını hiç 
kuşkusuz ister. Ancak sorun şu ki yeni 
bir anlaşma için atılan adım, Rusya 
önünde secde etmekten başka bir 
anlama gelmiyor. Ruslar Ukrayna’dan 
geri çekileceğine dair hiçbir işaret 
vermiş değil.”

Merkel’in izlediği siyaseti Obama’ya 
ve Demokratlara yakın olan düşünce 

gönülsüzlük Putin›in gereken bedeli 
ödemesini engelliyor.”

Merkel ise silah gönderilmesine krizi 
daha tırmandıracağı gerekçesiyle karşı 
çıkıyor. Alman Marshall Vakfı Başkanı 
Karen Donfried, Almanya ile ABD ara-
sında konunun tartışılması bakımın-
dan bir farklılık olduğuna dikkat çeki-
yor: «Başbakan Merkel Almanya›nın 
Ukrayna›ya silah göndermeyeceğini 
açık bir dille ifade etti. ABD›de tartış-
ma daha farklı yürüyor. Başkan›a mu-
halefet en başta, hükümetin daha çok 
şey yapması gerektiğini düşünenlerden 
geliyor. Rusya›nın krizi tırmandırması 
üzerine ABD’nin Ukrayna›ya silah gön-
dermesi gerektiği belirtiliyor. Bunun 
Rusya tarafından daha büyük bir tep-
kiyi kışkırtacak olması çok geçerli değil 
zira Ruslar zaten yüksek düzeyde olaya 
dâhil olmuş durumda.”

Almanya( Sivil İnisiyatif )-Uz-
manlar Almanya Başbakanı An-

gela Merkel’in Washington ziyaretini 
Deutsche Welle’ye değerlendirdi. 
Amerikan İlerleme Merkezi (Center 
for American Progress) adlı düşünce 
kuruluşundan Michael Werz, Ukrayna 
krizinde ölü sayısının bilinenden çok 
daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor. 
Siyaset bilimci Werz, 50 bin kişinin 
öldüğü felaketin boyutlarının sürekli 
arttığına dikkat çekiyor ve soruyor: 
“Batı daha ne kadar hiçbir hareket ala-
nı yokmuş gibi davranabilir ki?”

Masadaki seçeneklerden biri, Ukrayna 
Ordusuna silah gönderilmesi. ABD’de 
Cumhuriyetçilerin bu önerisi Oba-
ma hükümeti içinde de tartışılıyor. 
Obama’nın tercihini bu yönde kulla-
nacağına yönelik işaretler de sürekli 
belirginleşiyor. En son The Wall Street 
Journal gazetesi, Başkan Yardımcısı 
Joe Biden’ın silah yardımını destekle-
yen açıklamalarına yer verdi. Obama 
ise Merkel ile yaptığı ortak basın top-
lantısında henüz bir karar verilmediği-
ni söylemekle yetindi. Böylece Obama, 
Putin ile müzakere arayışlarına devam 
eden Merkel ile ters düşmemiş oldu.

‘Toprak bütünlüğünü savunmak 
haktır’

Alman Marshall Vakfı (German Mars-
hall Funds) Başkanı Karen Donfried 
de Beyaz Saray’ın öldürücü silahlar bir 
yana, henüz savunma silahları için bile 
bir karar almadığı kanaatinde. Muha-
fazakar düşünce kuruluşu The Herita-
ge Foundation›dan Daniel Kochis ise 
bu açıklamanın şaşırtıcı olduğunu vur-
guluyor: «Başkanın savunma silahları 
gönderilip gönderilmeyeceği konusun-
da net bir tutum belirtmemesi şaşır-
tıcı. Ben sonuna kadar destekliyorum 
açıkçası. Kendi toprak bütünlüğünü 
savunmak Ukraynalıların hakkıdır. 
ABD›nin ve Avrupalı partnerlerinin 
bunu yapma konusunda gösterdiği 

MERKEL’E İKİ TARAFTAN ELEŞTİRİ
Beyaz Saray’ın Ukrayna’ya silah göndermeyi gündemine alması Minsk’teki zirve öncesinde 
tartışma yaratmaya devam ediyor.

Vatikan (Sivil İnisiyatif)- Katolik dünyasının ruha-
ni lideri Papa Francis 20 kardinal daha atadı. Katolik 

Kilisesi’nin geleceğine yön verecek yeni kardinaller için 
Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası’nda özel bir göreve baş-
lama töreni yapıldı. Bu kardinallerin çoğu gelişmekte olan 
ülkelerden geliyor.

Papa konuşmasında yeni kardinallerden beklentilerini açık-
ladı: “Kardinallik kesinlikle bir onur ancak yüceltici değil. 
Kardinallik bir tür aksesuar, dekorasyon ya da bir onur un-
vanı değil. Aksine kardinallik makamı bir eksen, toplumun 
yaşamı için gerekli bir destek ve hareket noktası.”

Papa Francis son olarak Kardinaller Meclisi’ni toplayarak 
Vatikan’da özellikle idari bölümde gerçekleştirmek istediği 
reformları görüşmeye açmıştı.

“Kardinallik bir tür aksesuar değil.”
VATİKAN’A 20 YENİ KARDİNAL
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by Michael Werz from Center for 

American Progress. Werz says he does 

not understand Merkel ruling out the 

military option before meeting Putin 

and adds Germany has lost the aces 

unnecessarily..

The debate is followed closely by 

Kremlin. Spokesman of the Russian 

Presidency Dmitri Peskov said the 

decision to send arms and imply new 

sanctions would destabilize Ukraine 

much more than the present. Peskov 

said Russia is a country that is 

seriously attempting to find a solution 

for the crisis. Chairman of the Russian 

National Security Council Nikolay 

Patruşev stated that Russia shall stick 

to diplomatic solution even if others 

decide to send arms.

‘Germany has got interest in 
Russia’

Republican Senator John McCain 

had accused Merkel for watching 

the slaughtering in Ukraine during 

the Munich Security Conference. 

Daniel Kochis states he agrees this 

critics pointing that Germany has got 

major interests in Russia: “No doubt 

Germany has got major interests in 

Russia. Germany will definitely prefer 

the solution of the crisis through 

negotiations. However the problem is 

that a step taken for a new agreement 

is nothing more than bowing before 

Russia. The Russians have not shown 

any signal that they will withdraw 

from Ukraine”.

Merkel’s policy is being criticized 

Putin from paying the price for doing 

this”.

Merkel on the other hand is against 

sending arms thinking it will escalate 

the tension. Karen Donfried points 

that the discussion of this issue be-

tween Germany and the US is a dis-

pute and adds: “Chancellor Merkel 

clearly stated that Germany will not 

be sending arms to Ukraine. The de-

bate in the US continues in a different 

way. The opposition here believes that 

the President should do more. It is 

believed that the US should send arms 

to Ukraine after Russia has escalated 

the tension. The claim that this will 

provoke Russia more is not a valid ar-

gument because Russians are totally 

involved in this event already”.

Germany (Non Governmental 
Initiative) - Specialists assessed 

German Chancellor Angela Merkel’s 
visit to Washington for Deutsche 
Welle. Michal Werz from the think 
tank Center for American Progress 
notes that the number of casualties 
in Ukraine is much higher than an-
nounced. Political analyst Werz points 
that the dimensions of the catastrophe 
keep increasing and asks: “How long 
can West act as if there is no space to 
move”?

One of the options at the table is 
sending arms to the Ukrainian army. 
The proposal by the Republicans in the 
US is being discussed by the Obama 
government. Signals show that Obama 
will make his choice according to this 
proposal. Recently The Wall Street 
Journal published remarks of Vice 
President Joe Biden about support-
ing sending of arms to Ukraine. In his 
joint press conference with Merkel, 
President Obama said they had not 
decided on this issue yet. Thus Obama 
is not at odds with Merkel who is still 
trying to find ways for negotiations 
with Putin. 

‘Defending territorial integrity is 
a right’

Karen Donfried, Chairwoman of the 
German Marshall Fund, believes that 
White House has still not decided even 
for defensive arms, let alone assault 
arms. Daniel Kochis from the conser-
vative think tank The Heritage Foun-
dation emphasizes this statement is 
surprising and adds; “It is surprising 
that the President still has not decided 
to send defensive arms. I personally 
support this decision fully. Ukrainians 
have the right to defend their territo-
rial integrity. The reluctance shown by 
the US and European partners prevent 

CRITICS TO MERKEL FROM TWO SIDES
White House’s decision to consider sending arms to Ukraine is still causing arguments 
before the Minsk Summit.

Vatican (Civil Initiative)- Spiritual leader of the Catholic 
world, Pope Francis has appointed 20 more cardinals. A spe-

cial inauguration ceremony for the new cardinals who will shape 
the future of the Catholic Church   held    in St. Peter’s Basilica  in 
Vatican. Most of them come from developing countries.

Pope in his speech explained his expectations from the new Car-
dinals: “Purple is definitely an honor but not uplifting.  Purple is 
not a kind of accessories, decoration or not a title of honor. Un-
like Cardinalate is an axis it is a necessary starting point of sup-
port for the community of life. “

Finally Pope Francis opened reforms that he want to perform es-
pecially in the administrative department in to conversation by 
collecting Vatican Cardinals Council.

“Cardinality is not a kind of accessory.”
 20 NEW CARDINALS TO 
VATICAN
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Öfkeyi, şiddeti yerle bir edecek olanın 
tebessüm ve tebessümün arkasındaki 
zihin ve gönül olduğuna işaret eden 
Başbakan Davutoğlu, “Tebessümü, 
selamı yaygınlaştıralım ve kim şid-
det dili, kim nefret dili kullanırsa 
ona karşı ortak tavır sergileyelim”  
şeklinde konuştu.

Nefreti körükleyenlerin değil, inadına 
kardeşlik diyenlerin bu ülkeyi güçlü 
hale getireceklerini dile getiren Başba-
kan Davutoğlu sözlerini şöyle tamam-
ladı:

“Lütfen yarın sabah karşılaştığı-
nız herkese selam verirken, nasıl 

acaba bu selam verdiğim ve se-

lam aldığım Türk müdür, Kürt mü-

dür, Alevi midir, Sünni midir diye 

düşünmüyorsanız, bundan sonra 

da hiçbir zaman bu tür ayrımlar 

üzerinden, Türkiye’yi bölmeye 

çalışanlara prim vermeyin. Kom-

şunuz farklı bir dildense özellikle 

ona selamla mukabelede bulunun, 

farklı bir bölgedense selamla mu-

kabelede bulunun ve her yeri bir 

kardeşlik mekânı haline birlikte 

dönüştürelim’’ 

Özellikle kadına ve çocuğa yönelik 
şiddet konusunda yerel medyayı bir 
seferberliğe çağırıyorum. Her yerde, 
Van’dan İzmir’e, Batman’dan Edirne’ye 
sizin vasıtanızla bir anlamda çağrıda 
bulunuyorum. Gelin, hükümet olarak 
ilan ettiğimiz bu seferberliğe sizler de 
katılın. Bunun en güzel siyaset dilini 
birlikte geliştirelim.

Her şey aslında ailede başlıyor, biliyor-
sunuz… Vatandaşlarımıza, ailenin 
reisi olarak görülen baba veya eşe 
sesleniyorum, hanımlarınıza mu-
habbetle bakınız. Hanımlar beyle-
re muhabbetle baksın ve birlikte 
çocuklarını muhabbetle yetiştir-
sinler. Ailede şiddet ve nefret gör-
memiş bir çocuğun daha sonra bunu 
geliştirmesi imkânsızdır.”

Tebessümü, selamı yaygınlaştıra-
lım….

Ankara (Sivil İnisiyatif) - Başba-
kan Ahmet Davutoğlu yerele atıf 

yapmayan hiçbir politikanın başarılı 
olamayacağını belirterek andıçlarla, 
brifinglerle ülkeleri yönetme dönemi-
nin bittiğini söyledi.

28 Şubat’ın, medya mensuplarını 
çağrılıp, Ankara’da ‘şunlar şunlar ya-
zılacak, şunlar şunlar kesinlikle yazıl-
mayacak’ diye talimat verildiği dönem 
olarak hatırlanacağına dikkat çeken 
Başbakan Davutoğlu “27 Mayıs dar-
besinden sonra, 12 Eylül darbesinden 
sonra özgür düşünen herkes hapisha-
nelere giderken, talimatla yayın yapan 
medya o günlerde bir şartlanmanın 
aracı olarak kullanıldı. Şimdi ise bizim 
için yerel medya, yerel kanaat önder-
leriyle birlikte aslında toplumdaki bi-
linçlenmenin doğrudan adresidir” diye 
konuştu.

Yerel medyaya “şiddete karşı seferber-
lik yapılması konusunda çağrıda bulu-
nan Başbakan Davutoğlu, şöyle dedi:

“Özellikle kadına ve çocuğa yönelik 
şiddet konusunda yerel medyayı bir 
seferberliğe çağırıyorum... Kadınlarını 
koruyamayan bir toplumun, çocuğunu 
koruyamayan bir toplumun geleceğini 
inşa etmesi mümkün değil. Sami-
miyetle buna inandık ama bir anda 
dikkat edin, medyada da toplumda da 
iki tavır ortaya çıktı. Bir, acıyı derin-
den hissedip bunu aileyle, toplumla 
paylaşarak bunun üzerine bir bilinç-
lendirme yapmaya çalışanlar, diğerleri 
ise yeni bir fırsat ortaya çıktı, bunu 
istismar ederek, hükümeti, AK Parti’yi 
yıpratmaya çalışanlar veya belli anla-
yışlara dayalı olarak, geleneksel kül-
türümüze dönük yorumlar yapmaya 
kalkışanlar.

Şimdi sizden ricam şu; lütfen bütün 
yayınlarınızda şiddete karşı sefer-
berlik ilan edin. Bunu nasıl en iyi 
şekilde yapacağınızı siz iyi bilirsiniz. 

“Şimdi sizden ricam şu; lütfen 
bütün yayınlarınızda 
şiddete karşı seferberlik 
ilan edin. Bunu nasıl en iyi 
şekilde yapacağınızı siz iyi 
bilirsiniz. Özellikle kadına 
ve çocuğa yönelik şiddet 
konusunda yerel medyayı 
bir seferberliğe çağırıyorum. 
Her yerde, Van’dan İzmir’e, 
Batman’dan Edirne’ye sizin 
vasıtanızla bir anlamda 
çağrıda bulunuyorum. Gelin, 
hükümet olarak ilan ettiğimiz 
bu seferberliğe sizler de katılın. 
Bunun en güzel siyaset dilini 
birlikte geliştirelim.”

Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU:
“Şiddete Karşı Seferberlik Başlatıyorum”

yetiştirildiğini anımsatarak, «Moğolis-
tan, Çin, Tibet ve Sincan Uygur Özerk 
Bölgesi›nden ülkemize diğer yak sığırı 
ırklarından getirilmesi gerekiyor. Yak 
sığır eti ihracatı yapmak için yatırımcı-
lara ihtiyacımız bulunuyor. Yeteri ka-
dar yaylamız var» dedi.Kasmaliyev, yak 
sığırlarının, özel yem, ahır ve bakıma 
ihtiyaç duymaması sebebiyle ülkedeki 
hayvan yetiştiricilerinin ilgisini çekti-
ğini belirterek, ülkede birçok hastalığın 
tedavisinde kullanılan otların yetiştiği 
dağların yüksek kesimlerinde beslenen 
bu hayvanların etinin organik ve güve-
nilir olduğunu kaydetti.

Ülkede yetiştirilmesine rağmen yak 
sığırı etinin halk arasında tanınma ora-
nının «çok düşük» olduğunu ifade eden 
Kasmaliyev, «Etin kıpkırmızı renkte 
olması alıcıları endişelendiriyor. Fakat 
yak sığırının etindeki bu renk, vücudu 
düzenleyen bir kan proteini olan glo-
bulinin bulunması nedeniyledir» ifade-
lerini kullandı. 

Kırgızistan ( Sivil İnisiyatif 
)- Kırgızistan’da “yak sığırı” yetiş-

tiriciliği- Ülkeye ilk defa 19. yüzyıl ba-
şında Çin’den getirilen “yak sığırı” ye-
tiştiriciliği yaygınlaşıyor Kırgızistan’da 
Tanrı Dağları’nın yüksek kesimlerinde, 
soğuğa dayanaklı yapısı ve kalın derisi 
ile bilinen “Tibet sığırı” ya da diğer 
adıyla “yak sığırı” yetiştiriciliği yaygın-
laşıyor.Kırgızistan›da yak sığırları üze-
rine bilimsel çalışmalar yürüten Mera 
ve Hayvan Araştırma Enstitüsü Müdür 
Yardımcısı Dr. Manasbek Kasmaliyev, 
Kırgızistan›a yak sığırının ilk olarak 
18. yüzyılın sonunda ve 19. yüzyılın 
başlarında Çin›den getirildiğini söyle-
di.Sovyetler Birliği›nin dağılmasının 
ardından Kırgızistan›da yak sığırı sa-
yısının 16 bine düştüğünü ifade eden 
Kasmaliyev, yak sığırlarının sayısının 
2000 yılından bu yana yılda yüzde 2 ile 
5 oranında artmaya başladığını ve gü-
nümüzde 31 bine yaklaştığını kaydetti.

Kasmaliyev, Kırgızistan›ın yanı sıra Ta-
cikistan, Çin, Moğolistan, Afganistan, 
Hindistan ve Sibirya›da da yak sığırı 

Kırgızistan’da “yak sığırı” yetiştiriciliği- Ülkeye ilk defa 19. yüzyıl 
başında Çin’den getirilen “yak sığırı” yetiştiriciliği yaygınlaşıyor 
Kırgızistan’da Tanrı Dağları’nın yüksek kesimlerinde, soğuğa 
dayanaklı yapısı ve kalın derisi ile bilinen “Tibet sığırı” ya da diğer 
adıyla “yak sığırı” yetiştiriciliği yaygınlaşıyor.

Kırgızistan’da “Yak Sığırı”
Yetiştiriciliği
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Prime Minister Davutoglu pointing the 
mind and the heart behind the smile 
that will destroy the violence, anger 
said that “Let’s popularize smile, 
hello and who use the language of 
violence, who use language of ha-
tred let’s took a common attitude 
against him”.  

Prime Minister Davutoglu who said not 
those who incite hatred, those who say 
brotherhood would make this country 
strong concluded his words by saying:

“Please while saying hello to every-

one you met  tomorrow morning, 

don’t think is he Turk, Kurd, Alevi 

or Sunna and after that never give 

bonus the one who are trying to di-

vide Turkey over such distinctions. 

If your neighbor has different lan-

guage than especially greet him. If 

he is from a different region greet 

him and let’s turn everywhere into 

a brotherhood venue together”

media to a mobilization on violence 
against particularly women and chil-
dren. Everywhere, from Van to Izmir 
from Batman to Edirne I call a sense via 
you. Come, you also join this campaign 
we declare as the government. Let’s 
improve the most beautiful political 
language together.”

As you know everything starts in the 
family… I address to our citizens, 
the father or husband seen as the 
head of the family look at your wife 
with affection. Ladies should look 
at their husband with affection and 
they should raise their children 
with affection. A child who hasn’t 
seen violence and hatred in the family 
is impossible to develop it later. “

Let’s popularize smile, hello....

Ankara (Civil Initiative) - Prime 
Minister Ahmet Davutoglu point-

ing out any policy that do not refer to 
local be successful said that the period 
of governing the country with memo-
randum and the briefing is ended.

Prime Minister Davutoğlu taking at-
tention that February 28 will be re-
membered as the period in which the 
journalist are called and directives are 
given as these can be published and 
these not in Ankara said that “after the 
coup d’état of May 27, after September 
12 coup d’état everyone who has liberal 
thinking imprisoned, media broadcast-
ing under directives is used as a tool for 
conditioning. Now for us local media is 
actually the direct address of the com-
munity awareness with local opinion 
leaders”

Prime Minister Davutoglu calling Local 
media on mobilization against violence, 
said: these:

 “In particular, I call local media mobili-
zation on violence against women and 
children... A society that cannot protect 
their women and children is impossible 
to build its future. We sincerely believe 
that but note at a time two attitudes 
appeared both in the society and in the 
media. One is feeling the pain deeply, 
sharing with the family and the com-
munity working on it to make a con-
scious; others trying to attrite AK Party 
and the government by exploiting it 
by thinking that new opportunity ap-
peared or the one, attempting to make 
comments on our traditional culture 
based on a certain understanding. 

“Now my request from you is this; 
Please ad mobilization against violence 
in all your publications. You know well 
how to make the best of it. I call local 

“Now my request from you is 
this; Please ad mobilization 
against violence in all your 
publications. You know 
well how to make the best 
of it. I call local media to 
a mobilization on violence 
against particularly women 
and children. Everywhere, 
from Van to Izmir from 
Batman to Edirne I call a 
sense via you. Come, you also 
join this campaign we declare 
as the government. Let’s 
improve the most beautiful 
political language together.”

Prime Minister Ahmet DAVUTOĞLU:
“I launches campaign Against Violence”

in Tajikistan, China, Mongolia, Af-
ghanistan, India and Siberia as well 
as Kyrgyzstan said, “Other butter 
cattle breeds should be brought from 
Mongolia, China, Tibet and Xinjiang 
Uyghur Autonomous Region. We 
need investors to do the business of 
Butter cow beef exports. We have 
enough springs.”Kasmaliyev stating 
that butter cattle attracted the inter-
est of animals breeder in the country 
due to not need special food, stable 
and caring    said that  the meat of 
these animals fed with the herbs 
used in the treatment of many dis-
eases  grow in the higher parts of the 
mountains is  organic and reliable. 
Kasmaliyev stated that despite grow-
ing in the country, meat of butter 
cattle recognition rate is “very low” 
among people said that “The fact that 
the red color of meat is concerned 
buyers. But the color in the meat of 
butter cows is due to the presence of 
globulin which is a blood protein that 
regulates body.”

Kyrgyzstan ( Civil Initiative 
)-  “Butter Cow” Breeding in 

Kyrgyzstan- “Butter cow” breeding 
brought from China to the country 
for the first time at the beginning of 
the 19th century is now widespread. 
“Tibet cow” or the so called “butter 
cow” farming known by cold-resist-
ant body and its thick skin is wide-
spread in the higher parts of Tengri 
mountains in Kyrgyzstan.  Pasture 
and Animal Research Institute Depu-
ty Director Dr. Manasbek Kasmaliyev 
who conduct  scientific studies on 
butter cows in Kyrgyzstan said that 
butter cows brought from China  for 
the first time at  late 18th century 
and early 19th century .Kasmali-
yev stated that following the Soviet 
Union’s disintegration the number 
of butter cows decrease to 16 thou-
sand in Kyrgyzstan said  that the 
number of butter cattle  rate begins 
to increase 2 to 5 percent since 2000    
and noted that the current  number 
is around 31 thousand. Kasmaliyev 
by reminding butter cattle raised   

“Butter Cow” Breeding in Kyrgyzstan- “Butter cow” breeding 
brought from China to the country for the first time at the 
beginning of the 19th century is now widespread. “Tibet cow” 
or the so called “butter cow” farming known by cold-resistant 
body and its thick skin is widespread in the higher parts of Tengri 
mountains in Kyrgyzstan.

“Butter Cow” Breeding in 
Kyrgyzstan
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Ankara (Sivil İnisiyatif) - Uluslar 
arası Dezavantajlılar Akademi 

Derneği’nin ilk konuğu Başkent Plat-
formu Genel Başkanı ve Kırgızistan 
Türkiye Fahri Konsolosu Dr. Mustafa 
Kurt oldu… Sonno Boutıque Hotel’de 
gerçekleştirilen toplantıda derneğin 
ileriye dönük projeleri gündeme geti-
rildi.

Dr. Mustafa Kurt “Vakıf anlayışını, 
Ahi Evran ahlakını yeniden canlan-
dırmak hepimizin borcudur”

Başkent Platformu Genel Başkanı Dr. 
Mustafa Kurt, Başkent Platformunun 
kuruluşunda “insanı yaşat ki devlet 
yaşasın” anlayışını ilke olarak benim-
sediklerini belirterek “biz, bu anlayışa 
hizmet etmek ve bu anlayışın STK’lar 
da yeniden vücut bulması için yola çık-
tık” dedi.

Gelişmiş toplumların sivil toplum ku-
ruluşlarını ne denli önemsediğine dik-
kat çeken Başkan Kurt “Ecdadın mirası 
olan vakıf anlayışını yabancılar bizden 
almış adını değiştirmiş ve bu gün bize 
bu mirası sözüm ona pazarlıyorlar. 
Oysa bu mirasın sahipleri biziz, gerçek 
bir sivil inisiyatif için çocuklarımız 
için geleceğimiz için sahip çıkmalıyız. 
Ecdadın bize miras bıraktığı vakıf anla-

yışını, Ahi Evran ahlakını yeniden can-
landırmak hepimizin borcudur. 
Öncelikle ülkemiz ve bölgemizde daha 
yaşanabilir bir ortamın sağlanması, 
dünyaya barışın hakim olması için 
hepimizin herkesin “sevgi” sözcüğü 
etrafında toplanması gerek. STK’ların 
bu bilinçle hareket etmesi dünya in-
sanlarının mutluluk ve refahı için şart. 
Bizler işte bu mihval üzere hareket 
edenlerin oluşturduğu bir sivil toplum 
kuruluşuyuz” diye konuştu. 

Dr. Kurt, şunları söyledi:

“Nihai hedefimiz olan “dünya barış 
kardeşlik platformuna” ulaşmak 
için diyoruz ki; mutlu bireylerden 
mutlu aileler, mutlu ailelerden mutlu 
toplumlar, mutlu toplumlardan mutlu 
devletler, mutlu devletlerden mutlu bir 
dünya oluşur. Bu düşüncelerimizin ger-
çekleşmesi için, Ülkemizde ve Dünyada 
Sivil Toplum Kuruluşlarına, Siyaset 
Adamlarına ve Kanaat Önderlerine çok 
iş düşmektedir. Sizlerinde bu felsefe 
doğrultusunda  hareket edeceğinize 
cani gönülden inanıyorum”

UDAD Dernek Başkanı Asuman 
Özer“Dezavantajlı grupları iş gücü-
ne kazandırmak en büyük arzumuz’’

UDAD Başkanı Asuman Özer ise yaptı-
ğı konuşmada Başkent Platformunun 
insan odaklı çalışmalarını örnek al-
dıklarını belirterek “ “insanı yaşat ki 
devlet yaşasın” anlayışını peşinen ka-
bul ediyoruz. Bu bizim ilk toplantımız 
açılış konuşmasını onur konuğumuz 
olan başkent platformu genel başkanı 
Sayın Dr.Mustafa Kurt bey yaptı. Ken-
dilerine şahsım ve yönetim kurulu ar-
kadaşlarım adına teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

Başkan Asuman Özer, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Özgür irade ve dayanışma ruhu için-
de herhangi bir maddi karşılık bekle-
meksizin sahip olduğumuz deneyim, 

beceri ve kaynakları toplumun deza-
vantajlı gruplarının yaşam kaliteleri-
ni yükseltmeye yönelik olarak kulla-
narak ve hizmetlere katkı sağlamayı 
planlayan bir dernek olmak için yola 
çıktık.

Dezavantajlı gruplar dediğimizde bu 
paranteze; kadınlar, çocuklar, engelli-
ler, yaşlılar, yoksullar, madde bağım-
lıları, mahkûmlar, şehit aileleri vs. 
girmektedir. 
Bizim amacımız; projeler üreterek 
dezavantajlı grupları iş gücüne kazan-
dırmak, günümüzdeki sosyal farkın-
dalıklardan oluşan sorunların önüne 
geçerek toplumsal eşitsizliği giderip 
dezavantajlı grupları topluma kazan-
dırmaktır. 

Dezavantajlı gruplara toplum içinde 
daha aktif rol oynamaları ve onların 
hem ruhen hem bedenen kendileri-
ni ve topluma katkı sağlamak adına 
sürdürülen çalışmalardan bir tanesini 
dezavantajlı grupların işgücüne katı-
larak kalifiye insan ve işgücüne aktif 
katılımları ve dezavantajların ortadan 
kaldırılıp önce bireylerin kendisine 
daha sonra ülke ekonomisine katkı 
sağlayarak bilinçli bireyler yetiştirmesi 
sağlanmaktadır.”

Başkent Platformu Genel 
Başkanı  ve Kırgızistan 
-Türkiye Fahri Konsolosu 
Dr. Mustafa Kurt:

“Vakıf anlayışını, 
Ahi Evran ahlakını 
yeniden canlandırmak 
hepimizin borcudur”

Uluslar arası Dezavantajlılar Akademi Derneği’nin ilk 
konuğu Başkent Platformu Genel Başkanı  ve Kırgızistan 
Türkiye Fahri Konsolosu Dr. Mustafa Kurt oldu…
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Ankara (Non Governmental Ini-
tiative) - Chairman of the Capital 

City Platform and Honorary Consular 
of Kyrgyzstan to Turkey Dr. Mustafa 
Kurt becomes the first guest of Interna-
tional Disadvantaged People Academy 
Association (UDAD). The future pros-
pects and projects of the association 
were discussed at a meeting held at 
Sonno Boutique Hotel.

Dr. Mustafa Kurt “It is our duty to 
revive the foundation perception and 
the morality of Ahi Evran”

Chairman of the Capital City Platform 
Dr. Mustafa Kurt mentioned they have 
adopted the concept of “let the man live 
so the state lives” in the establishment 
of the Capital City Platform and said 
“we have set a journey to serve this ap-
proach and settle it among all NGOs”.

Pointing the importance of the civil 
society organizations in the developed 
societies, Chairman Kurt said; “the 
foundation concept, which is a legacy 
of our ancestors, has been taken by for-
eigners and marketed to us after chang-
ing its name. In fact we are the owners 
of this legacy and we have to work for 
our future and our children. It is our 
duty to once again revive the percep-
tion of foundation, which is a legacy of 
our ancestors, and the morality of Ahi 
Evran. We have to all gather around 
the word “love” first of all to maintain 

a better country and world to live and 
make peace dominant in the world. The 
NGOs must and should act this way 
for the happiness and prosperity of the 
people everywhere. We are an NGO 
formed by people acting on this basis”. 

Dr. Kurt continued:

“In order to arrive at the “world peace 
and brotherhood platform” we say; 
happy individuals make happy families, 
happy families make happy societies, 
happy societies make happy states and 
happy states make a happy world. In 
order to achieve this, lots of responsi-
bilities fall on NGOs, politicians and 
opinion leaders around the world. I 
sincerely believe you will be acting with 
this philosophy”.

Chairman of UDAD Asuman Özer: “Our 
main goal is to make the disadvantaged 
groups access labor force’’

UDAD Chairwoman Asuman Özer 
said in her speech that they follow and 
model the achievements of the Capital 
City Platform and added; we accept the 
concept of “let the man live so the state 
lives” in advance. This is our first meet-
ing and the opening speech is made 
by our honorary guest Chairman of 
the Capital City Platform Dr. Mustafa 
Kurt; I would like to thank him for my-
self and on behalf of my friends at the 
board of directors”.

Chairwoman Asuman Özer said:

“We have set a journey with our free 
will and in solidarity soul without ex-
pecting any financial benefit to use our 
experiences and skills to contribute 
to better access of the disadvantaged 

groups to the labor force and increase 

their life standards.

When talking about disadvantaged 

groups, this includes women, chil-

dren, disabled, old people, drug ad-

dicts, prisoners, families of the mar-

tyred and etc. Our goal is to develop 

projects to maintain better access 

of the disadvantaged groups to the 

labor force, and eliminate the social 

inequality through avoiding problems 

before the social awareness.

We are willing to make the disadvan-

taged people more active in the society 

as more qualified people and thus con-

tribute to themselves and then to the 

economy of the country”.

Chairman of the Capital 
City Platform and Honorary 
Consular of Kyrgyzstan to 
Turkey Dr. Mustafa Kurt:

“It is our duty to 
revive the foundation 
perception and the 
morality of Ahi Evran”

Chairman of the Capital City Platform and Honorary Consular of 
Kyrgyzstan to Turkey Dr. Mustafa Kurt becomes the first guest 
of International Disadvantaged People Academy Association …

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Süleyman Şah Türbesi ve Saygı 

Karakolu’nun yerinin değiştirilmesi amacıyla 
gerçekleştirilen operasyonu sevk ve idaresini 
gece boyunca bizzat takip ettiği belirtildi. 
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen 
bilgiye göre, Erdoğan, “Şah Fırat” operas-
yonunu bizzat takip etti. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın operasyonun tamamlanmasının 
ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ge-

nelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, 
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi 
Akar’ı da ayrı ayrı telefonla arayarak kutladığı 
öğrenildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, hedef-
lenen işlemlerin başarıyla gerçekleştirilme-
sinden dolayı Şah Fırat operasyonuna katılan 
askerler başta olmak üzere Türk Silahlı Kuv-
vetleri mensuplarını kutladığı da kaydedildi.
Erdoğan, Hava Kuvvetleri ve Jandarma Genel 
Komutanını da tebrik etti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, “38 per-
sonelimiz şu anda ülkemize girmiş 
bulunmaktadır.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Süleyman 
Şah Saygı Karakolu’na düzenlenen Şah-
Fırat operasyonu detaylarını Genelkur-
may Karargahı’nda düzenlediği basın top-
lantısında açıkladı. Milli Savunma Bakanı 
İsmet Yılmaz ve Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Necdet Özel’le kameralar karşı-
sına çıkan Davutoğlu, tahliye operasyonu-
na ilişkin son bilgileri paylaştı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, “38 persone-
limiz şu anda ülkemize girmiş bulunmak-
tadır. Herhangi bir şekilde hiçbirisinde bir 
zarar yok. Şehidimizin ailesine de taziye-
lerimi sunuyorum” dedi.

Davutoğlu, konuşmasında,Türk Silahlı 
Kuvvetlerimize, Genelkurmay Başkanımız-
dan başlamak üzere Kuvvet Komutanları-
mıza, oraya giren birlik komutanlarımıza, 
aylardır Süleymanşah Saygı Karakolu’nda 
büyük bir vakar, sabır ve cesaretle görevle-
rini yürüten subay ve askerlerimize bütün 
milletim adına, bütün tarihimiz adına, 
Süleymanşah’tan bugüne kadar gelmiş 
olan bütün ecdad adına, Kayı Boyu’ndan 
Osmanlı Devleti’ne ondan Türkiye Cum-
huriyeti Devleti’ne intikal eden onurlu geç-
mişimiz adına teşekkürü bir borç bildiğini 
söyledi.

Tarihine ve  tarihi sembollerine sahip çıka-
mayan milletlerin geleceği inşa edemeyece-
ğini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Şah Fırat” Tebriği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Süleyman Şah Türbesi ve 
Saygı Karakolu’nun yerinin değiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen 
operasyonu sevk ve idaresini gece boyunca bizzat takip ettiği 
belirtildi.
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