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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya 
Federasyonu’nun 9 Mayıs Zafer Bayramı’nın 70. 
Yıldönümü vesilesiyle düzenlediği törene katılmadı..

President Recep Tayyip 
Erdoğan, did not attend 
Russian Victory Day 
held on the occasion of 
70th Anniversary of 9th 
May Victory Day...

“Kırgızistan’a yapılacak Yatırımlar 
Birlikteliğimizi Güçlendirecektir”

Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İbragim Dzhunusov:

Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İbragim Dzhunusov’un KAYSERİ 
ziyaretini Başkent Platformu Genel Başkanı, Kırgızistan Kayseri Fahri Konsolosu 
Dr. Mustafa Kurt’la birlikte gerçekleştirdi.. Ziyaretlerde iki ülke arasındaki ticari ve 
kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve Kırgızistan’a yatırım konuları ele alındı.

Ambassador of the Republic of Kyrgyzstan Ibragim Dzhunusov visited 
Kayseri together with the Capital Platform General Chairman, Honorary 
Consul of Kyrgyzstan Dr. Mustafa Kurt.. The development of commercial 
and cultural relations between the two countries and possible investments in 
Kyrgyzstan were discussed during the visit.

“Invetments in Kyrgzstan will 
Improve our Synergy” 

Ambassador of the Republic of Kyrgyzstan Ibragim Dzhunusov:

Azerbaycan Milli Kahramanı 
İbad Hüseyinli:

“Canımız VATAN ve 
MİLLETİMİZE Feda 
Olsun”
National Hero of Azerbaijan, 
İbad Huseynli:

“May our lives be 
Sacrificed  for our 
Homeland and 
Nation”

Not Only People Who Died; Humanity Is Dying...!
38 million people have left the country!

Ölen Sadece İnsan Değil; İnsanlık Ölüyor…! 
38 milyon kişi ülkesini terk etti!
Ülke İçinde Yerinden Edilme İzleme Merkezi tarafından hazırlanan raporda, 
dünyada 38 milyon kişinin ülkesi içindeki çatışmalar ve şiddet olayları nedeniyle 
yerlerinden edildiği bildirildi

In the report prepared by Displacement and Monitoring Centre in the country it was 
reported that 38 million people in the world have been displaced due to the conflicts 
and violence inside their countries.

The Grave 
of Oruç Reis 
and Turkish 
Martyr 
forgotten in 
Algeria

Cezayir de 
Unutulan 

Oruç Reisin 
Mezarı 

ve Türk 
Şehitliği.

Türkçenin evrensel bir dil 
olmasını  bu hususta yeni 

anayasda teşvik edilmesini 
istiyoruz.

We want to be a universal 
language Turkish to 

encourage new anayasd in 
this regard.
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rasında Kırgızistan Büyükelçisi Dzhunusov 
ve beraberindeki heyetle birlikte olduğunu 
öğrenince, kısa süreli mola verdi.  

Anadolu Harikalar Diyarı’nda Vali Düzgün, 
Vali Yardımcıları Mehmet Emin Avcı ve 
Mustafa Masatlı tarafından karşılanan Ba-
kan Yılmaz, burada Büyükelçi Dzhunusov 
ve Kırgızistan Türkiye Fahri Konsolosu 
Mustafa Kurt ile bir araya geldi. 

Konuk Büyükelçi ve Kırgızistan Türkiye 
Fahri Konsolosu Mustafa Kurt ile bir 
süre sohbet eden ve Kayseri programı 
hakkında bilgiler alan Yılmaz, daha önce 
Kırgızistan’a gerçekleştirdiği resmi ziya-
retlere ilişkin anılarını da paylaştı.  

Bakan Yılmaz görüşmenin ardından res-
mi programlarına katılmak üzere Sivas’a 
hareket etti. 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mustafa Çelik “Başta ekonomi olmak 
üzere her alanda ilişkilerimizi geliştir-
meliyiz”

Büyükşehir Belediyesini de ziyaret eden 
Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükel-
çisi İbragim Dzhunusov, Kırgızistan’dan 
bir şehirle Kayseri’nin “KARDEŞ ŞEHİR” 
olması teklifinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çe-
lik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, “Bu tür ziyaretler dostlu-
ğun, kardeşliğin pekişmesine vesile olu-
yor. Ayrıca güleryüzlü, sempatik bir bü-
yükelçi ile tanışmaktan da mutlu oldum. 
Kendisinde diplomasinin soğuk tarafı 
yok. İnşallah yüzündeki bu güleryüz, iliş-
kilerimize de yansır ve iki ülke arasında, 
başta ekonomi olmak üzere her alanda 
işbirliğini geliştiririz” şeklinde konuştu.

Dzhunusov ziyaret anısına Çelik›e Çapan 
ve El İşlemeli Kalpak hediye etti.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut 
Hiçyılmaz “Ticaret Hacmini artırmak 
istiyoruz”

Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükel-
çisi İbragim Dzhunusov, Kayseri Ticaret 
Odası Başkanı (KTO) Başkanı Mahmut 
Hiçyılmaz’ı da makamında ziyaret ederek 
“Kırgızistan’a yatırım yapılması konusun-
da” bir dizi görüşmede bulundu.

Yapılan ziyarette konuşan KTO Başka-
nı Mahmut Hiçyılmaz Kayseri Ticaret 
Odası’nın Kayseri’nin en büyük sivil top-
lum kuruluşu olduğunu hatırlatarak “17 
bin civarında üyemiz,  40 meslek komite-
miz var. Ayrıca 3 organize sanayi bölgesi ile 
1 serbest bölgeye sahibiz. Şehrimizin sana-
yisinin gelişmesinin yanında turizm alanın-
da da önemli hamleler yapması için yoğun 
bir çalışma içerisindeyiz” diye konuştu.

Türkiye ile Kırgızistan’ın ticari ilişkiler 
anlamında arzu edilen seviyede bulunmadı-
ğını da belirten Başkan Hiçyılmaz, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin Kırgızistan ile olan ti-
caret hacmi 500 milyon dolara bile 
varmamış. 420 milyon dolar civarın-
da, biz size ihracat yapıyoruz, sizden de 66 
milyon dolar civarında ithalat yapıyoruz. 
Dost ve kardeş her iki ülkenin bu ticaret 
hacmini daha da yukarılara çıkartmak için 
karşılıklı gayret göstermesi gerekir. Biz de 
Kayseri Ticaret Odası olarak üyelerimiz 
nezdinde neler yapmak gerekiyorsa kar-
şılıklı bu faaliyetleri beraberce yürütmeyi 
arzu ederiz» 

Kayseri (Sivil İnisiyatif) - Kırgızistanlı 
öğrenciler arasında geleneksel olarak 

düzenlenen ve bu yıl Kayseri’de gerçekleş-
tirilen futbol turnuvasını izlemek üzere 
Kayseri’ye gelen Kırgızistan Cumhuriyeti  
Ankara Büyükelçisi İbragim Dzhunusov ve 
Kırgızistan Kayseri Fahri Konsolosu Dr. 
Mustafa Kurt; Kayseri Valisi Orhan Düz-
gün, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mustafa Çelik, Kayseri Ticaret Odası Baş-
kanı Mahmut Hiçyılmaz, KAYDERS Genel 
Başkanı Zeliha Köksal, Erciyes Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştimur’u 
ziyaret ederek ülkeler arasındaki ikili iliş-
kilerin geliştirilmesi yönünde istişarelerde 
bulundular.

Vali Orhan Düzgün “Kırgızların gelenek-
sel turnuvasına ev sahipliği yapmaktan 
mutluluk duyuyoruz”

İlk ziyareti Kayseri Valisi Orhan Düzgün’e 
yapan Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçisi İbragim Dzhunusov Kayseri’de 
olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ede-
rek “geleneksel olarak şehrinizde yapılan ve 
Kırgız öğrencilerimizin katılım sağladıkları 
futbol turnuvası aslında ülkelerimiz arasın-
daki birlik ve beraberliğin teyidi anlamında 
da oldukça önemli” dedi.

Vali Orhan Düzgün ise ziyaret dolayısıyla 
yaptığı değerlendirmede Türkiye’de öğre-
nim gören 400 civarında öğrenci için 1998 
yılından beri spor müsabakalarının düzen-
lendiğini belirterek “Bu yıl da Kayseri ola-
rak ev sahipliği yapıyoruz. Bu futbol turnu-
vasına ev sahipliği yapmaktan son derece 
mutluluk duyuyoruz. İnşallah bu müsaba-
kalar sürecinde değişik nedenlerle birlikte 
olmayı arzu ediyorum” diye konuştu.

Ziyaret anısına Düzgün, Dzhunusov’a Kül-
tepe kazı çalışmalarında çıkartılan ve Ar-
keoloji müzesinde sergilenen bir vazonun 
kopyasını hediye ederken,  Dzhunusov da 
Düzgün’e Kırgızistan’da önemli kişilerin 
giydiği çapan ve el işlemeli kalpak takdim 
etti.

Milli Savunma Bakanı Yılmaz Sivas 
Programı öncesi Büyükelçi Dzhunusov’la 
yemekte bir araya geldi…

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, 
Vali Orhan Düzgün Kırgızistan Büyükel-
çisi İbragim Dzhunusov ve Kırgızistan 
Türkiye Fahri Konsolosu Mustafa Kurt 
Kayseri›de yemekte bir araya geldi.

Sivas’taki programlara katılmak için 
Ankara’dan hareket eden Bakan Yılmaz, 
Vali Orhan Düzgün ile telefon görüşmesi sı-

Kırgızistan Cumhuriyeti 
Ankara Büyükelçisi İbragim 
Dzhunusov’un KAYSERİ 
ziyaretini Başkent Platformu 
Genel Başkanı, Kırgızistan 
Kayseri Fahri Konsolosu 
Dr. Mustafa Kurt’la birlikte 
gerçekleştirdi.. Ziyaretlerde 
iki ülke arasındaki ticari 
ve kültürel ilişkilerin 
geliştirilmesi ve Kırgızistan’a 
yatırım konuları ele alındı.

“Kırgızistan’a yapılacak Yatırımlar 
Birlikteliğimizi Güçlendirecektir”

Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İbragim Dzhunusov:
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Minister Yılmaz welcomed by the 
Governor Düzgün, Deputy Governors 
Mehmet Emin Avcı ve Mustafa Masatlı in  
Anadolu Harikalar Diyarı, came together 
with Ambassador of the Republic of 
Kyrgyzstan İbragim Dzhunusov and 
Honorary Consul of Turkey Mustafa 
Kurt. 

After having conversation with the guest 
Ambassador and Kyrgyzstan Honorary 
Consul of Turkey Mustafa Kurt for a 
while and learned the details of their 
program in Kayseri, Yılmaz shared 
his memories on his official visits to 
Kyrgyzstan with them. 

Following the meeting Minister Yilmaz 
moved to Sivas to attend his official 
program. 

Kayseri Metropolitan Municipality 
Mayor Mustafa Celik “We have to 
improve our relations in all fields, 
especially in economy”

Ambassador of the Republic of 
Kyrgyzstan Ibragim Dzhunusov also 
visited the Metropolitan Municipality 
and suggested that, a hometown from 
Kyrgyzstan would be “ TWIN TOWNS” 
with Kayseri.

Metropolitan Mayor Mustafa Celik 
expressed his satisfaction with the visit 
by saying that,  “Such visits help  the 
consolidation of brotherhood, friendship 
. Moreover I am glad to meet with such 
a  friendly, sympathetic ambassador who 
hasn’t got the cold side of diplomacy 
in himself. I hope his smiling face, 
would be reflected in our relationships 
between the two countries, so that we 
could promote cooperation in all fields 
including the economy”. 

Dzhunusov gave a gave a hand-
embroidered robe to Çapan during his 
visit.

Chairman of Kayseri Chamber of 
Commerce Mahmut Hiçyılmaz “We 
want to increase the trade volume” 

Ambassador of the Kyrgyz Republic 
Ibragim Dzhunusov, visited the Chairman 
of Kayseri Chamber of Commerce (KTO) 
President Mahmut Hiçyılmaz in his 
office and had conversation on “Possible 
investment areas in Kyrgyzstan”.

During the visit, the KTO President 
Mahmut Hiçyılmaz reminded the fact that  
the Kayseri Chamber of Commerce is the 
largest non-governmental organization 
in Kayseri, by stating: “ we have around 
17 thousand of members, 40 professional 
committees. In addition, we have 3 
organized industrial zones and 1 free zone. 
We are working hard on to make significant 
inroads in the field of tourism as well as 
developing the industry.”

Hiçyılmaz, indicating that trade relations 
with Turkey and Kyrgyzstan is not at the 
desired level at the present, continued as 
follows:

“The trade volume between Turkey and 
Kyrgyzstan is not even $ 500 million. It is 
around 420 million dollars, we’re exporting 
to you, importing goods around 66 million 
dollars from you. We should mutually pay 
more attention to arise the trade volume. 
As the Kayseri Chamber of Commerce we 
are ready to conduct mutual activities in 
accordance with our members”. 

Kayseri (Non Governmental) - 
Ambassador of Kyrgyzstan Ibragim 

Dzhunusov and Honorary Kyrgyzstan 
Kayseri Consul Dr. Mustafa Kurt went to 
Kayseri to watch the football tournament 
traditionally held between students from 
Kyrgyzstan each year and that was held 
in Kayseri this year; they came together 
with Governor Orhan Düzgün, Kayseri 
Metropolitan Municipality Mayor Mustafa 
Celik, Chairman of Kayseri Chamber of 
Commerce Mahmut Hiçyılmaz, KAYDERS 
Chairman Zeliha Köksal, Erciyes University 
Rector Prof. Fahrettin Keleştimur and 
discussed the development of bilateral 
relations between the countries. 

Governor Orhan Düzgün “We are pleased 
to host the traditional tournament of 
the Kyrgyz”

During his first visit to  Kayseri Governor 
Orhan Düzgün, Ambassador Ibragim 
Dzhunusov stated that “traditional football 
tournament made in your city and with the 
participation of Kyrgyz students confirms 
the unity and cooperation between our 
countries” by expressing his satisfaction.  

Governor Orhan Düzgün said for 
approximately 400 students studying in 
Turkey since 1998, sports contests have 
been held “This year we are hosting the 
tournaments in Kayseri. We are extremely 
happy to host this football tournament. I 
hope to be together with you for various 
reasons in the process of this competition.”

In order to commemorate the visit, Düzgün 
gave an imitation of a vase that was found 
during  the archaeological excavations 
in Kültepe as a gift to the Ambassador 
Dzhunusov, Dzhunusov gave a hand-
embroidered headgear and robe that are 
worn by important people in Kyrgyzstan to 
the Governor Düzgün. 

Minister o National Defense Yilmaz, 
came together at a dinner with the 
Ambassador Dzhunusov before his 
program in Sivas...

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, 
Governor, Orhan Düzgün, Ambassador 
İbragim Dzhunusov and Honorary 
Consul of Turkey Mustafa Kurt met for 
dinner in Kayseri.  

Minister Yılmaz, hearing that Ambassador 
of the Republic of Kyrgyzstan İbragim 
Dzhunusov are being together with the 
Governor Orhan Düzgün, during his 
phone call, gave a short break on his 
route to Sivas from Ankara. 

Ambassador of the Republic 
of Kyrgyzstan Ibragim 
Dzhunusov visited Kayseri 
together with the Capital 
Platform General Chairman, 
Honorary Consul of 
Kyrgyzstan Dr. Mustafa 
Kurt.. The development of 
commercial and cultural 
relations between the two 
countries and possible 
investments in Kyrgyzstan 
were discussed during the 
visit.

“Invetments in Kyrgzstan will 
Improve our Synergy” 

Ambassador of the Republic of Kyrgyzstan Ibragim Dzhunusov:
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KAYDERS’e yapılan 
ziyaretde YOKSUL 
ÇOCUKLAR gündeme 
getirildi…

Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyü-
kelçisi İbrahim Dzhunusov ve Kırgızis-

tan Cumhuriyeti Kayseri Fahri Konsolosu 
Dr. Mustafa Kurt, Kayseri Dershane eği-
tim Rehabilitasyon Sanat Kültür ve Yardım-
laşma Derneğini (KAYDERS) ziyaret ederek 
çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

KAYDERS’li öğrenciler Kırgızistan he-
yetini minik elleri ellerinde karanfiller 
güler yüzleri ile hep beraber hoşgeldiniz 
sözleri ile karşıladılar..

Yapılan ziyarette konuşan İbrahim Dzhu-
nusov, “Buraya bizi davet ettiğiniz için çok 
teşekkür ederiz. Ben dersin nasıl yapıldı-
ğını çok iyi biliyorum çünkü üniversitede 
öğretim üyesi olarak çalıştığım için bu 
konuda tecrübem var. Ders vermek büyük 
sorumluluktur” dedi.

Kendisinin de gençken hayatının zor oldu-
ğunu ifade eden Dzhunusov, “Okulu bitir-
dikten sonra üniversiteden önce bir sene 
Temizlik işlerinde çalışmıştım. Hayatım-
da başarılı bir insan oldum. Başbakan 
yardımcılığı, iki dönem milletvekilliği, 
iki kere Kültür ve Turizm Bakanlığı gö-
revlerinde bulundum. Sizin yardımınızla bu 
öğrenim gören çocuklar Türkiye’de ileride 
çok başarılı olabilirler. Bu sizin elinizdedir” 
diye konuştu.

KAYDERS Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha 
Köksal ise, “ Görüldüğü üzere bu çocuklar 
yoksul çocuklardır. Eğer bir politika yapı-
lacaksa bizlere göre ihtiyaç sahiplerine ve 
yoksullara yardım edilmelidir. Kay Ders 
olarak politikamızı bu çocukların neye ihti-
yacı var, nasıl yardım edebiliriz, bu çocuk-
ları nasıl ileride insanlığa faydalı birer birey 
olarak yetiştirebiliriz bunun derdindeyiz. 
Biz bu çocuklar için acı çekiyoruz. Sizlerin 
de bu çocukların acılarını paylaşmanızı isti-
yorum” ifadelerini kullandı. 

Erciyes Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Fahrettin Keleştemur 
“Kırgızistanlı 
bilim insanları ile 
ortak çalışmalar 
yapabiliriz”

Büyükelçi Dzhunusov ve Konsolos 
Dr. Mustafa Kurt daha sonra Erciyes 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin 
Keleştemur’u makamında ziyaret ederek 
bilim dünyasının geleceği hakkında konuş-
tular.

Ziyarette, konuk Büyükelçiye Erciyes Üni-
versitesi hakkında bilgi aktaran Rektör Ke-
leştemur “Kırgızistan’daki bilim insanları 
ile bir araya gelerek ortak çalışmalar yapa-
biliriz” dedi.

Büyükelçi Dzhunusov ; ben 27 yıl üniver-
site de çalıştım,5 yıl dekanlık, rektör yar-
dımcılığı ve rektörlük yaptım. Siyaset haya-

tım da Başbakan yardımcılığı, milletvekillik 
yaptım. Biz Kırgızistan’daki Üniversiteler 
de bir araştırma yapıp sizde uygun görürse-
niz protokol işbirliği yapalım.dedi. 
 
KURT; “Biz 1 yıl içerisinde 100’e yakın 
faaliyet gerçekleştirdik”
 
Dr.Mustafa Kurt; bendeniz Kırgızistan- 
Kayseri Fahri Konsolosu ve aynı zamanda 
Başkent Platformu Genel Başkanıyım.. “ 
İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın “ anlayışına  
ulusal ve uluslar arası hizmet etmekteyiz. 
 
Büyükelçimiz İbragim bey geleli 6 ay oldu. 
Ankara da birçok büyükelçi arkadaşım var 
ancak 6 ay içerisinde Sayın Dzhunusov  6 
yıllık bir çalışmaya bedel faaliyete imza 
attı diyebiliriz. Sizlerin huzurunda Sayın 
Büyükelçimizi tebrik ediyorum. Geçmiş 
yıllarda zamanın koşullarından dolayı Türk 
Dünyasının Kaybettiği yıllar var. Biz bu 
açığı kapatmak için 1 yıl içerisinde 100’e 
yakın faaliyet gerçekleştirdik. Bunların 
yarısı Türkiye de yarısı da Kırgızistan da 
gerçekleşti. İnsan odaklı faaliyetlerimizde 
altını çizdiğimiz bir örnek var;  üç tane 
türev vardır ki bir anlamda birbirine ben-
zerler bitkiler,hayvanlar ve insanlar. Üçü de 
yer, içer, göçer sonrasında göçer gider yani 
ölürler. İnsanı bitkiden ve hayvandan farklı 
kılan (insan oğlunun hizmetleri ve eserleri-
dir.) Bunların başında da en güzel görevler-
den eserlerden biride insan yetiştirmektir. 
İnsanlar bulundukları noktada eserleriyle 
ölümsüzleşirler. Ecdadımızın, ata babala-
rımız yaptığı gibi yedi içti değil tarihe iz 
bırakmışlardır. İnşallah hep birlikte bu bi-
linçle hareket ettiğimiz de gelecek de barış 
kardeşlik içinde yaşanabilir güzel bir dün-
yayı hep birlikte inşa edeceğiz. Büyükelçi-
mizin bir sözü var diyor ki; Kırgızistan’ın 
bayrağı al’dır ama üzerinde güneş vardır. 
Türkiye’nin bayrağı da al’dır üzerinde ay-
yıldız vardır. Günün yarısı ay-yıldız yarısı 
güneştir. 24 saat karanlık olmadan dünyayı 
Türkiye- Kırgızistan aydınlatacak. Özellikle 
son yıllarda insanoğlunun en çok ihtiyacı 
olan Barış ve Kardeşliğe muhtaç olduğu-
muz bu çağda umut ediyorum ki, Kırgızis-
tan- Türkiye kardeşliği örnek olur ve dünya 
huzura kavuşur dedi. 
 
Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur; biz kar-
deş toplumlarız oradan geldik. Sizi burada 
görmekten son derece mutluyum. Şuan 
Kırgızistan’a gidip geliyoruz, önceden bunu 
yapmak mümkün değildi. Şimdi gidiyoruz 
geliyoruz karşılıklı toplantılar, ziyaretler 
gerçekleştiriyoruz. Dünya artık insanlığını 
kaybetmeye başladı ve kendi ürettiği cana-
varlar kendisine geri dönmekte. Çevre kirli-
liği mesela çok büyük boyutlarda. Dünya bu 
bunalımlara, insanlığın çektiği sıkıntılara 
çözüm bulabilme iradesini biz göstere bili-
riz. Çünkü bizim medeniyetimiz de bu var. 
Fakat bunu gösterebilmek için güçlü olmak 
lazım. Güçlü olmanın yolu da bugün bilgi 
üretmekten, bilgi toplumu olmaktan geçi-
yor.Bu anlam da birlikte bu alanda sizinle 
çok çalışmamız gerekiyor.Bilimsel güçleri-
mizi birleştirip dünyanın başka yerlerinden 
de bilgilerinden de faydalanmamız gereki-
yor dedi..

Ziyaret anısına Büyükelçi Dzhunusov, Rek-
tör Keleştimur’a Kamcı ve Kalpak hediye 
etti.
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POOR CHILDREN 
were brought to the 
agenda during the 
visit at KAYDERS...

Ambassador of the Republic of 
Kyrgyzstan Ibrahim Dzhunusov and 

the Kyrgyz Republic Kayseri Honorary 
Consul Dr. Mustafa Kurt visited Kayseri 
Training, Rehabilitation, Arts, Culture 
and Solidarity Association (KAYDERS) 
and received information about the 
studies that are being conducted there. 

Students of KAYDERS met the delegation 
with smiling faces and carnations in their 
with little hands..

During the visit, İbrahim Dzhunusov 
stated as follows; “Thank you very 
much for inviting us here. I know very 
well about how to teach because I have 
experience in this regard because I 
worked as a lecturer at the university. 
Teaching is a great responsibility”.

Dzhunusov also said that he had a 
hard life when he was young, “After 
finishing school, I worked in a Cleaning 
Services for a year before college. I am 
a successful person in my life. I served 
as a Deputy Prime Minister, two terms 
in Parliament; I have been the Minister 
of Culture and Tourism Minister twice. 
Those children could be very successful 
with your help in Turkey in the future. It 
is  in your hands “. 

The KAYDERS Chairman Zeliha Koksal 
stated, “As you can see, these children 
are poor children. If a policy is going to 
be made, it needs to be determined in 
accordance with the demands of those 
who are in need and to poor. We define 
our policy by taking their needs into 
consideration. We have concerns to grow 
these children as individuals who are 
useful for humanity as KAYDERS. We are 
suffering for these children. I also want 
you to share their suffering with us”. 

Erciyes University 
Rector Prof. Fahrettin 
Keleştemur “We 
may collaborate 
with scientists in 
Kyrgyzstan”

Ambassador Dzhunusov and Consul 
Dr. Mustafa Kurt then visited  

Erciyes University Rector Prof. Fahrettin 
Keleştemur in his chamber and talked 
about the future of science world with 
him. 

During the visit, Rector Keleştemur 
convey information about Erciyes 
University to the guest Ambassador .  
“We may come together with scientists 
in Kyrgyzstan and conduct joint studies 
together” he said
 
Ambassador Dzhunusov; I worked at a 
university for 27 years, 5 years as a dean, 

I also served as the  vice-rector and rector 
. I worked as a deputy prime minister, 
parliamenterian.  If it is appropriate to 
you let us make a research in Kyrgyzstan 
Universities  to make a cooperation with 
a protocol with your university. 

KURT; “We have realized 
approximately 100 activities within 
a year” 

Dr.Mustafa Kurt; I am the Honorary 
Kyrgyzstan- Kayseri Consul and 
Chairman of Capital City Platform.. We 
have been serving at a national and an 
international level  with the motto “let 
live the human being so that the state 
will alive”. 

Mr.  Ambassador Ibragim Dzhunusov 
has  only been here for six months. 
I have many Ambassador friends in 
Ankara .  But we are safe to say that; H.E. 
Dzhunusov has conducted activities that 
can be possible with 6-year study only  in 
6 months. I congratulate Mr. Ambassador 
here, before you. Turkic world has lost  
a lot because of the conditions in the 
past years years. We have performed 
close to 100 operations in one year to 
close this gap. Half of them took place 
in Turkey and the other half took place 
in Kyrgyzstan. We underline an example 
within our people-oriented activities; 
there are three derivatives which in a 
sense are similar; plants, animals and 
humans. Three of which are, to eat, to 
drink and to die. What distinguishes 
people from animals and plants (the 
service and works of human beings.) The 
most beautiful task among these works is 
to train people. People become immortal 
with what they left. Our ancestors, 
ancestors left  traces in history, they did 
not eat and drink only. Hopefully if we 
act together with this awareness we will 
build a nice peaceful, livable world in the 
future.  Mr. Ambassador has a remark; 
Kyrgyzstan has a red flag, that has sun 
on it. Turkey has also a flag that is red, 
which has moon and star on it. Half of 
the there is the sun and half of it passes 
with moon and star. Turkey-Kyrgyzstan 
will illuminate the world for 24 hours. 
Nowadays, especially when we need 
Peace and Brotherhood most, I hope the 
mutual friendship between Kyrgyzstan- 
Turkey would be an example to the 
mankind the world would attain peace. 

Prof. Fahrettin Keleştemur ; We are 
brother countries, we came from there. I 
am extremely happy to see you here. Now 
we are able to go between our countries 
that was not possible in the past. We 
organize mutual visits, meetings. World 
has been losing the humanity within, 
and has been damaged by the monsters 
it has created. Environmental pollution, 
for instance,  is  getting huge. We are the 
ones who can solve all these devastation. 
Because we inherit from our civilization.  
In fact in order to reflect it, we need to 
be strong. Today, strength is based on 
produce knowledge, being an information 
society. We need to cooperate with you 
in this regard. We need to compound our 
scientific power and benefit the other 
places and information in the  world. 

In order to commemorate the visit, H.E. 
Ambassador Dzhunusov gave a whip and 
a calpac to Rector Keleştimur as presents.
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ğıyla kararlaştırmalıdır. Bu uzlaşmalar da milli gelirin 
ülke fertleri arasında eşit ve hakkaniyet ilkeleri göze-
tilerek yapılmalıdır. Sosyal barış ve adaleti ekonomik 
ve sosyal denge ilkeleri gözetilerek işçi ve işveren sen-
dikalarının bu anlayışa hakim olarak yapması gerekir. 
İlkeler anayasada yer almalıdır. Grev ve lokavt eylem-
lerine başvurmadan önce bir arabulucu sistem olması 
gerekmektedir.

Tarih, kültür ve ülkemizdeki tabiat varlıklarının 
korunması… Ancak tarihsel süreç içerisinde…

Orta asya, orta doğu, balkanlar tarihsel kültür mi-
rasımızın birçok eseri olan bölgelerdir. Eserlerin ko-
runması ve Evrensel ilkelerle bu bölgedeki devletlerle 
ikili anlaşmalar yaparak tarihsel kültür mirasımızın 
korunması sağlanmalıdır. Anayasada bu konunun   
bulunması da önemlidir

Siyasi partiler demokratik cumhuriyet yönetimin-
de parti içi demokrasinin tabandan başlayıp tavana 
kadar işlevsel olarak parti içi demokrasi anlayışının 
hakim kılınması ile  Siyasi partilerin bağımsız, ço-
ğulcu bir anlayış ile faaliyetlerini serbestçe yürütüp, 
demokratik bir şekilde, seçimlere girecek adayların 
belirlenmesi ve demokratik bir seçim sisteminin ze-
minin hazırlaması mühimdir. Siyasi partiler, demok-
ratik cumhuriyetin ve siyasi hayatın vazgeçilmez un-
surudur. Yurttaşlar istedikleri partilere girmekte veya 
kurmakta ayrılmakta hürdürler.

Siyasi partiler kapatılmamalıdır ancak; 

Demokratik cumhuriyet rejimini yıkmaya yönelik ül-
kenin ve milletin birliğini bozacak ayrımlara yol açan 
şiddet eylemlerini bir partinin tüm üyeleri tarafından 
gerçekleştirilmesi ve partinin odak olması durumun-
da parti kapatılmalıdır. Ancak bireysel davranışlarda 
bulunan üyelerin bu davranışları tüm partiyi kapsaya-
cak nitelikte olmaması durumunda parti kapatılması-
na neden olmamalıdır.

Yabancı devletlerden yardım alan, uluslar arası kuru-
luşlardan yardım alan, ülkemizin vatandaşı olmayan 
gerçek ve tüzel kişilerden yardım alan partiler kapa-
tılmalıdır

Anayasa mahkemesince kapatılmasına karar veril-
meden evvel siyasi parti hakkında TBMM de görüş 
aldıktan sonra kesinlik kazanmamalıdır. Bu ibare de 
anayasa de yer almalıdır.

TBMM, temel organ ve kuruluşlar olmak üzere anaya-
sada sadece görevleri,  yetkileri ve işleyişi  ana esasları 
ile yer almalıdır. Diğer usül ve nisaplar özel kanunlar-
da yer almalıdır. Bu anlamda anayasa kavramsal değil 
kuramsal olmalı ve uzun ömürlü olmalıdır.

1982 Anayasasından önce senato meclisi ve millet 
meclisi vardı. Senato yeniden TBMM de yer almalıdır. 
Milletvekilliği ve senatörlüğün seçilmesini sağlayacak 
yeni yapının oluşması yeni anayasada yer almalı. Mec-
listen çıkan kanunların senatörler tarafından incele-
nip onaylandıktan sonra gitmesinin daha iyi olacağın-
dan anayasaya aykırılık azalacaktır.

Milletimizin eğitim düzeyi yükselmesine paralel ola-
rak milletvekillerinin en az lise senatörlerin de üni-
versite mezunu olmalıdır

Milletvekilleri yaşının 25 senatörlerin ise 30 olması-
nın uygun olduğu fikrindeyiz.

Türkiye Cumhuriyeti‘nin varlığı ve istikbali 
Türk ordusunun mevcudiyetine ve savaş gücüne 
bağlıdır. 

Günümüz dünyasında modern savaşlar yüksek tek-
nolojik silahlarla yapılmaktadır. Asıl savunma her 
ülkenin kendi öz gücüne dayandığı kaçınılmaz bir ger-
çektir. Bu nedenle devletimiz savunma sanayinde öz 
gücüne dayanmalı savunma sanayisini güçlendirmeli, 
ileri teknolojik ürün silahları ve diğer savaş araçlarını 
milli olarak üretmeyi hedef edip, takip etmelidir.

Genelkurmay Başkanlığı Savunma Bakanlığı’na bağ-
lı bir kuruluş olmalı. Askeri Yargıtay ve Askeri idari 
Mahkemeleri kaldırılmalıdır.

Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri, cumhurbaşka-
nının halk tarafından seçilmesi yetkilerinin yeniden 
belirlenmesi zaruretini doğurmuştur. Yeni sistemin 
nasıl örgütleneceği açık olarak belirlenmediğinden 
yeni anayasa çalışmaları sayesinde bu konunun ayrın-
tıları tartışılıp konuşulmalıdır.

Çok çok fazla önemsediğimiz;

Milli birlik ve bütünlüğümüz ve dünya barışına da 
katkı sağlayacağına inandığımız misyonumuzun özeti 
olan, İNSANI YAŞAT Kİ, DEVLET YAŞASIN anlayışıy-
la birlikte…….

BİZLER İNANIYORUZ Kİ;

MUTLU BİREYLERDEN, MUTLU AİLELER,

MUTLU AİLELERDEN, MUTLU TOPLUMLAR,

MUTLU TOPLUMLARDAN, MUTLU DEVLETLER,

MUTLU DEVLETLERDEN, MUTLU BİR DÜNYA 
OLUŞUR…

şayışı kendi işlevsel sorumluluğu içinde var olmalı, 
devlet müdahaleci olmamalıdır.

Devlet ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek sosyal, 
kültürel, manevi gelişmeleri sağlamak amacıyla ted-
birler alır. Özellikle milli tarım ve hayvancılık politi-
kalarını ülke menfaati ve millet yararı düşünülerek 
köklü ve sağlıklı bir zemine oturtmalı ve devlet bu 
alanlarda faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve kişileri 
teşvik etmelidir.

Aile toplumun temelidir. Eşler saygı ve sevgi bağı 
ile birbirine bağlı ve eşittirler.

Ailenin huzur ve refahını sağlamak, evlenmeyi teşvik 
edici tedbirler almak, gelecek genç nüfusun devamlılı-
ğını sağlayıcı tüm tedbirleri almak, şiddet ve istismara 
karşı çocuklar, kadınları ve erkeleri koruyucu, karak-
terleri geliştirici tedbirleri almalıdır. (Ahi evran buna 
çok iyi bir modeldir.)

Türkçenin gelişmesi ve yabancı dillerden korunması 
dünyada yaygın bir dil olması için gerekli tedbirler 
alınmalısı çok önemlidir.

 Özetle; 

a-Türkçenin gelişmesini istiyoruz. 

b-Türkçenin yabancı dillerden arındırılması vede ko-
runması için gerekli tedbirlerin alınmasını talep edi-
yoruz.

c-Türkçenin dünyada yaygın bir dil olmasını  (ingi-
lizce gibi) evrensel bir dil olmasını, bu hususta yeni 
anayasda teşvik edilmesini istiyoruz.

Resmi dil Türkçe’dir. Bütün öğretim kademelerinde 
okutma dili “Türkçe” olmalıdır. Yabancı diller kurslar-
da yapılır.

Üniversiteler araştırmada ve öğretimde bağımsız ol-
malıdır.

Yüksek öğrenimin her kademesinde çalışan öğretim 
üyeleri ve görevliler ve araştırmacıları bilimsel çalış-
malarında, fikir ve kanaatlerini açıklamak da özgür, 
öğretim faaliyetlerinde ise özerk olmalıdır. Bunlardan 
dolayı özgürlükleri kısıtlanmamalıdır.

YÖK kaldırılmalıdır. Yerine ise “Üniversiteler Arası 
Yüksek Öğrenim Koordinasyon Kurulu” oluşturulma-
lıdır.

Üniversitelere yatırım kadro ve yeni akademisyen ye-
tiştirilmesi bilimsel çalışmalarda üniversiteler arasın-
da iş bölümü yapılmalıdır.

Üniversitelerde bazı fakülteler kendi yönetim organ-
larını kendi aralarından seçmelidir.

Rektörler de fakültelerce seçilen delegeler arasından 
seçilmeli, akademik kuruluş olan üniversitelerin ve 
yüksek öğretimin tümü keyfi ve ideolojik olmayan 
özerk bir yapıya kavuşturulmalıdır. Yeni anayasa bu 
anlayışa uygun olarak yapılmalıdır.

Anadolu’da tarih boyunca kurulan devletler - özellikle 
Osmanlı- yeni dönemde de cumhuriyet

pek çok devletle ilişkide bulunmuş bunun nedeni ise 
Anadolu topraklarının dünya üzerinde stratejik öne-
me sahip olmasındandır.

Osmanlı’nın gerileme döneminden itibaren ve cum-
huriyetimizin ekonomisinin kendine yeterli olmayışı, 
yabancı devletlerin siyasi ve sosyoekonomik çıkarla-
rımızı ülkemiz aleyhine maddi ve manevi kaynakları-
mız istismar edilmiştir.

 Bu nedenle dış dünya ile olan ilişkilerimiz maddi ve 
manevi kayıplarımızın istismar edilmeyeceği bir bi-
çimde ele alınmalıdır. Eğitim, öğretim, kültür, ekono-
mi, iletişim ve savunma gibi alanlar yabancılara terk 
edilmemelidir.

Ülke bütünlüğüne zarar verecek olan birliğimizin ve 
vatanımızın toprak bütünlüğünün hiçe sayıldığı, kül-
türel zenginliğimizin zedelendiği anlayışlardan uzak 
durulmalıdır. Anayasamızda böyle bir anlayışa ihtiyaç 
duyulmaktadır.

Yabancılar ülkemizde üniversite ve yüksek okul aç-
mamalıdır. Yapılacaksa da karşılıklı denklik esasına 
uygun olmalıdır.

Devletimiz beyin gücü açığının bulunduğu alanlarda 
yurt dışında eğitim ve araştırma merkezlerinde öğ-
renim görülmesini teşvik etmelidir. Yeterli maddi ve 
manevi desteği sağlamalıdır.

Yurt dışından gelmek isteyen öğrenciler için komşu-
larımız, akrabalık ve tarihsel bağımız olan devletlere 
öncelik tanınmalıdır.

Yabancıların, medya iletişim kanallarına, savunmaya, 
eğitim kurumlarına ve sanayi üretiminde bulunan ku-
ruluş tesis ve kurullarına, ülke iletişim ağına hissedar 
olmamalı ve buralarda yer almamalıdır.

Devletin yoksullar, yaşlılar,  özürlüler ve alt gelir grup-
ları için insanlık onuruna yaraşır yaşam koşulları için 
uygun zemin hazırlamak zorundadır. Bunları yapar-
ken sosyal devlet olma anlayışıyla yapmalı, insanlık 
onuruna yakışır olmalıdır. (Makamda olan kişilerin 
adıyla değil, sosyal devlet eliyle yapılmalı.)

Çağdaş dünyamızda ileri demokrasi ile yönetilen ül-
kelerde sosyoekonomik tedbirler alınmaktadır. Top-
lumsal barışı sağlamaya yönelik gelişmeler gerçek-
leşmektedir. Bu nedenle sadece emeği ile geçimini 
sağlayan bireyleri de bu anlayış ile ele almak lazımdır. 
İşçi ve işveren sendikalarının mesleki sendikacılık 
anlayışının hakim olması sağlanmalıdır. Sendikaların 
ideolojik anlayıştan çıkarılması sağlanmalıdır. Toplu 
sözleşmeler ve ücretlendirmeler ve diğer çalışma şart-
larını ferden veya üyesi oldukları sendikalar aracılı-

malıdır. Yeni anayasada kişisel hak ve hürriyetler bu 
anlamda ele alınmalı, yani devlet gerçek bir demokra-
tik cumhuriyet olmalıdır. (İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET 
YAŞASIN.)

3-Ulusumuzun ilelebet yaşaması ülkemizin gelişmesi 
ve güçlü bir “silahlı kuvvetler” ile mümkündür. Yaşa-
dığımız dünyaya tarihsel süreç içerisinde baktığımız-
da bir milletler yarışı olduğunu görmekteyiz. Bu yarı-
şın kazanılması ise çağdaş teknolojiye sahip milli bir 
ordu ile mümkün olabilir. Bu değerlere sahip silahlı 
kuvvetler de barışın teminatıdır.

Türkiye Cumhuriyeti, ulusumuzun istiklal, adalet, 
eşitlik, hürriyet, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve 
gelişme ilkelerine sıkı bir şekilde ve içten bağlı kalarak 
ilelebet yaşayacaktır.

4-Türkiye devleti demokratik bir cumhuriyettir. 
Atatürk’ün “En büyük eserim” dediği cumhuriyet ida-
resi demokrasiyi kapsadığından değişmemesi lazım 
gelir. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzur, milli 
dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına 
saygılı, hedefi sosyal iktisadi ve kültürel gelişme olan 
Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta da belirti-
len temel ilkelere dayanan laik bir hukuk devletidir. 
Ülkemizde çeşitli marjinal siyasi ve ideolojik anlayış-
lar Atatürk’ün görüşlerini çarpıtarak kendi totaliter 
rejimlerini ortaya çıkarmak, ulusumuzun milli ve 
manevi değerlerini zayıflatmak amaçları ile Atatürk-
çülük kisvesi altında siyasi ve ideolojik amaçlarını 
gerçekleştirmek istemektedirler. Atatürk’ ün temel 
görüşü ulusumuzu muassır medeniyet seviyesine 
ulaştırmaktır. Bunun için gerekli çaba sarf edilme-
lidir. Atatürk’ün bir diğer deyişi ile ise “Cumhuriyet 
kültür demektir”.Atatürk milliyetçiliği kültürel ve 
muassır medeniyeti yakalamak için siyasi, sosyoeko-
nomik ve kültürel bir anlayışı ifade etmektedir. Kafa-
tası milliyetçiliğini değil.

5- Laiklik, anlayışı ise asla dinsizlik olarak algılanma-
malıdır. Her birey istediğine inanmalı bunun karşısı-
na herhangi bir engel çıkarılmamalıdır. Herkes istedi-
ği şekilde ibadetini yapabilmeli inançlarından dolayı 
diğer yurttaşlardan farklı bir muameleye tabi  tutul-
mamalıdır. İşte bu manada bir laiklik anlayışı hakim 
kılınmalıdır.

6- Demokratik cumhuriyete dolayısı ile de devletine 
vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes bu devletin asli 
unsurudur. Üst kimlik olarak TÜRKTÜR ve bu ülke-
nin yurttaşıdır.

7-   Kimse anasını babasını seçme özgürlüğüne sa-
hip değildir. Anne babasından gelen kimliğini (etnik 
kimliğini)anayasal yurttaşlık bağı ile bağlı olduğu 
devletinin bölünmez bütünlüğünü bozacak şekilde 
kullanmamalıdır. Diğer taraftan bu yurttaşlarımızın 
etnik kimliklerini yok edecek anlayış ve uygulamalara 
asla sapılmamalıdır. Her bireyin etnik kimliğini ve bu 
kimlikten gelen özelliklerini serbestçe yaşama hakkı 
olmalıdır. Etnik toplulukların da kendi dillerinde ko-
nuşma, yayın yapma özgürlüğü olmalıdır.

8-Başkent Ankara’dır. Devletimizin ise “arması” olma-
lıdır. Bu hususu açmak gerekirse devletlerin kendine 
has bayrakları olduğu gibi pratikte kullanılmak üzere 
resmi armaları da vardır. Verebileceğimiz en güzel ör-
nek ise Osmanlı İmparatorluğu’dur.

   Fikrimizce, aşağıdaki madde yeni anayasada yer al-
malıdır:

Millet iradesinin hâkimiyeti neticesinde anayasanın 
verdiği yetkiye ve hukuk esaslarına uygun olarak yü-
rütülen yürütme erki toplumun hiçbir kesimi yani 
kurum, kuruluş örgüt ve kişiler tarafından zorla ele 
geçirilemez. Milli iradeyi zorla ele geçirmek vatana 
ihanet ile cezalandırılacaktır.

9- Eşitlik ilkesinden hareketle hiçbir kişi inancından 
yaşam tarzından giyimin şeklinden dolayı öğrenim, 
işe girme, çalışma, sağlık gibi haklardan mahrum 
edilemez ve ötelenemez. Din ve vicdan özgürlüğü, la-
ikliğin en temel öğesi olan din ve vicdan hürriyetine 
sahip olmaktır. Bu anlamda anayasada yer alan hak ve 
hürriyetlerden hiçbiri vatanın ve milletin bütünlüğü-
nü bozmak, laik ve demokratik cumhuriyeti ortadan 
kaldırmak için kullanılamaz.

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız kısım anaya-
sadaki zorunlu olan maddeler kısmıdır.

 Ancak bundan sonra içerisinde pek çok detayı da ba-
rındıran açıklamalarda bulunmaya çalışacağız. 1982 
anayasası pek çok değişikliğe uğradığından tabiri ca-
izse “yamalı bohçaya” dönmüştür. BAŞKENT PLAT-
FORMU olarak, amacımız önemli gördüğümüz bazı 
düzenlemeler hakkında görüş belirtmek komisyon, 
ilgili ve sorumlu kişi ve mercilere sunarak görevimizi 
yerine getirmekti.

Ekonomik ve sosyal hayat

Toplumun ekonomik, sosyal, kültürel ve manevi ya-

İlk önce tanımlarını yapmak gerekirse;

Kazuistik Anayasa: Her detayın anayasa içerisinde 
işlenmeye çalışıldığı, dolayısı ile madde sayısı anla-
mında da kalabalık olan ve yönetenlere de yönetilen-
lere de itimadın tam olmadığı, güvensizliğin hüküm 
sürdüğü ülkelerde yer eden anayasadır.

Çerçeve Anayasa: sadece bazı noktaların anayasa da 
belirtilmiş olduğu çoğu noktanın ise uygulamaya bı-
rakıldığı madde sayısı bakımından da kısa ve öz  olan 
anayasadır. Uygulayıcıya olan güven tamdır ve de-
mokrasinin tam olarak yerleştiği ülkeler bu anayasa-
nın kullanılması bakımından başı çekerler.

Yeni anayasa yapma sürecinde olan ülkemizin kısa ve 
öz anayasa olan çerçeve anayasa yapacağı konusunda 
görüş birliğine varıldığı fikrini taşımaktayız.

Devamında ise diyoruz ki;

Ülkemizin gelişmesinin sürdürülebilmesi; istikrarın 
devamına ve dolayısı ile ülkemizin istikrar içinde 
bulunmasına bağlıdır. Siyasi ve sosyoekonomik yapı 
ulusça üzerinde hemfikir olduğumuz temel esasla-
ra  bağlı olmalıdır. Bu nedenle anayasa bir ulusun, bir 
ulus olarak hemfikir olduğu hukuki bir belgedir. Ulu-
sumuzun son 50 yılına baktığımızda sosyoekonomik 
kalkınmasının istenilen düzeyde olmasa da sürdüğü-
nü görmekteyiz. Ama kalkınmanın gerilediği dönem-
lere de rastlamaktayız. Bu dönemler aynı zamanda 
ülkemizin siyasi ve sosyal yapısının istikrarsız olduğu 
yıllardır. Sosyal ve siyasal yapının istikrarsız olduğu 
dönemlerde ise birtakım kişi ve kurumlar kendini va-
zifeli sayıp “bu millete demokrasi bol geldi” diyerek, 
darbeler sürecine başlangıç yapmışlardır ve bu devam 
etmiştir.

Halka dayalı milli iradeyi temsil eden ayrımcılığı ve is-
tikrarsızlığı önleyici bir anayasa yapılmalı. Bu anayasa 
daha uzun ömürlü olacaktır. Bu da aşağıda belirtece-
ğimiz ana esaslara dayanarak yapılmalıdır.

GİRİŞ

Türkiye Cumhuriyeti bağımsız olmalıdır. Bir ulusun 
varlığını sürdürebilmesinin tek ve en önemli şartı 
bağımsızlığıdır. Ulusumuz tarihsel süreçte devlet ola-
rak varlığını her zaman sürdürmüştür. Ulusumuzun 
kendi devletinin yönetimi altında yaşaması, başka 
devletlerin sömürgesi altında yaşamaması, zaman za-
man tarih sahnesinden yok olduğu söylenen dönem-
lerde bile bağımsızlık mücadelesinden hiç bir zaman 
vazgeçmemiş olması, Atatürk’ün de ifade ettiği veciz 
sözüyle ”bağımsızlık benim karakterimdir” deyişi ta-
rih boyunca ulusumuzun en önemli özelliğidir. Yeni-
dünya düzeninde ulusların birbirleriyle işbirliği içinde 
bütünleşmeye doğru gittiği ama bu karşılıklı bağımlı-
lıkların hiç bir ulusun bağımsızlığını yok etmediği gö-
rülüyor. Bu, ancak anayasalara konulan özel şartlarla 
gerçekleştirilebilir.

1-Cumhuriyetimizin kurulmasıyla dışarıdan göç al-
mış olması dolayısıyla cumhuriyet idaresinin kuruldu-
ğu topraklar üzerinde birçok kültürel zenginliğimizin  
var olduğu bir gerçektir..Dışarıdan gelen etnisiteler ve 
yerli etnisiteler pek çok devlette görüldüğü gibi cum-
huriyet idaremizde de mevcuttur. Ülkemizin her karış 
toprağında hakları olduğu gibi bu topraklar onların da 
vatanıdır. Bu anlayış cumhuriyetimizin ulusal devlet 
bütünlüğünü tehlikeye atmaz ve vatanımızı bölmeye 
yol açmaz. Bütünlüğümüzü ulusça kabullenip prob-
lemlerimizi ulusça çözmemiz gerekir. Etnisite özelli-
ğini taşıyan halklara kendi dillerini kullanma ve kül-
türel özerklik anayasal bir hak olarak belirtilmelidir. 
Cumhuriyet idaresi, Osmanlı’nın mirasçısı olmamız 
hasebi ile pek çok etnik grubu içinde barındırmakta-
dır. Bu etnik gruplar da ulusumuzun asıl unsurlarıdır. 
Ve ulusumuzu meydana getirmektedir. Tarih akışı 
içinde etnik grupların birbiriyle kaynaşması sonucu 
ortak milli ve manevi değerlerimize sahip olmuşuz. 
Bu değerlerimizi koruyup devam ettirmeliyiz, bunları 
asimilasyon olarak görmemeliyiz. Milli ve manevi de-
ğerlerimize sahip çıkmalıyız, bunlara sıkı sarılmalıyız. 
Bu değerlerimiz bizi ulus yapan değerlerdir.

2-Cumhuriyet rejimi çağdaş dünyada en gelişmiş si-
yasi idare şekli olmuştur. Cumhuriyet, halk idaresi 
rejimi olması yanında demokrasi ve insan hakları ile 
evrensel   bir yapıya kavuşturularak ve insan hakları 
ve bağımsızlıkla birleştirilerek fert ve toplulukların 
birlikteliğinin devamını sağlamış, fertlerin devlet-
lerine bağlı   olmasını, toplumun da   bütünleşmesini 
sağlamıştır. Dolayısı ile yeni anayasa insan odaklı ol-

Anayasa Hukukunda yapılan bir 
ayrım olan çerçeve ve kazuistik 
anayasa ayrımı yeni anayasa 
sürecinde mühim bir noktayı işgal 
eder düşüncesindeyiz.

Başkent Platformu Adına
GENEL BAŞKAN
DR.MUSTAFA KURT
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reements and payments should be decided individu-
ally or via the unions. These agreements should be 
made considering the equal and just distribution of 
the national income among individuals. An arbitra-
tion system must be present before going to strikes 
or lock-outs.

Preservation of culture, history and the natural as-
sets in our country … Only in the historical process…

Central Asia, Middle East and the Balkans are among 
regions, which host numerous assets of our histori-
cal cultural heritage. Agreements shall be made with 
countries in these regions to maintain a universal 
preservation of these assets. It is important that this 
should be included in the new constitution.

In a democratic republic administration, it is impor-
tant that the political parties should be ruled with an 
internal party democracy that goes from the base to 
the top in a democratic way and in a democratic elec-
tions system. The political parties are sine qua non 
of the democratic republic and political life. Citizens 
are free to join or leave any party they wish.

Political parties should not be closed down but; 

A party can be closed down if all members of the 
party join in activities to destroy the democratic re-
public regime or are involved in violence to destruct 
the unity of the state and nation. However if these 
acts occur only in individual level, this should not be 
a reason to close the party.

Parties who receive aid from foreign states, interna-
tional organizations and foreign real and legal enti-
ties should be closed down.

The decision to close down the party shall be finali-
zed after the voting at the parliament following the 
decision of the Constitutional Court. This definition 
should exist in the constitution.

Turkish Grand National Assembly (TBMM) should 
exist in the new constitution only with its duties, 
responsibilities and functioning. Other methods 
and quorums should exist in special laws. Thus the 
constitution should be notional rather than being 
conceptual and should have a long lifespan.

Before the 1982 Constitution, there was the Sena-
te and the National Assembly. The senate must be 
included at the TBMM once more. The constitution 
should include new structure for the election of de-
puties and senators. Laws issued by the parliament 
shall be approved by the Senate to minimize objecti-
on to the constitution.

Due to the improvement of the education level of 
the nation; deputies should be at least high school 
graduates whereas senators should be university 
graduates.

The minimum age for deputy candidacy should be 25 
and for senate candidacy should be 30.

The existence and future of the Republic of Turkey 
depends on the existence and war capability of the 
Turkish Army.

In the present world, modern wars are fought with 
weapons of high technology. The real defense is ba-
sed on the country’s self power. Therefore the state 
must strengthen the national defense industry, aim 
to produce high tech weapons and other war equip-
ments at home.

The Chief of Staff should be organized under the Mi-
nistry of Defense. The Military Court of Appeals and 
the Military Administrative Courts must be annihi-
lated.

The election of the president by the public makes it 
necessary to re-identify rights and responsibilities 
of the president. The new constitution shall give a 
chance to discuss this issue since the current system 
has not clearly specified the issue.

What we find very very important is;

Based on our approach of LET THE MAN LIVE SO 
THE STATE LIVES, which is a summary of our missi-
on that contributes to our national unity and integ-
rity and the world peace:

WE BELIEVE THAT;

HAPPY INDIVIDUALS MAKE HAPPY FAMILIES,

HAPPY FAMILIES MAKE HAPPY SOCIETIES,

HAPPY SOCIETIES MAKE HAPPY STATES,

AND HAPPY STATES MAKE A HAPPY WORLD …

ning.

The state takes necessary precautions to provide 
economic development and maintain social, cultural 
and moral developments. Especially national agri-
culture and livestock policies should be set on a solid 
base for the benefit of the country and nation, and 
the state should encourage institutions, organizati-
ons and individuals on this sector.

Family is the basis of the society. Couples are tied 
to each other through love and respect links and are 
equal.

The state should take measures to maintain the pea-
ce and prosperity of the family, encourage marriage, 
maintain sustainability of the future young popula-
tion and protect children, women and men against 
violence and abuse (Ahi Evran is a very good model 
for this).

It is very important to take measures to improve 
Turkish and make it a well known popular language 
in the whole world.

Briefly; 

a- We want Turkish language to improve; 

b- We demand taking the measures to purify and 
protect Turkish from foreign languages;  

c- We want Turkish to become a universal language 
(like English) and encourage this via the new cons-
titution.

The official language is Turkish. The language of edu-
cation at all levels should be Turkish. Foreign langu-
ages can be taught in special courses.

Universities must be independent in research and 
education

All lecturers and researchers working at any level in 
the higher education should be free in expressing 
their thoughts and beliefs and autonomous in their 
educational activities. Their freedoms should not be 
limited for these purposes.

Higher Education Board (YÖK) should be annihila-
ted and replaced by “Inter Universities Higher Edu-
cation Coordination Board”.

Universities should cooperate in their scientific 
works and in allocation of new staff and academici-
ans.

Some faculties should be able to select their admi-
nistration bodies among themselves.

University rectors should be selected among dele-
gations chosen by the faculties. All higher educati-
on institutions should have an autonomous status, 
which is not based on ideological motives. New cons-
titution should be written as per this perception.

The states established in Anatolia throughout the 
history, and especially the ottomans, have interac-
ted with many states due to the strategic position of 
Anatolia.

Starting from the regression of the Ottoman Em-
pire and together with the insufficient economy of 
the new republic, foreign states have exploited our 
political and socio economic interests for their own 
benefits.

Therefore our relations with other countries should 
be addressed in a way to avoid further exploitation 
of our material and moral losses. Areas like educa-
tion, culture, economy, communication and defense 
should not be left for foreigners.

We must keep distance from approaches harmful to 
the unity of the country and our territorial integrity, 
and destructs our cultural wealth. The new constitu-
tion requires such an approach.

Foreigners should not open universities or higher 
education institutions in our country. This should 
only be possible on the basis of mutual reciprocity.

The state should encourage education in other co-
untries in areas where required and provide suffici-
ent financial and moral support for this purpose.

For students aiming to study in Turkey, the priority 
should be given to countries with whom we have ne-
ighborhood, kinship and historical relations.

Foreigners should not have partnerships or shares 
in media communication channels, defense, educa-
tional institutions, industrial facilities and country’s 
communication networks.

The state must maintain honorable life standards for 
the poor, elder, disabled and segments with lower in-
come. These should be conducted with the principle 
of social state and must respect the human honor 
(not on the name of the officials but through the 
state itself).

Countries ruled with advanced democracy in the 
modern world take socio economic measures for 
their citizens and developments to maintain social 
peace. Thus individuals living on their personal ef-
forts should be addressed in this aspect. Professio-
nal union perceptions should be made valid in the 
employer and employee unions. The unions should 
be free from any ideological approach. Collective ag-

unity of the society. Thus the new constitution sho-
uld be human centered. Individual rights and free-
doms should be emphasized in this aspect and the 
state should become a real democratic republic (LET 
THE MAN LIVE SO THE STATE LIVES).

3- For our nation to live forever and development of 
our country it is necessary to have powerful “armed 
forces”. Looking at the history we see that there is a 
contest of nations in the world. It is possible to win 
this contest with a national army having a modern 
technology. Such an army is the assurance of peace.

The Republic of Turkey shall live forever abiding 
strongly and sincerely to the principles of indepen-
dence, justice, equality, freedom, rule of law, democ-
racy and development.

4- Turkey is a democratic republic. The Republic ad-
ministration, which Atatürk has mentioned as “my 
greatest heritage”, should not be altered since it co-
vers democracy. The Republic of Turkey is a secular 
law state, which respects the human rights, targets 
social, economic and cultural development, abides 
Atatürk nationalism with the approach of peace, na-
tional solidarity and justice for the nation. Various 
marginal political and ideological groups skew the 
views of Atatürk and aim to actualize their political 
and ideological objectives under the cover of Atatür-
kism to weaken the national and moral values of the 
nation. Atatürk’s basic view is to carry the nation to 
the level of developed civilizations. All attempts sho-
uld focus on this target. As stated by Atatürk, “re-
public means culture”. Atatürk’s nationalism means 
a political, socio economic and cultural approach to 
arrive at developed civilizations level; it is not simple 
skull nationalism.

5- Secularism should not be considered as being non 
religious. Every person can believe in what he/she 
wants and there should be no barriers before this. 
Everyone should perform their worship rituals fre-
ely and should not be objected to a different treat-
ment than other citizens while doing this. It is such 
practice of secularism that should be existing.

6- Everyone who is tied to the democratic republic 
and thus to the state through citizenship is the main 
element of this state. The superior identity is TURK 
and all are citizens of this country.

7-   No one can select their parents and thus their 
identity (ethnic), which comes from their parents; 
this identity should not be used in a way to dest-
ruct the integrity of the state. On the other hand 
the state should not follow policies to destruct the 
ethnic identities of its citizens. Every individual has 
the right to freely live their identity. Ethnic groups 
should have the freedom to speak and broadcast on 
their own languages.

8- The capital city is Ankara. The state must have an 
emblem. In other words, similar to having flags for 
every state, they also have emblems to use in practi-
ce. One best sample for this is the Ottoman Empire.

We believe the following article should be included 
in the new constitution:

The executive power, which is implemented accor-
ding to the rights and law principles given by the 
constitution, cannot be confiscated by any segment 
of the society or institutions, organizations and in-
dividuals. Aiming to seize national will through force 
shall be considered as betrayal to the nation.

9- Based on the equality principle, no individual can 
be deprived of his/her right for education, recruit, 
work and health due to his/her belief, lifestyle and 
dressing. Freedom of religion and consciousness is 
among the basic elements of secularism. None of the 
rights and freedoms present at the constitution can 
be used to destruct the unity of the nation or rule 
out the secular and democratic republic.

The sections mentioned above are the articles which 
must be included in the new constitution.

Now we will try to provide some explanations with 
details. 1982 constitution has turned to a “rag bag” 
after being subject to many changes. As the CAPI-
TAL CITY PLATFORM, our aim is to fulfill our res-
ponsibility through expressing our views regarding 
issues we find important.

Economic and social life

The economic, social, cultural and moral life of the 
society should be present within its own functional 
responsibility and the state should not be interve-

To start with the definitions;

Casuistic Constitution: Type of constitution in 
which every detail is included and thus is very busy 
in terms of number of articles that is seen in count-
ries where there is no confidence in the rulers and 
the public.

Frame Constitution: Type of constitution in which 
some points are included in the constitution and the 
rest are left for implementation. Confidence to the 
implementer is full and this model is seen in count-
ries with advanced democracy.

We believe that in a process where we are discussing 
the new constitution, what we require is the frame 
constitution.

We continue to say;

The resuming of the development of the country de-
pends on the continuation of the stability. The po-
litical and socio economic structure should be built 
on basic principles on which the whole nation has 
consensus on. Therefore the constitution is a legal 
document on which national consensus is required. 
Looking back at the last 50 years of the nation, we 
see that the socio economic development resumes 
even though not at the desired level, whereas we 
can also witness times when development regressed. 
These are times when there was political and social 
structures were defected with instability. In periods 
where there is social and political instability, some 
persons and institutions considered themselves on 
duty and conducted coups saying “democracy is too 
much for this nation”.

What we require is a constitution representing the 
national will and preventing distinction and insta-
bility. Such constitution will have long lifespan and 
should be drafted based on the following principles.

INTRODUCTION

The Republic of Turkey should be independent, 
which is the one and only condition for a nation to 
sustain its existence. This nation has done so throug-
hout the history. The fact that this nation has never 
experienced colonialism from other states and did 
not refrain from independence even at times when 
they were erased from history is the most outstan-
ding feature of this nation as summarized with the 
expression “independence is my character” by Ata-
türk. It is seen in the new world order that the na-
tions integrate in cooperation with each other but 
such integration never eliminates the independence 
of these nations. This can only be achieved through 
special conditions to be placed in the constitutions.

1- It is a fact that there is a huge cultural wealth exis-
ting on the lands on which the Republic is founded. 
It is possible to see many foreign and local ethniciti-
es as seen in many other countries. Thy have right at 
every inch of this country and these lands are their 
motherland. This approach does not endanger the 
national state unity of the country and does not cau-
se a division. We have to accept our unity as a nation 
and solve our problems jointly. It is a constitutional 
right to grant rights to different ethnic groups to use 
their own languages and grant them cultural auto-
nomy. The Republican administration hosts many 
different ethnic groups due to being the inheritor 
of the Ottoman Empire. These are the primary ele-
ments of our nation and altogether form this nation. 
We have arrived at joint national and moral values as 
a result of melting of these different segments with 
each other. We must preserve and resume our valu-
es and should not see this as assimilation. We must 
stick to our national and moral values, which make 
us a nation.

2- Republic regime has become the most advanced 
administration system in the world. Republic, in ad-
dition to being a popular administration system, has 
arrived at a universal structure with democracy and 
human rights, and maintained continuation of the 
individuals and societies through integration with 
human rights and independence, which lead to the 

The distinction of frame and casuistic 
constitutions made in the Constitutional 
Law shall occupy a major position in the 
new constitution process

On behalf of the Capital City Platform
Chairman
DR.MUSTAFA KURT



Mayıs 2015
SİVİL İNİSİYATİF8

İdeolojik davranış sorunu: İktidar ve Siyasi 
Partiler ile Medya Organları ve Mensupları 
iletişim kurarken bilinçaltı yansımalarında 
fanatik davranışlarda bulunmaları.

Güç dengesi sorunu: Tek Güç- Tek Tip mo-
deli oluşturarak farklı alanlara güç dağılı-
mının engellenmesi veya kısıtlanması

 İletişim sorunu: İktidar ve Siyasi Partiler 
ile Medya Organları ve Mensupları arasın-
daki iletişimlerin yorumlama hataları.

Empati sorunu: İktidar ve Siyasi Partiler 
ile Medya Organları ve Mensuplarının Sivil 
İnisiyatif prensibini unutma halleri.

Bilimsel hareketlerden uzaklaşma sorunu: 
İktidar ve Siyasi Partiler ile Medya Organ-
ları ve Mensuplarının çözüm analizlerinde 
olayları kendi açılarından kişiselleştirme-
leri ve bilimsel tekniklerden uzaklaşarak 
yanlış hesaplamalar yapılması. 

 5. Medya organları ve mensuplarının 
tarafsızlığı ya da siyasi parti veya siya-
si görüş odaklı biçimde taraflı olarak 
görevlerini yapmasının doğru olup 
olmadığı konusundaki görüşleriniz 
nelerdir?

Sizlerde takdir edersiniz ki, medya organ-
larının tamamı disiplinde tarafsızlığını ilan 
eder. Pratik çalışmalarında ise farklılıklar 
gösterebilir. Bizde bir medya organı olarak 
gazetemizde genel disiplinde tarafsızlığı 
çalışma prensibi olarak kabullenip, kendi-
mizi bu kalıp içerisinde sivil inisiyatif irade-
sine teslim etmiş bulunmaktayız. Bu halde 
bizlerde tüm sorulara ve tüm olaylara tek 
cevap vermekten ziyade birden fazla görüş 
içerisinde cevaplamak durumunda kalmış 
oluyoruz. Zaten bir konu hakkında en iyi 
analizin bu denli bir prensipte olacağını 
sosyal analiz bilim dalları desteklemiş du-
rumdadır. Sosyal olayların davranış biçim-
leri her an değişiklik gösterdiğinden cevap-
larda her an değişiklik göstermiş oluyor. 
Bizler bu soruyu tarafsız cevaplarken fazla 
detaya inmeden birden fazla görüşümüz-
den iki tanesini sizlerle paylaşmak isteriz. 
Daha fazla görüş bildireceğimiz başka bir 
platformda görüşlerimizi açıklayabiliriz. 

Bir konu hakkındaki doğruluk yada yanlış-
lık tartışılırken bunun çok çeşitli olduğunu 
unutmamız gerekir. Doğruluk yada yanlış-
lık; bilime, kültüre, dine veya insanlara göre 
değişiklik gösterir. Bizlerde doğruluk ve 
yanlışlık tartışmasını Sivil İnisiyatif iradesi 
altında bir medya organı olarak kendi dü-
şüncelerimize göre değil de bugünün Dün-
ya Toplumunun ve Evrensel Kültürünün 
değerlerine göre cevaplamaktayız. 

Medya Organlarının ve mensuplarının ta-
rafsızlığı insanlara doğru bilgiyi ulaştıraca-
ğından doğru olduğunu düşünmekteyiz. 

Medya Organlarının ve mensuplarının si-
yasi parti veya siyasi görüş odaklı biçimde 
taraflı çalışma yapmaları ise hitap ettikleri 
topluma göre farklılık göstermektedir. Eğer 
medya mensupları ulusal bir medya olarak 
otonom halde ise bu o ülkenin Siyasi İkti-
darından dolayı rahatsız edici olmayabilir 
çünkü çoğunluk söz sahibi olduğundan 
onların doğrusuna göre doğrudur. Ancak 
azınlığın sesini duyuran bir medya organı 
engelleniyor ise evrensel değerlere göre 
yanlıştır. Söz ettiğimiz basın organı Ulus-
lararası bir medya organı ise tarafsızlığı 
dünya toplumu ve bizim için doğrudur. 
Eğer oligarşinin oligarkları olarak taraflı bir 
tutum sergiliyorsa dünya toplumu ve bizim 
değerlerimize göre yanlıştır. 

Teşekkürler. 

olarak kullanmaya kalkışırsa Sivil İnisiyatif 
etkisini kaybetmiş ve demokratik özgür 
düşünce ortamı yok olmuş demektir. 

 3. Medya organları ve mensuplarının, 
kendi çıkarları/beklentileri için ikti-
dar veya siyasi partiler üzerinde bir 
baskı aracı olabildiği görüşüne nasıl 
yaklaşıyorsunuz?

Soru 2 cevap: Öncelikle Medya organlarının 
ve mensuplarının çoğunluğu yönlendiriliyor 
veya araç olarak kişisel menfaatler doğrultu-
sunda siyasi parti ya da iktidara hizmet etti-
riliyorsa biz buna kesinlikle karşıyız. Ancak 
siyasi parti yahut iktidar; kendilerine ait bir 
medya organını ve mensuplarından oluşan bir 
ekibi oluşturup kendi reklamlarını yapmala-
rında hiçbir sakınca yoktur. Siyasi Parti veya 
İktidar kamuoyunu yanlış bilinçlendirerek 
kendi menfaatine yönelik medya organı ya da 
organlarına, medya mensubu ya da mensupla-
rına yönlendirme, araç vs. olarak kullanmaya 
kalkışırsa Sivil İnisiyatif etkisini kaybetmiş ve 
demokratik özgür düşünce ortamı yok olmuş 
demektir.  Bu cevabımızın paralelindeki bir 
konuya değinen sorunuz, güçler dengesi ve 
kamuoyunun gücü nispetinde değerlendiri-
lecek bir konudur. Güçler dengesi açısından 
baktığımızda tabi ki Medya Organlarının 
bazı zamanlarda iktidar veya siyasi parti-
ler üzerinde bir baskı aracı olma ihtimali 
vardır. Bunun ahlaken ya da kanunen 
doğruluğuna ancak kamuoyu vicdanı karar 
verebilir. Kamuoyunun gücü açısından de-
ğerlendirirsek, birinci sorunun cevabında 
belirttiğimiz gibi kamuoyu güvenini Medya 
organlarından teyit ettiği için yine Med-
yanın gücünün hafife alınmaması gerek-
tiğini düşünmekteyiz. Bizlerde bu görüşü 
fazla abartmamak şartı ile medyanın bazı 
zamanlarda baskı aracı olabildiğini düşün-
mekteyiz.  

 4. Medya organları ve mensupları ile 
iktidar ve siyasi partiler arasındaki 
ilişkilerde yaşanan başlıca sorunlar 
sizce nelerdir?

Sorunuzu Uluslararası bir gazete olarak 
dünya kamuoyunu ilgilendiren başlıklar 
altında cevaplamak isteriz. Bizim gördüğü-
müz pencerede dünyanın genellikle çoğu 
yerinde siyasi parti ve iktidar ile Medya 
organları ve mensupları arasında yaşanan 
başlıca sorunlar;

a.Çıkarların dengesizliği sorunu var

b.İdeolojik davranış sorunu var

c.Güç dengesi sorunu var

d.İletişim sorunu var

e.Empati sorunu var

f.Bilimsel hareketlerden uzaklaşma sorunu 
var

Çıkarların dengesizliği sorunu: Ortak bir 
çıkarda buluşamayıp kaos ortamına zemin 
hazırlamaktır.

mensupları ise çalıştıkları Medya organ-
ları neresi olursa olsun kamuoyunda birer 
toplum mühendisleri olup, bağımlı fikirle-
re özgür düşünce kapıları aralayan ancak 
‘aktardığı resmin çözünürlüğünü azaltan’ 
sebeplerden dolayı sistem içerisinde Medya 
organlarının sunduğu imkanlar kadar güç 
sahibi olmaktadırlar. Daha açıkça ifade et-
mek gerekirse bizler Medya organlarından 
önce Medya çalışanlarının bağımsız Medya 
organlarına daha çok önem vermekteyiz. 
Güç tanımlanmasının da bu Kriter üzerin-
den siyaset ve kamuoyu üzerindeki etkisini 
tartışmak gerekir. Siyaset ve Kamuoyu 
alanına geldiğimizde bizler Sivil İrade ve 
Özgür Fikirlere önem verdiğimiz için 
Siyaset gücünü kamuoyundan alırken, ka-
muoyu da güvenini Medya organlarından 
teyit etmektedir. Çok Partili Türkiye’nin 
inşasından bugüne kadar Siyaset gücünü 
kamuoyundan almıştır ve kamuoyu Medya 
organları ile güvenini azaltmış ya da pekiş-
tirmiştir. Medya mensupları ise imkanları 
olduğu zamanlarda resimlerin çözünürlü-
ğünü netleştirmiştir. Resimlerin çözünürlü-
ğünden maksat halkın bilinçlendirilmesi ile 
ilgilidir. Sorunuza daha net bir cevap almak 
isterseniz Türkiye’de Siyaset ve Medya or-
ganları farklı zamanlarda sürekli olarak el 
değiştirmektedir ancak kamuoyu ve medya 
mensupları doğaçlamalı olarak dengeli bir 
entegrasyon halindedir. Bu yüzdendir ki, 
siyaset ve kamuoyu üzerindeki Medya gücü 
dengesi Türkiye’de zamana ve olaylara bağlı 
bir kaderde ilerlemektedir.  Bu kader ise 
pozitif manada genellikle kamuoyundaki 
Sivil İnisiyatif ile gerçekleşmiştir. 

 2. Türkiye’de Medya organlarının ve 
mensuplarının iktidar ya da siyasi 
partiler tarafından yönlendirildiği 
veya siyaset aracı olarak kullanılmaya 
çalışıldığı tartışmasına nasıl bakıyor-
sunuz? 

Öncelikle Medya organlarının ve mensup-
larının çoğunluğu yönlendiriliyor veya araç 
olarak kişisel menfaatler doğrultusunda 
siyasi parti ya da iktidara hizmet ettirili-
yorsa biz buna kesinlikle karşıyız. Ancak 
siyasi parti yahut iktidar; kendilerine ait 
bir medya organını ve mensuplarından olu-
şan bir ekibi oluşturup kendi reklamlarını 
yapmalarında hiçbir sakınca yoktur. Siyasi 
Parti veya İktidar kamuoyunu yanlış bilinç-
lendirerek kendi menfaatine yönelik medya 
organı ya da organlarına, medya mensubu 
ya da mensuplarına yönlendirme, araç vs. 

Uluslararası Sivil İnisiyatif Gazetesi 
olarak öncelikle Misyonumuzdan kı-

saca bahsederek sorularınızı Misyonumuz 
doğrultusunda cevaplayacağımızı bilmenizi 
isteriz.

Gazetemiz Başkent&Uluslararası Barış ve 
Kardeşlik Platformu bünyesinden doğup 
Sivil Toplum Kuruluşları ve Sivil İnisiyatif 
iradesi altında tüm insanlığın; hür düşün-
celerini bir arada barındıran, birbirine zıt 
fikirlerinde ortak bir zeminde anlamlandı-
rılmasında büyük katkılarda bulunan bir 
medya organıdır. Başkent&Uluslararası 
Barış ve Kardeşlik Platformu Misyonumuza 
ilham kaynağı olup bugün Birleşmiş Millet-
lere bağlı tüm ülkelere ve uzanabildiğimiz 
bütün ülkelere sesimizi duyurmakta ve 
çalışmalarımıza Gazetemiz ve Sivil Toplum 
Kuruluşlarımız(900’ü aşkın) ile birlikte 
devam etmekteyiz.

Bu disiplin içerisinde ilham kaynağımız 
olan Başkent&Uluslararası Barış ve Kardeş-
lik Platformu; pek çok farklı konu ve alanda 
toplumsal sorunların dile getirilmesinde 
ve sosyal sorumluluk projelerinin uygulan-
masında, izlenmesinde, değerlendirilme-
sinde, duyurulmasında önemli çalışmalara 
imza atmıştır. Bizlerde aynı disiplinde ve 
aynı platformda bir medya organı olup 
Misyonumuzda; Evrensel değerler bakış 
açısından; beşeri değerleri, desteklemek, 
geliştirmek, sorunların çözümüne katkı 
sağlayabilmek amacıyla hareket eden ve bu 
doğrultuda çalışmalarda bulunan, sivil top-
lum kuruluşlarının etkinlik ve görüşlerinin 
kamuoyuna duyurulması, projelerinin dile 
getirilmesi ve uygulanmalarının tanıtımına 
katkı sağlanmasını hedeflemektedir.

Genel bakışla bu nitelikler üzerinden Sivil 
İnisiyatif Gazetesi olarak, hür bir şekilde 
soruların cevaplandırılacağını sizlerin nez-
dinde tüm kamuoyuna duyururuz.

1.Türkiye’de Medya organlarının ve 
mensuplarının siyaset ve kamuoyu 
üzerindeki gücü hakkındaki düşüncele-
riniz nelerdir?

Bizler Medya organları ile Medya men-
suplarını ayrı alanlarda ayrı güçler olarak 
görüyoruz. Şöyle ki, Medya organları birer 
kurumsal yapı olup bünyesindeki kurallar 
doğrultusunda çalışanlarıyla, gösterdiği 
veya göstermek istediği alanda aynı bakış 
açısına sahip özgür fikirler bağımlı fikirler 
üzerinde güç sahibi olmaktadır. Medya 

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER ÖĞRENCİLERİ GAZETE ZİYARETİ
Medya ve Siyaset adlı dersin öğretimini gören öğrenciler, 
Uluslararası Sivil İnisiyatif Gazetesini tercih ederek, Kırgızistan 
Türkiye Kayseri Fahri Konsolosu, Başkent&Uluslararası Barış ve 
Kardeşlik Platformu Genel Başkanı ve aynı zamanda Uluslararası 
Sivil İnisiyatif Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa 
Kurt’a Medya ve Siyaset ilişkisi hakkındaki sorularını yönelttiler.  
Prof. Dr. Muhammet Kösecik tarafından verilen dersin öğrencileri; 
Osman REFAH, Murat DİLEK ve Samet AKTAŞ sorularını 
sorarken, Sayın KURT soruları şu şekilde yanıtladı.
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ideology:. The subconscious fanatical beha-
viors Ruling and Political Parties and Media 
Organs and Members while communica-
ting .

The balance of power problem: Creating 
One Power- One Type model  to prevent 
the distribution of power in different areas.  

There are communication problems:  In-
terpretation errors of communication bet-
ween ruling and political parties and media 
organs and members. 

There is an Empathy problem: The problem 
of forgetting the Civil Initiative rules by ru-
ling and political parties and media organs 
and members .

The  problem of being away from the scien-
tific movements: Resolution analysis of ru-
ling and political parties and media organs 
and members of the events are customized 
and are away from scientific techniques.  

 5. What do you think about media 
organs and members’ impartiality or 
their way of acting in accordance with 
a political party or a political appro-
ach?

You will appreciate that all media discipli-
nes proclaims their neutrality . In practical 
it may not work. We in our newspaper 
accept and work principles of neutrality as 
a general discipline, we have been handed 
over ourselves to the civil initiatives in ac-
cordance.  

In this case, we are obliged to answer all  
questions within the framework of  mul-
tiple views rather than give a single ans-
wer. Thus, the best analysis on a topic has 
already been supported by social science 
analysis. Every single moment social way of 
acting changes so do the answers in accor-
dance. We would like to answer this ques-
tion neutrally without detailed by sharing 
two approaches of us. We may share our 
opinions widely at another platform later 
on. 

While discussing an issue as right or 
wrong, we shouldn’t forget that it may 
vary. Being right or wrong vary according 
to the science, culture, religion and human 
beings. We are as a media organ within the 
frame work of a civil initiative answering 
the debate of right or wrong not based on 
our thoughts but world society, universal 
cultural values. 

We belive in that neutrality of Media Or-
gans and members is right and it would 
bring right knowledge to humanity. 

Wheras political party or approach sided  
point of view of the media organs and 
members vary in relation with the society 
they address. If media members are auto-
nomous as a national media, it might not 
be awkward according to the political ruling 
power because as the mass majority has the 
common approach. But, if a media organ 
voicing the minority is being precluded, it 
would be wrong according to the univer-
sal values. If it is an international media 
organ we are mentioning, its neutrality is 
important for world’s society and us. If it 
demonstrate biased attitude as oligarchs of 
the oligarchy It is wrong according to  the 
world community and our values. 

Thank you…

First of all, we are strongly against if the 
majority of the media organs or members 
are being directed according to the personal 
interests or in the service of a political party 
or the ruling government. However, there is 
no problem in a political party or government; 
creating a team composed of a media organ 
with members of their own making their own 
advertisements. If a political party or the ru-
ling party starts to use media organs or mem-
bers of the media to direct public awareness 
with wrong ideas, it means that Civil Initiati-
ve has lost its effect and we cannot talk about 
democratic and broad church there.  Your 
question refers to this issue in line with 
our response, is a matter to be assessed 
to the balance of forces and in proportion 
of the public strength. When we  look at 
the issue in terms of the balance of forces, 
some media organs , of course, are likely 
to be an instrument of pressure on ruling 
or political parties. This can be morally or 
legally judged by public opinion only. If 
we discuss the issue from the public point 
of view, we think that the power of media 
cannot be underestimated as we claimed in 
our first response.   We also share the opi-
nion, without too much exaggerating, that 
media can be means of pressure from time 
to time.  

 4. What are the main problems bet-
ween media organs and members and 
ruling and political parties according 
to you? 

Being an international Journal, I would 
like to response your question under the 
headings that concerns international public 
opinion. The worldwide problems between 
ruling and political parties and media or-
gans and members  from our perspective 
are as follows;

a. There is the problem of the imbalance of 
interests.

b. the problem of behaving according to the  
ideology. 

c. The balance of power problem.

d. There are communication problems. 

e. There is an Empathy problem.

f. The problem of being away from the sci-
entific movements. 

The problem of the imbalance of interests:  
It means To prepare chaos by  not to be 
agreed  on a common interest.   

The problem of behaving according to the  

onal structures that have power on free and 
dependent ideas that have the employees 
working in accordance with their rules. 

Whereas, members of the media, no mat-
ter at what kind of  media organs they are 
working, they are  social engineers of the 
public, through which they are able to be as 
powerful  as possibilities offered by media 
organs due to the reasons such “reducing 
the resolution of the image that is transfer-
red’’ In order to expressed it more clearly, 
we attach more importance to independent 
media organs of the media professionals 
before media organs. Definition of power 
should be discussed about its impact on 
politics and public opinion upon these cri-
teria. Within Political public domain areas   
we give importance to the Civil Will and 
Free Idea, that confirm the confidence of 
the public media organs. Since the  cons-
truction of Multi-Party Turkey, Political 
power has received its strength from the 
public so far and  the public bodies has eit-
her reduced or reinforced the trust with the 
media organs.  Members of the media has 
clarified the resolution of the image with 
its facilities. The resolution of the images 
is related to the public awareness. If you 
want to get a clearer answer to your ques-
tion, politics and media organs in Turkey 
are  constantly changing hands at different 
times, but the public and media members 
are in the form of a balanced integration. 
That is why, the balance of media power on 
politics and public opinion is going on ac-
cording to fate depends on events and the 
time and the in a and the in Turkey. This 
fate has usually been realized with Civil 
Initiatives in public.

2. How do you approach the idea that 
media organs are directed or attemp-
ted to be used as a political tool by par-
ties in Turkey?

First of all, we are strongly against if the 
majority of the media organs or members 
are being directed according to the perso-
nal interests or in the service of a political 
party or the ruling government. However, 
there is no problem in a political party or 
government; creating a team composed of 
a media organ with members of their own 
making their own advertisements. If a poli-
tical party or the ruling party starts to use 
media organs or members of the media to 
direct public awareness with wrong ideas, it 
means that Civil Initiative has lost its effect 
and we cannot talk about democratic and 
broad church there. 

 3. How do you approach the opinion 
that media organs and members use 
the media for their own interests / 
expectations as an instrument of pres-
sure on the government or political 
parties?   

As the International Non Governmental 
Initiative Newspaper we are going to 

talk briefly mentioning our mission and 
want you to know that we will answer your 
questions in line with our mission.

Our newspaper was born from Capital 
& International Peace and Brotherhood 
Platform’s body which  is the media organ 
promoting a common ground, hosting a 
combination of free thought within oppo-
sing ideas of the whole of humanity under 
the Non-Governmental Organizations and 
Civil Initiative will. Capital & International 
Peace and Brotherhood Platform is the  
inspiration for our mission and today we 
are able to reach  all over the world to the 
countries under the umbrella of the United 
Nations together with our Newspaper and 
and NGOs, (over 900).  

Capital & International Peace and Brother-
hood Platform is a source of inspiration in 
this discipline; which has undertaken im-
portant work in publicizing many different 
topics and the implementation, monito-
ring, and evaluation of social responsibility 
projects. We are a media organ in the same 
discipline at the same platform; our Mis-
sion is; From the universal values point of 
view; to promote and develop human valu-
es, to work in accordance, to announce the 
activities and opinions of civil society orga-
nizations to the public and aim to contribu-
te to the promotion and application of the 
projects. 

Upon these attributes as Non Governmen-
tal Initiative Newspaper with a general 
perspective, we announced to the public 
through you that the questions will be ans-
wered freely. 

1. What are your thoughts about the 
power of media bodies  on politics and 
public in Turkey? 

. We regard media organs and media mem-
bers as separate forces in separate areas. 
Namely, the media organs are the instituti-

TURGUT OZAL UNIVERSITY POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL 
RELATIONS STUDENTS PAID A VISIT TO THE NEWSPAPER 
Students who were studying Media and Politics, preferred to 
visit International Non Governmental Initiatives Newspaper, 
and asked questions to Kyrgyzstan Kayseri- Turkey Honorary 
Consul, Capital & International Peace and Brotherhood Platform 
Chairman and also the International Non Governmental Initiative 
Journal Board Chairman Dr. Mustafa Kurt, about the relations 
between Media and Politics. Osman REFAH, Murat DİLEK ve 
Samet AKTAŞ who were the students of  Prof. Muhammet Kösecik 
‘s questions were replied by Mr. KURT as follows:
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lışmalarda gerek tarihi kitap ve kaynak-
lardan yola çıkarak ve bunları Yoresel 
araştırmalarla karşılaştırma sonucu çok 
önemli kanıtlara elde etiğime inamıyo-
rum. 

13.04.2015 Salı günü Tlımsen Hava 
Alanından dönüş esnasında karşılaş-
tığım ve yeni tanıştığım , çok değerlığı 
Arkadaşım Sayın Saayit Megniye ( El 
Melah- Tariga Belde Halkından)  bana 
vermiş olduğu , Büyüklerinde almış ol-
duğu bilgilerden yola çıkarak El Melah 
Ovasında Saha araştırmalarıma başla-
dım.

El-Malah veya El-Melah Belediyesi (Eski 
Arap Adı Gazzeviye) ( Rio de Salado eski 
İpanyol Adı Beldenin (Arapça ve İspan-
yolcada Tuzlu veya Tuzlu Dere anlamın-
da). Bu bölge eskiden Tlımsen Vilayeti-
ne Bağlıydı sonraları oluşturulan Ayin 
Timuşınt Vilayetine dahil edilmiş, bu 
bölgenin konuzdeki önemi ise rahmetli 
Oruç Reis ve Kardeşi İshak Reis ve bin-
lerce İsmini bilemediğimiz Kahraman 
Türk Yiğitleri buralarda yapılan savaş-
larda merzarları unutulmuş.

· Cezayir üçüncü bölümünde sahada 
yapılan araştırma ve bulgu ve roportaj-
lar.

Not : Cezayir birinci bölümünde düzelt-
me, Oruç Reis’in mezarı Başkent Kasa-
ba Mahallesi Sidi Abdurrahman Saalibi 
de olmadığı.   

nunla yetinmeyıp, Kuzey Afrikaya özel-
lıkle Devlet oteritesini kayıp etmiş olan 
Cezayir Kıralı İspanyolların elinde kukla 
olmuş, Cezayir Halkı büyük istırap cet-
mekte ve halk Oruç Reisi istemekte bu 
durumu kendisi için dini bir görev bilen 
Oruç Reis ve Onbinlerce Müslüman ve 
Yahudiyi Andelos tan Cezayir Limanla-
rına taşımış ve Cezayir Kentlerini  adım 
adım ele geçirmiş Cicil, Cezayir Başken, 
Tlımsen ve Oran kentlerı.

(1516) Cezayir’in ele geçirilmesinden 
sonra Oruç Reis, Cezayir Sultanı 
ilan edildi ve Cezayir’de oturaklı  bir 
yönetim sistemi kurdu ve kardeşiyle iş 
bölümü yapan Barbaros Cezayir›in doğu 
kısmının, Oruç Reis ise batı kısmının 
idaresini üstüne aldı ve bütün ülke de 
devlet öterisi ve idaresi oluşturuldu .

(1518) yılı Nisan ayında Cicil kuşatması 
sırasında Oruç Reisin, sol kolu 
Top gullesinin isabeti sonucu ağır 
yaralandı ve dirsekten kesildi. Tek kolla 
mücadeleye de şevk ve azminden hiçbir 
şey kaybetmeyen Oruç Reis, iyileşince 
derhal denize açıldı ve kutlu savaşına 
büyük bir Kahramanlıkla devam etti. 

Bu gün Vatan Toprklarından Binlerce 
Kilometreler uzaklıkta olan Şahadat 
şerbetini içtikleri topraklar, ne yazıkki 
bizler onların Mirasına ve Mezarını 
yeterince sahip çıkamamışız, bu gün 
bu Mezarlar unutulmaya yüztütmüş 
ve neredeyse kayıp olmak üzere,Tariha 
olan ilgim ve Barboros Kardeşlere olan 
sevgimden dolayı acizane yaptığım ça-

Oruç ve Hızır, Üçü verdikleri Kutlu Sa-
vaş ta Şehit olur. 

Peki kimdi bu kahraman Türk Deniz-
cisi,  Oruç Reis (1474 yılında doğdu 
Midilli’nin Bornova köyünde ve 44 
yaşında 1518 yılında Ayın Timuşent 
Vilayeti (eskiden Tlimsen Vilayeti sınır-
ları içinde) El Malah Beldesinde Şehit 
oldu) Anne Katarina ( sonradan Müs-
lüman olan ) ve Baba Yakup Ağa dan 
olan bir Müslüman Türk Ailenin ikinci 
büyük erkek evladı iydi, babsı Yakup 
ağa kale muhafızı olarak Osmanlı dev-
letında görev almaktaydı, Baba Yakup 
oğullarının ilim tahsillerine önemsemiş 
dini bilimin yanısıra dünyavi bilimler-
de almalarını sağlamiş ve Oruç Reis 
Türkçenin yanısıra Arapça,Yunanca, 
Fıransızca, İtalyanca ve İspanyolca 
Bilmekteyıdı, gençliğinde deniz ticare-
tini çok iyi Öğrenmiş ve akdenizin bir 
çok limanı arasında ticari yolculuklar 
yapar ve bunların birisinda küçük kar-
deşi İlyas ila birlikte, Rodos Saint-Jean 
Şövalyeleri’nin gemilerine rastlayarak 
şiddetli bir savaşa tan sonrası iki kar-
deşten İlyas şehit olur ve Oruç Reis de 
esir edilerek Rodos Adası›na götürülür 
ve orada bulunan bir yeraltı zindanına 
konulur ve işkenceye mağruz kalır, bu 
haberı alan Hızır Reis ağabeyini kur-
tarmak için 18.000 akçeyi fidye olarak 
göndermeyı kabul etti ise de girişimi 
başarısız oldu ve sonraları gemide kü-
rekçi olarak çalıştırıldı ve bir gece yol-
culuğunda fırtınaya yakalanan gemiden 
kaçmayı başardı ve sonraları Memlüklü 
Türk Devletinin Himetinde çalışmayı 
kabul ettise de  bir başarısız girişimden 
sonra Şahzade Korkut aracılığı Osmanlı 
Sultanı Yavuz Selimin hizmetine girdi 
ve 1512 yılında Tunus’un Carba adasını 
karargah edınerek Kuzey Afrika maca-
rası başlamış oldu Barbaros Kardeşler  
için «Barbaros» lakabı, İtalyanca «kızıl 
sakal» anlamındaki «barba rossa”dan 
gelir, Bu sirada, Büyük bir felaket ço-
küntü yaşayan Andelos Emevi İslam 
Devletı caresız ve Osmanlı Emprator-
luğunun yaptığı yardımlar yetersız ve 
insanlar (Müslümanlar ve Yahudiler) 
katliaymlara uğruyor, İspanyollar bu-

Kardeş Ülke Cezayir- 2 yazısı

Cezayir Sosyelist Dimokratik Sosye-
list Cumhuriyeti, kısacası Cezayir 

Devleti, En Büyük Arap ve Afrika Ülke-
si, çok zengin doğal kaynaklarına sahip, 
toplam yüz ölçümü 2,381,741 km2 ve 
38,700,00 Nüfusu olan büyük bir kar-
deş ülke.

1504 yıllarında başlayan ve 326 yıla 
yakın süren Osmanlı Türk Hakimiyeti, 
1830 yılında 133 yıl süren Fransız işgali 
ile son bulumakta ve sonra 1962 yılında 
2.5 Milyon Şehit vererek bağımsızlığına 
kavuşmuş olan Cezayir, neyazıkkı atala-
rımızın o şanlı mazisine yeterince sahip 
çıkamamışız ve iki ülke ilişkileri gereklı 
sevye ve önem verilmemiş, bu gün bu 
ülke dünyanın büyük cezibe merkezleri 
haline gelmiş neredeyse tüm ülke acık 
Şantiye durumunda, her türlü yatırıma 
açık olmasına rağman biz türkler yeni 
yeni keşif etmeye başladık, Başkent Al-
ger dışında diğer başka şehirlerde tem-
silciliğimiz yok, bizler Cezayiri, Ermeni 
Lobisine karşı Fransız katliyamları 
ile bazan hatırlama dışında gündeme 
getıremıyoruz, aslında Cezayir halkı 
Biz Türkleri kendilerine Kardeş ve çok 
yakın olarak görmekte, bu samimiyet 
duğusunu başka hiç bir Arap ülkesine 
görülmemekte, Biz Türklerin Cezayir 
Topraklarına çok Şanlı bir mazisi ve 
derin bir kültürel miras bırakmışız ve 
Cezayir ilkokulların da Oruç Reis ve 
Hayrattin Reislerin Kahramanlıkları 
ile Çocuklarını okutuyorlar ve bir çok 
Şehirde Barbaros Hayrattin Paşa ve 
Ağabisi Oruç Reis’in Heykellerı ile sus-
luyorlar.  

Orada bir kardeş Cezayir halkı var, Bir 
de Binlerce Kefensız Yatan nice Türk 
Şehitlerimiz var, onlar bizlerin ilgi ve 
desteğımızı bekliyorlar.

Dört Kardeşin Cahana Sığmayan Kah-
ramnlıkları ve Osmnalı Empratoluğuna 
Kazandırdıkları Sayısız Zaferler ile Ak-
denizi Bir Türk Denizi haline getirilişi, 
bu yolda verdikleri Cenkler içinde Şa-
hadete yürüşleri, Midil Doğumlu Baba 
Yakub Ağa’nın Dört oğlu; İlyas, İshak , 

Cezayir de Unutulan 
Oruç Reisin Mezarı ve Türk Şehitliği.

Araştırmacı Yazar
Av. Ali Öztürkmen
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cut from the elbow. Oruç Reis losing 
anything from the enthusiasm and de-
termination in fighting with one arm 
sailed immediately after healing and 
continue to his holy war with a great 
heroism.

The land they martyred is thousand of 
kilometers away from their homeland 
but unfortunately we couldn’t protect 
their heritage and graves enough. To-
day these graves are about to be forgot-
ten and nearly to be lost. Because of my 
interest in history and my love against 
Barbaros brothers I believe that I got 
very important arguments in my works 
through books of history and sources 
and making the comparisons of them 
with local investigations.

I started to my area search in Al Melah 
Meadow based on  the information 
that my newly met friend  Mr. Saayit 
Megniye ( El Melah- from the people of 
Tariga Town)  whom I met at Tlimsen 
Airport in April 13, 2014 Tuesday while 
returning, got from his ancestors and 
presented me.

 Al-Malah or the Mayor of Al Melah (old 
Arabic name is Gazzeviye) (old Spanish 
name Rio de Salado) means Salthy or 
Salt Creek in Arabic and Spanish. This 
region had been a part of the province 
of Tlimsen before, later on included in 
the province of Ayn Timuşint. The im-
portance of the region in our subject is 
the graves of thousands  of Turkish He-
roes died martrys that we don’t know 
their names  such as sainted Oruc Reis 
and his brother Ishak Reis graves has 
been forgotten here.

·The research and findings and inter-
views in the field in the third article of 
Algeria.

P.S.: Correction for the first article on 
Algeria, the grave of Oruc Reis is not in 
Sidi Abdurrahman Saalibi at Başkent 
Kasaba Street.

ice of Yavuz Sultan Selim via prince 
Korkut.  North African adventure had 
started pursuing Tunisian island Carp 
as headquarter in 1512.  The nickname 
“Barbaros” for Barbaros brothers came 
from Italian “barba rossa” meant “red 
beard”. Meanwhile Umayyad Andalusia 
Islamic State experiencing a major dis-
solution disaster was helpless and the 
aid of the Ottoman Empire was defi-
cient. People (Muslims and Jews) were 
slaughtered. Spanish not satisfied with 
this made the king of Algeria puppet in 
their hands and the state had lost its 
power over North Africa, the Algerian 
people were in a big trouble. The people 
were asking Oruc Reis. Oruc Reis who 
saw this situation as a religious duty for 
himself carried ten-thousands Muslims 
and Jews from Andelos to Algerian 
ports, captured Algerian cities Cicil, 
Algeria capital, Tlimsen and Oran one 
by one.

After the capture of Algeria (1516) 
Oruç Reis was announced as the sultan 
of Algeria. He set up a good administra-

tive system in Algeria. Barbaros who 
made cooperation with his brother as-
sumes the administration of the east 
and Oruç Reis that of west. Thus the 
state authority and administration of 
the whole country was created.

During the siege of Cicil in April (1518) 
Oruç Reis left arm heavily injured as a 
result of hit of a Cannonball and was 

gained in the Ottoman Empire, their 
changing Mediterranean into a Turkish 
Sea, their fights on that road to death, 
four son of Midil Born Yakup Agha; 
İlyas, İshak, Oruç, Hızır. Three of them 
were killed in the holy battle.

Who is this heroic Turkish sailor? Oruç 
Reis (he was born in 1974 in Bornova 
village of Midilli and He died a martyr 
in 1518 at the age of 44 in the province 
of Ayın Timuşent (previously a place 
in Tlimsen province) El Malah town. 
His mother name is Katarina (accepted 
Islam later) and his father was Yakup 
Agha.  He was the second eldest son 
of a Muslim Turkish family. His father 
Yakup Agha was working as castellan 
in Ottoman state. Their father Yakup 
gave importance to the education of 
his sons and provided them religious 
knowledge as well as natural sciences. 
Oruç Reis had spoken Arabic, Greek, 
French, Italian and Spanish along 
with the Turkish. He learnt the sea 
trade well in his youth. He was sail-
ing for trade among the many ports of 
Mediterranean. In one of them with 
his younger brother İlyas he met with 
the ship of Rhodes Saint- Jean Knights 
after a severe fought one of the two 
brothers İlyas died a martyr and Oruç 
Reis had been captured and brought to 
the Rhodes Island and he had been put 
into an underground dungeon there. 
He remains a victim of torture. Hızır 
Reis who got this news accepted to 
send 18.000 akhce as ransom to save 
his brother but he was unsuccessful. 
Later on he was run in the ship as oars-
men and he managed to escape from 
the ship caught in a storm on a night 
trip and then he accepted 
to work in the service of 
Mamluk Turks but after 
an unsuccessful venture 
he entered to the serv-

Brother Country Algeria-  Article 2

Algeria Democratic Republic, 
shortly Algerian State is the 
largest Arabian an African 

Country. It has very rich natural re-
sources. It’s total area 2,381,741 km2 
and its population 38, 700,00,  a large 
brother country.

The Ottoman- Turkish hegemony lasted 
nearly 326 years that is started around 
1504   and ended with the French oc-
cupation which lasted 133 years and 
ended in 1830. Then Algeria gained its 
independence by martyring 2.5 million. 
Unfortunately we couldn’t protect that 
glorious past of our ancestors.  The rela-
tion of the two countries was not given 
enough importance. Today this coun-
try became one the greatest attraction 
center of the world and almost all coun-
try is like an open construction site.  
Though it opens to all kinds of invest-
ment we, as Turks, started to invent it 
newly. We don’t have any legation in 
other cities than the capital Alger. We 
are not bringing Algeria to our agenda 
except remembering it sometimes with 
French massacre against Armenian 
lobby. In fact the people of Algeria see 
us, Turks, as brothers and very close to 
themselves. None of the Arabian coun-
tries has this kinds of feelings for us, 
we as Turks have a very glorious and 
a deep cultural heritage on the land of 
Algeria and heroism of Oruç Reis and 
Hayrattin Reis are being thought in 
Algerian primary schools and they are 
decorating their cities with the statues 
of Barboros Hayrattin Pasha and his 
brother Oruc Reis.  There are brotherly 
Algerian people there and thousands of 
Turkish enshrouded martyred and they 
wait for our support and interest.

The heroism of four brothers that ex-
ceed the world and numerous victories 

The Grave of Oruç Reis and Turkish 
Martyr forgotten in Algeria

Araştırmacı Yazar
Av. Ali Öztürkmen
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çekleştirdiği söylenebilir. Zaten bu dönem için 
siyaset bilimcilerin tartışmaları Arjantin’in 
siyasal demokrasisinin pekişmiş olarak kabul 
edilip edilemeyeceği veya neden pekiştiği üzeri-
nedir, yani tartışmalar demokrasinin üç boyut-
lu tanımına yoğunlaşır(Linz ve Stepan 1996, 
s.190-204;Levitsky 2003, s.244-268). Bu 
tartışmalarla ilgili olarak Levitsky ‘’1990’lara 
geldiğimizde Arjantin Demokrasisinin pe-
kişmiş olduğunun geniş kesimler tarafından 
kabul edildiği’’ yorumunu yapar(2003,s.244). 
O halde, İkinci Dünya Savaş’ından sonra Ar-
jantin de uzun dönemli yönetici diktatörlükler 
kurulduğu gibi siyasal demokrasi de kurumsal-
laşmıştır, Türkiye de ise bu dönemde her ikisi 
de tam olarak kurumsallaşmamıştır.

Üstteki tartışmayla yakından ilişkili 
üçüncü tartışma konusu ise, bu iki ülkede 
ki karma rejimlerin nasıl tanımlanma-
sı gerektiği konusudur. Demokrasinin 
tek boyutlu tanımın ve rejimlerin ikili 
ayrımlarının(demokrasi karşısında da dik-
tatörlük gibi) ötesinde kavramsal bir çerçe-
ve gerektiren karma rejimlerin doğası ko-
nusunda ciddi tartışmalar vardır. Örneğin 
Türkiye İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem-
de hilesiz seçimleri kısa kesintiler haricinde 
gerçekleştirdiğine ancak hiçbir zaman da 
siyasal demokrasi olamadığına göre;Bu ül-
kenin değişik dönemleri hangi karma rejim 
tanımı altında sınıflandırmalıdır? Bu tar-
tışma bu incelemenin sınırlarını aştığı için, 
kullanılan kavramsal stratejiye veya yapılacak 
niteliksel yargılara göre Türkiye’nin belli bir 
döneminin hem seçimli otoriterlik olarak hem 
de sorunlu demokrasi olarak da tanımlanabile-
ceğini söylemek yeterli olacaktır.’

Okuduğumuz bu metin yapacağımız tah-
lilde Türkiye’nin Siyasi Rejim süreçlerinin 
teorik yaklaşımlarla nasıl hal adlığını bize 
daha rahat göstermektedir.

SONUÇ

Bütün bunların sonucu  olarak Vietnam  ile 
Türkiye karşılaştırmasında  Linz, Stepan 
ve Geddes düşünürleri ile Siyasi Rejimler 
üzerinde otoriterlik, demokrasi, diktatörlük 
ve sorunlu demokrasi şekillerini incelemiş 
bulunduk. Siyasi Rejim olarak Türkiye’nin 
bugün gelmiş olduğu parlamenter demok-
rasi rejimi kusursuz demokrasiye örnek 
midir? 2014-2015  Siyasi İktidarının  halk 
oylamasına sunduğu Referandum ve Cum-
hurbaşkanlığı seçimi bana göre tatmin edici 
olsa da hala başkaları tarafından Siyasi 
İktidarın Meşruluğunun  tartışılması hangi 
tip demokrasi ve devlet biçimini oluşturur, 
tartışmak gerekir. Ancak şunu da unutma-
malıyız ki, Teoride doğru olan yaklaşımları 
Pratikte uygularken yanlış sonuçlar çıkar-
mamamız gerekmektedir. Uluslararası İliş-
kiler teorilerini ve doktrinlerini hukuksal 
çerçevede incelerken her devletin milletine 
göre ve küresel entegrasyona göre toplum-
sal değerlerin birleştiği güzel bir dünya 
oluşturma çabalarını her daim devam et-
tirdikçe Karşılaştırmalı Vaka incelemeleri 
belirsiz sonuçlar vermeyecektir.   

adil seçimler sonucu Demokrat Parti iktidara 
gelmiştir.1950 yılından Türkiye Cumhuriyet 
tarihinin ilk darbesi 1960 yılında Demokrat 
Parti’yi iktidardan indirene kadar özellikle 
son dönemlerindeki geniş özgürlük ihlallerine 
rağmen bu parti adil seçimlerle iktidarda kal-
mıştır. Türkiye’de 1960 dan günümüze hilesiz 
seçimlerin düzenlendiği dönemlerde gerçek-
leşen daha dolaylı müdahaleleri saymazsak 
1960-1961, 1971-1973, 1980-1983 yılları 
arasında üç defa ordu yönetime müdahale 
etmiştir. 1983 yılındaki son geçiş sonrasında 
ise ordunun siyasette etkisi devam etse de, 
Türkiye siyasal rejimi tam anlamıyla bir kesin-
ti olmadan bugüne ulaşmıştır.

Ancak Arjantin ve Türkiye Siyasal Rejim 
salınımlarının ve bu ülkedeler ki bazı rejim-
lerin nasıl tanımlanacağı konusu bu çok kısa 
tarihsel özette yansıtılana göre çok daha kar-
maşıktır. Tanımlar konusunda birbiriyle ilişkili 
üç ayrı tartışma alanı öngörebiliriz.Birincisi, 
açıkça demokratik olmayan rejimlerin farklı 
sınıflandırmaların içinde hangi diktatör-
lük tipi altında değerlendirilmesi gerektiği 
konusudur-Örneğin Türkiye Tek Parti rejimi 
Linz ve Stepan’a göre nasıl sınıflandırılması 
sorusu gibi. Lİnz ve Stepan sınıflandırılma-
sının bakımından değerlendirilse, Arjantin 
diktatörlerinin tamamı sorunsuzca otoriter 
rejim tipinin örneklerini oluşturur. Geddes’in 
sınıflandırmasına göre ise(Geddes sadece 
ikinci dünya savaşı sonrası dönemde de devam 
eden diktatörlükleri sınıflandırır) 1955-1958, 
1966-1973, 1976-1983 dönemleri askeri 
rejim tipinin örnekleridir, Peron dönemi 
Arjantin’in büyük kısmıysa(1949-1955) kişisel 
rejimdir(2003,s227). Türkiye örneğinde de 
Linz ve Stepan sınıflandırmasına göre bütün 
diktatörlükler (1923-1950,1960-1961,1971-
1973,1980-1983) Tek Parti dönemi nispeten 
daha tartışmalı olarak da olsa otoriter rejim 
olarak kabul edilebilir(Linz 2000, s.159-184, 
Özbudun 1981, s.79-98). Geddes’a göre ise 
1923-1950 Tek Parti rejimi, 1980-1983 As-
keri Rejim, diğerleri ise üç yıldan az yaşadığı 
için ara yönetimdir(2003, s.231). Kısaca İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra iki ülkede de askeri 
darbeler yaşanmıştır, ancak Arjantin de iki 
defa (1966-1973;1976-1983) ordu yönetici re-
jim kurmuşsa da, Türkiye de askeri rejimlerin 
hiçbiri yönetici rejime dönüşmemiştir.

İkinci tartışma alanı, demokrasilerle 
diktatörlüklerin veya karma rejimlerin 
sınırlanırın nasıl çekileceğine ilişkindir. 
Örneğin, Arjantin’de çok partili hilesiz 
rejimlerin olduğu ancak muhalefetin ciddi  
şekilde kısıtlandığı Peron dönemi ve en büyük 
siyasal grubun dışlandığı 1958-1966 arası 
dönemler veya Türkiye’de aynı şekilde hilesiz 
rejimlerin olduğu ancak ordunun siyasette 
çok etkili olduğu 1990’ların ikinci yarısı veya 
uzun süreli tek parti iktidarlarının yaşandığı 
dönemler demokrasi olarak değerlendirilebi-
lir mi? Demokrasinin en somut tek boyutlu 
tanımına dayanarak demokrasi ve diktatör-
lükler arasında dikotomik(ikili) ayrım yapan 
sınıflandırmalarda bile bu örnekler sorun 
yarataktadır. Örneğin demokrasi diktatörlük 
ayrımını seçim temelli yapan Przeworski ve 
diğerleri, yönetimde değişme ilkesine uyma-
dığı şeklinde yorumladıkları için demokrat 
parti dönemini bir diktatörlük tipi olarak 
kodlarlar(2000,s.68;Yönetimde değişim kuralı 
için:s.23-28). Geddes de daha önce tartışıldığı 
gibi, seçim kaybetmeyen yönetici partinin 
meclisinde en azından üçte ikisini kontrol 
ettiği dönemleri diktatörlük saydığı için Pe-
ron dönemini kişisel rejim olarak tanımlar. 
Demokrasinin iki boyutlu siyasal demokrasi 
tanımı veya türevlerinin penceresinden bakar-
sak, iki ülkede de demokrasi(Poliarşi) olarak  
tanımlanabilecek dönem iyice azalmaktadır. 
Türkiye sadece 1960’ların ortasından sonra 
1980 yılına kadar siyasal demokrasi olmasa 
da bu rejim tipine yaklaşmıştır denebilir, zaten 
bu kavramı ortaya atan Dahl da bu dönemin 
bir kısmı için Türkiye’yi tam-poliarşiden bazı 
bakımlardan uzaklaşan yakın-poliarşi olarak 
tanımlar(1971,s.8-9). Arjantin’inse siyasal 
demokrasinin(demokrasinin iki boyutlu tanı-
mının) koşullarını 1983 geçişinden sonra ger-

Rejimin tahlilini yaparken bu karışık sis-
temler içerisinde teorik yaklaşımları değer-
lendirelim.

Atatürk dönemiyle siyasi rejim diktatörlük-
ten demokrasiye geçişin teoride doğrulu-
ğunu ispat ederken  pratikte Geddes’e göre 
diktatörlük türlerinin Atatürk faktörüyle 
eşleştirmenin mümkün olması karşılaştırı-
labilir. Atatürk’ün kurtuluş savaşıyla ordu-
nun komutanı olması, kongrelerle hukuksal 
temelleri atması üzerine yapışan bir askeri 
kimliği ile şu diktatörlük türleriyle karşı-
laştırılabilir. Geddes Diktatörlük türlerinde 
Tek Parti rejimleri, Askeri Rejimler ve Kişi-
sel rejim unsurları var. Bu türlerin yalnızca 
tek parti rejimi o döneme hitap edebilir 
ancak bunun sebebi yeni bir sisteme geçişin 
adaptasyon süreci olabilir. Atatürk’ün hu-
kuka bağlılığı sebebiyle de askeri  rejimden 
de söz edilmesi pek mümkün olmayabilir. 
Ancak Atatürk Milliyetçiliğine bağlı devlet 
anlayışı teorik yaklaşımda değerlendirdi-
ğimde o dönemden bu döneme hala kişisel 
rejim olarak olduğunu düşünebilirim. Aslın-
da bu dönemleri demokrasiye geçiş dönem-
lerinden sorunlu demokrasiler başlığında 
toplayabiliriz.  Bunun en güzel örneğini şu 
karşılaştırmalı vaka incelemesi ile taçlandı-
rabiliriz.

Rejim Salınımları / Türkiye ve Arjantin 
Örnekleri(Sabri Sayarı, Hasret Dikici 
Bilgin)

‘Türkiye ve Arjantin’de demokrasiye ilk geçiş-
ten sonra demokrasi ve diktatörlük arasında 
rejim salınımları örüntüsü arasında önemli 
bir fark vardır:Türkiye’deki rejim salınımları 
Arjantin’e göre daha dar bir makasta gerçek-
leşmiştir. Bir başka ifadeyle, İkinci Dünya 
Savaşı sonrası dönemde Türkiye’de ne siyasal 
demokrasi ne de diktatörlük kurumsallaşmış 
olarak uzun süre yaşamışken, Arjantin siyasal 
tarihinde hem diktatörlüğün hem de siyasal 
demokrasinin tam olarak kurumsallaştığı 
dönemler olmuştur.

Arjantin’in ilk demokrasiye geçiş deneyimi, 
demokrasinin birinci dalgası sırasında 1916 
yılında yapılan adil seçimler sonucu gerçek-
leşmiştir. Bu deneyim 1930 yılında bir askeri 
darbe sonucu sona ermiştir. Kısa bir sonra 
askeri yönetim sivilleşmiş ancak yönetime 
gelen muhafazakarlar iktidardaki kontrollerini 
demokratik seçim dışı yöntemlerle sürdürmüş-
lerdir. Ancak 1943 yılında gerçekleşen başka 
bir askeri darbe bu muhafazakar yönetimi 
de yıkmıştır. Bu darbe düzenleyicilerden olan 
Albay Juan D. Peron ise darbe sonrası dönem-
de gittikçe popülerleşerek 1946 yılında kapalı 
oy açık sayım ilkesine uygun yapılan başkanlık 
seçimleriyle iktidara gelmiştir. 1946 yılından 
sonra, üst üste hilesiz çok partili seçimleri 
kazanan Peronist parti 1955 yılında bir darbe 
ile yıkılana kadar iktidarda kalmıştır. 1958 
yılında asker tekrar kışlasına çekilmiş ve görevi 
sivillere bırakmıştır. Ancak bu da tam bir siya-
sal demokrasi getirmemiştir. 1958 den 1966 
yılına kadar süren bu dönemin en önemli özel-
liği ülkedeki en büyük siyasal güç olan Pero-
nistlerin seçimlere katılmasının çeşitli yollarla 
engellenmesidir. 1966 yılında ise tekrar bir 
askeri darbe olmuş ve askerler ülkeyi yedi yıl 
yönettikten sonra 1973 yılında yönetimi bırak-
mak zorunda kalmışlardır, ancak Arjantin’deki 
baş döndürücü rejim salınımları sona ermemiş-
tir.1973-1976 yılları arasındaki kısa demok-
ratik seçimlerin gerçekleştiği dönemden sonra 
1976 yılında bir başka askeri darbe sonucu 
Arjantin siyasal rejimi tekrar yıkılmıştır. 1976 
darbesi sonucu kurulan askeri yönetimde bir 
önceki darbe gibi yedi yıl sürdükten sonra 1983 
yılında yıkılmıştır. Bu rejimi takiben üçüncü 
dalga demokratikleşme sırasında kurulan son 
Arjentin demokrasisi yıkılmadan bugüne kadar 
gelmiştir.

Türkiye’nin ilk demokrasiye geçiş deneyimi ise 
demokrasinin dünyadaki ikinci dalgası sırasın-
da 27 yıllık tek parti döneminin(Cumhuriyet 
Halk Partisi) sona erdiği 1950 yılında ger-
çekleşmiştir. Bu tarihte yapılan çok partili 

2.BÖLÜM
20.ve 21. Yüzyıl Türkiye Siyasi Tarih 
Süreci Genel Bakış

Önceleri demokrasiye geçişte Osmanlı 
İmparatorluğunun son dönemlerinden ele 
aldığımızda Türk Anayasa Tarihi sürecini 
bugüne kadar incelemesi kaynak ve argü-
man  olarak daha kolay iken, tahlilini yap-
mak oldukça karışıktır. Bu yüzden hukuki 
boyutu siyasi rejimler üzerinde devlet tanı-
mı ve devlet biçimlerini sınıflandırarak Ata-
türk etkisine değinmek gerekir. Atatürk’ten 
bugününe gelinen Siyasi Rejim süreçlerinin 
tahlilini Karşılaştırmalı Siyaset tarafından 
teorik açıklamalarını pratik yapmamız ko-
nuyu daha net hale getirebilir.

Çağdaş Düşünürlere Göre Devlet Tanımları

Devlet tanımını  terminolojik detaylarda 
boğulmadan düşünürlerin dilinden açıkla-
yalım 

a. Jellinek:’Kendisine özgü bir devlet gücüne 
malik  ve belirli bir ülkede oluşmuş korparasyon’

b.Wigny: ‘Devlet müşterek menfaatlerin te-
mini için bir ulusun egemen organlara sahip 
olmasıdır.’

c. Berthelemy: ‘Teşkilatlanmış bir ulus’

d. Bülent Daver: ‘Hukuksal kuramların en 
büyüğüdür, diğer bir değişle kuramların kuru-
mudur’

Çağdaş düşünürlerin devlet tanımıyla ben-
de devleti kendi yorumumla tanımlarken 
doğruluğunu ve yanlışlığını çağdaş düşü-
nürlerin tanımlamalarına bırakıyorum.

Hasan Salih Kurt: Devlet, bir ulusun 
kendi iradesi ile insanlarda vücut bulan 
sistemli organlar bütünü. 

Devlet tanımını yaptıktan sonra kabul 
edilen görüşlere göre devletin unsurla-
rından söz edelim.Bunlar, İnsan(halk, 
nüfus) unsuru, Ülke unsuru, Egemenlik 
unsuru(Siyasal), Şahsiyet Unsuru(Kişilik). 
Bunlardan birincisi bir ulus olabileceği gibi, 
çeşitli ulusların oluşturduğu bir birlikte 
olabilir. Ülke unsuru, devletin üzerinde 
kurulduğu toprak parçasını ve onun cüzle-
rini ifade eder.Üçüncü unsur devletin em-
retme gücünü ve bu gücü yürüten  iktidarın 
kamu egemenliğini ifade eder. Unsurlardan 
sonuncusu olan kişilik unsuru hukuki 
boyutla devletin tüzel bir kişilik ifade et-
mesini söyler. Saymış olduğumuz devlet 
unsurlarını, Basit Devlet, Bileşik Devlet, 
Monarşik Devlet, Aristokratik Devlet ve 
Demokratik Devlet biçimleri ile genel olarak 
Anayasadaki yerlerini Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinde hangi dokulara uyduğunu kısaca 
açıklayacağız.  Türkiye Siyasi Rejim tarihini 
Kurtuluş Savaşı sonrası Atatürk’ün meşru-
iyet ve hukuka bağlılığı anlayışı ile kısa bir 
tarihi bilgi ve teorik yaklaşımlarla bugünü  
tanımlayalım. Mustafa Kemal o dönemde 
lider olarak tüm misyonu boyunca yasalara 
ve hukuka bağlı kaldı. Ankara’da TBMM’yi 
kurma aşamasında organize etmeden önce 
hukuki temellerin kırıntılarını birleştirmek-
te olduğunu kongrelerle gördük. O dönem 
Mustafa Kemal’i diğer liderlerden ayıran 
özelliği budur.

Anayasal süreçte tarihi açıdan baktığımızda 
Türkiye olarak değil de Türk Milleti olarak 
baktığımızda Devlet unsurları ve biçimleri; 
Monarşiden Meşruti Monarşiye, Demok-
rasiye geçişten Lider yönetime, Liderli tek 
partili yönetimden çok partili yönetime, 
sosyal hukuk devletinden parlamenter de-
mokrasiye ve liberal demokrasi hükümet 
biçimlerini görmek mümkün olabilir. Siyasi 

KARŞILAŞTIRMALI SİYASETTE VİETNAM ANAYASASI İLE 
TÜRKİYE ANAYASASININ SİYASİ REJİMLER VE TEORİLER 
ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ

 

Hasan Salih 
KURT

Sevgili okurlar, bir önce ki sayı da yazımızın 1. 
Bölüm olan 20. ve 21. Yüzyıl Vietnam Siyasi 
Tarih Süreci Genel Bakışını sizlerle paylaştık. Bu 
sayı da ise 20. ve 21. Yüzyıl Türkiye Siyasi Tarih 
Süreci Genel Bakış ile sizlerleyiz…

KAYNAKÇA
1.Oral Sander, Siyasi Tarih(1918-1994), Anka-
ra, 2010, İmge yayınları

2.Mustafa Yavuz, ‘Vietnam Ülke Raporu’, T.C. 
Başbakanlık Dış

Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüt 
Merkezi, Ankara, 2011

3. Sabri Sayarı, Hasret Dikici Bilgin, Karşılaş-
tırmalı Siyaset Temel Konular ve Yaklaşımlar, 
İstanbul, 2014, İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Yayınları

4. Faruk Yılmaz, Türk Anayasa  Tarihi, İstan-
bul, 2012, İz Yayıncılık

5. Oral Sander, Siyasi Tarih(ilk çağlar-
dan-1918), Ankara, 2011, İmge Yayınları

6. Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa, 2008, 
Ekin Yayınları



13May 2015
GOVERNMENT INITIATIVE

subject whether Argentina political democracy 
can be considered as consolidated or why it it 
consolidated, i.e. discussions concentrates on 
the three-dimensional definition of democracy 
(Linz and Stephan 1966, p. 190-204; Levitsky 
2003, p. 244-268). Related to these debates 
Levitsky is commented that ‘‘ when we reach to 
1990 s Argentine democracy are widely accept-
ed as consolidated (2003, p. 244).So,  after the 
Second World War, long-term administrable 
dictatorships also established in  Argentina but 
political democracy institutionalized,  but in 
Turkey both have  been fully institutionalized 
at this period.

Closely related to the third debate upper 
debate is the subject of how to define the com-
bined regimen of these two countries. There 
is a serious debate about the nature of the 
combined regimen that requires a conceptual 
framework beyond one-dimensional definition 
of democracy and binary separation of regimes 
(such as democracy against dictatorship) .For 
example, Turkey never become a political de-
mocracy but realized honest elections except 
short interruptions in the post-World War 
II;   different periods of this country should be 
classified under which combined regimen defi-
nition? As this debate beyond the limits of this 
study, it will be enough to say a certain period 
of Turkey could be defined both as selective 
authoritarianism and problematic democracy 
according to conceptual strategies or qualita-
tive judgments. ‘ 

This text we read shows us better how Tur-
key’s political regime process changed with 
the theoretical approach in the analysis we 
do.

CONCLUSION

As a result of all we have examined authori-
tarian on political regimes, democracy, dic-
tatorship and problematic ways of democ-
racy in Vietnam and Turkey comparison 
with the thinkers Linz, Stephan and Ged-
des.  As a political regime, is parliamentary 
democracy regime that Turkey has today a 
sample of perfect democracy? Though refer-
endum offered to people vote by 2014-2015 
political power and presidential election   is 
satisfactory for me, still we need to discuss 
the legitimacy of political power discussing 
by others creates which form of democracy 
and the state. But we must also remember 
that applying the approaches in practice 
correct in theory we shouldn’t get wrong 
results. In reviewing the legal framework of 
theories and doctrines of international rela-
tions, every state continue their efforts to 
create a beautiful world where their social 
values integrated according to its nation 
and global integration Comparative Case 
studies will not give uncertain results.

of the history of  Turkish Republic overthrown 
the Democratic Party in 1960 despite exten-
sive freedom violations in the last period. If we 
don’t count more indirect interventions that 
occur during the period in which honest elec-
tions held in Turkey since 1960, the military 
leadership has intervened in administration 
three times between the years 1960 to 1961, 
1971 to 1973 and 1980 to 1983. After the last 
transition in 1983, although the military influ-
ence continued in politics, the political regime 
in Turkey has literally reached today without 
any break.

However, the subject of Argentina and Turkey 
political regime oscillations and how to define 
some regimes in these countries is much more 
complex than it is reflected in the relatively 
short historical summary. We can foresee three 
interrelated areas debates about definitions. 
First, non-democratic regimes of different 
categories under which dictatorship need to 
be assessed- For example it is like the question 
of Turkey Single Party regime how it should 
be classified according to Linz and Stephan. If 
it is considered in terms of the classification 
of Linz and Stephan, the entire Argentine 
dictatorship is an example of the types of au-
thoritarian regimes smoothly. According to the 
classification of Geddes ( Geddes classifies only 
the dictatorships continue after the second 
world war), the periods of 1955-1958, 1966-
1973, 1976-1983 are the examples of military 
regime types, the majority of Argentina in 
Peron era (1949-1955) is a personal regime 
(2003,p227). According to Linz and Stepan’s 
classifications, all dictatorship in the sample 
of Turkey is (1923-1950, 1960-1961, 1971-
1973 and 1980-1983). Though, single-party 
period can be considered relatively controver-
sial as an authoritarian regime (Linz 2000, 
p.159-184, Özbudun 1981, p.79-98). Ac-
cording to Geddes 1923-1950 is single-party 
regime, 1980-1983 is military regime and the 
others are intermediate governments since 
they lived less than three years (2003, p.231). 
In short, there have been military coups in 
both countries after the Second World War, 
but military has a ruler regime in Argentina 
twice (1966-1973; 1976-1983)   none of the 
military regimes in Turkey has turned into 
administration regime.

The second area of discussion is; how to draw 
the limits of democracy and dictatorship or 
mixed regime. For example, Peron era in Ar-
gentina where where there are multi-party 
genuine regime but the opposition seriously 
restricted and 1958-1966 period in which the 
largest political groups are excluded or that 
the same way as, in the second half of the 
1990’s in Turkey where the genuine regime is 
but the military in politics to be very effective 
or longer period of one-party rules can be as-
sessable as democratic eras? these examples is 
causing problems even in  classification makes 
dichotomy (binary) distinction based on the 
most concrete one-dimensional definition of 
democracy between democracy and dictator-
ship. For instance, Przeworski et al who made 
democracy dictatorship discrimination on 
the basis of election encode the Democratic 
Party period as a type of dictatorship which 
they interpreted as not to adhere changes 
in government rule (2000, p.68;  changes in 
government rule: p.23-28). Geddes also as 
previously discussed he  defines Peron era as 
the personal regime since he accept the period 
which he did not lose election and control two-
thirds of the administrator party’s parliament 
as dictatorships. If we look at the definition of 
democracy from the two-dimensional window 
of political democracy or its derivatives, in 
both countries the period which can be defined 
as democracy (polyarchy) thoroughly reduced. 
It may be said that Turkey  approached  not 
to political democracy but the type of this 
regime only from mid-1960s until 1980, Dahl 
who  put this concept forward defines Turkey  
close-polyarchy that away from full-polyarchy 
in some ways for a part of this period (1971, 
p. 8-9). It can be said that Argentine performs 
the conditions political democracy (the two-
dimensional definition of democracy)   after 
1983 transition. Already the discussions  for 
this period of political scientists are on the 

multi-party rule, from the social law state 
to parliamentarian democracy and liberal 
democracy. While political regime prove the 
theory of the transition to democracy from 
the dictatorship of Ataturk era, according to 
Geddes, in practice it is possible to compare 
to match the type of dictatorship with the 
factor of Ataturk. His military ID clinging 
on Ataturk being as the army commander 
with the independence war and grounding 
of legal basis for the convention is compa-
rable with these kinds of dictatorships. In 
Geddes types of Dictatorship there are the 
elements of one-party regimes, military 
and personal regimes. Among these only 
one-party regime can address to that period 
however the reason for this could be the 
adaptation period in transition to a new 
system. It may not be possible to mention 
much of the military regime due to the 
commitment of Ataturk in law. However, 
when I evaluate understanding of state 
depend on Ataturk nationalism from the 
theoretical approach I can think that it 
is still personal regime from that period 
to this time. In fact, this period can be 
grouped under title of troubled democra-
cies in transition to democracy. The best 
example of this can be crowned with the 
following comparative case study.

Regime Oscillations / Turkey and Argen-
tina Samples

(Sabri Sayarı, Hasret Dikici Bilgin)

‘After the initial transition to democracy in 
Turkey and Argentina are significant differ-
ences between democracy, dictatorship and 
regime oscillations patterns: oscillations re-
gime in Turkey took place in a narrower shears 
compared to Argentina. In other words in the 
period after the Second World War neither 
political democracy nor dictatorship has been 
long survived as an institution in Turkey, in 
the political history of Argentina there are 
periods in which both dictatorship and political 
democracy has been fully institutionalized.

The first experience of Argentina transition to 
democracy has been realized as a result of fair 
elections held in 1916 during the first wave 
of democracy .This experience has ended as a 
result of a military coup in 1930. After a short 
time military government demilitarized but 
conservatives who came to power, they contin-
ued to control the government with democratic 
non-electoral methods. Yet another military 
coup in 1943 has destroyed this conservative 
rule. One of the organizers of this coup Colonel 
Juan D. Peron, popularized in the post coup 
period, came to power as a result of presiden-
tial elections in 1946 which is held according to  
closed vote  clear count  principle. After 1946 
Peronist Party winning genuine multi-party 
elections consecutively   has remained in power 
until overthrown by a coup in 1955. In 1958 
the troops went back to their barracks and the 
task is being left to civilians. But this did not 
bring full political democracy. The most impor-
tant feature of this period from 1958 till 1966 
is; the Peronist, the largest political force in 
the country are being prevented to participate 
in the elections in various ways. In 1966 it 
was again a military coup and the troops were 
forced to leave the government in 1973 after 
ruling the country for seven years, but the diz-
zying regime oscillations did not end   in Ar-
gentina. After the period the short democratic 
elections took place between the years 1973-
1976, as a result of another military coup 
Argentina political regime was demolished 
again in 1976. Military rule established as a 
result of a coup in 1976 was demolished after 
seven years like the previous coup in 1983. 
Last Argentine democracy founded during the 
third wave of democratization after the fall of 
this regime has come so far.

Turkey’s first experience of democratic transi-
tion was realized in 1950 that (Republican 
People’s Party) 27 years of single-party era 
ended during the second wave of democracy in 
the world. the Democratic Party came to power 
as a result of fair multi-party elections held on 
that date .This party has remained in power 
by fair elections since 1950 till the first coup 

2nd EPISODE

An overview on Political History Pro-
cess of Turkey in 20th and 21st Centu-
ries 

Previously the transition to democracy 
when we consider the recent history of 
the Ottoman Empire, while the Turkish 
Constitutional review process up today was 
far easier as a resource and argument, it is 
quite complicated to do its analysis. So it is 
needed to address Ataturk’s effect by classi-
fying the legal aspects of the forms of state 
and the definition of state over the political 
regimes. If we make practical the analysis of 
political regimes from Ataturk up today and 
its theoretical explanation, the subject can 
be clearer.

 The Definition of State According to 
the Contemporary Thinkers

  Let us explain the definition of state from 
the language of thinkers without drowning 
in terminological details.

a.Jellinek:’ a corporation in a certain country 
which has a unique state power”

b. Wigny: ‘State means; a nation has sovereign 
organs to ensure the joint interests’ 

c. Berthelemy: ‘An organized nation’

d. Bülent Daver: ‘It is the largest of legal 
theories, in other words, the institution of the 
theories’

 While I was defining the state with my own 
comments with the definition of contempo-
rary thinkers, I leave its accuracy and inac-
curacy to the definition of contemporary 
thinkers. 

Hasan Salih Kurt: State, the whole sys-
tem of organs embodied in human with 
the nation own will.

After defining the state let’s talk about the 
elements of the state according to the ac-
cepted opinion. These are; human (people), 
population, the element of country, sover-
eignty (political), individuality (personal-
ity). First of these can be a nation or may be 
an association formed by various nations. 
The element of country, refers to the land 
on which the state founded and its compo-
nents. The third element means the state 
power to order and public sovereignty of 
the government carrying out this power. 
The last of the elements individuality says 
the governments express a legal entity with 
the legal dimension. We will give a short 
explanation of the state elements we have 
mentioned above, the forms of Simple 
State, United State, Monarchical State, 
Aristocratic State and Democratic State 
and their places in constitution generally 
and in compliance with what tissue of the 
Republic of Turkey. Let’s make a definition 
of today in terms of the political regime 
history of Turkey after the independence 
war with the understanding of Ataturk’s 
legitimacy and adherence to the law and a 
short historical knowledge and theoretical 
approaches. Mustafa Kemal as a leader of 
the period adhered to the law during his 
whole mission. We saw that he combines 
the crumbs of legal basis with the congress 
before organizing Parliament in Ankara in 
its stage of its establishment. At the time, 
this is distinguished Mustafa Kemal from 
other leaders.

  In the constitutional process when we 
look at the historical perspective not as 
Turkey but Turkish nation the elements 
and forms of the State; it is possible to see 
forms of government from Monarchy to 
constitutional monarchy, from the transi-
tion to democracy to Leader Governance, 
the single party government with leader to 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TURKISH CONSTITUTION 
AND THE CONSTITUTION OF VIETNAM OVER THEORIES AND 
POLITICAL REGIMES IN COMPARATIVE POLITICS
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Dear readers in previous number we have 
shared with you the first part of our article 
an Overview to Political History Process of 
Vietnam in 20th and 21st Centuries. In this 
number we are with you to study the Poli-
tical History Process of Turkey in 20th and 
21st Centuries…
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belirterek “Manas Destanı Kırgız Türk-
lerinin tarihini, kültürünü, dinini, di-
lini, birikimlerini günümüze kadar ak-
settiren canlı bir tarihtir... Bu muazzam 
kültürü bizlere günümüz Türkçesiyle 
aktaran şahsiyeti yürekten kutluyor, bu 
mirasa hep birlikte sahip çıkalım isti-
yorum» şeklinde konuştu. Kurt, daha 
sonra kendine ait olan şiir kitabından, 
yazdığı Oğul şiirini katılımcılara okuya-
rak konuşmasını tamamladı.

Prof. Dr. Mustafa Erdem “Bir milleti 
diğerlerinden farklı kılan da sahip 
olduğu değerlerdir.”

Prof. Dr. Mustafa Erdem ise her mille-
tin kendine has tarihi ve kültürel değer-
leri olduğuna dikkat çekerek “Bir milleti 
diğerlerinden farklı kılan da sahip ol-
duğu değerlerdir. Dünyanın en köklü ve 
en büyük milletlerinden olan Türkler, 
tarihi ve kültürel değerlerini, örf, adet, 
ve geleneklerini, dini inançlarını, dün-
den bugüne itina ile taşımışlardır. Fakat 
bu taşıma esnasında büyük tehlikelerle 
karşılaşmışlar, çeşitli badireler atlatmış 
ve bedeller ödemişlerdir. Bunlardan 
biri de Kırgız Türklerinin mirası Manas 
Destanıdır. Günümüze kadar aslını de-
ğiştirmeden gelmiş bizlere kültürel mi-
raslarımız kıymetini göstermiştir” diye 
konuştu.

Program Kırgızistan’dan gelen manasçı-
nın söylemleri ile son buldu..

“Manas Destanı Kitabının” tanıtımı do-
layısıyla bir konuşma Yapan Kırgızistan 
Ankara Büyükelçisi İbragim Zhunusov 
Manas Destanı›nın Türkiye›deki ve 
tüm Avrasya ülkelerindeki Kırgızları 
bir araya topladığını belirterek «birlik 
ve bütünlüğümüzü günümüze kadar 
korumamızın yegane unsuru Manas 
Destanı›dır» dedi.

Temirlan Sarlıkbek Uulu “Manas İn-
sanlık Tarihinin Mirasıdır”

Türkçe çevirisini bizzat kendisinin 
yaptığını ifade eden Temirlan Sarlık-
bek Ulusu ise yaptığı değerlendirmede 
Kırgız Türklerinin ilk destanı olma özel-
liğini taşıyan Manas Destanı’nın günü-
müze kadar bozulmadan gelmesinin 
önemine dikkat çekerek “Manas, sadece 
Kırgızların değil İnsanlık Tarihinin Mi-
rasıdır” diye konuştu.

Eserde, dört manasçı olan Sagymbaya 
Orozbakov, Sayakbai Karalaev, Zhusup 
Mamaia Rysbaya Isakov anlatımları 
bulunduğunu belirten Ululu projenin 
tamamına sponsor olduklarını ve Rus-
ça, İngilizce çevirilerinin de kitap olarak 
basılmasını sağladıklarını söyledi.

Kırgızistan- Türkiye Fahri Konsolosu 
Dr. Mustafa Kurt; “Manas Destanı, 
Kırgız Türklerinin Mirasıdır”

Kırgızistan - Türkiye Fahri Konsolosu 
Dr. Mustafa Kurt ise yaptığı konuş-
mada Kırgızistan Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı Almazbek ATAMBAYEV’in 
dünyayı okuyan bir şahsiyet olduğunu 

Ankara (Sivil İnisiyatif) –  Kır-
gızistan Cumhuriyeti Ankara 

Büyükelçiliği’nce  düzenlenen, Temirlan 
Sarlykbek Ulunun “Manas Destanı” 
Kitabı’nın günümüz Türkçesiyle ha-
zırlanan nüshası Başbakanlık Yurtdışı 
Türkler ve Akrabalar Toplulukları Kon-
ferans Salonu’ndaki tanıtımla katılımcı-
larla buluşturuldu. 
Geceye; Kırgızistan Büyükelçisi Prof. 
Dr. İbragim ZHUNUSOV›un yanı sıra  
Kırgızistan-Türkiye Fahri Konsolosu 
Dr. Mustafa KURT, Uluslar arası Avras-
ya İnisiyatifleri Vakfı Başkanı ve Kırgız 
Cumhuriyeti Eski Dışişleri Bakanı, ünlü 
yazar Cengiz Aytmatov’un oğlu Askar 
AYTMATOV, Milletvekili Prof. Dr. Mus-
tafa ERDEM ve İsmail Safi, Özbekistan 
Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ulfat 
KADIROV, Iran Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçisi Alireza BIKDELI, Çubuk 
Belediye Başkanı Dr. Tuncay ACEHAN, 
Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup 
Deliömeroğlu ile TÜRKSOY, TİKA tem-
silcileri, konsoloslar ve Ankara, Çubuk 
ve Gölbaşında yaşayan 300’e  yakın Kır-
gız katılım sağladı.

Kırgızistan Ankara Büyükelçisi İbragim 
Zhunusov’un açış konuşmasını müte-
akip Kırgızistan’ın ve Manas Destanı 
Kitabının tanıtım filmleri izlendiği top-
lantıda Manasçı tarafından söylenen 
Manas Deyişleri ilgiyle takip edildi.

İbragim Zhunusov «Manas Destanı ile 
Kırgız Türkleri birlik ve bütünlüğünü 
korumuştur»

Kırgızistan Ankara Büyükelçisi İbragim Zhunusov göreve 
geleli kısa bir süre olmasına rağmen bir dizi toplantı ile 
“Kırgızistan’ın değerlerini” bizlere tanıttı... İlk olarak 
Protokol Amade Salonlarında gerçekleştirilen “Tanıtım 
Masa Toplantısı” ile iş dünyasını bir araya getiren Zhunusov 
«Türkiye - Kırgızistan ticaret hacminin artırılması yönündeki 
çabalarıyla dikkat çekti. Şimdi ise «Manas Destanı Kitabının» 
tanıtımıyla Türkiye›deki ve Avrasya›daki tüm Kırgızları 
buluşturuyor.

Kırgızistan Büyükelçisi İbragim Zhunusov:

“MANAS DESTANI, İnsanlık 
Tarihinin Mirasıdır”
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that they sponsored the whole Project 
and provided the English translations 
published as a book.

Kyrgyzstan- Turkey Honorary Consul 
Dr. Mustafa Kurt; “Manas Epic is the 
heritage of the Kyrgyz Turks”

Kyrgyzstan - Turkey Honorary Consul 
Dr. Mustafa Kurt in his speech stating 
Almazbek Atambayev the President of 
the Kyrgyz Republic is a personage who 
read the world said that  “Epic Manas is 
a live history that reflects culture, reli-
gion, language and  savings of Kyrgyz 
Turks until today... I congratulate the 
personality that transfers this enor-
mous culture in modern Turkish, Let’s 
together have this heritage” Kurt, then 
he completed   his speech by reading 
a poet from his own book of poetry 
named “the son” to the participants.

Prof. Dr. Mustafa Erdem “The values 
that a nation has make it different 
from others” 
Prof. Dr. Mustafa Erdem stating that  
every nation has its own  historical and 
cultural values said; “The values that 
a nation has make it different from 
others, Turks who are one of the great-
est and the most radical nation of the 
world carry their historical and cultural 
values, customs, and traditions, reli-
gious beliefs with care  from yesterday 
up today. But during transport they 
have faced with great dangers, survived 
several hardships trials and paid costs. 
One of them is Manas Epic, the herit-
age of the Kyrgyz Turks. The originality 
did not change up today and showed us 
the value of our cultural heritage.

Program ended with a Manaschi dis-
courses from Kyrgyzstan

Temirlan 
Sarlıkbek Uulu 
“Manas is the 
heritage of 
the history of 
mankind”

Temirlan 
Sarlıkbek Uulu 
expressed that 
the Turkish 
translation 
done by himself 
in his assess-
ment drawing 
attention to the 
Epic of Manas 
which is the first epic of Kyrgyz Turks 
came today without any change he said 
“ Manas is the heritage of the history of 
the mankind not only Kyrgyz”

Uulu stating that there are the explana-
tions of four Manaschi Sagymbaya Oro-
zbakov, Sayakbai Karalaev, Zhusup Ma-
maia, Rysbaya Isakov at work he said 

dent Yakup Deliömeroğlu, TURKSOY, 
representatives of TIKA, consulates 
and nearly 300 Kyrgyz living in Ankara, 
Çubuk and Gölbaşı participated.

Following the opening speech of Am-
bassador of Kyrgyzstan to Ankara 
Ibragim Zhunusov and at the meeting 
the introductory film of the book of 
Manas Epic, Quote by manaschi  was 
followed with interest.

İbragim Zhunusov “Kyrgyz Turks has 
maintained their unity and integ-
rity with epic of Manas”  

Ambassador of Kyrgyzstan to Ankara 
İbragim Zhunusov who made a speech 
due to the introduction of the book of 
Epic Manas stating that epic Manas 
brought all Kyrgyz together in Turkey 
and all Eurasian countries said that 
“the only element of our protection of 
unity and integrity until today is the 
Epic Manas”

Ankara (Civil Initiative) – The 
Prime copy of the book of “epic of 

Manas” prepared by Temirlan Sarlykbek 
Ulu in present Turkish and organized 
by the Embassy of the Kyrgyz Republic 
in Ankara met with the participants to 
promote in the Conference Hall of The 
Presidency of Turks Abroad and Related 
Communities.

 At Night; Kyrgyz Ambassador Prof. 
Dr. Ibragim ZHUNUSOV as well as 
Kyrgyzstan-Turkey Honorary Consul 
Dr. Mustafa KURT, the Chairman of the 
International Eurasian Initiatives Foun-
dation  and former Foreign Minister 
of the Kyrgyz Republic, the son of the 
famous writer Chingiz Aytmatov, Askar 
Aytmatov, Deputy Professor Dr. Musta-
fa Erdem and  Ismail Safi, Ambassador 
of the Republic of Uzbekistan to Ankara 
Ulfat Kadırov, Ambassador of the Re-
public of Iran to Ankara Alireza BIKDE-
LI, Çubuk Mayor Dr. Tuncay ACEHAN , 
and the Eurasian Writers Union Presi-

Ambassador of Kyrgyzstan to Ankara Ibragim Zhunusov introduce us “the values of the 
Kyrgyz Republic” with a series of meetings although he came to mission short time ago... 
Zhunusov who brought the business world together first with “Introduction Table Meeting” 
held in Protocol Amade  Hall” drew attention with his efforts to increase the volume of 
trade between Turkey and Kyrgyzstan. Now he brings all the Kyrgyz together in Turkey 
and Eurasia with the introduction of “the Book of Epic Manas”.

Ambassador of Kyrgyzstan Ibragim Zhunusov: 
“EPIC OF MANAS, is Heritage of 
the History of Mankind” 
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durumların önüne geçebilmek için in-
sani hareketlerin gelişmesi gerektiğini 
belirtti. 10 yıl içerisinde insani yardıma 
ihtiyaç duyan kişi sayısı dünya çapında 
iki katına çıktı. Savaş nedeniyle yaşa-
dıkları yerleri terk etmek zorunda kalan 
insan sayısı son 70 yılın en yüksek ra-
kamlarına ulaştı.

Ban Ki-mun zirvenin krizin en temelin-
deki insanlara odaklanacağını, özellikle 
de diğer insanların çektiği acılara du-
yarsız kalan kişileri hedef alacaklarını 
belirtti. Zirvenin yapılacağı yerin belir-
lenmesi için birkaç bölgeden danışman 
yardımı istendi. Öneriler ve danışman 
fikirlerinin görüşülmesi için Almanya-
Berlin ve İsviçre-Cenevre›de eylül ile 
ekim aylarında toplantılar yapılacak.

Birleşmiş Milletler Genel Sekrete-
ri Ban Ki-mun, 20. Dünya İnsani 

Zirvesinin gelecek yıl mayıs ayında 
Türkiye›de düzenleneceğini duyurdu. 
Bu zirve ilk defa Türkiye›de düzenleni-
yor.

Zirve için yapılacak hazırlıkları belir-
lemek için Birleşmiş Milletler Genel 
Merkezinde brifing verildi. Ban Ki-mun 
brifingdeki konuşmasında, zirve için 
gelecek yıl 26-27 Mayıs’ın uygun oldu-
ğunu, zirvenin daha küresel, kapsayıcı 
ve çeşitli bir insani sistem oluşturmayı 
amaçladığını, dünya çapındaki insani 
aktiviteleri kuvvetli bir şekilde geliştir-
mek istediklerini söyledi.

Ban Ki-mun, insani aktivitelerin her 
gün birçok insanın hayatını kurtar-
dığını belirtti. Birleşmiş Milletler her 
yıl dünya çapında 90 milyon insana 
yiyecek sağlıyor. Dünya genelindeki 
çocukların yüzde 58›i için aşı sağlıyor 
ki sadece bu yardımla yaklaşık 300 mil-
yon hayat kurtarılmış oluyor. Bunun 
yanı sıra Kızıl Haç ve Kızılay gibi sivil 
toplum kuruluşları ile hükümet organi-
zasyonları da milyonlarca insana destek 
veriyor.

Ban Ki-mun kentleşme, nüfus artışı, 
çevresel bozulma, çatışmalar, iklim 
değişikliği ve kaynak kıtlığı gibi sebep-
lerin gelişim seviyesinin düşük kalma-
sına, fakirliğe, eşitsizliğe ayrıca doğal 
hastalıkların daha sık, daha şiddetli 
yaşanmasına yol açtığını söyledi. Bu 

worldwide every year, provide vaccines 
for 58 per cent of worldwide children 
that about 300 million lives is being 
saved only with this aid. Moreover 
non-governmental organizations and 
government organizations such as the 
Red Cross and the Red Crescent also 
provides support to millions of people.

   Ban Ki-moon said that  the reasons 
such as urbanization, population 
growth, environmental degradation, 
conflicts, climate change and resource 
scarcity cause remaining  the develop-
ment level  low, poverty, inequality, also 
more frequent, more severe natural 
diseases. Avoiding these situations he 
noted that humanitarian actions should 
be developed. The number of people 
needing humanitarian assistance has 
doubled worldwide in 10 years. The 
number of people who forced to leave 
their settlements because of the war 
reached the highest figure of the last 70 
years.

 Ban Ki-moon said that the summit will 
focus on the people at the base of the 
crisis, especially will target the people 
who are insensitive to the suffering 
of other people. The consultants help 
from several regions to determine the 
location of the summit is requested. 
Meetings will be held in Germany-
Berlin, Switzerland-Geneva to discuss 
recommendations and the ideas of con-
sultants in October and September.      

Ban Ki-mun United Nations General 
Secretary announced that 20th 

World Humanitarian Summit will be 
held in Turkey in May next year.  This 
summit for the first time is being held 
in Turkey. 

A briefing is given in the General center 
of the United Nations to determine the 
arrangements for the Summit. Ban Ki-
mun in his speech during briefing said 
that next year 26-27th of May is suitab-
le for the summit and it aims to create 
more global, inclusive and   a diverse 
human system, they want to improve 
worldwide human activities vigorously.

Ban Ki-mun said human activities sa-
ves the lives of many people every day. 
UN provides food to 90 million people 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun, 20. Dünya 
İnsani Zirvesinin gelecek yıl mayıs ayında Türkiye’de 
düzenleneceğini duyurdu. Bu zirve ilk defa Türkiye’de 
düzenleniyor. Zirve için yapılacak hazırlıkları belirlemek için 
Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde brifing verildi. Ban Ki-
mun brifingdeki konuşmasında, zirve için gelecek yıl 26-27 
Mayıs’ın uygun olduğunu, zirvenin daha küresel, kapsayıcı 
ve çeşitli bir insani sistem oluşturmayı amaçladığını, dünya 
çapındaki insani aktiviteleri kuvvetli bir şekilde geliştirmek 
istediklerini söyledi.

DÜNYA İNSANİ ZİRVESİ 
TÜRKİYE’DE DÜZENLENECEK

Ban Ki-mun, United Nations General Secretary announced 
that 20th World Humanitarian Summit will be held in Turkey 
in May next year. This summit for the first time is being 
held in Turkey.  A briefing is given in the General Center of 
the United Nations to determine the arrangements for the 
Summit. Ban Ki-mun in his speech during briefing said that 
Next year 26-27th of May is suitable for the summit and the 
summit aims to create more global, inclusive and   a diverse 
human system, they want to improve worldwide human 
activities vigorously.

WORLD HUMANITARIAN SUMMIT 
WILL BE HELD IN TURKEY
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Ankara (Non Governmental Ini-
tiative) –  Op. Dr. Uğur Yıldız is 

granted the “service to humanity re-
ward” by the Capital City International 
Peace and Brotherhood Platform.

Head Doctor of Kazan Hamdi Eriş 
Hospital Dr. Yıldız received his reward 
from Dr. Mustafa Kurt, Honorary Con-
sular of Kyrgyzstan and Chairman of 
the Capital City Platform, and Deputy 
Chairman Neslihan Duran Kocakaya.

Dr. Kurt “We are willing to work for 
the whole humanity”

In his statements before the presenta-
tion of the reward, Honorary Consular 
of Kyrgyzstan and Chairman of the 
Capital City Platform Dr. Mustafa Kurt 
emphasized Platform’s structure of em-

bracing all people of the world without 
discriminating between religion, lan-
guage, race, sect or political views and 
said they are an NGO, which is willing 
to work for the whole humanity under 
the principle of “let the man lives so the 
state lives”. 

Dr. Kurt said:

“We believe happy individuals make 
happy families; happy families make 
happy societies; happy societies make 
happy countries and happy countries 
make a happy world. We believe you are 
also serving the approach of “let the 
man live so the state lives”, which is 
also a summary of our mission”.

Dr. Yıldız “Our hospital’s foundation 
focuses on human firstly”

Head Doctor of Kazan Hamdi Eriş Hos-
pital Op. Dr. Uğur Yıldız said they have 
accepted an approach which prioritizes 
humans and said they focus quality of 
services rather than quantity.

Stating that they have targeted good 
quality, smiling and trustable service, 
which makes use of updated technol-
ogy, Dr. Yıldız said “as the hospital 
management, we believe in the fact 
that “one who stops will recess”, and 
thus we are always in an attempt to im-
prove and develop for the future of the 
hospital. In this scope we continue our 
journey by adapting the Total Quality 
philosophy”.

lar, mutlu toplumlardan mutlu devletler, 
mutlu devletlerden mutlu bir dünya olu-
şur… Siz de bu misyona uygun düşünce 
ve faaliyetlerinizden ötürü misyonumu-
zun özeti olan “insanı yaşat ki devlet yaşa-
sın” anlayışına hizmet ettiğinize inancı-
mız tamdır”.

Opr. Dr. Yıldız “Hastanemiz temeline 
önce insanı koymayı başarmıştır”

Kazan Hamdi Eriş Hastanesi Başhekimi 
Opr. Dr. Uğur Yıldız ise yaptığı konuşma-
da çalışmalarında insan temelli bir yak-
laşımı öncelik olarak kabul ettiklerini ve 
hastane hizmetlerinde de hizmet miktarı 
yerine niteliğe önem verdiklerini söyledi.

Seçkin bir personelle, günün teknolojisi-
ne uygun, kaliteli, güler yüzlü, güvenilir 
bir hizmeti hedef olarak seçtiklerini 
belirten Opr. Dr. Uğur Yıldız “hastane 
yönetimi olarak “Duranın Gerileyeceği” 
fikrine inandık ve hastanemizin geleceği 
için sürekli yenilenme ve gelişme çabası 
içerisine girdik. Bu çerçevede Toplam 
Kalite Yönetimi felsefesini benimsemiş 
olarak yolumuza devam etmekteyiz” diye 
konuştu.

Ankara (Sivil İnisiyatif) –  Opr. Dr. 
Uğur Yıldız’a, Başkent Uluslararası 

Barış ve Kardeşlik Platformu tarafından 
“insana hizmet ödülü” verildi.

Kazan Hamdi Eriş Hastanesi Başhekim-
liği görevini yürüten Opr. Dr. Yıldız’a 
ödülünü Kırgızistan Fahri Konsolosu, 
Başkent Platformu Genel Başkanı Dr. 
Mustafa Kurt ile Genel Başkan Vekili 
Av.Neslihan Duran Kocakaya takdim etti.

Dr. Kurt “Bütün dünya insanları için 
çalışmaya talibiz”

Kırgızistan  Fahri Konsolosu, Başkent 
Platformu Genel Başkanı Dr. Mustafa 
Kurt ödül öncesi yaptığı değerlendirmede 
Başkent Platformu’nun insanlar arasında 
dinsel, dilsel, ırksal, mezhepsel ve siyasal 
görüş ayrımı yapmaksızın, dünya insan-
larını kucaklayan yapısına dikkat çekerek 
“insanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturu 
çerçevesinde bütün dünya insanları için 
çalışmaya talip olmuş bir sivil toplum 
kuruluşu olduklarını söyledi. 

Dr. Kurt, şunları söyledi:

“İnanıyoruz ki; mutlu bireylerden mutlu 
aileler, mutlu ailelerden mutlu toplum-

“İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın” 
Ödülü, Opr. Dr. Uğur Yıldız’ın...

“Let the Man Live so the State 
Lives” Reward for Op. Dr. Uğur 
Yıldız... 

Kazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini 
yürüten, Opr. Dr. Uğur YILDIZ, örnek kişiliği ve tıp 
alanındaki başarılı çalışmalarından ötürü, Başkent Uluslar 
arası Barış Kardeşlik Platformu tarafından ödüle layık 
görüldü.

Op.Dr. Uğur YILDIZ, Head Doctor of Kazan Hamdi Eriş 
State Hospital, was granted the reward by the Capital City 
International Peace and Brotherhood Platform for his 
model personality and his achievements in the medicine 
sector.
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kimse de sürdürülebilir barış ve refah 
içinde olamaz. 

 Bu manzara, insan onuruna yaraşır 
bir manzara değildir; ortada bütün in-
sanlığı ve elbette Birleşmiş Milletler’i 
doğrudan ilgilendiren bir sorun var 
demektir. Bunlara rağmen din, dil ırk 
ayrımı yapmaksızın kapılarını açan 
ülkeler arasında Türkiye gelmektedir. 
Şuan Türkiye ülke topraklarında 1 
milyon 700 bin Suriyeli misafirlerini 
ağırlanmakta 5,5 milyon harcama yap-
maktadır.. 
 
 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği, Türkiye’nin dünyanın en 
fazla göçmen alan dördüncü ülkesi ol-
duğunu açıkladı. BMMYK, “2014’ün 
ilk yarısında dünyada 100’den faz-
la ülkede Suriyeli göçmen varlığı 
olmasına karşın komşu ülkeler 
büyük ve en fazla yükü omuzla-
mayı sürdürüyor. Bunlar arasın-
da Lübnan (1.1 milyon), Türkiye 
(798 bin), Ürdün (645 bin), Irak 
(220 bin 400) ve Mısır (138 bin 
100) bulunuyor. Yılın ilk yarısında 
sadece bu beş ülkede Suriyeli göç-
men nüfusu yarım milyon kişiden 
fazla arttı” değerlendirmesi yaptı. 
Türkiye’deki BM bürosu dünyada en 
fazla “göçmen statüsü” başvurusu 
yapılan büro oldu.

Dünya genelinde 38 milyon kişinin 
ülkesindeki çatışmalar ve şiddet 

nedeniyle yerinden edilmiş durumda 
olduğu ve her gün yaklaşık 30 bin ki-
şinin evini terk etmek zorunda kaldığı 
bildirildi. Yerinden edilenlerin sayısının 
tarihin en yüksek düzeyine ulaştığı 
açıklandı.

Birleşmiş Milletler, sivil toplum kuru-
luşları ve ülkelerden alınan bilgilerle 
derlenen Norveç Mülteci Konseyi bün-
yesindeki Ülke İçinde Yerinden Edilme 
İzleme Merkezi’nin (IDMC) raporu BM 
Cenevre Ofisi’nde açıklandı. 
Rapora göre, dünyada yerinden edilen-
lerin sayısının 38 milyona ulaştığı, bu 
sayının Londra, New York ve Pekin’in 
nüfuslarının neredeyse toplamına denk 
geldiği vurgulandı.

Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri 
Jan Egeland, yaptığı yazılı açıklamada, 
“Bu rakamlar zorla yerinden edilenleri 
gösteren ve masum sivilleri korumada 
tam bir başarısızlığı işaret eden en kötü 
rakamlar” ifadesini kullandı. 
Dünyada yerinden edilenlerin sayısının 
üç yıl üst üste rekor kırdığının belir-
tildiği raporda, 11 milyon kişinin ise 
geçen yıl yaşanan şiddet olayları nede-
niyle yerlerinden olduğu kaydedildi.

YERİNDEN EDİLENLERİN YÜZDE 
60’I BEŞ ÜLKEDEN

Rapora göre, yerinden edilenlerin sayısı 
2013 yılına kıyasla 2014’te 4,7 mil-
yon artış gösterdi. Bu duruma düşen 
yeni kişilerin yüzde 60’ı sadece beş ül-
keden. Bu ülkeler Irak, Güney Sudan, 
Suriye, Demokratik Kongo Cumhuriyeti 
ve Nijerya olarak sıralandı.

IDMC, geçen yıl en fazla yerinden edi-
lenlerin Iraklılar olduğunu bildirdi. 
2014’te 2,2 milyon Iraklı evlerini terk 
etmek zorunda kaldı. Suriye nüfusunun 
yüzde 40’ı yani 7,6 milyon kişi de halen 
yerlerinden edilmiş durumda. 
Avrupa’da da 10 yılı aşkın bir süredir ilk 
defa çok sayıda kişinin yerinden edildi-
ği, geçen yıl 646 bin 500 Ukraynalının 
evlerini terk etmek zorunda kaldığı 
belirtildi.

 
ORTADA BÜTÜN İNSANLIĞI VE 
ELBETTE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İ 
DOĞRUDAN İLGİLENDİREN BİR 
SORUN VAR 
 
21. yüzyılda insanların hala açlıktan, 
salgın hastalıklardan öldüğünü, çocuk-
lar ve kadınların savaşlarda hunharca 
katledildiği; Dünyanın zengin ülkeleri 
refah içinde yaşarken fakir ülkeler aç-
lık, kötü beslenme, salgın hastalıklar, 
eğitimsizlik sorunlarıyla boğuşmakta. 
Çocukların öldüğü ve öldürüldüğü bir 
dünyada, hiç kimse masum değildir, 
hiç kimsenin can güvenliği yoktur, hiç 

According to the report, the number 
of those displaced in 2014 compared 
to 2013 showed an increase of 4.7 mil-
lion. 60% of the new people fell in this 
case are from only five countries. These 
countries are Iraq, South Sudan, Syria, 
Democratic Congo Republic and Ni-
geria.

IDMC reported that most of those dis-
placed were Iraqis last year. In 2014, 
2.2 million Iraqis were forced to flee 
their homes. 40 percent of Syria’s popu-
lation i.e.7.6 million people were also 
displaced from their settlements.

It is said that in Europe for over 10 
years for the first time a large number 
of people were displaced, 646 thousand 
500 Ukrainians were forced to leave 
their homes last year.

THERE IS AN OPEN PROBLEM DI-
RECTLY RELATED TO ALL HUMAN-
ITY AND THE UNITED NATIONS 

In the 21st century people are still 
starving, dying from epidemic diseases, 
the children and the women slain in 
battles; while rich countries of the 
world were living in prosperity, Poor 
countries are struggling with problems 
of hunger, malnutrition, epidemics and 
lack of education. In a world where chil-
dren were killed and murdered, no one 
is innocent, there is no one’s safety and 
no one can be at peace and prosperity 
to be sustained.

This view is not a scene worthy of hu-
man dignity; that means there is a 
problem directly related to all of hu-
manity and of course the United Na-
tions. Despite all these, among the 
countries that opens its gates comes 
Turkey without religious, racial, lan-
guage distinction. Turkey is hosting 1 
million 700 thousand Syrians guest on 
its territory by spending 5.5 million...

United Nations High Commissioner 
for Refugees announced that Turkey is 
the world’s fourth country that receives 
most of the immigrants. UNHCR made 
an assessment; “Despite the presence of 
Syrian refugees in more than 100 coun-
tries around the world in the first half 
2014, neighboring countries continue 
to shoulder a big load and maximum. 
These include Lebanon (1.1 million), 
Turkey (798 thousand), Jordan (645 
thousand), Iraq (220 thousand 400) 
and Egypt (138 thousand 100). Popula-
tion of Syrian immigrant increased by 
more than half a million people only in 
these five countries in the first half of 
the year” The UN office in Turkey is an  
office which has the most “immigration 
status” applications in the world.

It was reported that 38 million people 
worldwide had been displaced due to 

violence and conflict in the country and 
every day about 30 thousand people 
had to leave their homes. It is explained 
that the number of the people displaced 
reach the highest level in history.

(IDMC) report of Displacement Moni-
toring Centre in the country within the 
body of Norwegian Refugee Council 
was announced at the UN Office in 
Geneva compiled with the information 
from the United Nations, non-govern-
mental organizations and countries.

According to the report, it emphasized 
that the number of those displaced in 
the world has reached 38 million and 
this number coincided with almost the 
total population of London, New York 
and Beijing. Norwegian Refugee Coun-
cil Secretary General Jan Egeland, in 
his written statement, he said; “These 
figures show those who have been dis-
placed by forces and a complete failure 
protection of innocent civilians are the 
worst figures mark”.

In the report stated that the number of 
those displaced in the World broke the 
record three years in a row, it was noted 
that 11 million people displaced of their 
residence last year due to the violence.

60% OF THE ONES WHO DIS-
PLACED ARE FROM FIVE COUN-
TRIES

Ölen Sadece İnsan Değil; İnsanlık Ölüyor…! 
 

38 milyon kişi
ülkesini terk etti!

Not Only People Who Died; Humanity Is Dying...!

38 million people have left 
the country!

Ülke İçinde Yerinden Edilme İzleme Merkezi tarafından hazırlanan 
raporda, dünyada 38 milyon kişinin ülkesi içindeki çatışmalar ve şiddet 
olayları nedeniyle yerlerinden edildiği bildirildi

In the report prepared by Displacement and Monitoring Centre in the 
country it was reported that 38 million people in the world have been 
displaced due to the conflicts and violence inside their countries.



19May 2015
GOVERNMENT INITIATIVE

other leaders. We don’t have any complex. 
We are ready to open our military archives at 
that point. We don’t have anything to avoid.” 

Russia in the 70th years of Victory Made 
a Hull Show in Red Square

Russia in 70th years of victory celebra-
tions which Soviet Union won against Nazi 
Germany in the Second World War made a 
hull Show in Red Square. The ceremonies 
according to the Russian Defense Ministry 
data, more than 200 tanks and heavy weap-
ons consisting of missiles, 140 fighter jets, 
helicopters and 16 thousand 500 soldiers 
participated  is recorded as the largest in the 
history. Moscow airspace was closed to civil-
ian flights for 1 hour on the occasion of the 
ceremonies.

WORLD NEEDS A NEW SECURITY SYS-
TEM OTHER THAN NATO 

Putin who remembered 80% of world popula-
tion participated in the Second World War, 
many cities in Europe were destroyed or oc-
cupied urges set up a new security system 
for the security of the world in which all the 
countries included and equally participated 
other than NATO.

After his Speech, Putin invited whole Russia 
to one minute’s silence for the first time in 
the history of ceremonies.

30 LEADERS OF THE WORLD IN RED 
SQUARE

The ceremonies that took place in a time 
of high tension with Western Countries 
due to Ukranian crisis were participated by 
more than 30 country leaders. China, South 
Africa,Venezuelle, Vietnam, Zimbabwe, 

is invited because of this 
attitude of Russia and 
Putin participation in the 
commemoration in April 
24 in Yerevan said to his 
guests, “We will participate 
in ceremonies in Russia in 
the level of ambassador or 
charge d’affaires.”

‘’ THIS STRENGTHENED 
THE HAND OF YER-
EVAN’’

Erdogan who criticized 
his predecessor in a closed 
way in the meeting mainly 

the Armenian question discussed used the 
expressions; “different steps have been 
taken before. Yerevan was gone, Match was 
watched. These was seen as giving the mes-
sage  that relations are getting warm and  
softens  but it strengthened  the hand of Yer-
evan. Later on they came over us tougher.”

‘’LET’S USE IT AS JUMP BOARD’’

Erdogan who give a call to the historians in 
the meeting lasted nearly 3,5 hours  said; 
“100th  years are coming in succession.  There 
is 100th anniversary of the victory of Kut’ül 
Amara in front of us.  Lots of anniversaries 
are coming such as Defense of Medine and 
peace agreements. Let’s use this 100th years 
as jump board to gain community awareness 
of history”.

‘‘TO PUTIN AND OTHER LEADERS...’’

Erdogan who stated that Turkey must clarify 
its stance against Armenian claims said that;

‘’I reveal my attitude clear towards Putin and 

Ankara (Civil Initiative) - 70th anniver-
sary of May 9 Victory Day of the Russian 

Federation was held with great enthusiasm. 
President Recep Tayyip Erdoğan did not at-
tend the ceremony but an ambassador joined 
it as the representative of Turkey...

President Recep Tayyip Erdoğan made inti-
mate statements on the presidential table 
recently participated by the academicians 
where the events of 1915 put into the agen-
da.

President Erdoğan stated that he showed his 
reaction to Russian State President Vladmir 
Putin because of their attitude and their deci-
sions regarding so-called Armenian genocide 
said; “I talk to Putin on the phone. I told him 
that I am injured. I told him they damaged 
our relations and we will review it.”

“I WON’T GO”

Erdogan who said he won’t join the cer-
emonies held in Russia in May 9 though he 

Erdoğan did not attend Russian Victory Day ceremony.

Ankara (Sivil İnisiyatif) - Rusya 
Federasyonu’nun 9 Mayıs Zafer 

Bayramı’nın 70. Yıldönümü büyük bir coş-
ku ile gerçekleşti. Törene Cumhurbaşkanı 
Erdoğan katılmadı ancak, Türkiye’yi temsi-
len büyükelçi  katıldı..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
geçtiğimiz günlerde 1915 olaylarının gün-
deme alındığı ve akademisyenlerin iştirak 
ettiği Cumhurbaşkanlığı sofrasında samimi 
açıklamalarda bulunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin’e, sözde 
Ermeni soykırımı ile ilgili aldıkları karar ve 
sergiledikleri tutum nedeniyle tepkisini ilet-
tiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Pu-
tin ile telefonda konuştum. Kırıldığımı söyle-
dim. İlişkilerimize zarar verdiğini ve yeninden 
gözden geçirebileceğimizi söyledim” dedi.

“GİTMEYECEĞİM”

Rusya’nın bu tutumu ve Putin’in 24 
Nisan’daErivan’daki anma törenine katıl-
ması nedeniyle, kendisinin davet edilme-
sine rağmen 9 Mayıs’taRusya’da yapılacak 
törenlere katılmayacağını ifade eden 
Erdoğan misafirlerine, ‘ ‘Moskova’daki tö-
renlere biz büyükelçi ya da maslahatgüzar 
düzeyinde katılacağız’’ dedi.

‘’BU ERİVAN’IN ELİNİ GÜÇLENDİRDİ’’

Ağırlıklı olarak Ermeni meselesinin görü-
şüldüğü toplantıda selefine de üstü kapalı 
eleştiride bulunan Erdoğan, ‘’Daha önce 
farklı adımlar atıldı. Erivan’a gidildi, maç 
izlendi. Bunlar sıcak, ilişkilerin yumuşa-
dığı mesajları veriyor gibi görüldü ama 
bu Erivan’ın elini güçlendirdi. Daha sonra 
üzerimize daha sert gelindi’’ ifadelerini 
kullandı.

‘’ATLAMA TAHTASI OLARAK KULLA-
NALIM’’

Yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda tarihçi-
lere çağrıda bulunan Erdoğan, ‘’100. yıllar 
peş peşe geliyor. Önümüze Kut’ül Amare 
zaferinin 100. yıldönümü var. Medine Mü-
dafaasına, barış anlaşmalarına kadar birçok 
yıldönümü geliyor. Bu 100. yılları atlama 
tahtası olarak kullanalım, topluma tarih 
bilinci kazandıralım’’ diye konuştu.

‘PUTİN’E DE DİĞER LİDERLERE DE...’’

Ermeni iddialarına karşı Türkiye’nin tavrı-
nı netleştirmesi gerektiğini de vurgulayan 
Erdoğan şöyle konuştu:

‘’Ben tavrımı net ortaya koydum. Putin’ e 
de diğer liderlere de ‘Burada kompleksimiz 
yok. Bu noktada askeri arşivi de açmaya 
hazırız. Sakınacak bir şeyimiz yok’ dedik’. 
 
Rusya, Zafer’in 70’inci Yılında Kızıl 
Meydan’da Gövde Gösterisi Yaptı
Rusya, Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya 
Savaşı’nda Nazi Almanya’sına karşı ka-
zandığı zaferin 70’inci yılı kutlamalarında 
Kızıl Meydan’da gövde gösterisi yaptı.
Rusya Savunma Bakanlığı verilerine göre 
200’den fazla tank ve füzelerden oluşan 
ağır silahlar, 140 savaş uçağı, helikopter 
ve 16 bin 500 askerin katıldığı törenler ta-
rihin en büyüğü olarak kaydedildi. Tören-
ler vesilesi ile 1 saat süre ile Moskava hava 
sahası sivil uçuşlara kapatıldı. 
 
DÜNYANIN NATO DIŞINDA YENİ BİR 
GÜVENLİK SİSTEMİNE İHTİYACI VAR

İkinci Dünya Savaşı’na dünya nüfusunun 
yüzde 80’inin katıldığını, Avrupa’nın bir 
çok kentinin yıkıldığını ve işgale maruz 
kaldığını hatırlatan Putin, dünyanın gü-
venliği için tüm ülkelerin dahil olacağı 
NATO dışında eşit katılımın olacağı yeni 
bir güvenlik sistemi kurulması için çağrıda 
bulundu. 
Putin konuşmasından sonra tören tarihin-

de ilk kez tüm Rusya’yı 1 dakikalık saygı 
duruşuna davet etti.

DÜNYADAN 30 LİDER KIZIL 
MEYDAN’DA

Ukrayna krizi nedeni ile Batılı ülkelerle 
tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde 
gerçekleşen kutlamalara 30’dan fazla ülke 
lideri katıldı. Çin, Güney Afrika, Venezü-
ella, Vietnam, Zimbabwe, Küba, Make-
donya, Güney Osetya, Filistin, Slovakya, 
Bosna Hersek, Abhazya, Moğolistan, 
Kıbrıs Rum Kesimi, Sırbistan, Çek Cum-
huriyet, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, 
Kazakistan, Kırgizistan,Tacikistan ve 
Türkmenistan törenlerde en üst seviyede 
temsil edildi. Almanya ve İtalya Dışişleri 
Bakanları seviyesinde katılım sağlar-
ken, Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in 
yarın Moskova’ya gelmesi bekleniyor. 
İngiltere ise Winston Chuchill’in torunu 
tarafından temsil edildi.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve UNES-
CO Genel Sekreteri İrina Bokova da Kızıl 

Meydan’da yapılan kutlamalara katıldı. 
TÜRKİYE BÜYÜKELÇİ SEVİYESİNDE 
TEMSİL EDİLDİ
 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 
1915 olaylarının 100’üncü yıl dönümü 
nedeni ile Erivan’a gitmesi ve Duma’nın 
“soykırım” açıklaması nedeni ile Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılma-
dığı törenlerde Türkiye’yi Moskava Büyü-
kelçisi Ümit Yardım temsil etti. 
 
MOSKOVA DIŞINDA DA TÖRENLER 
VAR

Moskova’nın dışında Rusya’nın 150 
ayrı yerleşiminde Zafer Bayramı kut-
lamaları yapıldı. Sovyetler Birliği’nde 
Nazi Almanya’sına karşı Ruslarla birlikte 
savaşan Belarus, Kırgızistan, Kazakistan, 
Ermenistan ve diğer Bağımsız Devletler 
Topluluğu ülkelerinde de bir dizi kutlama 
töreni düzenlendi.

Erdoğan, Rusya’nın Zafer Bayramına katılmadı..

Cuba, Bosnia Herzegovania, Abhazia, 
Mongolia, Cyprus Rum Side, Serbia, Czech 
Republic, Azarbaijan, Armenia, Belarus, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and 
Turkmenistan were represented at a high 
level. While Germany and Italy were par-
ticipated  at Foreign Minister level, Ger-
man Chancellor Angela Merkel is expected 
to arrive in Moscow tomorrow. England 
was represented by the grandson of Win-
ston Churchill.

Un General Secretary Ban Ki-mun and 
UNESCO General Secretary Irina Bokova  
were joined the ceremenies held in Red 
Square.

TURKEY WAS REPRESENTED AT THE 
LEVEL OF AMBASSADOR

 In the ceremonies which our President Re-
cep Tayyip Erdoğan did not attend because 
of Russian President Vladimir Putin visit 
of Yerevan on the occasion of 100th years 
celebration of 1915 events and because of 
Duma’s genocide explanation Turkey was 
represented by Ümit Yardım Turkey Am-
bassador to Moscow.

THERE ARE ALSO CEREMONIES OUT 
OF MOSCOW

Celebrations of Victory were held in 150 
Settlements Of Russia other than Moscow. 
A series of celebration also held in Belarus, 
Kyrgyzstan, Kazakhstan, Armenia and 
other CIS countries who fought with the 
Russians in the Soviet Union against Nazi 
Germany.
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kında bilgi alan Fahri Konsolos Dr. Kurt 
ortak çözümlemelerle Kırgızlara her 
ortamda destek sağlamaya hazır olduk-
larını bildirdi. 

Ziyarette Ulupamir köylüleri fahri 
konsolosa çapan ve kalpak hediye etti.
Kırgızistan-Türkiye fahri konsolosu Dr. 
Mustafa Kurtta Ulupamir Kırgız Köyü 
Mahalle Muhtarı Eyüphan Koşar’a ve 
Dernek başkanı Cemşit Horasan’a Tür-
kiye Kırgızistan Dostluğunu anlatan 
plaket ve başkent platformunun “İnsanı 
Yaşat Ki Devlet yaşasın “ anlayışına hiz-
met faaliyet raporunu takdim etti..  

cağına, ölümsüz eserler bırakacağına 
inandığını da sözlerine ekledi.

İdris Ortakaya “Kimse Ben Sağlamım 
Diye Kendine Güvenmesin”

UDAD’ın çok büyük bir hizmet verdiği-
ni kaydeden Bütün Sivil İnisiyatif Olu-
şumu Genel Başkanı İdris Ortakaya ise 
Engelliliğin Allahın bir takdiri olduğunu 
belirttiği konuşmasında “ hiç kimse ben 
sağlamım diye kendine güvenmesin... 
Bir kaza, bizi her an ENGELLİ kılabi-
lir. Önemli olan ENGEL tanımadan 
ENGELLERİ aşabilmektir. Bu manada 
UDAD’ı yürekten tebrik ediyorum” diye 
konuştu.

Bir ziyaret de VAN’da bulunan KIR-
GIZLARA...

Kırgızistan - Türkiye Fahri Konsolosu 
Dr. Mustafa Kurt açılış sonrası,  UDAD 
yönetim kurulu üyeleri ve beraberinde-
ki Heyetle Van Erciş Ulupamir Köyünde 
Yaşayan Kırgız Köyünü ziyaret etti. 
Kurt önce Köy muhtarlığını daha sonra 
Kırgızların derneği olan Pınar Kültür 
Eğitim ve Dayanışma Derneği’ne iadeyi 
ziyarette bulundu. Vanlı Kırgız Türkle-
rinden 50 ailenin yaşam koşulları hak-

Başkanı Asuman Özer, UDAD Ankara 
Şube Başkanı Ezgi Dinçkan, Ecz. Esin 
Akarsu Orunç, Yasemin Alter, Zehra 
Aşma, engelli vatandaşlar ve engelli ai-
leler katıldı.

Toplantıda; Paralimpik Boccia Milli Ta-
kım Antrenörü Nihat Yılmaz Poralim-
pik Boccia sporunun nasıl yapıldığını 
uygulamalı olarak engelli çocuklara, 
annelere ve katılımcılara  anlatan bir 
sunum yaptı.  Sunum sırasındaki   bazı 
oyunlara  aileler ve  engellilerde  katıldı.  

Esin Akarsu Orunç “Elimizden Geleni 
Yapacağız”

Esin Akarsu Orunç açılış dolayısıyla 
yaptığı konuşmada  dezavantajlı ve öte-
lenen bütün insanların önemine işaret 
ederek “elimizden geleni yapıyoruz, 
yapacağız. Paralimpik Boccia sporunu 
birlikte yapacak, heyecanını da birlikte 
yaşacağız” dedi.

Mustafa Kurt “UDAD’ın eserler bıra-
kacağına inanıyorum”

Türkiye Kırgızistan Fahri Konsolo-
su Başkent Platformu Genel Başkanı 
Mustafa Kurt ise yaptığı konuşmada 
Başkent Platformunun çalışmalarına 
değinerek “Başkent Platformu’nda 7 
yıldır hizmet etmekteyim. Bu anlamda 
69 ülkede şubemiz mevcuttur. Nihai he-
defimiz ise uluslararası barış, kardeşlik 
platformu olmamız sebebiyle 192 dev-
letin başkentinde platform oluşturarak 
uluslararası anlamda  “İnsanı Yaşat 
ki, Devlet Yaşasın” hizmet anlayışı-
na katkıda bulunmaktır” diye konuştu. 

UDAD’la yeni tanışmış olmasına rağ-
men harcadığı emeğin takdire şayan 
olduğuna dikkat çeken Başkan Kurt 
UDAD’ın çok önemli hizmetler yapa-

Ankara - Van (Sivil İnisiyatif) 
- UDAD’in Ankara’daki tanışma 

toplantısına siyasetçiler, bürokratlar, 
akademisyenler, kamu ve özel sektör 
temsilcileri ile STK’ları bir araya getirdi.

Ankara’da Demonti Otel’de gerçekleşti-
rilen tanışma toplantısında bir konuş-
ma yapan UDAD Genel Başkanı Asu-
man Özer herhangi bir maddi karşılık 
beklemeksizin sahip oldukları deneyim, 
beceri ve kaynakları toplumun dezavan-
tajlı gurupları ile buluşturmanın mut-
luluğu yaşadıklarını belirterek “çalışma 
prensibiz BEN değil BİZ üzerine kurul-
muştur” dedi.

Tanışma toplantısına; Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı Gençlik ve Spor 
Klübü Genel Başkanı Gürdal Gümüş, 
Başkent Platformu Genel Başkanı, 
Kırgızistan-Türkiye Fahri Konsolosu 
aynı zamanda UDAD Onursal Başkanı 
Dr. Mustafa Kurt, Türkiye Sağırlar Milli 
Federasyonu Başkan Yardımcısı Ali Ulu-
taş, Enkamu-Der Genel Başkanı Bülent 
Kapu,  Down Sendromlu Şair Ozan 
Ulusoy ve şube başkanları da   katılım 
sağladı.

UDAD Van Gönüllüleri bir araya ge-
tirdi...

Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda dü-
zenlenen toplantıya Vali  İbrahim 
Taşyapan’ın eşi Nesibe Taşyapan, Türki-
ye Kırgızistan Fahri Konsolosu Başkent 
Platformu Genel Başkanı Dr. Mustafa 
Kurt, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürü Nevzat İnanç, Büyükşehir  Be-
lediye Spor Kulübü Eş Başkanları Ayşan 
Harmancı ve Mehmet Bayram, Van 
TSO Genel Sekreteri Ramazan Temizer, 
Bütün Sivil İnisiyatif Oluşumu Genel 
Başkanı İdris Ortakaya, UDAD Genel 

UDAD (Uluslararası Dezavantajlilar Gençlik ve Spor Kulübü Derneği) 
Genel Başkanı Asuman Özer:

“BEN değil BİZ varız”
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of Kyrgyzstan in Turkey presented  a 

plaque that shows  Turkey-  Kyrgyzstan 

friendship  and activity report serves 

the understanding  of  “ Let live hu-

man so the state live” to Ulupamir Kyr-

gyz village reeve Eyüphan Koşar and 

the chairman of Association  Cemşit 

Horasan.

Chairman of all Civil Initiative Forma-
tion recorded UDAD gave a very big ser-
vice, in his speech said that disability is 
an appreciation of God “Nobody should 
thrust oneself that he is healthy…An 
accident can make us DISABLED any 
moment. The important thing is to 
overcome the obstacles without recog-
nizing.  In this sense, I sincerely con-
gratulate UDAD.”

A visit is to the KYRGYZ in VAN...

Honorary Consul of Kyrgyzstan in Tur-
key, Dr. Mustafa Kurt after the opening 
visited Kyrgyz’s live in Ulupamir vil-
lage Van Erciş with the board members 
of UDAD and the delegation. First he 
visited village reeve and then Pınar 
Culture Education and Solidarity Asso-
ciation of Kyrgyz. Honorary Consul Dr. 
Kurt who gets information about the 
living conditions of 50 families from 
Van Kyrgyz Turks said they are ready to 
support the Kyrgyz with joined resolu-
tions in any environment.

The villagers from Ulupamir gifted an-
chor and headgear to the honorary con-
sul. Dr. Mustafa Kurt Honorary Consul 

tional Team Coach Nihat Yilmaz made 
a presentation to children with disabili-
ties, mothers and the participants how 
Paralympics sport of Boccia practically 
done. Families and the disabled joined 
in some games during the presentation.

 Esin Akarsu Orunç “We will do our 
best”

Esin Akarsu Orunç in her speech due to 
opening pointing out the importance 
of all disadvantaged people said “we are 
doing our best and we will continue to 
do. We will do Paralympics sport of Boc-
cia together and live its excitement.”

Mustafa Kurt “I believe UDAD will 
leave achievements”

Honorary Consul of Kyrgyzstan in Tur-
key, Chairman of the Capital Platform 
Mustafa Kurt in his speech emphasiz-
ing the work of the Capital Platforms 
said that; “I’ve been serving at Capital 
Platform for 7 years .In this sense, we 
have branches in 69 countries. Our 
ultimate goal is to contribute to the 
understanding of “Let live humans so 
the state live” in international sense 
by creating a platform in the capital of 
192 states since we are internationally 
peace and brotherhood platform.

Although newly met with UDAD Chair-
man Kurt pointed out that the labor 
that it spent is admirable, Kurt added 
his words that he believed UDAD will 
make very important services and leave 
immortal works.

İdris Ortakaya “Nobody should 
thrust oneself that he is healthy “

İdris Ortakaya who is the General 

Ankara - Van (Civil Initiative) 
– The acquaintance meeting of 

UDAD in Ankara brought politicians, 
bureaucrats, academicians, representa-
tives of public and private sector to-
gether.

UDAD General Chairman Asuman 
Özer who made a speech in acquain-
tance meeting held in Demonti hotel 
in Ankara said that “we have the happi-
ness of meeting our experiences, skills 
and sources with the disadvantageous 
groups of the society. Our working 
principle is set up not on me but us”

Gürdal Gümüş, Ministry of Family and 
Social Policies Youth and Sports Club 
Chairman, Dr. Mustafa Kurt, Capital 
Platform Chairman, Honorary Consul 
of Kyrgyzstan-Turkey, also UDAD  Hon-
orary Chairman , Ali Ulutaş, Turkey 
Deaf National Federation Vice Chair-
man Bülent Kapu  Chairman of Enka 
mu-Der , Down Syndromed Poet Ozan 
Ulusoy and head of the branches joined 
to the acquaintance meeting.

 UDAD Van brought the Volunteers  
together…

Governor IbrahimTaşyapan’s wife Ne-
sibe Taşyapan, the Honorary Consul of 
Turkey in Kyrgyzstan, Capital Platform 
General Chairman Dr. Mustafa Kurt, 
Youth Services and Sports Provincial 
Director Nevzat İnanç, Metropolitan 
Municipality Sports Club Co-Presidents 
Aysan Harmancı and Mehmet Bayram, 
Van TSO Secretary General Ramazan 
Temizer, All Civil Initiatives Forma-
tion General Chairman Idris Ortakaya, 
UDAD General Chairman Asuman 
Ozer, UDAD Ankara Branch Head Ezgi 
Dinçkan, Pharm. Esin Akarsu Orunç, 
Yasemin Alter, Zehra Aşma,  disabili-
ties and disabled families joined to the 
meeting which is held in Van Chamber 
of Trade and Industry.

In the Meeting; Paralympics Boccia Na-

UDAD (International Disadvantageous Youth and Sport Club Associ-
ation) General Chairman Asuman Özer:

“Not ME but US”
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Yardımcısı ve  İstanbul  Milletvekili Ab-
dülkadir Aksu, eski Milli Eğitim Bakanı 
Mehmet Sağlam, eski Sağlık  Bakanı Halil 
Şıvgın, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih 
Duruay, Yeni Türkiye  Strateji Araştır-
ma Merkezi Başkanı Hasan Celal Güzel, 
Kırgızistan - Türkiye Fahri Konsolosu 
ve Başkent Platformu Genel Başkanı 
Dr. Mustafa Kurt, Kırgızistan Büyükelçi 
Müsteşarı Meder Abakırov, Kırgızistan 
Büyükelçiliği Ticaret Ateşesi Aizhan 
Azerbaycan Büyükelçisi, Azerbeycan Mil-
letvekilleri, Başkent Platformu Yönetim 
Kurulu ve birçok davetli katıldı.

Ankara Kulubü Gölbaşı Şubesi Segmen 
ekibinin gösterileriyle başlayan program-
da Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duru-
soy, Kahraman İbad Hüseyinli›ye ‹Ankara 
Gölbaşı Hacı Hasan Mahallesi 1712. 
Sokağın ismi Kahraman İbad Hüseyinli 
olarak değiştirilmiştir» ibareli yazılı bel-
geyi ve Ankara Kaması›nı hediye ederken, 
İbad Hüseyinli’de Başkan Duruay’a gü-
nün anısına Azerbeycan motifli kilim ve 
kitabını hediye etti.

Hediyelleşme sonrası açılış gerçekleştiril-
di.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay 
“Halkımızın değerlerini yaşatma ko-
nusunda kararlıyız”

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay 
törende yaptığı konuşmada halkın de-
ğerlerinin yaşatılması yönündeki çabala-

rını artırarak sürdürdüklerini belirterek 
“işte bu değerlerden birisi olan İbad 
Hüseyinli’nin ismini yaşatalım istedik. 
Ve, Gölbaşı Hacı Hasan Mahallesindeki 
sokağımıza “İbad Hüseyinli” adını verdik” 
dedi.

Yeni Türkiye Strateji Araştırmalar 
Merkezi Başkanı Hasan Celal Güzel 
“Tek Millet, İki Devletiz”

Yeni Türkiye Strateji Araştırmalar Mer-
kezi Başkanı Hasan Celal Güzel ise “İbad 
Hüseyinli”nin isminin verildiği tören 
sırasında geçmişle bugünü karşılaştırarak 
“dün 24 Nisan’da Washington’da Beyaz 
Saray önünde Ermeniler çoğunluğu teşkil 
ederek propaganda yaparlarken bugün 
Türkler ve Azerbaycan Türklerinin birlik-
te hareket etmeleriyle işler tam tersine 
döndü. Amerika’dan başlayan Yeni bir 
Doğuş’tan bahsediyorum” dedi.

Azerbaycan kardeşliğinin  ne Amerika’ya, 
nu Rusya’ya değişilemeyeceğini vurgula-
yan Hasan Celal Güzel “Türk Milleti her 
zaman Azerbaycan’daki Türk milletinin 
arkasında olmuştur” diye konuştu.

Azerbaycan topraklarının işgalinin son-
landırılması ile Ermenistan ile de iyi 
ilişkilerin kurulabileceğine dikkat çeken 
Güzel sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz 
kimseye karşı bir kin içerisinde değiliz. 
Barış ve kardeşlikten yanayız. Ancak 
Ermenistan’ın Karabağ’ı işgali sonlandı-
rılmadan karşılıklı bir araya gelemeyiz. 
Mutlaka ama mutlaka KARABAĞ’daki 
işgal sona erecektir. Bu konuda taviz 

vermemiz mümkün değildir. Bu anlamda 
Karabağ kahramanlarımızı da tanıtacak, 
faaliyetlerimizi artırırak devam ettirece-
ğiz”. 
 
Azerbaycan Milli Kahramanı İbad Hü-
seyinli “Canımız Vatan ve Milletimize 
Feda Olsun”
 
Azerbaycan Milli Kahramanı  İbad 
Hüseyinli’de yaptığı değerlendirmede 
herkesin, her kesimin, özellikle bütün 
Türklerin vatan ve millet uğruna savaş-
malarının önemine dikkat çekerek “Ca-
nımız Vatan ve Milletimize feda olsun” 
dedi.

İbad Hüseyinli Türklere karşı çok sayıda 
terör düzenlemiş ve çok sayıda sivilin 
ölümüne neden olmuş, Fransa doğumlu 
ermeni terörist Monte Melkonya’nı 1993 
yılında Karabağ savaşı zamanı Hocavend 
ilçesinde ele geçirerek öldürmüştü. 

Ankara (Sivil İnisiyatif) - Gölbaşı 
Hacıhasan Mahallesi’nde Cumhur-

başkanı Recep Tayip Erdoğan’ın katı-
lımlarıyla açılan Yeni Türkiye Strateji 
Araştırma Merkezi’nin önünde bulunan 
sokağa Kahraman İbad Hüseyinli adı ve-
rildi. 
 
Gölbaşı Belediyesi ile Yeni Türkiye Stra-
teji Araştırma Merkezi’nin ortaklaşa 
düzenlediği programa AK Parti Siyasi ve 
Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan 

Azerbaycan Milli Kahramanı İbad Hüseyinli:

KARABAĞ Savaşı’nın gazisi, Milli Kahraman İBAD HÜSEYİNLİ’nin adı Ankara Gölbaşı’nda yaşatılacak...
“Canımız VATAN ve MİLLETİMİZE Feda Olsun”
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sador to Azerbaijan, Azerbaijan Parli-
amenterians, Capital Platform Board 
of Directors and many guests attended 
the program that was jointly organized 
by Gölbaşı Municipality and the New 
Turkey Strategy Research Centre.

The program started with the demons-
tration of Seğmen team of Ankara Club 
Gölbaşı. Fatih Durusoy, Mayor of Gol-
basi gave  the written document  labe-
led “The name of Ankara Golbasi Hacı 
Hasan Street 1712 has been changed to 
as Hero Ibad Huseyinli Street” and An-
kara Wedge, Ibad Hüseyinli gave a rug 
with Azerbaijan motives and his book 
to Mayor Duruay as gifts to commemo-
rate the day. 

Opening Ceremony was held after exc-
hanging of gifts. 

Gölbaşı Mayor Fatih Duruay “ We are 
committed ourselves to keep the values 
of our people alive “

 Golbasi Mayor of Fatih Duruay in his 
speech at the ceremony said that they 
will keep continue to increase their 
efforts to keep alive the people’s valu-
es and added; “We want to keep Ibad 
Huseynli’s name alive, and gave his 
name to our street in Golbasi Hacı Ha-
san Street”. 

New Strategy Research Center of 
Turkey Chairman Hasan Celal Guzel, 
stated “We are Two States One Nati-
on”

During the name giving ceremony of 

“İbad Hüseyinli”, comparing the past 
and the present, New Strategy Research 
Center of Turkey- Chairman Hasan 
Celal Guzel said “While yesterday Ar-
menians were propagandizing in front 
of  White House New in Washington, 
DC on April 24th as the majority, today 
concertedness of Turkey and Azerbai-
jan turned the things upside down. I’m 
talking about a new start arisen from 
the America”

Hasan Celal Güzel remarked “Turkish 
nation has always supported the Tur-
kish Nation of Azerbaijan” by emp-
hasising, Brotherhoddness between 
Azerbaijan and Turkey would not trade 
neither America nor Russia. 

“With the termination of the occupa-
tion of Azerbaijani lands we can also 
build good relations with Armenia” said 
Güzel: “We are not in a grudge against 
anyone. We are in favor of peace and 
brotherhood. However, cannot come 
together until Armenia’s occupation in 

Karabakh being terminated. In all con-
cience,  occupation in KARABAKH will 
end up. No compromising is possible in 
this issue. In this sense, we will conti-
nue our activities through which we are 
going to introduce our heroes as well”. 

 
National Hero of Azerbaijan İbad 
Hüseyinli “May our lives be Sacrifi-
ced  for our Homeland and Nation”

National Hero of Azerbaijan Huseynli 
Ibad stated “ May our lives be Sacrifi-
ced  for our Homeland and Nation” in 
his assessment particularly by drawing 
attention to the importance of all the 
Turks fight for their homeland and na-
tion. 
 
Ibad Huseyinli killed , France-born, 
Armenian terrorist Monte Melkonyan 
in the Khojavand region who organi-
zed numerous terrorist attacks against 
Turks and caused numerous civilian 
casualties in Karabakh war in 1993 .

Ankara (Non Governmental) - The 
new street in front of the New 

Turkey Strategy Research Center in 
Gölbaşı- Hacıhasan Neighborhood was 
named after the hero Huseynli Ibad 
within a ceremony with the participati-
on of the Prime Minister Recep Tayyip 
Erdogan. 
AK Party Deputy Chairman for Political 
and General Manager for Legal Affairs 
and Istanbul deputy Abdulkadir Aksu, 
former Education Minister Mehmet 
Saglam, former Health Minister Halil 
ŞIVGIN, Mayor of Golbasi Fatih Du-
ruay, New Turkey Strategy Research 
Center President Hasan Celal Guzel, 
Kyrgyzstan - Honorary Consul of 
Turkey and Capital Platform General 
Chairman Dr. Mustafa Kurt, Deputy 
Ambassador of Kyrgyzstan Meter 
Abakırov, Commercial Attaché of the 
Kyrgyzstan Embassy Aizhan, Ambas-

National Hero of Azerbaijan, İbad Huseynli:

The veteran of the Karabakh War, National Hero İBAD Hüseyinli’s name will be kept alive in Golbasi, Ankara...
“May our lives be Sacrificed  for our Homeland and Nation”
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