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Prof. Dr. Mehmet KAYA 

1950 yılında Kahramanmaraş’ın 
Elbistan İlçesinin Güblüce Köyün-
de doğdu. İlkokulu Güblüce Kö-
yünde, Ortaokul ve Liseyi Elbistan 
Mükrimin Halil Lisesinde tamam-
ladı. 1967’de Hacettepe Üniversi-
tesi Tıp Fakültesine girdi. 1974’de 
tıp tahsilini tamamlayarak 

Tabip Teğmen olarak Tıp Doktoru Unvanını aldı. 
1974-1975’de Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde As-
keri Tababet ve Genel Tıp konularında eğitimini ta-
mamlayarak Doktor Üstteğmen oldu. 

- Daha sonra 1975-1977 yılları arasında Kara Harp 
Okulu’nda iki yıl süre ile kıta doktorluğu ve baştabiplik 
yaptı. 1977-1981 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi ve Askeri Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi 
İhtisasını tamamladı. 1981-1986 yılları arasında aynı 
klinikte uzmanlık ve başasistanlık yaptı. Bu dönem 
içinde Amerika Birleşik Devletlerinde Mississippi Dev-
let Üniversitesinde organ nakilleri üzerinde araştırmacı 
olarak çalışmalarda bulundu. 

- 1987’de Gülhane Askeri Tıp Fakültesinde Genel 
Cerrahi Anabilim Dalında Yardımcı Doçentliğe başla-
dı. Daha sonra YÖK kurallarınca 1988’de Üniversite 
Doçenti, 1994’de Üniversite Profesörü oldu. Prof. Dr. 
Mehmet KAYA, 1999’da 32 yıldan fazla hizmet ettiği 
Türk Silahlı Kuvvetlerinden kendi isteği ile ayrılarak 
1999 Genel Seçimlerinde Kahramanmaraş’dan 21. 
Dönem Milletvekili olarak TBMM’ne girdi. TBMM’de 



IV 

 

Dışişleri Komisyonu üyeliği ve sözcülüğü, Avrupa Gü-
venlik ve İşbirliği Teşkilatı Türk Parlamenter üyeliği 
görevleri yaptı. 

- Prof. Dr. Mehmet KAYA’nın "Pratik Cerrahi" adlı 
Textbook şeklinde Genel Cerrahi Tıp Ders Kitabı, 
"Temel Düşünceler" adlı Tıp, Serbest Düşünce, Askeri 
Strateji, Siyasi, Felsefi, Çevre, Coğrafi Tarihi ve Beşeri 
konularını içeren, kendi düşüncelerini 5 ciltlik küçük 
kitaplar serisi şeklinde topladı. Prof. Dr. Mehmet 
KAYA’nın 260 civarında da daha çok tıbbi olarak ya-
yınlanmış yerli ve yabancı yayını mevcuttur. Prof. Dr. 
Mehmet KAYA İngilizce bilmektedir. 
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ANASÖZ 

 

Günümüzde, her milletin, her devletin kendisine 
has, bir özelliği, bir kültürü, bir mitolojisi, bir tarihsel 
seyri, geleceğe bakışı, bir duruşu vardır. Türk Mille-
ti’nin de dünya tarihinde, kendini her yönü ile tanıttığı, 
kendine has bir yeri vardır. Dünya Tarihi, Türk Tarihi 
ile tamamlanır. Türk Tarihini, Dünya tarihinden çıkarır-
san, ayrı tutarsan, Dünya Tarihinin bütünlüğü bozulur 
ve hiç olur. 

Böyle önemli bir yere sahip olan Türk Tarihi içinde 
yerini alan ve bir Türk Devleti olan Türkiye Cumhuriye-
ti’nin vatandaşlarının da önce kendini ve tarihini çok iyi 
bilmesi mevcudiyeti durumu ortaya çıkmaktadır. 

İşte tarihsel gelişmeler içinde her vatandaşın bilme-
si gereken, durumları “Temel Düşünceler” adlı seride 
bir hatırlatma bakımından, kısa izahatlar şeklinde, der-
lemiş ve yazmış bulunuyorum. 

Esas vurgulamak istediğim şeyin, her vatandaşın, 
Türk-İslam maneviyatını öğrenmesi, Müslüman olan 
ülkemizin Araplarla olan birlikteliğimizin, ne zaman 
başladığını, nasıl seyrettiğinin bilinmesini, diğer kom-
şularımızla ilişkilerimizin ne zaman başladığını ve gü-
nümüzde nasıl seyrettiğini, aşağı yukarı iki asırdır 
Türkler ve Almanlar arasındaki ilişkilerin nasıl başladı-
ğını ve günümüzde nasıl seyrettiğini, Avrupa Birliği ile 
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Türkiye arasındaki ilişkilerin ne zaman başladığını ve 
nasıl seyrettiğini, Avrupa Birliğinin fayda ve zararları-
nın bilinmesini, Dünyanın maneviyat ve inanç merkezi 
olan Orta Doğu ve öneminin bilinmesini ve daha bir-
çok bilinmesi gereken konuları “Temel Düşünceler” 
adlı serimizde izah etmeye çalıştık. Eğer okunursa 
vatandaşlara, temel bilgi ve öğretiler şeklinde bir hatır-
latma yapacağımızı ummaktayım. Burada ben uzak 
olsun yakın olsun, herkesin iyiliğini C. Allah’tan diliyo-
rum. Eğer bu çalışmalarım ve yazdıklarım okunurda 
beni hatırlarlarsa ve de dua ederlerse benim için 
önemli şey budur diyorum. 

Bu çalışmalarımda, bilmeyerek bir hatam olmuş ise 
bağışlanacağımı da ummaktayım. 

Saygılarımla. 

 

Prof. Dr. Mehmet Kaya 
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ÖNSÖZ 

 

Binlerce yıllık Türk Tarihinde, Türkler Müslüman ol-
duktan sonra, sayısız Türk İslam büyükleri yetiştirmiş-
ler ve yüzlerce devletler kurmuşlardır. Her biri hakkın-
da ciltlerce kitaplar yazılsa yinede azdır. Biz burada 
bazılarını alarak kısmen özetlemiş olduk. Türkler, 
Müslüman olduktan sonra milli benliklerini daha iyi 
korumuşlardır. Müslümanlıkla dünyaya hakim olan 
devletler kurmuşlardır. Nitekim Müslümanlıktan önce 
Avrupa’da, Atilla’nın önderliğinde (Macarlar-Hunlar) 
Avrupa Hun İmparatorluğu başta olmak üzere Avru-
pa’yı istila ederek, devletler kuran Türkler Avrupa’da 
milli benliklerini koruyamamışlardır. 

Avrupa’ya göç eden, Türk boyları Karadeniz’in ku-
zeyinden geçerek, Avrupa’ya gelmişlerdir. Bunlar Ma-
carlar, Peçenekler, Bulgarlar, İskitler, Kumanlar ve 
Avarlar gibi boylardır. Bu boylar, zamanla dinlerini, 
dillerini, etraflarındaki Hıristiyan devletlerin baskısı ile 
kaybettiler. Hazar Denizi’nin güneyinden gelen Müs-
lümanlığı kabul eden, Türk boyları ise, Selçuklu, Os-
manlı, Karahanlı, Gazneli, Timur İmparatorluğu gibi 
daha birçok irili ufaklı, uzun ve kısa ömürlü Müslüman 
Türk Devletleri kurmuşlardır. İşte biz burada Türk İs-
lam Birleşkesini ve ne işe yaradığını anlatmaya çalış-
tık. Burada en önemli şeyinde, her Türkiye Cumhuri-
yeti vatandaşının, tarihini bilmesinin, komşularımızla 
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tarihsel etkileşimimizin önemini, uzak ve yakın dünya 
devletleri ile münasebetlerimizin önemini vurgulamaya 
çalıştık. Burada yazılan yazılarda ve bilgilerde farkın-
da olmayarak herhangi bir hata yapılmış ise, bağışla-
nacağımı da umuyorum 

Saygılarımla. 

 

Prof. Dr. Mehmet Kaya  
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TARİHTE TÜRK ORDUSUNUN TÜRK 
İSLAM BİRLEŞKESİNDEKİ YERİ 

VE KÜRESEL ETKİLERİ 

Dünyanın en eski, milletlerinden olan Türkler, in-
sanlığın yazılı tarihi ile tarih sahnesine çıkmışlar, her 
kıtada ve her iklimde, her coğrafyada yaşamışlar, in-
sanlık tarihine büyük hizmetler yapmışlardır. Türkler 
tarih boyunca, yüzlerce devlet kurmuşlardır. Belli başlı 
kayıtlarda olanlar 113 devlet, 17 imparatorluktur. Bu 
devletleri kuran Türk Milleti insanlık ve medeniyet tari-
hinde büyük hizmetler yapmışlar ve büyük katkılarda 
bulunmuşlardır. Tarihte, Türkler irili ufaklı, kısa ömür-
lü, uzun ömürlü, küçük devlet, büyük devlet gibi, 140-
150 devlet kurmuşlardır. Cumhurbaşkanlığı forsundaki 
sayıdan daha çok fazla, devlet sayısı tarihimizde 
mevcut olup, bunlar hakkında ciltlerce kitap vardır. 
Tarihte atı ilk ehlileştiren Türklerdir. Atın ehlileşmesi 
ile hareket kabiliyeti artan insanlık büyük bir güç ka-
zanmış, medeniyeti her yöne taşımış, hemen hemen 
her savaşta at kullanılmıştır. Halende atlı birlikler ola-
rak askerlikte at kullanılmaktadır. Türkler demiri ilk 
defa örste döverek şekillendirmişler, çeşitli savaş alet-
leri yapımında ve insanlık hizmetlerinde kullanmışlar-
dır. Demiri tekerlek ve silah yapımında kullanan Türk-
ler, devlet kurmada, savaş kazanmada, ordu teşkilat-
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lanmasında diğer dünya milletlerine göre çok öne 
geçmişlerdir. At ve demir sayesinde, yer yüzünde, 
büyük hareket ve ulaşım kabiliyeti sağlayan Türkler 
böylece dünyanın birçok yerinde devlet ve medeniyet-
ler kurarak, insanlık tarihinde daim olan yerlerini al-
mışlardır. 

Dünyada ilk defa askeri teşkilatlanmayı yapan 
Hun Türkleridir. 

On kişilik askeri güce “onlu” yani “bir manga” 
deniyor. 

Yüz kişilik askeri gücü “yüzlü” yani “bir bölük” 
deniyor. 

Bin kişilik askeri güce “binli” yani “tabur veya 
alay” deniyor. 

On bin kişilik askeri güce “on binli” yani “tü-
men” deniyor. 

Yüz bin kişilik askeri güce “yüz binli” yani “bir 
ordu” deniyor. Bu askeri teşkilatlanmayı Asya 
Hunları M.Ö. 209 yıllarında Türk Kara Kuvvetlerini 
kurarak ilk düzenli orduyu kurmuşlardır. 

Dünyada devlet kurmak, savaşları kazanmak, 
kurduğu devleti yaşatmak, kurulan devletin sınır-
larını ve elindeki toprağı korumak için kuvvetli bir 
orduya ihtiyaç vardır. Kurulan ordunun bilgili ol-
ması, eğitimli olması, inançlı ve amacı olması tek-
nik üstünlüğünün olması şarttır. 

Türklerde, Ordu-Millet kavramı geçmişten gelen 
bir anlayış olup, Türk ordusu erinden, mareşaline 
kadar “Mehmetçik” adı ile abideleştirilmiştir. Türk 
ordusu, tarihte her zaman varlığını korumuş, tarih-
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teki birçok savaşlardan zaferle çıkmış, zengin bir 
harp tarihi kültürüne sahiptir. Türk ordusu ezelden 
beri, bir cihan ordusu olup günümüzde Somali, 
Bosna-Hersek, Kosova, Filistin, Irak, Afganistan 
gibi birçok yerde hizmet vermeye devam etmekte-
dir. 21. yüzyılın Türk asrı olması için, Türkiye’nin 
ilme ve bilime dayalı, geleceğe hazır harp sanatını 
iyi bilen, yerli harp sanayisi ile donatılmış güçlü 
bir orduya ihtiyacı vardır. 

II. Mahmut’un Yeniçeri Ocağını kaldırması sonucu 
Türk Ordusunda da yenileşmeler başlamıştır. 19-20 
asırlarda yenileşmeyi Türk Ordusu geliştirmiştir. Türk 
Ordusunda deniz subayları İngiliz, kara subayları 
Fransız ordu subayları gibi yetiştirilmeye çalışılmıştır. 
1871’de Prusya Ordusunun, Fransız Ordusunu yıldı-
rım hızı ile yenmesi ile Alman Birliği kurulmuştur. Bu-
radan da anlaşılıyor ki kuvvetli ordu, devletleri ve mil-
letleri ayakta tutan, yaşamlarını sağlayan en büyük 
etkenlerden biridir. Prusya Ordusunun başarılı olması 
ile, Osmanlıda yenilikçi düşünce, yani Erkân-ı Harbiye 
Prusya’yı – Alman Ordusunun eğitimini benimsemiştir. 

Askeri alanda gerekenler, yapılmazsa sonucu kötü 
olur, bunu en iyi bilen Osmanlı’dır. Türk Ordusu 1871-
1944 yılları arası Prusya sistemini benimsedi. Bu ta-
rihler arasında Alman Ordusu dünya birincisi idi. 1944-
1950’lerden sonra Türk Ordusu ABD sistemini benim-
sedi, zira 1944’ten günümüze kadar ABD Ordusu 
dünyada en gelişmiş ordu olarak kabul edilmektedir. 

Osmanlı Ordusunda Alaylarda Müftülük vardı. Müf-
tüler rütbeli subaylardı. Ayrıca imamda bulunurdu. İşte 
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bu yüzden ve Türk Ordusunun İslam’a yaptığı hizmet-
lerden dolayı da Orduya “Peygamber Ocağı” denir. 
Peygamber Ocağında (orduda) din dersi verilirdi. Ay-
rıca moral subaylarınca da askere maneviyat ve moral 
dersleri de verilirdi. 

Türkiye ile ABD arasındaki askeri anlamda, siyasi 
anlamda dengenin bozulması 2. Tezkerenin TBMM’de 
reddi ile başlar. 1 Mart 2003’te bu tezkerenin reddi ile 
ilk defa Türkiye Genel Kurmayı ile ABD Genel Kurma-
yı Pentagon’un karşı karşıya gelmesi oluşmuştur. 
2. Tezkerenin reddini savunanlar olmuşsa da zaman 
göstermiştir ki olaylar Türkiye’nin aleyhine gelişmiştir. 
Bunların başlıcaları: 

1. Dış kaynaklı, Türkiye’nin yıpranmasını ve başarı-
sız olmasını isteyenlerin Kuzey Irak politikaları ve tez-
leri güçlenmiştir. 

2. Türkiye-ABD’nin arası bozulmuştur. 

3. Kuzey Irak’ta Türkmenlerin durumu kötüleşmiştir. 

4. Türkiye’nin Irak ve Kuzey Irak’taki rolünde ve et-
kinliğinde zayıflama oluşmuştur. 

5. Türkiye’nin ekonomisine olumsuz yansımıştır. 

Türk Ordusunun M.Ö. 209’da Mete Han tarafın-
dan onlu birimler halinde kurulmasından bu yana 
Türkler ordularının sayesinde tarihte birçok dev-
letler kurup, birçok imparatorluklar kurup, çağ 
açıp, çağ kapamışlardır. Türk Ordusunu ve suba-
yını aslı olmayan iddialarla şaibe altında bırakmak, 
Türkiye’yi ve Türk Milletini yıpratan bir şey olur. 
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TSK en çok özen gösterilmesi gereken bir kurum-
dur. Silahlı Kuvvetlerin ana görevi emir aldıkları 
zaman savaşmaktır. Barışta Silahlı Kuvvetler iyi 
eğitim görmeli, sık sık çeşitli tatbikatlar yaparak 
her çeşit savaşa çok çok iyi hazırlanmalıdır. Disip-
linden asla ve asla taviz verilmemeli, sivil yaşantı-
dan uzak durmalı kendisine özel eğitim verilmeli-
dir. Türk Ordusu 1950’den bu yana, Kore’de, Kıb-
rıs’ta Somali’de Lübnan’da, Bosna Hersek’te, Ko-
sova’da Balkanlarda, Afganistan’da kendini her 
yerde görevde ve savaşta bulmuştur. Ve her yerde 
de görevini tam olarak yapmıştır. 

Ancak Türk Ordusu Kuzey Irak’a gitmekte, hep bir 
isteksizlik göstermiştir. Bu da Türkiye’ye çok pahalıya 
mal olmuştur ve olmaya da devam edeceğe benziyor. 
Türk Ordusunun Kuzey Irak’a girmemesi, 1980’den 
bugüne kadar olan Genelkurmay başkanlarının tutum-
larından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Burada siyasi 
iradede fazla bir kusurun olmadığını da söylemek 
mümkündür. 

Türkiye Cumhuriyeti’nde, teknik eğitimli, vurucu gü-
cü fazla, maddi sıkıntıdan muaf, iyi maaşlı profesyonel 
savaşı en iyi şekilde bilen, mevki duygularından, rütbe 
hırsından uzak, savaşçı bir orduya ihtiyaç vardır. Böy-
le bir ordu Türkiye’yi korur ve imajının yükseltir. Harp 
okullarında, şu mühendis yetişir, bu teknik ve mühen-
dis daha iyi olur gibi mesleki yanlış yönlendirmeler, 
Türk subayını gevşetir, meslekten uzaklaştırır gibi dü-
şünülebilinir. Bu işin esası Harp Okullarında harp et-
me sanatı öğretilmesinden geçer. Harp okullarından 
mühendis diploması verirsen Türk subayı kendisini 
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mühendis olduğunu zanneder, savaşmaktan uzaklaşır 
gider. Oysaki mühendis yetiştiren, mezun eden birçok 
üniversitemiz mevcuttur. Ordumuz Milletimizin gözbe-
beğidir. Ordusuz devlet olmaz. Ordudaki zaaf devleti 
çökertir. Subayın, siyaset yapması da asli görevini 
yıpratır. 1876, 1908, 1909, 1913, 1960, 1971, 1980 
müdahaleleri politika ve demokrasiye zarar vermiştir, 
diyebiliriz. 

Dünyanın dengesi son üç asırda, üç defa de-
ğişmiştir. Birinci değişim 19. asrın sonunda 
ABD’nin askeri olarak yükselişi, ikinci değişim 
1991’de SSCB’nin askeri ve ekonomik olarak çö-
küşü, üçüncü değişim ise 2008’den itibaren 
ABD’nin yavaşlaması, Asya’nın ekonomik ve aske-
ri olarak yükselişidir. Fakat askeri güç teknolojiye 
bağlı olarak, halen ABD’nin elindedir. Bugün Çin, 
Rusya gibi ülkeler G-8’lerde, G-20’lerde olmaları-
nın tek nedenleri, askeri güçleri ve nüfuslarıdır. 
ABD günümüzde, askeri olarak dünyanın her yerine 
indirme yapabilmekte, uzayı kontrol edebilmektedir. 

II. Dünya Savaşından sonra askeri güçleri ne-
denleri ile, galip gelen ABD, İngiltere, Fransa, 
Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletlerde daimi ve tabii 
delege olmuşlar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-
seyini oluşturmuşlar, veto hakları var, diğer iki 
yüze yakın dünya ülkelerinin üzerinde kontrol et-
me ve söz söyleme yetkileri mevcut. Dilleri ve li-
sanları, her yerde geçerlidir. Peki bu üstünlük ne-
reden geliyor, öncelikle askeri üstünlük kazanma-
larından geliyor. 
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Bu anlattıklarımızdan da anlaşılıyor ki, Türk Ordu-
su, çağdaş, vurucu gücü yüksek, modern, en iyi sava-
şan bir ordusu olmalıdır. 

Bir ordu için en büyük felaket siyasete karışmak, 
memleketi düzeltme bahanesi ile konumları ve nizam-
ları durup dururken değiştirmeye girişmek, hükümeti 
denetim altına almak gibi sakıncalı ve iyi olmayan 
davranışlarda bulunmaktır. Ordu askeri eğitimden ta-
viz vermeden disiplinli bir şekilde dış tehditlere karşı, 
teröre karşı taktik ve strateji geliştirerek, yarın bir sa-
vaş olacak gibi görevine hazır olmalıdır. Asla siyasete 
karışmamalıdır. Ancak memleket hakkındaki söyleye-
ceklerini de usul ve adaba uygun şekilde belirtmelidir. 
Çünkü yüksek rütbeli bir subayında, memleketi ülkesi 
hakkındaki söyleyeceklerinin olması doğal olup, hoş 
karşılanmalıdır. Her subayda yeterli bir şekilde bilgi 
birikiminin olması doğaldır. Her subay hele hele yük-
sek rütbeli olunca düşüncelerini, askeri silsile ve ada-
ba uygun bir şekilde kendinden daha yetkili devlet bü-
yüklerine arz etmesi tabii karşılanacak bir durumdur. 

Atatürk ordunun siyasete karışmasını asla is-
tememiş, ordunun siyasetten uzak durması husu-
sunu özellikle belirtmiştir. Osmanlı Devletinin son 
zamanlarındaki, ordunun siyasete karışmasını, 
özellikle İttihat-Terakkicilerin siyasete girmesi 
olaylarına karışmamış, bu durumunda uygun ol-
mayacağını zaman zaman şifai olarak belirtmiştir. 
Atatürk’e göre Cumhuriyet’in iki temel dayanağı 
vardır. Birincisi Milletin kararı, ikincisi ise Türk 
Ordusunun kahramanlığıdır. 
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Atatürk’e göre, “Türk Ordusu Türk Milletinin çelik-
leşmiş bir ifadesidir”. Buradan da anlaşılıyor ki Türk 
Milleti ve Ordusu tek vücuttur, birbirinden ayrı şeyler 
değildir. 

Orta Asya’dan batıya doğru göç eden Türkler Hazar 
Denizi ve Karadeniz’in kuzeyinden bugünkü Rusya ve 
Ukrayna’dan Avrupa ortalarına kadar gelmişlerdir. 
Bunlar, Hunlar, Peçenekler, İskitler, Avarlar ve Onoğur 
boylarıdır. Bu Türk Boyları zamanla Hıristiyanlığı da 
kabul ederek, varlıklarını fazla koruyamamışlardır. 
Ancak, Hazar Denizi’nin güneyinden gelen Türk boyla-
rı İslamlığı kabul ederek, düzenli ordular kurarak, dev-
let idaresinde, çok büyük ilerlemeler kat etmişler, Ka-
rahanlılar, Gazneliler, Timur İmparatorluğu, Büyük 
Selçuklu İmparatorluğu, Anadolu Selçuklu İmparator-
luğu, Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti gibi 
büyük devletler kurmuşlardır. İslamlığı kabul eden 
Türkler, kurdukları, devletler ve ordularla Türk-İslam 
medeniyetini ve bayrağını kıtalar arası yaymışlar, tüm 
dünyayı etkilemişlerdir. 

Karahanlılar ilk Türk ve Müslüman, ordu esaslı 
bir devlettir. Karahanlılar zamanında Türk-İslam 
tarihinin en büyük yol göstericisi Hoca Ahmet Ye-
sevi Hazretleri yetişmiştir. Hoca Ahmet Yesevi 
Türkler ve Müslümanlar arasında ilk köprü olup 
Türklüğe, İslam’a büyük yararlar sağlamıştır. 

Gazneliler (M.S. 962-1187), ordu esaslı bir Türk-
İslam devletidir. Gazneli Hanedanı da, Osmanlılar 
gibi, Oğuzların “Kayı” boyundan olup, en büyük 
hükümdarı Gazneli Mahmut’tur. Gazneli ve Gazneli 
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Mahmut’un kurduğu Ordu-Devlet düzeni, Orta As-
ya, Afganistan, Pakistan, İran’ın bir kısmı, Hindis-
tan’da 1858’e kadar etkinliğini ve idaresini sürdür-
müştür. Bugün, Gazneliler sayesinde, Hindistan, 
Pakistan Bangladeş’te, milyara yakın Müslüman 
vardır. 

Timur İmparatorluğu da, aşağı yukarı aynı toprak-
larda, Türk ve Müslümanlığı yaymışlardır. Timur İmpa-
ratorluğu Kutbuddin Timur Gürkan (1336-1405) tara-
fından kurulmuş ordu esaslı bir Türk ve İslam devletidir. 

Timur Han’ın devlet görüşleri “Timur Tüzüğü”, 
olarak en büyük bir devlet nizamnamesi olarak 
günümüzde de yararlı olacak bir bildirgedir. Timur 
Han’ın şu sözü tarihe ışık tutacak bir vecizedir. 
“Biz ki Turan toprağının hakimiyiz, biz ki milletle-
rin en eskisi ve en yücesi Türk-İslam komutanıyız, 
İslam’ı yaymak, adaleti kurmak için buradayız.” 
Timur üç şeyi esas almıştır. Bunlar, askerlik (or-
du), mülk (vatan), hazinedir (ekonomi). Timur oğul-
ları ve torunları ve torunlarında Babür Şah ve Ba-
bür İmparatorluğu, Türk ve İslam devleti olarak 
Asya’nın büyük bir kısmında 1.000 (bin) yıla yakın 
hüküm sürmüşlerdir. Atatürk’te Timur Hanı en bü-
yük asker ve strateji adamı olarak tanımlamış, bu 
vesileler ile de “Büyük zaferler değerli anaların 
yetiştirdikleri seçkin evlatlar ve komutanlarla ka-
zanılır” demişlerdir. 

Tarihte yine, Türk-İslam İmparatorlukları olarak, 
Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu İmparator-
luklarını da ordu esaslı devletler olarak görürüz. 
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Büyük Selçuklu İmparatorluğu (1038-1157) , Ana-
dolu Selçuklu İmparatorluğu (1077-1308) bir biri-
nin devamı olup Alpaslan, Alâattin Keykubat, Kılı-
çaslanlar gibi büyük komutanlar yetiştirmiş, Türk-
lük ve İslamlığı tarihte muzaffer kılmışlardır. 

Asırların ve zamanının en büyük İmparatorlu-
ğu, olan Osmanlı Devleti de (1299-1923) bilinen 
3.000 (üç bin) yıllık, bütün Türk Tarihinin en büyük 
ve kayıtlı olan Türk ailesi, Osman Oğulları tarafın-
dan kurulmuş ve yönetilmiştir. Türk tarihini 10.000 
(on bin) yıla uzatanlarda vardır. 

Osmanlı İmparatorluğu da ordu esaslı, bir Türk-
İslam devletidir. Osmanlının savaşları, zaferleri, 
devlet idaresi, askerlik ve İslamlık kurallarına göre 
yürütülmüş ve İslamlığı yeryüzüne yaymak için 
büyük çabalar sarf edilmiştir. 

1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti ise, bugün 
%98’in üzerinde Müslüman olan, batılılara karşı 
Mareşal Gazi Mustafa Kemal önderliğinde “Kurtu-
luş Savaşını” kazanan bir devlettir. 

Sonuç olarak, Türkler, Müslüman olduktan son-
ra tarihte, ordu esaslı yüzlerce devletler kurarak, 
Türk-İslam Birleşkesinde tarihin her dönemlerinde 
temel taşlar olarak küresel etkilerini göstermişler-
dir, diyebilmemiz mümkündür diye düşünüyorum. 
Türk İslam ordularının tüm tarihteki şehitlerini 
şükranla anıyor, makamları cennet, ruhları şad 
olsun. Allah (C.C.) yardımcıları olsun diyorum. 
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TÜRK İSLAM BİRLEŞKESİNDE HOCA 
AHMET YESEVİ’NİN YERİ 
VE KÜRESEL ETKİLERİ 

Ahmet Yesevi Hazretleri (1093-1166), Karahanılar 
zamanında Kazakistan’da bulunan Yesi şehrinde 
doğmuştur. Babası Şeyh İbrahim olup, erdemli ve bil-
gili bir şahsiyettir. Ahmet Yesevi yedi yaşında iken 
babası Şeyh İbrahim vefat etmiştir. Ahmet Yesevi, 
babasının ölümünden belirli bir süre sonra Buhara’ya 
gider ve orada zamanın en büyük Türk İslam bilgini 
olan Yusuf Hemedani’nin eğitimine girmiştir. Yusuf 
Hemedani’den dünya, ahret, maddi manevi bilimler 
öğrenmiştir. 

Buhara’da belirli bir bilgiye ulaşınca, doğduğu yere 
tekrar dönerek, Yesevi’ye Ocağı adında bir eğitim, 
bilgi, tarih, fıkıh, irşat, fen içeren bilgilerin verildiği 
ocağı açar. İnsanlık için, devlet için çok faydalı olan 
bilgiler vermesi sayesinde kısa sürede, çok fazla öğ-
rencisi olur. Ünü Türkistan’dan Balkanlara kadar kısa 
sürede yayılır. Ahmet Yesevi Kur’an’ı Türkçe olarak, 
Türklere anlattı. Türklere, İslam felsefesi ile Türklük 



12 Temel Düşünceler 1 

 

felsefesini birleştirerek dostluğu, birlikteliği, insan sev-
gisini, C. Allah sevgisiyle kucaklamayı öğretti. Türkler 
arasında İslamiyet’in yayılması için şiirler söyledi, şiir-
lerinde hep Türkçe kullandı. Devrin hükümdarları, 
Ahmet Yesevi’ye çok saygı duyarlardı, fikirlerini be-
nimserlerdi. Moğol baskısın dan ve geçim sıkıntılar-
dan bunalar Türklere, Orta Asya’dan batıya doğru, 
Anadolu’ya doğru göç etmelerinin, İslamlığı da irşat 
etmelerini tavsiye etti. Bu tavsiye üzerine Türklerde 
batıya doğru büyük göçler başladı. Bu göçlerin içine 
kendi müritlerini de, katarak Batıya doğru gittikleri her 
yeri özelliklede Anadolu’yu irşat etmelerini tembihledi. 
İşte bu irşatlar sayesinde Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlânâ, 
Yunus Emre ve birçok Anadolu evliyaları, Ahmet Ye-
sevi’den çok etkilendiler ve Türklerin kafileler halinde 
Müslüman olmalarını sağladılar. Ahmet Yesevi Türkle-
rin Müslümanlaşmasında ve Anadolu’ya gelmelerinde, 
çok büyük yeri olan bir fikir ve zikir adamıdır. Ahmet 
Yesevi’nin ilk Müslüman Türk Devleti olan Karahanlı-
ların Müslümanlaşmasında da rolü çok büyüktür. Ye-
sevi, sadece geçmişimizi değil, günümüzü de aydınla-
tan bir fikir ve zikir adamıdır. “Hepimiz bir olalım” söy-
lemini her aman vaaz ederek birlikteliğe çok önem 
vermiştir. Günümüzde de ülkemizde buna çok ihtiya-
cımız vardır. 

Hoca Ahmet Yesevi, Türk dünyasının yetiştirdiği, 
Pir-i Türkistan, Hazret-i Türkistan namı ile de anılan, 
Türklüğe ve İslamlığa büyük hizmetleri olan bir fikir ve 
zikir adamı olup, tüm İslam coğrafyasını etkileyen bir 
Mürşid-i Kamildir. Türbesi, Kazakistan’ın “Yesi” diğer 
ismi “Türkistan” adı verilen şehrindedir. Burası Türk 
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destanının kahramanı olan Oğuz Han’ın da yaşadığı 
yer olarak bilinir. Ahmet Yesevi’nin türbesi Emir Timur 
tarafından yaptırılmıştır. Tarihler Ahmet Yesevi’nin 
babası Şeyh İbrahim’in Hz. Ali’nin soyundan geldiğini 
kaydetmektedir. Hoca Ahmet Yesevi ibadetle, irşatla 
zamanını geçirmeyi tercih etmiş, boş kalan vakitlerin-
de ise tahtadan kaşık ve kepçe yontup, onları da sata-
rak geçimini sağlamıştır. Ahmet Yesevi, Hz. Muham-
med (S.A.V.) peygamberimizin soyundan gelip, Türk 
kavimleri arasında felsefe ve düşünce sistemleri üze-
rinde temel oluşturan bir Türk-İslam düşünürü olarak 
bilinmektedir. Halkın içinden yetişen bir düşünür ve 
edebiyatçı olduğundan kısa zamanda bozkır halkının 
düşünüşü üzerinde geniş tesirler yaratmıştır. 

Ahmet Yesevi’nin düşünceleri zamanla Türk 
toplumu üzerinde efsaneleşmiş dilden dile dolaş-
mış, halen günümüzde de aynı hızla dolaşmakta-
dır. Timur Han’ı da çok etkileyen düşünceler, Ti-
mur İmparatorluğunun idare şeklini ve yönetimine 
damgasını vurmuştur. Timur Han’da Ahmet Yese-
vi’ye zamanımıza kadar kalan, muazzam bir anıt 
mezar yaptırmıştır. 

Ahmet Yesevi, Orta Asya Türk fikir ve tasavvuf 
hareketinin rehberliğini yapmış, düşünce ve şiirle-
ri Türkçe yazmış ilk Müslüman Türk Devleti olan 
Karahanlı Devlet dilinin gelişmesini sağlamıştır. 
Zamanında Arap ve Farsça’nın etkisinde kalan di-
ğer düşünür ve şairlerin etkisinde kalmayarak 
Türkçe’ye çok büyük hizmetler yapmıştır. Ahmet 
Yesevi düşüncesine sahip olanlara o zaman “ata” 
denilirdi. Bu “ata”lara ait birçok bilgi ve belgeler 
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Moskova Bilimler Akademesi’nde Şarkiyat Ensti-
tüsü Kütüphane’sinde mevcuttur. Yesevi düşün-
cesi kendinden sonra Karahanlılar, Timur İmpara-
torluğu, Babür İmparatorluğu, Kırgız Devletleri, 
Türkistan, Afganistan ve Horosan toprakları ve 
tüm dünyada özellikle, Anadolu Türk Devletlerin-
de, Altın Ordu Devletinde, Selçuklu İmparatorluk-
larında, Osmanlı İmparatorluğunda, zamanımızda 
Türkiye Cumhuriyeti’nde aristokrasiyi çok etkile-
miş Türkçe’de önemli gelişmelere sebep olmuştur. 

Ahmet Yesevi düşüncesi, Türk İslam düşünce-
sinin esasını teşkil ediyordu. Bu düşünce İslam’i 
düşünceyi Türk düşüncesi ile birleştiriyor, düşün-
cenin temsilcileri yurt savunmasında sınır boyla-
rında büyük hizmetler görüyorlardı. Yesevi düşün-
cesinin takipçileri savaş ülkesi olan Anadolu’da 
gaziler sıfatı ile vatani görevlerini yerine getiriyor, 
dini duyguları herhangi bir istismara vasıta kılma-
dan, Anadolu’nun Türkleşmesinde büyük hizmet-
ler yapıyorlardı. Bu düşünce zamanla, Hacı Bek-
taş-ı Veli, Mevlânâ, Yunus Emre gibi Türk İslam 
düşünce sistemini de etkiliyor, Anadolu’nun Türk-
leşmesini ve İslamlaşmasını da etkiliyordu. 

Ahmet Yesevi düşüncesini Anadolu’ya getirenlerin 
başında Hacı Bektaş-ı Veli’nin olduğunu kabul etme-
miz gerekir. Hacı Bektaş-ı Veli ve Ahmet Yesevi’nin 
fikirlerini daha geliştirerek, Türkçe konuşarak ve yaza-
rak, tasavvuf düşüncelerini Anadolu’da yaymıştır. Ah-
met Yesevi, Hacı Bektaş-ı Veli’ye “Eğer Cennete git-
mek istersen herkesle dost ol ve hiç kimseye karşı 
kalbinde kin tutma” demiştir. 
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Ahmet Yesevi düşüncesi Türk milli kültür, örf ve 
adetlerine uygun olması ve kendisinin Türkçe ko-
nuşup anlatması nedeni ile Yesevilik Türk Dünya-
sında Müslümanlıkla birlikte hızla yayılmıştır. Ye-
sevilik’te esas olan şey insanları doğruluk yolunda 
eğitmektir. İnsanların eğitiminde temel unsurlar 
ise Kur’an, Hadisler, fen ve tabiat bilimleridir. Yani 
Yesevilikte esas eğitim; Kur’an’a, Hadislere, fen ve 
tabiat bilimlerine göre yapılmalı, dünya süsüne, 
malına, şöhretine fazla önem verilmemeli, insanlar 
daima yaşadığı müddetçe temkinli ve ölçülü dav-
ranmak esasına göre yaşamalıydı. Yukarıdaki esas 
düşünceler sürekli insanlara anlatılmalıydı. Ahmet 
Yesevi’ye göre, temel uygulamalar, daima edepli 
oturmak, kendini herkesten alçak görmek, genelde 
sessizliği tercih etmek, izinsiz konuşmamak, de-
vamlı misafir kabul etmek ve ağırlamak, misafirin 
ganimet bilmek, C. Allah’tan korkmak, dua etmek, 
C. Allah’tan hiçbir zaman, ümidini kesmemek, er-
ken uyanmak, namazını geçirmemek, iyi insanlarla 
oturup kalkmak, devamlı C. Allah'ın huzurunda 
olduğunu düşünmek, asla yalan söylememek, in-
sanları aldatmamak, cömert olmak, doğru olup 
asla dürüstlükten ayrılmamak, ahlaki kurallara 
uymak, sır saklamak, vaat ettiği şeyleri yapmak, 
ilim ve fenne önem verip öğrenmek, daima iyi bir 
iş ve mesleğine sahip olmak, yumuşak huylu ol-
mak, sabırlı olmak, C. Allah’ın yolunda çalışmak, 
derin tevekküllü olmak gibi sayısız uygulamalar 
Ahmet Yesevi’nin görüş ve önerileridir. Kim yuka-
rıdaki öğüt ve önerileri yerine getirirse, Ahmet Ye-
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sevi’ye göre o kimse mutlu olur, mutlu yaşar, hem 
bu dünyasını, hem de ahretini kurtarmış olur, diye 
öğüt vermiştir. 

Hoca Ahmet Yesevi’nin büyük manevi tasarrufu ile 
yayılan ve asırlarca yaşayan Yeseviyye Tarikatı bir 
Türk tarafından ve Türkler arasında kurulmuş olan ilk 
tarikattır. Ahmet Yesevi’nin fikir ve düşünceleri Türklü-
ğe asırlar boyu yeni hedefler ve fetihler nasip eden bir 
yol gösterici olarak da tesirini günümüze kadar ulaş-
tırmıştır. Ahmet Yesevi’nin yetiştirdiği ve irşat için her 
tarafa gönderdiği öğrencileri sayesinde, Türk İslam 
ortak inancı ile, Türk ve İslam dünyasında, büyük bir 
inanç ve ruh iklimi oluşmuştur. 

Ahmet Yesevi’de silsile Hz. Muhammed (S.A.V.), 
Hz. Ebubekir, Hz. Ali, Selman-ı Farisi, Kasım bin 
Muhammed, Caferi Sadık, Bayezid’ı Bistami, Hara-
kani, Ebu Ali Farmadi, Yusuf Hemedani, Ahmet 
Yesevi’dir. 

Ahmet Yesevi’den sonra gelen, Ahmet Yesevi’nin 
yolunda yürüyen ve Türk olan İslam büyükleri, Arslan 
Baba, Mansur Ata, Abdülmelik Ata, Mansur Ata, Ab-
dülmelik Ata, Tac Hoca, Zengi Ata, Süleyman Hakim 
Ata (Karahanlı Hükümdarı Satuk Buğra Han’ın dama-
dı), Ahmet Yesevi Hazretlerinin soyundan gelen, İslam 
ve Türk coğrafyasında ve dünyanın birçok yerinde 
irşat faaliyetlerinde bulunan birçok tasavvuf, din alim-
leri mevcuttur. Bunlardan birkaç tanesini söylersek, 
Semerkant’ta yaşayan Sadr-ı Alem Şeyh, Baba Şeyh, 
Keşmir’de yaşayan ve metfun bulunan Hoca Hafız 
Ahmet Yesevi-en Nakşbendi’yi söyleyebiliriz. Ünlü 
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Osmanlı araştırmacısı ve gezgini Evliya Çelebi’de 
Hoca Ahmet Yesevi’nin soyundan gelenlerdendir. 

Rumeli’nin fethini hazırlayan ve fethedilmesinde 
büyük katkıları olan ve Balkanların Müslümanlaş-
masını sağlayanların başında gelen Sarı Saltık’da 
asıl adı Muhammed Buhari olan bir Yesevi dervi-
şidir. Evliya Çelebi, Sarı Saltık’ın, Romanya’da, 
Karadeniz’in kıyısında Silistre’de olan türbesini 
ziyaret etmiş ve seyahatnamesinde yazmıştır. Sarı 
Saltık’ın bir makamı da İstanbul Rumeli Fene-
ri’ndedir. 

Ahmet Yesevi’nin fikir ve düşünceleri, talebeleri ta-
rafından ilk önce Seyhun ve Ceyhun Nehirleri arasın-
daki Maveraünnehir’de geniş bir alanda yayılmış, da-
ha sonra Horasan, Azerbaycan, Anadolu, Keşmir, Hi-
caz’da, Balkanlarda ve dünyanın birçok yerinde yayı-
larak gitmiştir. 

Ahmet Yesevi’nin fikir ve düşünceleri Divan-ı Hik-
met adlı eserinde yayınlanmıştır. Divan-ı Hikmet Türk-
lerin Müslümanlığı kabulünden sonra Türk Edebiya-
tında ilk tasavvufi eser oluşu takdire şayan bir durum-
dur. Divan-ı Hikmet son iki yüzyıl içinde Taşkent’te, 
İstanbul’da, Kananda, Buhara ve Koganda defalarca 
basılmıştır. Hoca Ahmet Yesevi dün olduğu gibi, bu-
günde Türk dünyasını bir araya getiren en büyük şah-
siyettir. Onun fikir ve düşünceleri Türkleri birbirine 
kaynaştırmakta, Orhun’dan Tuna’ya kadar uzanan 
Türklük şuurunu korumaktadır. 
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Bugün Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan’ın 
öncülüğünde Hz. Ahmet Yesevi’nin adına Kazakis-
tan’da, Türkistan’da 1991 yılında Ahmet Yesevi 
Üniversitesi kurulmuştur. Bu üniversitenin kurulu-
şunda büyük katkıları olan Nursultan Nazarbayev 
ve Süleyman Demirel olmuşlardır. Ahmet Yesevi 
Üniversitesinde Türkçe, Kazakça, Rusça ve İngi-
lizce eğitimler verilmektedir. 

Sonuç olarak, yukarıda anlattığımız gibi, Ahmet 
Yesevi Hazretleri Türk İslam Birleşkesinde büyük 
bir temel taş olup, küresel etkisini göstermiştir. 
Mekanı Cennet, ruhu şad olsun. 
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TÜRK İSLAM BİRLEŞKESİNDE 
HACI BEKTAŞ-I VELİ’NİN 

YERİ VE KÜRESEL ETKİLERİ  

Hacı Bektaş-ı Veli’nin nerede doğduğu, kaç yılında 
doğduğu, yaşadığı tarihler arasında kesin bir bilgi yok-
tur. Eldeki verilere göre, Orta Asya’da Horasan yakın-
larında doğduğu, 1209-1271 yılları arasında yaşadığı 
tahmin edilmektedir. Gerçek isminin ise Seyyid Mu-
hammed bin İbrahim Ata olduğu söylenmektedir. Hacı 
Bektaş-ı Veli’nin soy şeceresinin Hz. Ali’ye ve Pey-
gamber Efendimize kadar vardığı söylenir. Veli’nin 
hakkında bilgi veren en eski kaynak “Vilayetname”dir. 
Vilayetnamede, Veli’nin, Hz. Ali’nin soyundan, Fatma 
anamızdan geldiği varsayımıdır. Bu bilgilere göre 
Hünkar Hz. Ali’nin soyundan gelen Yedinci İmam Mu-
sa Kazım’ın torunlarındandır. İlk eğitimini Ahmet Ye-
sevi’nin öğrencilerinden alan Şeyh Lokman-ı Peren-
de’den aldığı veri ve kayıtlarda mevcuttur. Hacı Bek-
taş-ı Veli ilk eğitimini Ahmet Yesevi ocağında aldıktan 
sonra, Yeseviliğin irşat düşüncesinden hareket ederek 
Anadolu’ya doğru yola çıkarak irşat yapmaya başla-
mıştır. 
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Hacı Bektaş-ı Veli, Horasan’dan İran üzerinden, 
Anadolu’ya gelerek bugün mezarının ve külliyesinin 
olduğu Nevşehir’in Sulucakarahöyük’e (Hacı Bektaş 
ilçesi) gelir, yerleşir, ölünceye kadar orada kalır. Hacı 
Bektaş-ı Veli Horasan’dan, Sulucakarahöyük’e gelin-
ceye kadar çok uzun bir yolculuk yapmıştır. Bu yolcu-
luk boyunca da Yesevilik, Ahilik, Mevlevilik gibi daha 
birçok inanç ve anlayışları da inceleyerek gelmiştir. 

Hacı Bektaş-ı Veli hakkındaki verilere göre, Veli’nin 
Fatma Nuriye adlı hanımından Seyyid Ali Sultan diğer 
adı Toktamış olan bir oğlu vardır. Toktamış ise babası 
tarafından Balkanlara irşat için gönderilmiştir. Tokta-
mış’ın mezarı ise, Dimetoka’da Balkanlarda olduğu 
günümüzde belgelenmiştir. 

Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu’ya geldikten sonra Tap-
tuk Emre, Said Emre, Ahi Evran gibi Anadolu erenleri 
ile görüşerek karşılıklı bilgi ve görgü alışverişi sağ-
lanmıştır. 

Veli Anadolu’dan çeşitli yerlerden gelen yaklaşık 
400 (dört yüz) öğrenciyi devamlı eğitmiştir. Böylece 
gelişip yayılan Bektaş-i düşünce ve bilgileri günümüz-
de de aynı canlılığını korumaktadır. Veli’nin fikirleri, 
düşünceleri barışçıl ve sevgi dolu olması nedeni ile, 
İslam’ı Hıristiyan’ı, Yahudi’yi ortak bir noktada bileşti-
rebilen önemli bir fikir ve düşünce kavramıdır, diyebili-
riz. Veli’nin önemli bir vecizesi “Eline, diline, beline 
(aşına, işine, eşine) sahip ol diyerek, asırlardır geçerli 
ve geçerli olacak, toplumlara yol gösteren bir deyiş 
söylemiştir. Veli, Anadolu’da dini, askeri ve sosyal bir 
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teşekkül olan, Ahilik Teşkilatı ile de büyük hizmetler 
vermiştir. 

Hacı Bektaş-ı Veli, Osmanlı Devletinin kuruluş ve 
büyümesi konularında da büyük destekleri ve yol gös-
termeleri olmuştur. Orhan Bey zamanında Osmanlı 
ordusuna dua ederken, Osmanlı askerine de Yeniçeri 
(yeni asker) adını vererek, Osmanlı’da Yeniçeri Oca-
ğının kurulmasına vesile olmuştur. Yeniçeri Ocağına 
dua ederek, disiplinli olmalarını, dinlerine bağlı olmala-
rını içeren nasihatlerde de bulunmuştur. Bu dua ve 
nasihatlerden sonra Yeniçeriler Hacı Bektaş-ı Veli’yi 
Pirleri olarak kabul etmişlerdir. Yeniçerilerde savaşlar-
da büyük yararlılıklar göstererek, bir manevi motivas-
yona sahip olmuşlardır. Orduya peygamber ocağı an-
layışı, Türk milletinde gelişerek orduya saygı, sevgi, 
minnet duyguları daha da gelişmiştir. Veli’nin vefatın-
dan sonra Bektaşi denilen öğrencileri, Veli’nin fikir ve 
düşüncelerini, felsefesini tüm dünyaya yaymaya ça-
lışmışlardır. 

Hacı Bektaş-ı Veli’nin düşünce ve öğretilerinin ya-
yılması, ölümünden nerede ise birkaç asır sonra kuru-
lan tarikatı ile etkinlik kazanmıştır. Veli Mevlânâ, Baba 
İlyas, Ahi Evran ile çağdaştır. Ölümünden sonra hak-
kında Vilayetname düzenlenerek adına tarikat kurul-
muştur. Bektaşi anlayışı zamanla tüm Anadolu, Bal-
kanlar, Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Bosna, 
Kosova, Makedonya, Gül Baba türbesinin bulunduğu 
Macaristan, Azerbaycan ve daha birçok yerde yayıl-
mış ve benimsenmiştir. 
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Bugünde bile Hacı Bektaş düşüncesi, yeniden ma-
yalanmaya harçtır, çimentodur, herkesi birleştirecek, 
bütün inançları ve yaşam biçimlerini kapsayacak etnik 
ve inanç çatışmalarını önleyecek niteliktedir. 

Hacı Bektaş-ı Veli Horasan’da Hoca Ahmet Yese-
vi’den feyiz ve icazet alarak, Anadolu’ya gelmiştir. Bu 
yüzden İslam tasavvufunun velisi, Ahmet Yesevi’nin 
emanetidir. Cihana ün salan ve hayran olunan Os-
manlı Ordusunun Piridir. Alevi-Sünni kardeşliğini yara-
tan tılsım Hacı Bektaş-ı Veli’nin isminde saklıdır. Alevi 
kendi Pirine karşı çıkamaz, Sünni, Şeyh Ahmet Yese-
vi’nin icazetine ve emanetine, Osmanlı Ordularının 
Pirine itiraz edemez, o halde birleşme noktası, Hacı 
Bektaş-ı Veli’dir. Veli Müslüman, Hıristiyan, Musevi 
kardeşliğinin öncüsüdür, Türk, Kürt, Rum, Süryani, 
Arap birlikteliklerini de Veli görüşü içine alır. 

Veli Türk kozmogomisi ile İslam inancını birleştiren 
bir Türkçü’dür. Toprak Ana-Gök Ata inancını bir evin 
esas kişileri yerine koyarak aileyi kutsal hale getirmiş-
tir. 

Hacı Bektaş-ı Veli’nin soyağacı, Hz. Muhammed’e 
(S.A.V.) dayanıyor. Buna göre Hz. Muhammed 
(S.A.V.), Hz. Fatma (Hz. Ali hanımı), Hz. Hüseyin 
(İmam Hüseyin), İmam Zeynel Abidin, İmam Mu-
hammed Bakır, İmam Caferi Sadık, İmam Musa 
Kazım, Seyid İbrahim El Mucap, Seyid Musa Sani, 
Seyid Sultan İbrahim Sami, Hünkar Hacı Bektaş-ı 
Veli’dir. 

Veli, nasihat ve şiirlerinde zikirlerinde hep Türkçe 
kullanmıştır. Veli’nin şiirlerinden iki dörtlükle Türkçe’ye 
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verdiği önem ve özeni görmemiz bakımından önemli-
dir: 

- Malım mülküm, servetim hepsi evde kaldı. 
- Oğlum, kızım, akrabam geçtiği yolda kaldı. 
- Dostlarımdan birisi, benden hiç ayrılmadı. 
- Allah için yaptığım iyilikler bende kaldı. 

           XXX         XXX          XXX 

- Sakın bir kimsenin gönlünü kırma 
- Gerçek erenlerin, sözünden çıkma 
- Eğer insan isen ölmezsin korkma 
- Aşığı kurt yemez uc’da değildir. 

Yukarıdaki şiir mısraları asırlar öncesi söylenmesi-
ne rağmen, bugün herkes tarafından net ve açık ola-
rak anlaşılmaktadır. Böylece de Veli’nin Türkçe’ye 
hizmetinin karşılığı değerlendirilemeyecek kadar bü-
yüktür. Veli’nin, Makalat, Şathiyye, Fatiha Tasviri, 
Hurde-Name, Üss-ül Hakika, gibi birçok eser ve bilgi 
içeren yapıtları mevcuttur. 

Hacı Bektaş-ı Veli’nin vaaz ettiği belli başlı şey-
lerden en önemlilerinden birisi Anadolu’da birlik 
ve beraberliğin önemidir. Bunu şu vecizesi ile be-
lirtmiştir “Bir  ol, diri ol, iri ol” diyerek birlikteliğin 
önemini asırlar önce bizlere öğütlemiştir. Bu veci-
zeyi birçok devlet ve siyaset adamlarımızda mey-
danlarda ve her konuşmalarında vurgulamaktadır-
lar. 

Koca Hünkar’ın ilkelerini anlatmakla bitmez, 
Türkçe olarak söylenmiş ve zamanımıza da ışık 
tutan bazılarını şöyle not edebiliriz: Bizim mecli-
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simizin tarafı yoktur, ilimden gedilmeyen yolun 
sonu karanlıktır, doğruluk dost kapısıdır, incinse 
de incitme, aşına eşine işine sahip ol, marifet ehli-
nin ilk makamı edeptir, her ne yaparsan yap hak 
için yap, yol ile giden yorulmaz. 

Sonuç olarak, Hacı Bektaş-ı Veli’nin düşüncele-
rine günümüzde de çok ihtiyacımız vardır. Büyük 
Hünkar, görüldüğü gibi Türk İslam Birleşkesinde 
temel bir taş olup, küresel etkiler göstermiştir. 
Mekanı Cennet, ruhu şad olsun. 
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TÜRK İSLAM BİRLEŞKESİNDE 
Hz. MEVLÂNÂ’NIN YERİ 
VE KÜRESEL ETKİLERİ 

Hz. Mevlânâ Celâleddin-î Belhi Rûmî, Mevlânâ 
Celâleddîn Muhammed Rûmî, 30 Eylül 1207’de Afganis-
tan’ın Belh Şehrinde doğdu. 17 Aralık 1273’de Kon-
ya’da vefat etti. Hz. Mevlânâ, şair ve düşünce adamı 
olup, etnik kökeni tartışmalı, İslam ve tasavvuf dünya-
sının, en tanınmış şahsiyetidir. Çeşitli kaynaklara gö-
re, Mevlânâ’ya Türk asıllı, Fars asıllı, Tacik asıllı di-
yenler olmuştur. Tasavvuf kavramı ve uğraşısı en çok 
Türklerde gelişmiştir. Yunanda felsefe, Arap’ta Kelâm, 
Türklerde tasavvuf vardır. Mevlânâ’nın doğduğu şehir 
Belh olup bugün Horasan diyarının ve Afganistan’ın 
sınırları içindedir. Annesi, Belh Emiri Rükneddin’in kızı 
Mümine Hatun, Babaannesi Harzemşah hanedanın-
dan Türk prensesi, Melîke-i Cihan Ematullah Sul-
tan’dır. Babası büyük bir alim olan Muhammed 
Bahâeddin Veled’dir. Hz. Mevlânâ’nın aile şeceresi 
iyice incelendiğinde Türk olduğu apaçık bellidir. Ancak 
kendisi saray kültürüne yakın bir şekilde yetişmesi, o 
zamanlarda saraylarda ve şiir yazmada Farsça’nın 
etkin olması gibi faktörlerden kaynaklanan nedenlerle 
şiirleri ve düşüncelerini Farsça yazmıştır. Eserlerini 
Farsça yazması Türk asıllı olmadığı anlamına gelmez. 
Hz. Mevlânâ kendiside zaten bir Türk İslam İmparator-
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luğu olan Anadolu Selçuklu Devletini başşehri olan 
Konya’yı tercih etmiştir. Selçuklu sultanlarınca daima 
itibar görmüştür. Mevlânâ babası ile birlikte Selçuklu 
Sultanı Alâaddin Keykubad’ın daveti üzerine Konya’ya 
gelmiştir. İlk eğitimini Veled’den almıştır. Babasının 
vefatından sonra Seyyid Burhaneddin’den eğitim alır. 

Mevlânâ, anne tarafından, Harzemşah hakanlık so-
yundandır. Annesi Mümine Hatun, Harzemşah pren-
sesidir. Babası Bahâeddin Veled, Harzemşahlarla ge-
çinemez. Bunun üzerine, ailesi ile Türkistan’dan ayrı-
larak Hacca gider. Sultan Alaâddin’in daveti ile de, 
önce Karaman’a daha sonrada Konya’ya gelir. 
Mevlânâ o zaman 15 yaşındadır. Annesi Mümine Ha-
tun Karaman’da iken ölür (1229). Babâeddin Veled ise 
1231’de Konya’da vefat eder. O zaman Selçuklu Hü-
kümdarı, zamanının Kanuni’si, Alaâddin Keykubat 
Mevlânâ’yı Konya Selçuklu Medresesi’nin başına geti-
rir. Bu arada Konya’ya Şemsi Tebrizi adlı bir mutasav-
vıf gelmiştir. Mevlânâ Mehmed Şemseddin’in irşadı ile 
tasavvuf okyanusuna dalar. Yine bu yıllarda Muhyid-
din’in Arabi’de Konya’ya gelmiştir. Mevlânâ bu iki bil-
ginin Tebrizi Şem, Muhyiddin Arabi’nin fikirlerine dalar. 
Bunlardan aldığı feyiz ve bilgiler ışığında kendi fikirleri 
ile bir sentez yaparak, cihanşümul fikir ve düşüncelere 
sahip olur, fikirleri İslam sınırlarını aşar, tüm insanlığa 
hitap eder bir boyut kazanır. Mevlânâ’nın fikirleri yaz-
dığı eserler ve öğrencileri tarafından tüm dünyaya da-
ğılır. 

Mevlânâ 17 Aralık 1273’de Konya’da vefat etmiştir. 
Kendisinin vasiyeti gereği ölüm yıl dönümünde yas 
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tutulmaz. Bayram olarak kabul edilir. Osmanlı padi-
şahlarından Yavuz, Kanuni, IV. Murat, Anadolu’dan 
seferlere giderken her zaman Mevlânâ’nın kabrini zi-
yaret etmişler ve sandukasının saçaklarını öperek de 
şereflenmişlerdir. Mevlevilik Osmanlı kültürüne büyük 
katkılar sağlamıştır. Burası öyle bir sofra olmuştur ki, 
yoksuldan da, soyludan da, hakandan da esirgenme-
miş bir sofradır. Bu sofrada herkes için yiyecek bir 
şeyler daima mevcuttur. 

Hz. Mevlânâ’nın öğüt ve fikirlerinde en başta gelen, 
insanın kendi yaradılışında var olan kendi gönül sesi-
ne kulak vermek vardır. İnsan bir karar verirken önce 
vicdanı ve maneviyatı ile tartmalıdır. Sadece maddeye 
bağlı olan kararlar, önce faydalı gibi görünse de bir 
süre sonra insanlara zarar verir. Türk kültüründeki 
misafirperverlik, komşuluk ilişkileri, genel ahlak kural-
ları, inanç bilgi ve uygulamaları, devlet idaresi gibi da-
ha birçok işler, Mevlânâ tarafından tüm insanlara ge-
rekli şekilde öğütlenmiş, bağlı olmaları sağlanmıştır. 

Hz. Mevlânâ’nın fikir ve düşünceleri, söylendiğin-
den bu yana insanlara ışık tutmakta, hatta günümüzde 
de toplumu ayakta tutacak güçtedir. Bunların başlıca-
ları, hoşgörü, insan sevgisi, birlik ve beraberlik, nefse 
hakim olma, göründüğün gibi olmak, hilekar olmamak, 
kötü alışkanlıklardan uzak durup, kötü örnek olmamak 
gibi daha birçok düşünce ve fikirleri insanlara öğüt ve 
tavsiyeler şeklinde devam etmektedir. Mevlânâ’nın 
fikirleri Türk İslam aleminde olduğu kadar, tüm dünya-
da da etkin olmuş olup insanlık adına bir paylaşıma 
sahiptir. O tasavvuf eğitimi üzerine kendi fikirlerini de 
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monte ederek, birleştirerek tasavvuf düşüncesini daha 
mükemmelleştirmiş ve süslemiştir. Böylece insanın 
maddi yönü ile, ruh yönünü dengelemiştir. Zaten ta-
savvuf, insan vücudu ile ruh halinin dengede tutulması 
halidir. 

Günümüzde, aşırı ihtiraslardan, kibirlerden, maddi-
yattın öne çıktığı günümüzde Hz. Mevlânâ’nın düşün-
ce ve fikirleri bize ışık tutabilmekte, beden ve ruh ha-
limizi dengelememize kılavuzluk etmektedir. Mevlânâ, 
Peygamber Efendimizin hayatını ve Hadislerini de çok 
inceleyerek, Türk Dünyasına Kur’an-ı Kerim ışığında 
ve rehberliğinde, Anadolu Türk Birliğinin, kurulmasının 
başında gelmektedir. Hz. Mevlânâ, hoşgörü, güzel 
ahlak, tüm insanları eşit görmek, pozitif düşünmek gibi 
fikirleri ile tüm dünyayı etkileyen bir fikir adamıdır. Hz. 
Mevlânâ’ya göre hoşgörü ve insanları eşit görme, bi-
reysel mutluluğun temelini oluşturur. Mutlu ve iç huzu-
ru olan bireylerden oluşan bir toplum her zaman birlik 
ve beraberlik içinde yaşar. Hoşgörü, bireyin kendisine 
saygıyı sonrada diğer insanlara saygıyı geliştirir. 
Mevlânâ’nın cenaze törenine Hıristiyanlar, Museviler, 
Müslümanlar hep birlikte katılarak hoşgörünün önemi-
ni vurgulamışlardır. Hz. Mevlânâ tüm insanlara, şu 
nasihati ile büyük bir hoşgörü ve bir birliktelik çağrısı 
yaptı: 

Gel, gel ne olursan ol yine gel, 
İster kafir, ester Mecusi, 
İster puta tapan ol, yine gel 
Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir. 
Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. 
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Bu çağrı bugün bütün insanların benimsediği 
çağrıdır. Yine Hz. Mevlânâ’nın yedi öğüdü tüm 
dünya insanlığına ışık tutmaktadır. İşte Hz. 
Mevlânâ’nın yedi öğüdü: 

1. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. 

2. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. 

3. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. 

4. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. 

5. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. 

6. Hoşgörülülükte deniz gibi ol. 

7. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. 

Hz. Mevlânâ Türk tasavvufunda, Hz. Ahmet Ye-
sevi ile birlikte en başta gelenlerdendir. Tasavvuf 
Türk Medeniyetinin esas elamanıdır. Yunan’ın fel-
sefesi, Arab’ın kelâmı, Türk’ün tasavvufu vardır. 
Türklerde tasavvuf Hoca Ahmet Yesevi ile başlar 
Mevlânâ, Sultan Veled (Mevlânâ’nın oğlu) Nasrettin 
Hoca, Yunus Emre, Şah-ı Nakşibend, Hacı Bektaş-ı 
Veli, Akşemsettin, Erzurumlu İsmail Hakkı ile de-
vam eder. Tasavvuf İslam dininin özü ve ruhu nite-
liğindedir. 

Hz. Mevlânâ, Türk dünyasına, İslam dünyasına ve 
birlikteliklerine dünya kavimlerinin hepsine insani ve-
cibelerinde hoşgörü ve saygıyı esas alarak yaşamala-
rını öğütleyen, küresel etki gösteren fikir ve düşünce 
adamıdır. Mekanı Cennet, ruhu şad olsun. 
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TÜRK İSLAM BİRLEŞKESİNDE 
YUNUS EMRE’NİN YERİ 
VE KÜRESEL ETKİLERİ 

Yunus Emre, 1238-1320 yılları arası civarında Sa-
karya kıyılarında, Sivrihisar’ın Eskişehir, Sarı Köyünde 
yaşadığı, Taptuk Emre Dergahında uzun yıllar kaldığı, 
Mevlânâ toplantılarına katıldığı, Hacı Bektaş’a her 
zaman gidip geldiği tahmin edilen ve Anadolu’da 
Türkçe şiirinin öncüsü olan bir şair ve mutasavvıf olup, 
yaşamına ilişkin belgelerin sınırlı olduğu bir Türk evla-
dı olan büyük bir şahsiyettir. Yeri asla doldurulamayan 
birisidir. 

Yunus Emre, gösterişe ve böbürlenmeye hiç mi hiç 
önem vermeyen birisidir. Bu yüzdende kendisinin okur 
yazar olmadığını söyleyenlerde çıkmıştır. Oysaki Yu-
nus’un yaptıklarına bakıldığında, çok iyi bir eğitim al-
dığını görürüz. Kendisinin, bizzat yaptıklarından Yu-
nan ve İran mitolojilerini, doğu efsanelerini iyi bilen 
Kur’an-ı Kerimi ve Hadisleri ezbere bilen ve yorumla-
yan, Mevlânâ’nın Mesnevisini, Divan-ı Kebir’ini oku-
yup incelediğini, Arapça, Farsça bildiğini şiirlerinden 
anlamaktayız. Yunus Emre tarihi de iyi bilen birisidir. 
Kendisi Vahdet-i Vücut (Varlık Birliği) öğretisine çalı-
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şarak ulaşan bir tasavvuf yorumunu benimsemiştir. 
Tasavvuf düşüncesi, Hacı Bektaş-ı’ye yakındır. Yunus 
medrese eğitiminden sonra Taptuk Emre’den eğitim 
almıştır. Taptuk Emre’de Hacı Bektaş-ı’den eğitim al-
mıştır. Yunus’un en önemli yanı Türkçe’ye verdiği 
önemdir. Yunus şiirlerini Oğuz Lehçesi ile yazmıştır. 
Türkçe’ye yaptığı hizmetler asırlar geçmesine karşın 
hâlâ doldurulamamıştır. Kendisi ve yaşantısı hakkında 
bilgi çok azdır. Hatta kendi deyişi ile görenler, bilenler 
ne söylerler ne bir haber verirler. Mezarı var içinde 
yok, kitabı var kendinin kitabı yok. Yunus Emre’yi 
hoşgörü ve insan sevgisi ile ortaya çıktığını görüyoruz. 
Yunus’un halk diliyle söylenmiş olması kendisini çok 
güçlü kılmıştır. Bu yüzden de Yunus’un Türkçe ve 
Türk Edebiyatının atası olduğunu söylesek de fazlaca 
hata yapmamış sayılırız. Şiirlerinde nasihatlerinde, 
sevgiden, insan olmaktan, birliktelikten, doğruluktan, 
güzellikten ve mutluluktan bahseder. Ölümden kork-
mamızı öğütleyerek, ölümden sonra, kafesten çıkan 
bir kuş gibi, ruhumuzun da özgür olacağını anlatır. 
Yunus’un düşüncesine göre ölüm gerçekliğini unut-
madan kardeşçe, birlik içinde, dürüstçe, helâl kazanç-
la yaşamak gerekiyor. Gelin tanış olalım, işi kolay kıla-
lım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz, dörtlü-
ğünden anlaşıldığı gibi, insanlık için sevgi, işbirliği ve 
kalp kırmamak Yunus’a göre en başta gelen şeylerdir. 

Yunus Emre’nin dindarlığı şüphesizdir. O şiir ve na-
sihatlerinde insanları dindar etmeye çalışmaz, ya ne 
yapar, o tavsiyelerinde gerçekleri halkın anlayacağı 
şekilde söyleyerek, insanların bir arada birbirine saygı 
duyarak, mutlu yaşamalarını öğütler. Yunus, evrensel 
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düşünceleri ile tüm zamanlara hitap ederek, öğütlerin-
de az ve öz sözle her şeyi, açıkça ve Türkçe olarak 
izah eder. Yunus’a göre gerçek mutluluğun anahtarı, 
din, dil, ırk gözetmeden, gerçek ve hakikatlerden 
uzaklaşmadan, kalp kırmadan, kötü niyetlerden uzak 
durarak, birlik ve beraberlik içinde, herkesi kendine 
düşeni erinmeden yapmasıdır. Anadolu’yu yakıp yı-
kan, taş taş üstünde koymayan Moğol istilasından 
sonra, Anadolu Türk Birliğini kuranlar Yunus’la, Hacı 
Bektaş-ı Veliler, Mevlânâ’lardır. 

Yunus Emre, okur yazar olsun olmasın, halkın ve 
sözlü kültürün savunucusudur, kendi düşüncelerini 
Türkçe olarak, halka kendi öz diliyle ulaştırmıştır. O 
sahtelere, yapmacıklara, kandırmalara karşıdır, o bir 
kültür taşıyıcısıdır, gönül ve halk adamıdır, sevgi deni-
zidir. 

Yunus insanı, sevgiye çağırır, aldatılmaya, aldat-
maya, haksız kazançlara, kötü yönetime karşıdır. O 
halk için halktan, hak için haktan yana olmuştur. Yu-
nus, kendisi yoksul yaşamış olmasa bile, yoksulların, 
ezilmişlerin, çaresizlerin tercümanıdır. Yunus, öz 
Türkçe konuşarak yazması ile tüm Anadolu’da bir 
“Yunus Koro’su” oluşturmuş, o gündür bu gündür Yu-
nus Korosu çalıp söylemekte, birçok çaresiz ve dertli 
insanda, bu korodan ilham almakta, enerji almaktadır. 
Anadolu’nun gerçek fetihçileri, Anadolu köylüsünün 
yanı başında ve yanında oturan, Yunuslar, Hacı Bek-
taşlar, Mevlânâ’lar, Taptuk Emrelerdir. 

Yunus, Taptuk Baba’yı şöyle belirtir; Taptuğun ta-
pusuna kul olduk kapısına, Yunus misken çiğ idi, piştik 
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elhamdülillah. Yunus ilmede çok önem vermiştir. İlim 
hakkında bakın ne demiştir; ilim ilim bilmektir, ilim 
kendin bilmektir, sen kendini bilmezsin, bu nice oku-
maktır. 

Türk Milletinin, en önemli unsuru Türkçe’dir. Binler-
ce yıl önce Türkçe olarak yazılmış metinler bugün 
okunup anlaşılıyorsa bu Türkçe’nin sadeliği, güzelliği 
ve edebiyatçılarının, yazarlarının, halk önderlerinin 
Türkçe’ye verdikleri önemin bir sonucudur. İşte Türk 
Halk Edebiyatının, yeri asla doldurulamayacak, tasav-
vuf şairi Yunus Emre’nin öz Türkçe ile yazılmış şiir ve 
ilahileri 800-900 yıldır, herkesin net anlamış olması, 
Türkçe’nin mucizesini Yunus’un en büyük Türkçe us-
tası olduğunu göstermektedir. 

Yunus’un bir ilahisinin bir kısmını bu kitabımıza al-
makla da, Yunus’un ruhunu şad etmemize, bizlerin 
şereflenmemize sebep olacağına inanmaktayım: 

- Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? 
- Dedi Eydür, Derviş Baba, annem babam top-

raktır. 
- Sordum sarı çiçeğe, bacı kardeş var mıdır? 
- Dedi Eydür, Derviş Baba, bacı kardeş yapraktır. 
- Sordum sarı çiçeğe, başın neden yerdedir? 
- Dedi Eydür, Derviş Baba, ölüm bana yakındır. 
- Sordum sarı çiçeğe, sana ölüm var mıdır? 
- Dedi Eydür, Derviş Baba, ölümsüz yer var mı-

dır? 
- Sordum sarı çiçeğe, sen beni tanır mısın? 
- Dedi Eydür, Derviş Baba, sen Yunus değil mi-

sin? 
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Yunus’un bu ilahisinden de anlaşıldığı gibi Türkçe, 
yüzlerce binlerce sene değişmemiştir. Devletler de-
ğişmiş, şairler ve divanlar değişmiş, dil ustaları bazı 
dillerin esiri olmuş, Türkçe’yi değiştirmeye çalışmışlar-
sa da asil Türk halkının kullandığı, Türkçe değişme-
miştir. Yunus Emre Türkçe’nin hiç değişmediğini ve 
değişmeyeceğini ispatlamış bir dil ustasıdır, bir edebi-
yatçıdır ve bir C. Allah adamıdır. Milli bir kahramandır. 

Günümüzde Yunus’un tasavvufi fikirleri ve dü-
şünceleri yurt içinde ve dışında tüm İslam ülkelin-
de benimsenmekte ve hizmete sunulmaktadır. İşte 
Hz. Yunus Emre’nin Türklüğe, Anadolu birlikteliği-
ne, Türkçe’ye ve İslam’a yaptığı bu hizmetlerden 
do layı Türk-İslam Birleşkesinde bir temel taş ola-
rak yerini aldığını ve ilelebet de yerini koruyacağı-
nı söyleyebiliriz. Mekanı Cennet, ruhu şad olsun. 
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TÜRK İSLAM BİRLEŞKESİNDE 
YUSUF HAS HACİB’İN YERİ 

VE KÜRESEL ETKİSİ 

Yusuf Has Hacib, Doğu Türkistan’da Balasagun 
şehrinde 1017 yılında doğdu. İlk Müslüman Türk Dev-
leti olan Karahanlılar döneminde devlet adamı, edip 
ve şair olarak yaşadı. Ailesi bir Türk ve Müslüman bir 
aile idi. İlk eğitimini Balasaugunda tarih, fen ve İslam 
ahlâkı ve hukuku üzerine yaptı. Karahanlı Devletine 
yaptığı hizmetlerden dolayı, kendisine vezir ve halkla 
ilişkilerden sorumlu yönetici anlamına gelen Has Ha-
cib unvanı verildi. Esas adı Yusuf idi, Yusuf Has Hacib 
olarak tarihe geçti. Elli yaşlarında iken Kutadgu Bilig 
adlı meşhur eserini yazdı. Yazdığı bu eseri, 1070 yı-
lında Karahanlı hükümdarı Uluğ Kara Buğra Hana arz 
etti. Hükümdar Kutadgu Bilig’i sarayda okuttu. Eser, 
Türk Ahlâkı, Türk Hukuku, Türk Devlet İdaresini ve 
Türk Törelerini anlatıyordu. Kutadgu Bilig, Karahanlı 
sarayında okutulmasından sonra Balasagun’lu Yu-
suf’a Başvezir yardımcılığı verildi. Vezir yardımcılığı-
nın yanında Yusuf Has Hacib oldu. Yusuf Has Hacib 
Türk fikir ve düşünürü olarak ilk Türk ve İslam düşünü-
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rü ve edebiyatçısı olarak tarihe geçti. Yusuf Has Hacib 
1077 yılında 60 yaşında iken vefat etti. Mezarı Kaçkar 
yakınlarındadır. 

Yusuf Has Hacib’in yazdığı Kutadgu Bilig eseri, ilk 
Türk İslam Edebiyatı örneklerinden olup “Kutlu Bilgi” 
anlamına gelmektedir. Bu eser Karahanlı hükümdarı 
Tavgaç Buğra Han huzurunda sarayda okunmuştur. 
Kutagdu Bilig, Karahanlı Türkçe’si ile yazılmıştır. Ese-
rin Türkçe yazılması, Türkçe’miz bakımından çok 
önemlidir. Burada Karahanlıların ve Yusuf Has Ha-
cib’in Türkçe’ye verdikleri önem vurgulanmaktadır. Bu 
eserin Türkolojik önemi çok büyüktür. 

Kutadgu Bilig 18 ay içinde yazılmış olup daha çok 
devlet yönetimi, dünya ve ahiret için öğütler içerir. Gü-
nümüzde de geçerli nasihat ve öğütler mevcuttur. Ku-
tadgu Bilig dört karakter üzerinde durur. Bu karakterler 
doğruluk, saadet, akıl ve kanaattir. Karakterler nasi-
hat, emniyet kibirden uzak durma, öfkeden uzak dur-
madır. 

Yusuf Has Hacib’den, Kutadgu Bilgi vasıtası ile 
devlet adamlarına, diğer idarecileri ve toplumun diğer 
insanlarına verilen nasihatlerde bazıları şöyledir: 

“Halka baş olmak büyük ve ağır iştir; daima başa 
dert olur ve insana eziyet verir. Nereye baksan orada 
bir tehlike vardır; sevincini sorsan o daha azdır. Sev-
meyeni çok, seveni nadirdir; didinmesi çok, rahatı az-
dır.” 

Hatta, manevi mesuliyetin ağırlığı hükümdarın vazi-
feyi bırakmasına yol açar. 
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“Bu beylik mesnedine sen isteyerek gelmedin; onu 
Tanrı kendi fazlıyla sana ihsan etti. İslamiyet’i yay, 
böylece seçkin bir şahsiyet olur ve iyi nam kazanırsın. 
Halka huzur ve nizam sağlayacak bir nizam kur: sana 
hayır dua etsinler. Tanrı sana bunun ecrini verir; her 
iki dünya senin olur ey kahraman.” 

“Beylerin etrafını kötüler çevirirse, memlekette ta-
mamen kötüler hakim olur. 

Tanrı bir kimseyi yükseltmek isterse ona ehliyetli ve 
dürüst hizmetkarlar verir.” 

“Sen bu dünyanın beyisin, ona kul olma; o seni bı-
rakmadan, sen onu dul bırak. Ey devletli hükümdar, 
sen saray ve köşkler yaptırma; kara toprak altında 
senin evin hazırdır. 

Niçin bu altın-gümüşten hazine topluyorsun; senin 
hissene düşecek şey iki parça bezden ibarettir.” 

Kutagdu Bilig fert ve cemiyetin ıslahı hakkında yak-
laşık 1000 yıl önce yaşamış bir atamızın bir miras ve 
emanetidir. Karşılığında ise sadece bir şey istemekte-
dir: 

“Ben kendime şan ve şöhret veya iyi ad dilemedim; 
yakın olsun-uzak olsun, ben herkesin iyiliğini istedim. 
Bunu okuyan okudukça, beni hatırlayıp belki bana da 
bir dua eder diye düşündüm.” 

Ölecek insanların hepsi zamana rehindir, vakit ge-
lince, bak, bir adım bile atamaz. 

Senden önceki dünya beyleri de dünyayı bırakıp 
gittiler, işte mezarları, yatıyorlar. 
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Büyüklük ölüme karşı fayda etmedi, ölümden ka-
çan, kaçacak bir yer bulamadı. 

Büyüklük ve şöhretle başın ne kadar göklere yükse-
lirse yükselsin, sonunda girip yatacağın yer kara top-
rağın altıdır. 

Ben büyüğüm diyeni ölüm yakaladı, ben uluyum di-
yeni ölüm yendi. 

Ey hükümdar, sen saray ve köşkler yaptırma, kara 
toprak altında senin evin yatıyor. 

Göçecek kimse köşk ve saray yaptırmaz, seyyah 
olan kimse yolda aylar ve yıllarca kalmaz. 

Adaletle iş gör, buna gayret et, hiçbir zaman zulüm 
etme, Allah’a kulluk et ve O’nun kapısına yüz sür. 

Zalim adam, uzun müddet beyliğe sahip olamaz, 
zalimin zulmüne uzun müddet dayanılmaz. 

Zulüm, yanan ateştir, yaklaşanı yakar; kanun sudur, 
akarsa nimet yetişir. 

Başkalarının malını alma ve kan dökme; ölüm dö-
şeğinde insan, bu iki günah yüzünde inler. 

Bey bilgili, akıllı, halka muamelesi iyi, cömert, gözü 
tok ve gönlü zengin olmalıdır. 

Bey, halkı bilgi ile elinde tutar, bilgisi olmazsa akıl 
işe yaramaz. 

Bilgili, akıllı ve hakim hükümdarın her iki dünyada 
da makamı yüksek olur. 
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Bilgiyi büyük ve anlayışı ulu bil, seçkin kulu bu iki 
şey yükseltir. 

İşi akıl ile anla, bilgi ile bil, günün kutlu olsun, haya-
tın mesut geçsin. 

Gurur ile insan göğe yükselmez, alçak gönüllü ol-
mak ile de iş bozulmaz. 

Ey hükümdar dikkat et, şaşırma, aslını unutma, bu-
nu daima aklında tut ve düşün. 

Beye cömertlik ve alçak gönüllülük yaraşır, alçak 
gönüllülük ile birlikte tabiatı da sakin olmalıdır. 

Bey mağrur, kabadayı ve kibirli olmamalıdır. Gurur, 
insanı doğru yoldan çıkarır. 

Küstahlık, acelecilik, zevzeklik, bunlar basit insan 
tabiatıdır, bey bunlardan uzak olmalıdır. 

Kim büyüklükten sarhoş olup kendini kaybederse, 
sonunda kara toprak altında bunun cezasını çeker. 

Kötü teâmül kurma, iyi kanun koy, ömrün iyi geçer 
ve saadet sana yâr olur. İyi kanun yap, iyi kanun koy, 
kötü kanan yapan kimse, daha hayatta iken ölmüş 
demektir. 

Kanunu doğruluk ile tatbik et ve halkı zenginleştir. 

Bir akıllı insan gördüm, az konuştu, fakat çok ko-
nuştum diye yıllarca pişman oldu. 

Verdiği sözden dönen bey, hiçbir zaman büyüklüğe 
ermesin. 



40 Temel Düşünceler 1 

 

Sözünü düşünerek söyle, acele etme, sabırlı ol, 
acele söylenen sözden yarın pişmanlık gelir. 

Beyin dili dürüst ve kalbi temiz olmalı ki halka fay-
dalı olsun ve güneşi doğsun. 

Beyin gönlü, tabiatı ve dili düzgün olmazsa, saadet 
o memlekette dolaşmaz, kaçar. 

Sözünde durmayan beye ümit bağlama, ömrün bo-
şa geçer ve pişman olursun. 

Bak, doğan ölür ondan eser olarak söz kalır, sözü-
nü iyi söyle, ölümsüz olursun. 

Başını kurtarmak istersen, dilini gözet, dilin her gün 
başını tehdit eder. 

Beyler iyi insanları kendilerine yakın tutarlarsa, 
memleketin işi yoluna girer ve iyi ad bırakırlar. 

Büyüklük ve beylik sana yüz çevirebilir, yalnız iyilik 
sana yüz çevirmez. 

Kötüye katılma ve doğruluktan ayrılma, kötüler ara-
sında doğru insanın güneşi kararır. 

Bütün iyilere hürmet göster ve onları yükselt, kötü-
lere yüz verme, onları kapına dahi yaklaştırma. 

Her türlü iyiliğe el uzatmalı, haya sahibi, yumuşak 
huylu ve asıl tabiatlı olmalıdır. İnsanların iyisi, kendi 
menfaatini bırakıp, zahmet yüklenerek başkalarını 
faydasını isteyendir. 

İnsanların seçkini, faydalı olan kimsedir, halk naza-
rında mûteber kimse merhametli olan kimsedir. 
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Bu İkbâle inanma, elinden gelirse iyilik et, bil ki bu-
gün sendi ise yarın başkasındadır. 

Halka faydalı ol, muhtaçlara yardım et, akrabalarına 
yakınlık göster. 

İnsan ebedî değildir, ebedî olan adıdır, iyi kimsele-
rin adı bunun için ebedî kalmıştır. 

İnsanların seçkini hayâ sahibi olandır, hayâ sahibi 
olan kimse, insanların başıdır. 

Bütün uygunsuz işleri mâni olan hayâdır, bütün iyi 
işlere ulaştıran da hayâdır. 

Dünyalığını helâl kazan, fakirlere dağıt, insanlara 
yardımda bulun ve onlara güler yüzle muamele et. 

Harama el uzatma, kendini iyice gözet, haram yiye-
nin yeri cehennemdir. 

Aç gözlü kimseye memlekette mevki verme, onun 
memleket nizamını bozacağından şüphe etme. 

Beyliğin temeli doğruluktur, beyler doğru olursa, 
dünya huzura kavuşur. 

Farz namazlarını cemaatle kıl, fakirlerin haccı olan 
Cuma namazlarını eda et. 

Ey nimet sahibi olan muktedir kimse, şükür et, şü-
kür edersen, Allah nimetini artırır. 

İbadette gayretli ol, Allah’a kulluk et, günahtan uzak 
dur, kendini koru. 

Şarap içme, fesada karışma, uzak dur, zinâ yapma, 
fısk ve fücûr ile kara yüzlü olma. Dinine kıymet ver, bu 
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dünyaya kıymet verme; ey bilgisi deniz gibi olan 
adam, sana dinin kıymet kazandırır. 

Sen Allah’ın rızasını kazanmak istersen, Müslü-
manların memnun olmasını dile, sözü fazla uzatma. 

Bir kimsenin adı bey, tabiatı avamınki gibi olursa, o 
halk arasında avamdan daha aşağı görülür. 

Kendi nefis ve hevâsının başını ezmedikçe, vücût 
doğruluk yoluna giremez. 

Rahata dalıp oyalanma, içki içme, bu ikisi öyle bir 
denizdir ki insana geçit vermez. 

İhsanda bulunken acele et, çabuk ver; cezalandır-
mak ve dayak hususunda teennî ile hareket et. 

Memleketinde gözünü ve kulağını keskin tut, mer-
hametini herkese ulaştır. 

Dedikoducu kimseye kendini yakın tutma, müfteriyi 
kendinden uzaklaştır, ondan sakın. 

İnsan ancak işinde meşveret (danışma) suretiyle 
muvaffak olur, meşveret etmeyen insan sonunda piş-
man olur. 

Ey devletlû hükümdâr, en kötüsü beylerin adının 
yalancıya çıkmasıdır. 

Hükümdarların ihtiyatı olması memlekete fayda ge-
tirir, bu fayda ile memlekette huzur temin edilir. 

İnsan, gönlünü çıkarıp, avucuna koyarak, başkala-
rının arasında dolaşabilmelidir. 
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İnsan nadir değildir, insanlık nadirdir, insan az de-
ğil, doğruluk azdır. 

Beyler kötü olmadıkça, o memlekette kötülerin yüzü 
gülmez. 

Geride kalması mukadder olan malı niçin topladın? 
İhtiyacından artan malı niçin dağıtmadın? 

Ey hükümdar, hasis olma, cömert ol, cömertliğin 
adı ebedî kalır, ölmez. 

Senden dileğim ve ricam şudur: Biri beni çekiştirir-
se, bunu önce bana sor. 

Heves ve öfke anında hiçbir iş yapma, her iki halde 
de dişini sık, sabret. 

Yusuf Has Hacib bu nasihatleri İslamiyet’ten almış-
tır. Tespit edile yukarıdaki düşüncelerin hepsi, günü-
müzdeki bütün anlayışların çok üstündedir. 

Şeytan din hırsızıdır. 

İster şeker, helva, iste arpa, darı yemiş olsun, do-
yup yatan sabah yine aç kalkar. 

Tanrı kula iki göz ve iki kulak vermiş biri ile bu dün-
yaya bakarsa, biri ile de ahrete bakmalıdır. 

Cömert, gümüş dağıtan değildir; cömert, canını fe-
da ederek insanın hakkını veren kişidir. 

Faydasız insan, diriler arasında bir ölüdür. 

Oğlunu, kızını evde eğit, bu işi başka ellere bırakma. 

Çocuklara bilgi ve edep öğret. 
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Şu üç insan önemlidir, gözü pek insan, bilgili insan, 
meslekli ve becerikli insan. 

Yusuf Has Hacib, düşüncelerini, kendinden 
sonra gelenlere Kutadgu Bilig adlı eseri ile Türkçe 
olarak anlatmıştır. Yukarıda Kutadgu Bilig’den 
özetlediğimiz öğüt ve nasihatlerden de anlaşıldığı 
gibi günümüzde de bu nasihat ve öğütlerin çoğu-
na ihtiyaç duymaktayız. Burada verilen nasihat ve 
öğütler evrensel öğütler olup, Türk İslam kural ve 
felsefelerinin temellerini oluşturmaktadır. 

Sonuç olarak, Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig 
adlı eseri ile asırlardır Türk ve İslam alemini etki-
lemekte öğütleri ve nasihatleri ile tüm insanlığa 
ışık tutmaktadır. Mekanı Cennet, ruhu şad olsun. 
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TÜRK İSLAM BİRLEŞKESİNDE 
KAŞGARLI MAHMUT’UN YERİ 

VE KÜRESEL ETKİLERİ 

Kaşgarlı Mahmut’un 1025 yılında, Kaşgar’da Bars-
gan’da doğduğunu, babasının isminin Hüseyin oldu-
ğunu, dedesinin isminin Mehmet olduğunu kendi eseri 
olan Divân-ı Lügati’t Türk’den öğreniyoruz. Babası 
Hüseyin, Barganlı bir beydi. Kaşgarlı Mahmut, ilk Türk 
ve Müslüman olan Karahanlı Türk Devleti zamanında 
yaşadı. Karahanlılarda resmi dil Türkçe idi. Kaşgarlı 
Mahmut’ta, eserinde hitabetinde, hep Türkçe’yi kul-
landı. Karahanlı Türk Devletinden büyük destekler 
aldı. Kaşgarlı Mahmut 11. yüzyılın en büyük Türk bil-
ginlerindendir. Divân-ı Lügati’t Türk adlı eserin sahibi-
dir. Karahanlılar soyundandır. Kaşgarlı Mahmut 
Divân-ı Lügati’t Türk’ü 1072-1074 yılları arasında 
yazmıştır. Kaşgarlı Mahmut ve Yusuf Has Hacib Türk-
çe’ye büyük hizmetler yapmış iki Türk bilginidir. Bu iki 
bilginle Türk dil birliği sağlandı. Kaşgarlı Mahmut, 
Divân-ı Lügati’t Türk adlı eseri ile Türk illerinin ve boy-
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larının haritalarını ve boylarının haritalarını ve kullan-
dıkları lehçeleri belgesel olarak yazmış oldu. Oğuz 
Türklerinin 24 boyu ile ilgili şemayı çizdi, Türkçe’nin 
zenginliği ve üstünlüğünü savundu. Türkçe’nin Arapça 
ve Farsça’dan bazı yönlerden daha üstün olduğunu 
savundu. Türkçe’yi Araplara öğretmek amacı ile Kita-
bu Cevâhirü’n Nahvi Lügati’t Türk adlı bir gramer kita-
bı yazdı. Kendi divanında Türk dilinin grameri yanında 
Türk yer adları, Türk damgaları ve Türk topluluklarını 
da etraflı şekilde anlattı. Kaşgarlı Mahmut 1071-1077 
yılları arasında Bağdat’ta bulundu, burada Türk kültü-
rünün Araplara tanıtılmasında büyük rol oyladı. Kaş-
garlı Mahmut 1090 yılında Kaşgar’da vefat etti. Mezarı 
Kaşgar’a 35 kilometre uzaklıktaki Azak köyündedir. 

Türkler, Hicret’ten üç asır sonrasından başlayarak, 
Çin sınırlarından, Macaristan’a, Kuzey Buz Deni-
zi’nden Hindistan’a ve Arabistan’a doğru göçmüşler ve 
her yerde de egemenlikler kurmuşlardı. Türkler bu 
gittikleri yerlere Türkçe’yi de götürmüşlerdi. Türklerin 
gittikleri yerlerde Türkçe birçok eserler yazılmış fakat 
en ünlüsü ve paha biçilmeyeni Divân-ı Lügati’t 
Türk’tür. 

Eski Türk dili ve eski Türk varlığı üzerine, Divân-ı 
Lügati’t Türk kadar işe yarar bir eser görülmemiştir. Bu 
eşsiz kitaptan Türklerin asırlardan beri dillerini, düşü-
nüşlerini, medeniyetlerini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu 
kitaptan Türklerin o devirlerde ipek mendil kullandıkla-
rını, ütü kullandıklarını, askerlerin yaşantılarını, tali-
matlarını, o devirde çocuklara, kadınlara, yaşlılara 
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olan saygı ve davranışları daha birçok sosyal ve beşe-
ri durumları bu eserde öğreniyoruz. 

Divân-ı Lügati’t Türk kitabının nerede yazıldığı, için-
de belirtilmiyor. Ancak kitap, Kaşgarlı Mahmut tarafın-
dan Bağdat’ta, İslam Halifesi Muktedi’ye sunulmuş 
olması hesabı ile Bağdat’ta yazılıp basılmış olabilirli-
ğini akla getirmektedir. Kitabın 1072-1074 yılları ara-
sında yazıldığını kitaptan öğreniyoruz. Kitapta vurgu-
lanmak istenen en önemli konu, Türkçe’nin, Arapça ile 
at başı beraber yürüdüğünü göstermek açısından 
önemlidir. Kaşgarlı Mahmut Türkçe’nin yanı sıra Arap-
ça’yı da çok iyi bilen bir bilgindir. Yazarın bu çapta 
Türkçe-Arapça bir sözlük yazması ve birçok meşak-
katlere katlanması takdire şayan bir konudur. 

Türkistan’da Karahanlıların resmi dillerinin 
Türkçe olması önemli bir unsurdur. Kitabın yazılışı 
Türklerin, İslam’ın Türkler tarafından her tarafa 
yayılmaya başlatılması zamanına isabet ediyor 
olması da önemlidir. Divân-ı Lügati’t Türk saye-
sinde Türkler arasında, bir dil ve bir kültür bilinci 
oluşmuştur. Kaşgarlı Mahmut bu eserinde, Türk 
Milletinin yüceliğini, Türkçe ve Arapça olarak izah 
etmiş hatta, ayet ve hadislerden de belirterek 
Türk-İslam birlikteliğini en iyi şekilde izah etmiştir. 
Yazar dünyasının o zamanki bir haritasını da eser-
de göstermiştir. Yazar bir abide olan bu eserinde 
güneşin doğudan doğarak, dünyaya yayılması ve 
ışıtması nasılsa, dünya kültürünün de doğudan 
başlayıp, dünyayı aydınlatması öyle olacaktır vur-
gusunu yapmaktadır. 
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Kaşgarlı Mahmut, Divân-ı Lügati’t Türk’ü, Kara-
hanlı hükümdarına değil de, Bağdat’taki Abbasî 
Halifesi El-Muktedi Bi Emrillah’a (1075-1094) sun-
ması Türkçe ve Arapça açısından da bir sentezin 
bir birlikteliğin düşünülmesi açısından önemlidir. 
Yazar Türk-Arap kültürleri arasında sıkça bir bağlı-
lık kurmaya büyük emek harcayan, büyük bir dil 
ve millet seven, inançlı, imanlı bir şahsiyettir. 
Türklüğe, İslamlığa, büyük hizmetler etmiştir. Me-
kanı Cennet, ruhu şad olsun. 
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TÜRK İSLAM BİRLEŞKESİNDE 
NİZAMÜL-MÜLK’ÜN 

DÜŞÜNCELERİ VE ETKİLERİ 

Nizamül-Mülk, Büyük Selçuklu İmparatorluğunda, 
Alparslan döneminde (1063-1072) ve Melikşah döne-
minde (1072-1092) Veziri-Azamlık (Başbakanlık) 
yapmış büyük bir Türk Devlet adamıdır. Büyük Sel-
çuklu İmparatorluğu döneminde, devlete büyük hiz-
metler yapmış, zamanımıza bile ışık veren, yol göste-
ren bir devlet adamıdır. 

Nizamül-Mülk’ün devlet adamlarına ve idarecilerine 
verdiği nasihatlerin akılda kalması, daha da etkin ol-
ması hesabı ile maddeler halinde yazacak olursak 
şöylece sıralayabiliriz: 

1. Yüce Allah’ın (C.C.) nimetlerinin kadrini bil-
mek, idarecilerin asil görevidir. Mülk zulümle de-
vam etmez. 

2. İdareci, milletin idaresini başkalarına havale 
etmemelidir. Halkın hatırını devamlı sormalı, zalim-
lerin zulmünden halkı kurtarmalıdır. 
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3. Devleti idare eden, en az haftada iki gün halkı 
dinlemeli, halktan aldığı bilgilerle vasıtasız olan, 
doğru haberlerle adaletsizlikle, zulümle karşıla-
şanların dertlerini gidermelidir. Devlette, her şeyin 
başı adaletli olmaktır. Adalet her şeyin başıdır. 

4. Devlet idarecisi, kendi kendini kontrol etmeli, 
bilge insanlara sorarak da devlet işlerinin düzenli 
devam edip etmediğini takip etmelidir. Devlet ida-
recileri devleti iyi idare ederse, ülkesi mamur olur. 
Eğer devlette görevini yapmayan varsa, hıyanet 
içinde olanlar varsa en kısa zamanda görevinden 
uzaklaştırılmalıdır. 

5. Halk, şikayetlerinde doğrudan, idarecisine, 
devletine doğrudan ulaşmalıdır. Aracı kullanmak, 
etkinliği azaltır veya kaybettirir. 

6. Devletin idarecisi, halkına dürüst davranırsa, 
mülkü ve gücü daim olur. 

7. Devlet idarecisi, işleri ehline vermeli, adalet 
dağıtanları iyi seçmeli ve onları korumalıdır. Eğer 
kadılar, hakimler, idareciler adalet dağıtmıyorsa 
taraf tutuyorlarsa, derhal değiştirilmelidir. 

8. Devlet idarecisi, memurlarını Allah’tan kor-
kanlardan seçmelidir. Memurlar ise şahsi menfaat-
lerini düşünmemelidir Memurlar adaletli ve düzenli 
olurlarsa, şahsi menfaatleri halkın menfaatleri 
içinde zaten adaletli ve düzenli olur. 

9. Devlet idarecisi, zamanın alim bilgin ve din 
adamlarını haftada bir toplamalı, fikir ve düşünce-
lerinden istifade etmelidir. 
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10. Devlet idarecisi, gerçek din adamlarını din-
lemelidir. Allah’ın emir ve bildirgelerini ehemmi-
yetsiz görürse akıbette başarısız olur, ahlâk bozu-
lur, düşmanlar hakim olur devlet yıkılır, herkes 
altında kalır. 

11. Devlet ve idarecisi ehil ve dürüst, memurlara 
yüksek maaş vermeyi esas kabul etmelidir. İşi eh-
line vermelidir. İşi bilmeyenlere vermek bir nevi 
rüşvet olarak görülmelidir. Devlet yoksa yıkılır. 

12. Devlet idarecisi, ülkesinin her tarafından ehil 
ve dürüst haberciler vasıtası ile devamlı haber al-
malıdır. Aldığı dürüst ve doğru haberleri hemen 
değerlendirip işleme almalıdır. 

13. Devlet idarecisi, yabancı ülkelerden de de-
vamlı haberler almalıdır. Burada tacirler ve tüccar-
lardan yararlanmalıdır. 

14. Devlet idarecisi, yabancı elçilere çok dikkat 
etmeli, onların birer iye haberciler olduğunu 
unutmamalıdır. 

15. Devlet idarecisi, askerlerde söz ve talimatın 
en üst komutan tarafından söylenmesini sağlama-
lıdır, aksisi disiplini bozar. 

16. Devlet idarecisi, makam sahiplerini ikaz 
edecekse gizlice ikaz ve uyarı yapmalıdır. Çünkü 
makam sahipleri, o makama zor ve meşakkatli yol-
ları kat ederek gelmişlerdir. 
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17. Devlet idarecisi, karar ve uygulamalarında, 
acele etmemelidir. Hakikat ve yalan ayırt edilmeli-
dir. 

18. Devlet idarecisi, akıllı ve bilgili olmalıdır. Gö-
rev verirken bir görev verilmeli ve ehline verilmelidir. 

19. Devlet idarecisi, işsizlerle çalışanları, den-
gede tutmalıdır, aksi halde düşmanlıklar oluşur. 

20. Bütün kötülükler ve iyilikler, idarecilerin ta-
vırlarında yatar, iyi idarecilerle cihana hakim olunur. 

Yukarıda Nizamül-Mülk’ün devlet ve devlet ida-
recilerine ait görüş ve düşüncelerinin bir kısmını 
belirttik. Nizamül-Mülk’ün daha birçok öğüt ve uy-
gulamaları mevcuttur. 

Burada maddeler halinde belirttiğimiz Nizamül-
Mülk’ün nasihatlerinin günümüzde de aynen ge-
çerli olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bu nasihatler 
tüm dünya idarecileri içinde geçerlidir. Nizamül-
Mülk bu nasihatleri ile bir Türk İslam devlet adamı 
olarak da, Türklük ve İslam’lığı birleştirerek küre-
sel bir etki sağlamıştır. Mekanı Cennet, ruhu şad 
olsun. 
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TÜRK İSLAM BİRLEŞKESİNDE 
MEHMET AKİF ERSOY’UN YERİ 

VE KÜRESEL ETKİLERİ 

Mehmet Akif Ersoy, 1873’te İstanbul’da, Fatih sem-
tinde, Sarıgüzel mahallesinde doğmuştur. Babası 
Mehmet Tahir Efendi’dir. Mehmet Tahir Efendi, Fatih 
Medresesi müderrislerindendir. Annesi, Buharalı 
Mehmet Efendi’nin kızı Emine Şerife Hanım Efendi’dir. 
Mehmet Akif Ersoy’un ailesi, orta halli bir aile olup, 
İslam’i kuralların tam olarak uygulandığı bir ailedir. Bu 
ailede İslam’i ibadetin verdiği, mutluluk ve heyecan 
mevcuttur. M. Akif’in içindeki bu mutluluk ve heyecan 
sonucu, karakterine yansıyan özellikler ise ataklık, 
gözüpeklik, en kötü durumlarda bile umutsuzluğa ka-
pılmayan özelliklerdir. Mehmet Akif Ersoy’un karakteri 
ve özellikleri, Türk-İslam kültürünün merkezi diyebile-
ceğimiz Fatih Camii ve Medresesi bölgesidir. Bu bölge 
en yerli ve yoksul diyebileceğimiz bir bölgedir. Akif 
burada, inanç ikliminin güzelliği ile birlikte toplumun 
yazılı olmayan yerli ve geleneksel unsurlarını, nelerin 
eskidiğini, nelerin yenilenmelerinin gerektiğini işte bu 
Fatih semtinde öğrenmiştir. Akif, Fatih semtinde top-
lumdan ve yaşantılardan onurlu, yoksul ve kanâatkar 
olmayı, helal kazanmayı, fedakarlığı, karşılıksız sev-
meyi, onurunu kaybetmeden çok çalışmayı, erdemli 
yoksulluğu da öğrenmiştir. Mehmet Akif Ersoy eğitimi-
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ne küçük yaşta, Emir Buharı Mahalle Mektebi’ne gide-
rek başlar, iki yıl sonrada buradan, Fatih İlkokuluna 
geçer. Fatih İlkokulunda üç yıl okuduktan sonra, Fatih 
Ortaokuluna geçer, ortaokulu 1895’te bitirir. Daha son-
ra Mülkiye Okuluna başlar, üç yıl okuduktan sonrada 
Mülkiye mezunu diplomasını alır. Bu arada babası 
Tahir Efendi vefat eder. Mehmet Akif Ersoy Mülkiye 
diplomasını aldı ama iş bulması güçtü, işte bu nedenle 
mezuniyetten sonra, kısa sürede işe girme düşüncesi 
nedeni ile Mülkiye’nin Baytar Mektebine yatılı olarak 
kayıt oldu. Okulu bitirdikten sonra, Rumeli, Anadolu ve 
Arabistan’da çeşitli yerlerde veteriner hekim olarak 
görev yapmıştır. Çeşitli yerlerde görev yapan Akif, 
halkı iyice gözlemler, bu gözlem ve birikimlerini şiirle-
rinde kullanır. Bu gözlem ve birikimlerini 1893’te gazel 
şeklinde Servet-i Fünun’da yayınlanır. Akif bu arada 
çocuklukta başladığı hafızlık çalışmalarına da hız ve-
rir, Kur’an-ı hıfzederek hafız unvanını alır. 25 yaşında 
Tophane veznedarı Mehmet Emin Bey’in kızı İsmet 
hanımla evlenir. Bu evlilikten üç kız, dört oğlu olur. 
1908’den sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne üye 
olur. Ancak bu cemiyet üyeliğinde bir şartı vardır, o da 
İttihat Terakki’nin emirlerinin beğendiklerine uyar, be-
ğenmediklerine uymaz kaydını şart koşar. 

Mehmet Akif Ersoy, I. Cihan Savaşı ve Kurtuluş 
Savaşlarında hitabeti, konuşmaları ve şiirleri ile daima 
halkın yanında ve içinde olmuştur. Mehmet Akif Ersoy, 
Kurtuluş Savaşı boyunca Türk Milletine moral vermiş, 
TBMM hükümet ile devamlı olarak çalışmıştır. Bu ça-
lışmaları daha çok, Ankara Hacettepe mevkiinde bu-
lunan, Tacettin Dergahı yakınındaki evinde yapmıştır. 
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Daha İstiklal Savaşı devam ederken, Atatürk ve arka-
daşlarının bağımsızlığını ve hürriyetin sembolü olan 
bir Milli Marş’a ihtiyaç vardır, düşüncesi gittikçe gelişti 
bu arada da Atatürk ve arkadaşları o zaman Milli Eği-
tim Bakanı olan Hamdullah Suphi Tanrıöver’e bir Milli 
Marş için müsabaka organize etmesi talimatını verdi-
ler. Marşın güftesine 500 TL, bestesine de 500 TL 
ödül konarak, müsabaka başlatıldı. 734 şiir, Mili Marş 
için yarıştı, ancak Milli heyecanı ateşleyecek beklenen 
etkiyi yapacak bir şiir tespit edilemedi. Daha sonra 
“Çanakkale Şehitlerine” adlı şiirin sahibi, Mehmet Akif 
Ersoy’a Milli Marş için bir şiir yazması istendi. Akif İs-
tiklal Marşı para karşılığı yazılmaz, diyerek müsaba-
kaya katılmayı reddetti. Ödül kaldırıldı, Akif’de Milli 
Marş şiir yarışmasına katılacağını bildirdi. Mehmet 
Akif Ersoy, Ankara Cebeci, Hacettepe mevkiinde, Ta-
cettin Dergahı’nda kaldığı evde Milli Marş şiirini yaz-
maya başladı. Gündüz gece şiir yazmaya devam etti, 
geceleri bazen ışık olmadığı zamanlarda, çakı ile du-
varlara yazdı. Daha sonrada ismini yazmadan şiiri 
komisyona teslim etti. Maarif Vekili Hamdullah Suphi 
Bey TBMM kürsüsünden, seçilen yedi şiiri ayrı ayrı 
okudu. Yedi şiirin yedisi de güzeldi, hepside alkışlan-
dı. Mehmet Akif’in şiiri okununca TBMM ayakta alkış-
ladı ve büyük bir heyecan oluşturdu. Tüm milletvekille-
ri Hamdullah Suphi Bey’den tekrar tekrar şiiri TBMM 
kürsüsünden okutturdular. Bu arada da TBMM Baş-
kanı Mustafa Kemal Paşa’da işte bu şiir “Türk Milleti-
nin Hürriyet ve İstiklal aşkını en iyi dile getiren eser” 
diyerek kanaatin bildirdi ve Mehmet Akif Ersoy’un şiiri 
12 Mart 1921’de TBMM’de oy birliği ile Milli Marş ola-
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rak kabul edildi. bu oylama günü Ankara karlı ve fırtı-
nalı bir gündü, fakat Mehmet Akif’in giyecek paltosu 
yoktu, arkadaşından rica ettiği palto ile TBMM’ye git-
mişti. 

İşte Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı: 

İSTİKLAL MARŞI 

1. kıta: 
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak. 
 
2. kıta: 
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! 
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal... 
Hakkıdır, hakk’a tapan, milletimin istiklal! 
 
3. kıta: 
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 
 
4. kıta: 
Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma? Nasıl böyle bir imanı boğar, 
‘Medeniyet!’ dediğin tek dişi kalmış canavar? 
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5. kıta: 
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. 
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 
Doğacaktır sana va’dettiği günler hakk’ın... 
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 
 
6. kıta: 
Bastığın yerleri ‘toprak!’ diyerek geçme, tanı: 
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. 
 
7. kıta: 
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! 
Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 
 
8. kıta: 
Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. 
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli, 
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. 
 
9. kıta: 
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, 
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım, 
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na’şım; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başım. 
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10. kıta: 
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! 
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. 
Edebiyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal: 
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; 
Hakkıdır, hakk’a tapan, milletimin istiklal! 

Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı, bir 
üslup ve slogandan değil, milli bir ruh şahlanışı ve 
derin bir anlamı içerir. Heyecan verir, fakat daha 
çok düşündürür. Mehmet Akif Ersoy şiirde verdiği 
enerji ile fakir yaşayan ama zengin bir manevi mi-
ras bırakan bir neslin önderidir. Toplumsal bilinç 
bakımından bugün ülkemizde Mehmet Akif’lere 
çok ihtiyaç vardır. 

Mehmet Akif hakkında birçok sayısız yazılar, ki-
taplar ve makaleler yazılmıştır, bunların hepside, 
onun yeri doldurulamayacak bir insan olduğunu 
vurgularlar. Bizim kanaatimizde odur. 

Mehmet Akif Ersoy, doğumundan ölümüne ka-
dar, Türk İslam düşüncesine ve fikrine göre yaşa-
mış, tüm şiir ve eserlerini de, milli birlik ve bera-
berlik, milli heyecan, inançlı bir ruh vererek yaz-
mıştır. Yaşamında ve eserlerinde Türklük ve İslam-
lığı birleştirerek, Türk Dünyasını, İslam’ı bir ışıkla 
da aydınlatmıştır. Mehmet Akif eserlerinden de 
anlaşılacağı gibi, büyük bir Türk İslam şairidir. 
Ömrünü Türk İslam yaşantısı olarak yaşamış ve 
harcamıştır. Mekanı Cennet, ruhu şad olsun. 
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TÜRK İSLAM BİRLEŞKESİNDE 
MAREŞAL GAZİ 

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN YERİ 
VE KÜRESEL ETKİLERİ 

Bugün herkesin bildiği gibi Atatürk Türk tarihinde 
haklı olarak eşsiz bir yere sahiptir. Onun 57 yıllık öm-
ründe yaptığı işleri dünya tarihinde bu kadar kısa bir 
zamanda yapan bir devlet adamı görülmemiştir. Ata-
türk’ü bu kadar başarılı kılan özellikleri arasında devlet 
adamlığı, inkılapçılığı ve en üstün yanı da fikir adamı 
oluşudur. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğuşundan ölü-
müne kadar ki zaman diliminde dünyada askeri ve 
siyasi yönlerden çok hareketli bir zamandır. Doğduğu 
zaman Balkanlar çok karışıktır, Osmanlı aleyhtarlığı 
başlamış, milliyetçilik akımları başlamıştır. Gün olmaz 
ki Balkanlarda isyan olmasın, savaş olmasın, işte Ata-
türk’ün çocukluğu ve gençliği, okul hayatı böyle bir 
zaman içinde geçer. Onun gençliği ve karakterinin 
oluşmasında bu olayların etkilediğini söylemek müm-
kündür. Çocukluk ve gençlik yıllarını askeri okullarda 
eğitimini tamamlayan Atatürk, genç bir subay olarak 
Osmanlı Ordusuna katılır. Osmanlı Devleti ise, o za-
manlarda savaşlar ve isyanlarla boğuşmaktadır. Bu 
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genç subay kendini savaş ve isyanların içinde bulur ve 
kendisini de bu yönlerde geliştirerek, kendisine has bir 
karakter ve bir karizma oluşur. Bu karizma ve karakter 
oluşmasında askeri, siyasi, devlet adamlığı vasıfları 
en öndedir. Atatürk’ün doğumundan ölümüne kadar ki 
zaman dilimine baktığımızda, Balkan Savaşları, Bal-
kan İsyanları, I. Cihan Savaşı, dünyada tek adam pro-
filleri, II. Cihan Savaşının yaklaşması gibi olaylar mev-
cuttur. Gazi Mustafa Kemal hayatının her döneminde, 
kendisine verilen görevleri başarı ile bitirmiş, dünyanın 
ve insanlığın çok karışık bir zamanında yaşamış, böy-
le karışık bir zamanda Türk tarihinde, milletine çok 
büyük hizmetlerde bulunmuş, milli bir kahraman, bir 
asker ve bir siyaset adamıdır. Bundan dolayıdır da 
Atatürk’ü günümüz şartlarına göre ve konularının dı-
şında değerlendirmek yanlış olur. Onu Türk tarihinde 
nöbetini tam olarak tutmuş, tarihte haklı yerini almış, 
nöbetini de Türk gençliğine vukuatsız olarak devretmiş 
milli bir kahraman olarak görebiliriz. 

Atatürk, yapmış olduğu görev ve başarılarının so-
nunda dünyanın ve Osmanlı Devletinin durumlarını da 
göz önüne alarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını 
sağlamış, kendi fikir ve düşüncelerini, milleti ile payla-
şarak, konuşarak, danışarak bir birliktelik içinde haya-
ta geçirmiştir. Önce kurduğu Cumhuriyetin ilkelerini 
belirlemiş, siyasi parti kurarak da, çok partili demokra-
siye doğru ilerlemiştir. Zaten TBMM’ni kurarak İstiklal 
Savaşını, TBMM Hükümeti ile kazanmış böylece de 
demokrasiye fiilen geçilmiştir. 
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Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk en büyük ese-
rim dediği Türkiye Cumhuriyeti’ni de kurarak Türkiye 
Cumhuriyeti’nin, güvenliğini ve refahını onun içeride 
ve dışarıda güçlü saygın bir devlet haline getirmek 
içinde altı ilke ile de devletin temellerini daha da sağ-
lamlaştırarak ilelebet haline getirmiştir. 

Cumhuriyet ilkelerinden birincisi Cumhuriyetçi-
liktir. Bu ilkedeki esas olan halk hakimiyetine sağ-
lamak ve onun siyasi hayata fiilen katkısını ger-
çekleştirmektir. Burada halk kendi kendini yönete-
rek demokrasiyi işler hale getirecek ve böylece de 
Cumhuriyetçilik ilkesi gerçekleşmiş olacaktır. 

Cumhuriyet ilkelerinden ikincisi ise Milliyetçilik-
tir. Atatürk Milliyetçiliğinin temeli, ayrımcılığa 
düşmeden, çok çalışıp milletini, vatanını sevmek 
ve yükseltmektir. Burada temel öğelerde, vatan 
birliği, bayrak birliği, tarih birliği, din birliği, dil bir-
liği, kültür birliği, örf ve adet birliğidir. Bu milliyet-
çilik anlayışında ben şuyum, ben buyum yoktur. 
Biz vardır. Burada herkes birinci sınıf vatandaştır. 

Atatürk Milliyetçiliğinde, ayrımcılık yapmadan 
adam gibi vatanı için gelecekler doğru dürüst çok 
çok çalışmak anlamı vardır. 

Cumhuriyet ilkelerinden üçüncüsü Halkçılıktır. 
Atatürk Halkçılığı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları 
içinde yaşayan, geçmiş ve geleceğini bu vatana 
bağlamış tüm insanların demokratik kurallara uya-
rak birlikteliğidir. Atatürk için Halkçılık, sınıfsız ve 
imtiyazsız bir anlam taşır. Halkçılık tüm vatandaş-
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ların ruh ve vicdanından gelen birlikteliktir, diye 
düşünmek işin esasıdır. 

Cumhuriyetin dördüncü ilkesi Lâikliktir. Günü-
müzde Lâikliğin tanımı, genel olarak devlet işleri 
ile din işlerinin birbirine karıştırılmaması diye tarif 
ediliyor. Hukuki manada Lâiklik, devlet işlerinde 
din kuralları yerine, hukuk kurallarının geçerli ol-
masıdır diye de açıklanabilir. Lâiklik ilkesinde 
hoşgörü ile milli birlik ve beraberlik sağlanır, din 
ve inanç hürriyeti sağlanır, dini kurulların bozul-
ması önlenir, milli menfaatler korunur, dış müda-
haleler yapılamaz, Atatürk Lâiklik ilkesini benim-
serken, tavsiye ederken, İslam Dininin yüceliğine 
zarar gelmemesi için yüce dinimizin, siyasete, ti-
carete, menfaate, itibar teminine alet edilmemesi 
konularını düşünmüştür. 

Cumhuriyetin beşinci ilkesi ise Devletçiliktir. 
Devletçilik ilkesi ise devletin siyasi, askeri, eko-
nomik, psikososyal ve teknolojik olarak topyekûn 
güçlü olması esasını teşkil eder. Atatürk, milli ba-
ğımsızlığın ekonomik bağımsızlığa dayanması 
esasını da benimseyerek tavsiye etmiş, devletin ve 
ferdin birbirine karşı olmamasını, birbirini tamam-
lamasını öğütlemiştir. 

Cumhuriyetin altıncı ilkesi, İnkılâpçılıktır. Ata-
türk bu ilkeyi benimsemekle, kurduğu Cumhuriye-
tin ve fertlerinin yeniliklere, teknolojiye, ilim ve 
fenne, çağdaşlığa açık olmasını ve takip etmelerini 
öğütlemiştir. 
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Atatürk’e göre Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli 
kültür, kültür demek ise okumak, anlamak, göre-
bilmek, gördüğünden mana çıkarmak, zekayı ter-
biye etmek ve tüm millete has maddi ve manevi 
varlık ve değerlerin bütünüdür. Burada, Türkiye 
Cumhuriyetinin her vatandaşı Türk Milletinin asıl 
ve temel unsurudur. Binlerce yıllardan beri bir 
arada yaşayan Anadolu insanı bir bütündür. Her 
vatandaş tek vücudun bir parçası bir organı gibidir. 

Atatürk savaş meydanlarında kazanılan zaferleri, 
kafi görmemiş bağımsızlığı ve güvenliğini kazanan 
milletin gerçek refah ve mutluluğa sahip olabilmesi için 
hemen hemen her konuda, çok çok çalışmanın gerek-
tiğini vurgulayarak, esas kalkınmanın ise ekonomide 
ve ticarette olmasına işaret etmiştir. Çalışmalarda, 
esas yol göstericinin ise ilim ve fennin olduğunu, dün-
yada yeni gelişmeleri de yakın takip ederek, teknoloji 
ve medeniyette geri kalınmamasını da tüm vatandaş-
lara öğütlemiştir. Aziz Atatürk dürüstlük ve çalışkanlık 
düsturuna bağlı kalarak çalışmayan bir vatandaşın, laf 
olarak, konuşma olarak, memleketimizin gerçek sahibi 
olduğunu söylese bile, kimseyi inandıramayacağını 
üzerini vurgulayarak belirtmiştir. Her vatandaşın, özel-
likle de gençlerin, ecdadını tanıdıkça daha büyük işler 
yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır diyerek de, 
her vatandaşın, geçmişini, tarihini bilmesinde çok ya-
rar olduğunu ve bu işte büyük bir enerji olduğunu da 
herkese öğütlemiştir. 

Atatürk’e göre, Türkiye’nin takip ettiği ve ede-
ceği siyaset belirsiz ve keyfi olmamalıdır. Türki-
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ye’nin takip edeceği siyaset mutlaka ve mutlaka 
Türk Milletinin kabiliyet ve ihtiyacı ile mütenasip 
mantıki bir devlet siyaseti gütmeli ve milli sınırlar 
dahilinde egemenliğine dayanarak bağımsız olma-
lıdır. 

Atatürk “Dünyanın bize hürmet göstermesini is-
tiyorsak, evvela bizim kendi benliğimize ve mille-
timize bu hürmeti gösterelim bilelim ki kendi ben-
liğini bulamayan milletler başka milletlerin avıdır” 
diyerek de kendi kültürümüzün birlik ve beraberli-
ğimizin kendimizi tanımamızın, ecdadımızın ne 
yaptıklarının bilinmesinde çok büyük yararlar ol-
duğunu vurgulamıştır. 

Her zaman, çok ihtiyacımızın olduğu, milli birlik ve 
beraberliğimizin çok önemli olduğunu, Kemal Atatürk 
Türk Milletinin karakteri yüksektir, çalışkandır, zekidir 
diyerek, Yüce Milletimizin medeniyet yolunda ileriye 
doğru yürüyeceğini, elinde ve kafasında da taşıdığı 
müspet ilimler olmasının gerekliğini vurgulamıştır. 

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve bera-
berliğine çok önem vermiş “Diyarbakırlı, Vanlı, 
Erzurumlu, İstanbullu, Trakyalı, Makedonyalı hep 
bir ırkın evlatları, hep aynı cevherin damarlarıdır” 
diyerek birlikteliğimize çok önem vermiştir. 

Atatürk, “Ne Mutlu Türküm Diyene” diyerek de 
milli birlik ve beraberliğimizin önemini belirtmiştir. 
Ne Mutlu Türk Olana dememiştir. 

Sadece kendini, Türkiye Cumhuriyeti’ni bir ferdi 
olarak kabul edip ve bunu da samimi olarak his-
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seden, Cumhuriyetin kuruluşunda katkısı olan 
herkesi Türk olarak kabul etmiştir. Böylece de ay-
rımcılığı, asla kabul etmemiş ve öğütlememiştir. 
Atatürk dış politikayı da, milli sınırlarımız içinde, 
milli gücümüze dayanarak, içeride güçlü, dışarıda 
saygın bir konumda yürütmüş ve böyle yürütül-
mesini de tavsiye etmiştir. “Yurtta Sulh, Cihanda 
Sulh” sözleri ile de dış ve iç politikalarımızı formü-
lize ederek, gelecek nesillere de “Esas kudret da-
marlarındaki asil kanda mevcuttur” sözleri ile de 
kurduğu Cumhuriyeti ve yaptıklarını, önce C. Al-
lah’a sonrada “Gençliğe” emanet etmiştir. Ruhu 
şad olsun. 

Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk tarihin-
de, Türkleri motive eden en büyük lider özelliğine sa-
hip bir şahsiyettir. Onun az zamanda çok işler yaptık 
demesinde çok haklı olduğunu gösteren delillerin ba-
şında gelen yapılan işlerin bazılarını belirtirsek, işin 
çok başarılı ve hızlı olduğunu belirtmiş oluruz. Bunla-
rın başında, milli güç ve milli hakimiyete dayalı Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurulması, kadınlara seçme ve seçil-
me hakkının verilmesi, soyadı kanunun kabulü, eğitim 
ve öğretimin birleştirilmesi, Türk Dil ve Tarih Kurumla-
rının kurulması, güzel sanatların geliştirilmesi, Düyunu 
Umumiye’nin kaldırılması, kapitülasyonların kaldırıl-
ması, İş Bankası, Ticaret Bankası, Denizcilik Bankası, 
Emlak Bankası, Merkez Bankası (1930), Etibank ve 
Sümer Bank’larının kurulmaları, Alpullu Şeker, Nazilli 
Dokuma, Eskişehir Lokomotif, Tuzla Otomobil, Kayse-
ri Uçak, İstanbul Şişe Cam, daha birçok çimento, de-
mir-çelik fabrikalarının kurulmaları, Anayasa’nın kabu-
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lü (1921, 1924), daha burada sayılamayacak kadar 
kuruluş ve yeniliklerinin yapılmasını, Hatay’ın Anava-
tana katılması gibi nice işlerin yapılması, Aziz Ata-
türk’ün önderliğinde yapılmışlardır. Atatürk üç şeyde 
tartışmasız bir dehâ sahibidir. Bunlar, askerlik, dış 
politika, devlet adamlığıdır. 

Atatürk ve kadrosunun başarılı çalışmalarını, Mi-
sak-ı Millinin kabulünü, yeni kurulan Türkiye Cumhuri-
yeti’nin yaptıklarını kıskanan, başta İngiltere ve diğer 
batılı devletler, yeni Cumhuriyetin zayıflatılmasını, 
saygınlığının azaltılmasını, itibarının kaybolmasını, 
askeri gücünün zaafa uğramasını hedef alarak, Ana-
dolu’nun doğusu ve güneydoğusunda kardeşi kardeşe 
vurdurmanın yollarını arayarak, Şeyh Sait, Ağrı İsyan-
ları, Dersim İsyanı, Menemen Olayı gibi olayları tez-
gahlamışlar, ancak başarılı olamamışlardır. Daha son-
ra, yukarıdaki olaylardan sonra daha da ileri giderek, 
aynı dış mihraklar, Mareşal Gazi Mustafa Kemal Pa-
şa’ya suikastlar düzenlemişler, onlarda da başarılı 
olamamışlardır. Bunun üzerine Gazi “Benim naçiz vü-
cudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye 
Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır” sözleri ile de karar-
lılığını, cesaretini, metanetini, C. Allah’a inancını orta-
ya koymuştur. 

Oysaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kendisine sui-
kast düzenleyen, kurduğu Cumhuriyeti zaafa ve yenil-
giye uğratmak isteyen, Çanakkale ve Anadolu’da biz-
zat Türk Ordusu ile savaşan, başta İngiltere ve Fransa 
askerlerine ve ailelerine “Bu topraklarda kan döken 
kahramanlar, burada dost bir vatanın, milletin top-



 Mehmet Kaya 67 

 

rağında yatıyorsunuz, huzur içinde uyuyun, Meh-
metçikle yan yana ve koyun koyunasınız. Uzak 
diyarlardan, evlatlarını savaşa gönderen analar, 
göz yaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrı-
mızdadır. Onlar huzur içinde uyuyacaklardır. Onlar 
bu topraklarda can verdikten sonra, artık bizim 
evlatlarımız olmuşlardır” diyerek dünya tarihinde hiç 
görülmeyen bir duygu, büyük bir hoşgörü ve öğüt 
vermiştir. 

Türk Milleti, Ata’ya vefatından sonra, kendisine la-
yık olan bir anıt mezar yaptırmıştır. Anıtkabir’de on 
kule vardır. Her bir kula Atatürk’ün özelliklerini ve yap-
tıklarını belirtmektedir. Bu kuleler, Misak-ı Milli Kulesi, 
İstiklal Kulesi, Hürriyet Kulesi, Mehmetçik Kulesi, Za-
fer Kulesi, Barış Kulesi, 23 Nisan Kulesi, İnkılap Kule-
si, Cumhuriyet Kulesi, Müdafaa-i Hukuk Kuleleridir. 
Resmi ziyaret ve törenlerde ziyaret yeri ve mesaj 
yazma yeri Misak-ı Milli Kulesidir. 

Atatürk Türk Milletine şu motivasyonları yapmıştır. 
O dahi olarak doğmuş, şartları ve zamanı en iyi şekil-
de kullanarak, asırlardan gelen Türk kültürünü bir ara-
ya toplamış, düşüncelerini tutarlı, dengeli ve uygula-
nabilir olarak Türk Milletinin hizmetine sunmuş ve böy-
lece de bir güven bir moral kaynağı olmuştur. Yine 
Türk Milletinin, hürriyet içinde bağımsız yaşamasını, 
birlik ve beraberlik içinde olması gerekliliğini öğütle-
miştir. Yaptığı bütün işlerde, milleti kaynak olarak, mil-
leti her zaman yüceltmiş, kendisinin de gücünü Millet-
ten aldığını belirterek, Milletin güç kaynağı olduğunu, 
Millete hatırlatmıştır. Sosyal hayatımızın, milletimizin 
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esas kaynağı kadınlarımızdır, diyerek, kadınlarımızın 
eğitimli, bilgili, cesaretli ve faziletli olmalarını tavsiye 
etmiş, ve büyük bir motivasyon kaynağı olmuştur. 
“Toplumun esas unsuru köylüdür, Cumhuriyetin esas 
unsuru ise kültürdür” diyerek de milli kültürümüzün 
önemini vurgulamıştır. Gazi Mustafa Kemal Paşa, 
yaptığı bütün işlerin ve başarılarının kaynağının Millet 
olduğunu, Millete yetenek ve ihtiyaç belirtmekten baş-
ka bir şey yapmadığını söyleyerek, büyük bir motivas-
yon yapmıştır. 

Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hakkında 
günlerce konuşsak, ciltlerce kitap yazsak, nitekim 
yazılmıştır da, yinede az olduğunu söyleyebiliriz. 
Atatürk, büyük bir asker, büyük bir siyaset ve dev-
let adamıdır. O tüm dünyada mazlum milletlere 
ilham kaynağı olmuş, hemen hemen yüzde doksan 
sekizinin Müslüman olduğu Türkiye Cumhuriye-
ti’ni kurmuş, ilkelerini belirlemiş, Türklüğe ve İs-
lamlığa en büyük hizmetlerini yapmıştır ve sonuç 
olarak da, Atatürk Türk-İslam Birleşkesinde bir 
temel taş olarak yerini almış, küresel etkisini gös-
termiş, Türk Tarihi içindeki nöbet-i silsilesini en iyi 
şekilde tutmuş, nöbetini vukuatsız olarak da, şan-
la, şerefle kendinden sonrakilere, devir, teslim et-
miş, bir asker, bir siyaset ve devlet adamı olan, 
milli bir Türk kahramanıdır. Mekanı Cennet, ruhu 
şad olsun. 
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ÖNSÖZ 

İçinde bulunduğumuz çağda dünya, sanayileşme 
ve sosyal değişme olgusu nedeniyle büyük çapta bir 
hareketlilik süreci yaşamaktadır. Yaşanan bu süreç, 
öncelikle batı dünyasında yaşanmakla birlikte, dayan-
dığı ideolojilerin özellikleri nedeni ile evrensel bir nite-
lik taşımaktadırlar. Bütün dünyada etkisini gösteren 
modernleşme hem sosyoekonomik hem de kültürel 
yönden bir hayli sarsıntılara ve değişimlere yol açmak-
tadır. 

Toplumsal yapının manevi unsurları, maddi unsur-
ları kadar süratli değişmezler. Bu değişim hızındaki 
farklılık iç çatışmalara sebep olabilir. Bu durumda en 
önemli sorun, sosyal bütünleşme milli birlik ve bera-
berliktedir. 

Türkiye’de sosyal bütünleşme, maddi, manevi, kül-
türel unsurların bir araya gelmesi ve birbirini tamam-
lamasıyla olmalıdır. Bugün Türkiye’de sosyal ve siya-
sal haritaya bakacak olursak milli birlik ve beraberliğe 
her zamankinden daha çok ihtiyacımızın olduğunu 
görürüz. 

Bugün Anadolu insanı dış tahriklerden dolayı, bö-
lünme parçalanma tehlikesi ile karşı karşıya gelmiştir. 
Dünya şartlarında değişen dengelerle beraber, her 
alanda yeniden yapılanma ihtiyacı söz konusudur. 

Değişen dengelere göre, ülkemizin bulunduğu coğ-
rafyanın jeofizik ve stratejik konumuyla ilgili olarak 
jeopolitik rolü çok büyük önem arz etmektedir. Sovyet-
ler Birliği’nin çöküşü, Ortadoğu’daki olaylar sebebiyle 
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bugün, Türkiye Ortadoğu ülkelerinin ve Türk Dünyası-
nın önderi durumuna gelmiştir. 

Türkiye’nin üstlendiği yeni misyonun farkına varan 
düşmanlar, Türkiye’nin aleyhine yeni oyunlar tezgah-
lamaktadırlar. Türkiye Cumhuriyeti, Selçuklu ve Os-
manlı Devletinin kültürel yönünden bir devamı olarak, 
gelişmiş kültür coğrafyasında, yaşayan bütün insanları 
bir araya toplamıştır. 

Bugün, Ortadoğu’da, Kafkaslarda, Orta-Asya’da, 
Balkanlardaki olaylara bakınca Türkiye’nin ve Anadolu 
insanının önemi açıkça görülmektedir. 

Tüm vatandaşlarımızın hazırlanan tezgahlara karşı 
birlik ve beraberliklerini korumaları, bölgemizde ve 
dünyamızda saygın bir yer almaları istenen bir du-
rumdur. Bugün tüm dünyanın hasretini çektiği huzur 
refah, barış, güvenlik, sevgi, saygı, hoşgörü, fedakar-
lık, şefkat, merhamet, yardımlaşma ve dayanışma tüm 
Anadolu insanının ideali olmalıdır. 

Sayın okuyucularım kitap içindeki konulara ait kısa 
fikir ve düşüncelerimi daha sonra da yazmaya ve an-
latmaya devam edeceğim. Bu kitabın yazılmasında 
emeği geçen, fikir ve düşünceleri ile katkıda bulunan 
herkese teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Ayrıca bu ciltte 
çevre, dağlar, akarsular, ağaçlar, su ve denizler gibi 
beşeri düşüncelere ait sunumlarda yazdım, herhangi 
bir hatam olmuşsa bağışlanacağımı ummaktayım. 

Sevgilerimi ve Saygılarımı Sunarım. 

Prof. Dr. Mehmet KAYA  
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İNSAN VE MANEVİYAT 

Yeryüzündeki canlı mahlukata baktığımız zaman 
belli bir ölçü dahilinde yaratıldıklarını görürüz. Kolları-
mız, ellerimiz, parmaklarımız simetrik bir ölçü dahilin-
de yaratılmışlardır. Aynı şekilde kulaklarımız, gözleri-
miz, dişlerimiz, beyin yarım küreleri eşit ve bir ölçü 
dahilinde yaratılmışlardır. Bunların hepsi insanın bir 
ölçü içinde yaratıldığının kanıtıdır. 

İnsan vücudunu biyolojik olarak incelediğimiz za-
man çok ince hesaplamaların olduğunu görürüz. Ayak 
tabanı ile diz kapağı, göbek, omuz başı ve başın tam 
tepesinden yere paralel olarak geçen çizgiler arasın-
da, kesin ve adeta inceden inceye hesaplanmış ma-
tematiksel ölçüler olduğu anlaşılmıştır. Yine, baş insan 
vücudunun 1/6’sını teşkil eder. Başı biraz büyük olan 
birisi, ölçünün dışına çıktığı zaman hemen dikkatimizi 
çeker. 

İnsan vücudunun % 60’ı sudur, yeryüzünün de % 
60’ı sudur. İnsan ile dünyanın oranı bir birinin aynısı-
dır. İnsan vücudunda organik bileşikler olan yağların, 
proteinlerin karbonhidratların yapıları farklı olsa bile 
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temel elemanları aynıdır. Bu elemanlar ise karbon, 
hidrojen, oksijen ve azottur. Bu maddeler yeryüzünde 
ve atmosferde ne oranda ise insan vücudunda da aynı 
orandadırlar. 

İnsan vücudu aynı bir kimya laboratuvarı gibidir. 
Vücudumuzda temel element olan sodyum ve klor, 
kalsiyum, potasyum, fosfor, kükürt, demir, bakır, iyot, 
çinko olmazsa vücudumuz olmaz. Bu kimyasal ele-
mentler toprakta da vardır. Yani insan yeryüzünün 
küçük bir örneği, bir numunesidir. Yukarıdaki kimyasal 
elementler insan vücudunda belirli ölçülerde belirli 
gramlardadır. Bunlar gramlarla, bazıları ise mikrog-
ramlarla ölçülürler. Çok az miktarda olan bir element 
olmasa veya daha da az olsa vücudumuzda ciddi has-
talıklar oluşur. Demir noksan olsa kansızlık, çinko 
noksan olsa saç dökülmesinin olduğu gibi. 

İnsanın et, kemik, kan gibi sadece maddi özellikleri 
olan bir yaratık olmadığını hepimiz biliyoruz. İnsanın 
fiziki yapısının yanında bir de ruh, akıl, hafıza, zeka 
huy gibi manevi teçhizatları vardır. İnsanın manevi 
yönü fiziki yönünden çok daha önemlidir. 

Akılsız bir insanın, bütün organları yerinde olsa bile, 
ne kadar eksik sayılacağını hepimiz bilmekteyiz. İnsan 
şefkat, sevgi, edebi yaşama arzusu gibi manevi dona-
tımları ezelden ebede kadar uzanmıştır.  

Yukarıda bahis konusu olan elementler insan vücu-
dunda maddi yönden çok önemlidirler, yaşamın belirli 
bir sıhhat içinde devamını sağlarlar. Diyelim ki 70 
kg’lık bir insanda 35-40 litre su, 20-25 kg. et, 1-2 kg 
kalsiyum, bir çivi yapılacak kadar demir, 1-2 kg yağ 
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şeker, serbest protein var diyelim, bunların hepsini bir 
markete gidersek bugünkü fiyatla az bir para ile alırız. 

Aynı insan manevi donatımı ile birlikte düşünülürse 
dünyaya lider, bir ülkeye başbakan, cumhurbaşkanı, 
olabilmektedir. Manevi donatımla, teçhizatlanmış bir 
insanın değerini maddi ölçülerle değerlendirmek 
mümkün değildir. 

İnsanların yaptıkları için de, maddenin kıymeti ile 
sanatın kıymeti ayrı ayrıdır. Bazen oluyor ki beş ku-
ruşluk demir parçasında beş bin liralık sanat bulunu-
yor. Bazen de maddi değeri 5-10 lirayı geçmeyen bir 
madde antika değer olarak milyon veya milyarlarca 
değer taşıyor. İnsan da Allah’ın sanatsal bir yaratığı-
dır.  

İnsanın maddî yapısı belki bir derece basit. Ancak o 
maddelerden göz, kulak, beyin, böbrek, kalp gibi or-
ganlar yaratılınca Allah’ın sanatı insan vücuduna işle-
nirse insanın kıymeti binlerce misli artar. İnsanda olan 
bir organın bütün hayvanlarda oluşu, o organın ihtiya-
cını hafifletmez, daha da artırır. 

İnsanoğlunun aklının olması, hayvanlarla arasında-
ki belki en önemli farktır. Hiçbir hayvanın düşünme, 
muhakeme, hesap yapma, kitap yazma gibi bir mese-
lesi yoktur. Bu gibi melekeler insana mahsustur. Can-
lılar arasında en kıymetli varlık insandır. En gelişmiş 
beyin, beyincik ve en mükemmel sinir sistemi insanda 
bulunmaktadır. Yine en gelişmiş kalp, yine insanlarda 
mevcuttur. Yalnız şu kadar fark var ki hayvanların 
kendine mahsus olan bir faaliyeti ile alakalı belli bir 
organı daha ziyade gelişmiştir. Köpeklerde koku alma 
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hissi daha çok gelişmiştir. Kedilerde karanlıkta görme 
durumu mevcuttur. Bazı kuşlarda ise denge hissi daha 
gelişmiştir. 

İnsanın içindeki bu kabiliyetler insanı o derece kıy-
metlendirmiştir ki insanın bir tek ferdi diğer yaratıkların 
bir türü gibidir. İnsanda, fikir, akıl, ruh, maneviyat teç-
hizatları insana devamlılık ve mükemmeliyetlik kazan-
dırmıştır. İnsan aklı ile geçmişe ve istikbale gidebil-
mektedir. Şu andaki hadiselerden lezzet ve elem ol-
duğu gibi, geçmiş ve gelecekten de sevinç ve üzüntü 
duyabilmektedir. İnsanoğlu diğer canlılara geniş bir 
şuurla bakabilmekte, şuuru ile her şeyi anlayabilmek-
tedir. Bu bakımdan insanın manevî terakkisi de çizi-
lememektedir. Hayvanlar etrafına genel bir çerçeve-
den bakmamakta, belli bir sınırı geçememektedir.  

İnsan, Allah tarafından maddî olarak yaratılarak 
manevî olarak da teçhizatlandırılmıştır. Önemli olan 
yanı, teçhizat kısmındadır. İnsanın temel özelliklerinin 
bütün insanlarda aynı olduğunu görürüz. Buna göre 
her insanda iki el, iki ayak, iki göz, iki kulak, bir kalp, 
iki akciğer gibi organlar sayı ve yer olarak aynıdır. İn-
sandaki organların dağılımı ve sayılarını düşündüğü-
müz zaman, yaratıcının da bir olduğu sonucuna varı-
rız. 

İşte insanların bu özelliklerinden dolayıdır ki tıp ilmi 
ortaya çıkmıştır. Eğer insan organları aynı yerde ve 
aynı sayıda olmasa idi bir cerrahın eğitimi güç olacak, 
ameliyatlarda çok karışıklıklar olacaktı. 

Her insan, diğer insanlara temel çerçevede benzer; 
ancak her insan yine, sadece kendisine mahsus olan 
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ayrı ayrı özelliklerle de donatılmıştır. Buna göre her 
insanın yüzü ve parmak izi kendisine mahsustur. 

Düşünelim ki bütün insanlar birbirinin aynısı, bede-
nen ve ruhen birbirine benziyor, insanlardan birisi de 
bir suç işledi, hukuki olarak kimin suçlu, kimin suçsuz 
anlamamız çok güç olurdu. Bir insan suç işler insanla-
rın arasına karışırdı biz de onu bulamazdık. Böylece 
hukukun muhafazası mümkün olmazdı. 

Allah, her insana farklı yüz verirken, Hz. Adem’den 
bu yana bütün yüzleri bilmiş olması gerekir. Eğer bil-
memiş olsaydı, insanların yüzleri bir birine benzerdi. 
Eskileri bilindiği için yenileri farklı yaratılmıştır. 

Her bir insan farklı yaratılmış olması yanında ma-
nevî olarak da farklı yaratılmışlardır. Buna göre huy, 
karakter, akıl, zeka, kabiliyet, istidat gibi manevi özel-
likler her insanda farklı farklıdır. Netice olarak her in-
san ayrı bir kitaptır, eşi olmayan ayrı bir eserdir. 
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SAYGI 

Saygı; fertlerin birbirine karşı olan sevgisinden, bir-
birine karşı hak ve ödevlerini bilmekten oluşan top-
lumsal bir kavramdır. Fertlerin birbirine karşı saygıları 
olabileceği gibi milletlerin ve devletlerin de birbirlerine 
karşı saygılı olmaları insanlığın huzuru ve dünya ni-
zamı için önemli bir unsurdur. İnsan toplulukları köken 
olarak, din, dil ve renk olarak birbirinden ayrı olabilir-
ler. Fakat insan olmaları nedeni ile de diğer canlılar 
aleminden ayrılırlar, sonuçta insan ve insanlık kavramı 
içinde birleşirler. İnsan toplulukları, bazı farklılıkları 
üstün birer vasıf sayarak veya bazı imkansızlıkları bir 
noksanlık sayarak bir mücadele içine girmeleri insan-
lık adına üzücü davranışların olmasına neden olur. 
Farklı olan insan topluluklarının demokratik kurallar 
içinde ilerlemeleri, sorunlarını saygı kuralları içinde 
halletmeleri insanlık adına sevindirici davranışlardır. 

Toplumsal saygıyı kaybetmek topluluklarda iç geri-
limi artırır, toplumsal olarak sinirleri bozar, neticede 
öfkeleniriz. Toplumsal sorunlarda fertler,  farklı top-
lumlar ve devletler sorunlarını karşılıklı diyalog içinde 
çözmeye çalışmalıdırlar, aksi halde toplumu heyecanlı 
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ve hadiseli günler bekler. Fakat şunu unutmamak ge-
rekir ki tüm insanlık aynı gemide yolculuk etmektedir. 
Ufukların arkasında hedef, geminin rotası ne kadar 
başka olursa olsun, aynıdır. Bu rota üzerinde düşün-
celerimiz başka başka olabilir. Kimimiz kuzeyden, ki-
mimiz güneyden, kimimiz doğudan ve kimimiz de ba-
tıdan geleceğe varmanın daha kolay olacağını düşü-
nebiliriz. Fakat gemiyi yolundan alıkoymaya veya için-
de bizimle beraber bulunanlara sırf bizden başka dü-
şünüyorlar diye kızmaya, onlardan nefret etmeye, tah-
kir etmeye hakkımız olmasa gerektir. Oysaki bir gün 
insanlık gemisi uzun yolculuğun sonuna varacaktır. 
Hatasını anlayan insanlık gemiyi tamire, daha uzun 
yolculuk için gemiyi boyamaya, makinalarını yağlama-
ya çalışacaktır. İşte bunu insanlar; ancak ve ancak 
beraberce ve karşılıklı sevgi ve saygı ile yapabilirler. 

Toplumsal saygının önemini belirleyen birçok görüş 
ve vecizeler mevcuttur. 

Hz. Muhammed “Nefsiniz için sevdiğiniz şeyi, 
kardeşiniz için de sevmedikçe, mümin olamazsı-
nız.” der. 

Buda “Sana acı veren şeyle başkalarını incitme.” 
der. 

Tevrat “Sana ıstırap veren şeyi başkalarına 
yapma.” der. 

Hz. İsa “İnsanların senin için yapmalarını istedi-
ğin her şeyi sade onlar için yap.” der. 

Anlaşıldığı gibi esas olan şey fertlerin millet ve dev-
letlerin karşılıklı sevgi ve saygılarıdır. Toplumsal sevgi 
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ve saygı, huzurun, barışın tek temelidir. İnsanlığı hu-
zura götürecek tek unsur toplumsal saygıdır. İnsanlık 
olarak şuuraltı korkularımızı, nefret, kin ve kıskançlık-
larımızı yenmeyi insanları, insanlara rağmen sevmeyi 
öğrenmeliyiz. Bu kolay bir şey değildir. Eğer kolay ol-
saydı, bütün dinler, bilge insanlar ve filozoflar bunu 
vaaz etmezdi. 

Tarihte birçok diktatör, birçok rejim zorla insanları 
birbirinden ayırmaya, bazen de birleştirmeye çalıştılar. 
İlk anlarda başarı da sağladılar fakat daha sonra in-
sanlık sevgisi ve saygısı karşısında eriyip gittiler ve 
dahası da kötü anılarla insanlığı kahrettiler. Ümit ede-
riz ki toplumlar, tüm uluslar ve tüm insanlık gerçek 
saygıyı duyarlar ve tadarlar. 

Fertlerin kendisine yapılmasını istemediği şeyleri 
başkalarına da yapılmasını istemeyeceği düşünce-
sinden hareket edersek, dünyamızdaki ulusların da 
diğer uluslara saygı duymaları dünya barışı için temel 
teşkil eder. Yeter ki karşılıklı saygı ve sevgi içinde 
barış içinde olalım. Yurtta barış içinde olalım, dünyada 
insanlık için barışa katkıda bulunalım.  
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TÜRK-ARAP İLİŞKİLERİ 
– I – 

Hz. Muhammed’in (SAV) vefatından kısa bir süre 
sonra İslâm yöneticileri arasında fikir ayrılıkları baş 
gösterdi. Seçilen halifeler arasında mücadeleler baş-
ladı. Hz. Muhammed’in amcasının oğlu ve damadı 
olan 4. Halife Hz. Ali, önce makamından çeşitli oyun-
larla alındı, daha sonra da öldürüldü. Bundan sonra 
İslâm’da bölünmeler daha da hızlandı. Bu bölünme, 
çoğunluğu meydana getiren ve ilk üç halifeyi (Hz. 
Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman) kabul edenlere sün-
niler, Hz. Ali’nin gerçek halife olduğuna inananlara da 
Şii denmek suretiyle iki mezhep ortaya çıktı. Hz. Mu-
hammed’in (SAV) ölümünden 30 yıl sonra Mekkeli, 
Kureyş kabilesinden Emevi ailesi hilafeti ele geçirdi ve 
merkezi Şam olan Emevi Devletini kurdu. 

Emeviler 611-1031 yılları arasında İslâm dünyasına 
egemen olmuşlardı. Bu süre içinde de ikiye ayrılmış-
lar, doğu Emevilerine Suriye veya Şam Emevileri, ba-
tıdakine ise Kurtuba ve Endülüs Emevileri denmiştir.  

Suriye Emevi’leri 90 yıl, Endülüs Emevi’leri İspan-
ya’da 284 yıl egemen olmuşlardır. 

Suriye Emevi’leri Kureyş soyundan Muaviye tara-
fından güçlendirilmiştir. 
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Muaviye Hz. Ali’nin öldürülmesinden sonra 20 yıl tek 
başına Suriye Emevi’lerinin başına geçerek kuvvetli bir 
devlet örgütü meydana getirdi. Muaviye zamanında 
Arap ve İslam orduları Anadolu’da Erzurum’a, doğuda 
Afganistan içlerine ve Semerkant’a kadar ilerleyerek 
Türklerle yakın temasa geçmişlerdir. Batıda ise İstan-
bul kuşatılmış, Girit ve Kıbrıs alınmıştır. 

Emevi hükümdarlarından Velid II ve Yezid IV’ün ha-
taları sonunda İslâm Dünyasında yeniden hoşnutsuz-
luklar başlamıştır. Bu dönemde Ebu Müslim Emevi 
ordularını ardı, ardına yenilgiye uğratarak Irak’ı ele 
geçirip Küfe’de Hz. Muhammed’in  (SAV) soyundan 
olan Haşimilerin, yani Abbasilerin hilafetini kurmuştur. 

Abbasiler 750-1258 yılları arasında Irak’ta, 1261-
1517 yılları arasında da Mısır’da hüküm sürmüşlerdir. 
Irak Abbasilerini de Yavuz Sultan Selim 1517’de orta-
dan kaldırmışlardır.  

Emeviler zamanında Araplar İran’ı alarak Mavera-
ünnehir’e dayanmışlar ve Türklerle temasa geçmişler-
di.  

Hz. Muhammed (SAV) zamanında Türk-İslâm te-
masları başlamış, birbirlerinden haberdar olmuşlardı. 
Bundan dolayı da Hz. Muhammed  (SAV), “Türkler 
sizlere dokunmadıkça sizler de onlara dokunmayınız” 
hadisini söylemişlerdir. 

Emeviler Müslüman Arap ırkına yaptıkları zulümleri 
ile olduğu kadar, İslâm’ın eşitlik kurallarına aykırı tu-
tumları ile de tüm Müslümanların nefretini kazanmış-
lardı. Koyu bir Arap Milliyetçiliği takip eden Emevi’ler 
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diğer Müslüman kavimleri Arapların kölesi olarak gö-
rüyorlardı. Esasında İslâmi görüş ve düşüncesinden 
uzak olan bu düşünce tarzına Türkler, İranlılar ve di-
ğer Arap olmayan Müslümanlar iyi bakmıyorlardı.  

Türklerin İslâm düşüncesiyle karşılaşmaları sıkı 
komşuluk, ticari ve kültürel ilişkiler sayesinde İslâm 
Dini Türkler arasında hızla yayılmıştır. Özellikle Abba-
siler döneminde Türkler, büyük gruplar halinde İslâm 
dinine geçmişlerdir. Türklerin İslâmlaşması ile Türkler-
de düşünce, felsefe kültür ve sosyal davranışlarda 
büyük değişiklikler olmuştur. 

Daha sonra 1517’de Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı 
alması son Abbasi halifesinden Halifeliği Osmanlı’ya 
devretmesiyle Türklerle Araplar arasında yönetimde, 
kaderde, tam bir bağlılık ve beraberlik başlamıştır. 

Araplar Osmanlı yönetiminde daima saygı görmüş-
lerdir. Türkler Peygamberlerinin ırkını “Kavmi Necip” 
olarak saymışlardır. 

Yavuz Sultan Selim İslâm’da birliğin önemini şu 
sözleri ile vurgulamıştır.  

“İç ve dış karıştırıcılara karşı Müslümanların bir-
lik ve beraberlik içinde olması beni her zaman 
memnun edecektir. Müslümanlar arasındaki ayrılık 
ve anlaşmazlıklar da beni mezarımda bile dertlen-
direcektir.” diyen Yavuz Sultan Selim, İslâm ülkeleri 
arasındaki birliğin asırlarca önce önemini belirterek 
işaret etmiştir. 
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TÜRK–ARAP İLİŞKİLERİ VE RUSYA 
– II – 

Arap ülkelerinin Osmanlı sınırları içerisine girmesiy-
le, Arap Öğretim sistemi de Osmanlı Öğretim sistemini 
geniş ölçüde etkilemiştir.  

Araplar 1517-1746 arası, 229 yıl, Osmanlı idaresin-
de çok rahat bir dönem geçirdiler. Bu zaman içinde 
bazı ufak tefek mezhep çatışmaları olmuş ise de an-
cak Türk-Arap ilişkilerini fazla etkilememiştir. 

1700’lerden sonra kuzeyde kuvvetlenen Rus Çarlığı 
Osmanlıyı hem kuzeyden, hem de güneyden sıkıştıra-
rak Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkmak istemişti. Ku-
zeydeki baskılar bizzat Rus Ordularının Osmanlı ile 
savaşmak, taciz etmek, yeni üstünlükler ve tavizler 
almak, toprak almak şeklinde olmuştur. Güneyde ise 
Rusların, Arapları Türkler aleyhine kışkırtmaları şek-
linde olmuştur.  

Rusların güneydeki kışkırtma ve çalışmaları 1768 
yılında Ruslarla yapılan savaş sırasında, idari alanda 
da sarsıntı geçiren Osmanlı İmparatorluğu geniş sınır-
larında ihanetlerle karşılaştı. Bu ihanetler Rusların ve 
Avrupalıların kışkırtmaları sonucu Arap Yarımada-
sı’ndan da geldi. Başta Mısır Sultanlığını ilan eden Cin 
Ali Bey olmak üzere Şeyh Ömer Ül Zahir ayaklandılar. 
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Mekke Şerifi Abdullah ise Cin Ali’yi “Sultan Ül Mısır 
Vel Bahreyn” ilan etti. Arap Yarımadası’ndaki ayak-
lanmalara Akdeniz’deki Rus Amirali Aleksi Orlof yar-
dım etti. Daha sonra ayaklananlar Mısır’da İskenderi-
ye Limanı’nı Suriye’ye Beyrut ve Sayda Limanları’nı 
Rus Ordusuna teslim ettiler. Böylece Rusya Osmanlı 
İmparatorluğu’nu Kuzeyden ve Güneyden, içten ve 
dıştan yıkmak için zorluyordu. Bu sırada Osmanlı Pa-
dişahı I. Abdülhamid (1725-1789) idi. I. Abdülhamit, 
ihanetler, ayrılıklar, bozgunluklar içinde geçen 15 yıllık 
saltanatını Kırım Hanlığı’nın tamamen elden çıkması, 
Özi Kalesi’nin düşman eline geçmesi, haberinin acısı 
ile felç oldu ve hayata gözlerini bu acı ile kapadı.  

Daha sonra III. Selim (1789-1808) Osmanlı Padi-
şahı oldu. III. Selim iç ihanetler, gafletler, kişisel çıkar-
larla mücadele etti. Dışarıda ise Avusturya-
Macaristan, Rusya ve Fransa ile savaşlar devam etti. 
Rusya ve Avrupa bir yandan Osmanlı ile savaşırken 
diğer taraftan da Araplarla Türklerin arasının açılması 
için İslâmi düşüncede ayrılıklar yaratmaya çalışıyordu. 
Bunda da başarı sağlayacaktı.  

Rus ve Avrupa’nın etkileri ile 1745’de Arabistan Ya-
rımadası’nda Vehhabi Mezhebi kabul edildi ve taraftar 
buldu. 

Arapların saf din kardeşliği böylece bozulmaya baş-
lamış, her şey Türklerin aleyhine gelişiyordu. İstan-
bul’daki medrese çalışmaları Araplara etkili olamıyor-
du. 1803’de Suud İbni Abdülaziz, Mekke’yi daha sonra 
da Medine’yi teslim aldı. Bu ara türbeleri, Peygambe-
rimizin Mezarı hariç her yeri hasara uğrattı. Osmanlı 



14 Temel Düşünceler 2 

 

Padişahının ismini hutbeden çıkardı. Mekke ve Medi-
ne’ye Vehhabi kadılar atadı.  

Arap Yarımadası’ndaki Vehhabi ayaklanması, Türk-
Arap ilişkilerini zor duruma düşürmüştü. Bu sırada 
padişah olan II. Mahmut, Mısır Valisi Mehmet Ali Pa-
şa’yı bu ayaklanmanın durdurulması için görevlendir-
miştir. Mehmet Ali Paşa’nın oğlu Tosun Paşa, Arabis-
tan Yarımadası’na giderek uzun mücadelelerden son-
ra Mekke ve Medine’yi Vehhabi ayaklanmasından kur-
tarmıştır. 

Vehhabi ayaklanmasına katılan isyancılar İstan-
bul’a gönderilerek, İstanbul’da idam edilmişlerdir. İs-
tanbul’da Vehhabi mezhep ileri gelenlerinin idamı 
Türk-Arap ilişkilerinin gerginleşmesine sebep olmuş-
tur. Burada Mehmet Ali Paşa’nın Türk-Arap gerginli-
ğinden faydalanma düşüncesi yatmaktadır. Nitekim de 
öyle olmuştur. A. Ali Paşa’nın Anadolu ve İstanbul’a 
yürümesinde, Arapların çok desteği olmuş ve hatta 
asker olarak da katılmışlardır.  

Osmanlının temel politikası İslamcılık idi, Ümmet 
Ülküsü temel görüş olmuştu, Türklüğe özgü hoşgörü 
ile kucaklaşınca da Türk-Arap Kardeşliği ve dostluğu 
ortaya çıkmıştı. 

Türk-Arap dostluğunun bozulmasında; Rusya ile 
Avrupa’nın menfi çalışmalarının rolü çok büyüktür. 
Buna misalde Şam’da ele geçirilen Fransız Konsolos-
luğunun gizli belgeleri önemli bir kaynaktır. Fransa, 
Şam Konsolosluğunun belgesinde; Arapların yaşadığı 
bütün bölgeler coğrafi olarak, sosyolojik olarak mez-
hep olarak incelenmiş, haritalanmış ve Osmanlı İmpa-
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ratorluğu’ndan ayrılma gerekçe ve taktikleri planlan-
mıştı. Bütün faaliyetler, Arap bölgelerinde ve İstan-
bul’da gösterilmiştir.  

Avrupa ve Rusya bu dönemlerde Arapların yaşadı-
ğı yerlerde petrol olduğunu tespit etmişlerdi. İleriki dö-
nemde petrolün çok önemli olacağını kendilerinin de 
buna çok ihtiyaç duyacaklarını biliyorlardı. Bu dönem-
de petrolün değerini tam bilemeyen Osmanlı’dan Arap 
bölgelerini, petrolün önemini belirtmeden ayırmak ge-
rekti. Daha sonra planladıkları gibi de ayırmışlardır. 

 Türkler yüzyıllarca İslamiyet’in bayraktarlığını 
yapmışlardır. Üstelik Araplara üstün ırk payesi veril-
miştir. Anadolu bakımsız kalırken Arap bölgelerine 
daha çok hizmet götürülmüştür. Araplar daha sonra 
Türklerin ölüm kalım savaşlarını da desteklememiş-
lerdi. Bunda Arapları suçlamakta doğru değildir.  

İngiltere, Fransa, Rusya; Arapları kendi hedefleri 
doğrultusunda yönlendirerek, Türk düşmanlığı oluş-
turmuşlardır.  

Türk-Arap ilişkilerinin bozulması İslâm’ın, Türklerin, 
Arapların ve Hıristiyanlığın hatta bütün insanlığın, aley-
hine olmuştur. 

Türk-Arap dostluğunun Ortadoğu’ya tüm dünyaya 
yararı vardır. Hz. Muhammed’in  (SAV) insanlık  ale-
mine gösterdiği, İslâm’da mevcut olan ilim, medeniyet 
ve insan hakları ile renklerin ve cinslerin ayrılmamaları 
gibi temel kavramlar ışığında tekrar eskisinden de 
kuvvetli bir dostluk için çalışalım. 
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TÜRK-ARAP İLİŞKİLERİ 
– III – 

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u İslâm’ın merkezi 
yapmak isterken, batıda Papalığı ve Roma’yı alıp 
dünya birliği kurmak istiyordu. Fatih’in zehirlenerek 
öldürülmesinden sonra yerine geçen oğlu II. Beyazıd 
zamanında önemli sefer ve zaferlere rağmen bir du-
raklama oldu. Daha sonra babasının icraatından 
memnun olmayan Yavuz Sultan Selim babasını devi-
rerek yerine geçti, daha sonra da İran’da Şah İsmail’i, 
Mısır’da Memlükleri yenerek Asya ve Afrika’da Os-
manlı sınırlarını genişletti. 

Osmanlı idaresi hiçbir zaman Milliyetler tezadına, 
din ve mezhep mücadelelerine fırsat vermemiştir. Bu 
ahengi ile Osmanlılar yalnız eski imparatorlukların 
değil hürriyet, demokrasi ve bütün insanlık fikirlerinin 
yaygın bulunduğu modern çağ imparatorluklarından 
da daha ileri ve emsalsiz bir düzenin sahibi idiler. Os-
manlı İmparatorluğu siyasal istikrar, dinler arası ahenk 
ve sosyal adaleti ile diğer bütün devletlerden daha 
üstün bir yapıya sahipti. Bu nedenle emperyalist dev-
letlerin saldırılarına ve tahriklerine kadar, içindeki ya-
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bancı unsurların isyan ve bağımsızlık hareketleri söz 
konusu olmamıştır. 

Türklerle Araplar arasındaki anlaşmazlıklar olma-
mış değildi. Ancak bu anlaşmazlıklar, kayda değer 
değillerdi. Bu küçük anlaşmazlıklar İslam Topluluğu 
içinde bir arada yaşamanın getirdiği yakınlığı bir vu-
ruşta koparamazdı. Arap ülkelerine İstanbul’dan gön-
derilen valiler ve diğer memurlar yılda bir değiştirildi. 
Böylece Arap ülkelerinde görev yapanların yerli halk 
ile fazla kaynaşmaları önlenirdi. Bu durumda özellikle 
Osmanlı İmparatorluğu’nun merkezden uzak bölgele-
rinde politik güç; şeyhlerin, ulemanın ve eşrafın oluş-
turduğu yerel seçkin zümrenin elinde bulunurdu. Türk-
lerin, uygarlık konusunda Araplardan üstün oldukları, 
gibi bir iddiaları da yoktu. Ancak Avrupalıların Türkler-
den ve Araplardan uygarlık bakımından daha üstün 
oldukları gibi duygu ve düşünceleri mevcuttu.  

1914 yılında “Cihadı Mukaddes” ilan eden Osmanlı 
halifesi, yer yer İslam Ülkelerinin, bu kutsal emir ve 
işarete uyarak, başlarında bulunan sömürgeci devlet-
lere karşı ayaklanacaklarını sanmıştı. Oysa gerçek 
bunun tam tersi olmuştu. 

İngiltere’nin Kudüs Cephesinde, halife ordularına 
karşı savaşan askerlerinin bir kısmı Hintli Müslüman-
lardı. 

Bu tarihte M. Kemal Atatürk, Türklere yapılan  hak-
sızlıklara karşı çıkarak kendine mahsus Milli Siyaseti 
tarif etmişti. Atatürk şöyle diyordu: 
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“Milli Siyaset demek, milli hudutlarımızın içinde 
her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanarak var-
lığımızı koruyup Millet ve Memleketin hakiki saa-
det ve cennet gibi bir vatan haline gelmesine ça-
lışmak, türlü emeller peşinde koşarak, milleti 
meşgul ve zarara sokmamak, birçok aşamalar 
yapmış dünyada, uygar ve insanca muamele ve 
karşılıklı dostluk beklemektir.” 

Atatürk, Panislamizm ve Turancılığı Milli Politika ola-
rak reddederken, Afganistan, İran, Ürdün gibi İslam 
ülkeleri ile de tarihimizin hiçbir devresinde rastlanma-
yan dostluklar kurdu. Bugün istediğimiz, Türk ve Arap 
alemlerinin birbirine yaklaşması ekonomik, kültürel 
çalışmalarını iyi yönde sürdürmeleri kendileri ve dünya 
barışı için önemli olduğudur. 

XX. yüzyılda yeniden doğan Arap Milliyetçiliği, İran 
ve Türk Milliyetçiliklerinden daha fazla baskı altında-
dır. Çünkü, Arap Devletlerinin petrolleri olması nede-
niyle sınırları, büyük devletlerin menfaatleri doğrultu-
sunda çizilmiştir. Büyük devletler kendi etkinliklerini ve 
çıkarlarını korumak içinde, Arap devletlerinin birlik 
içinde olmamaları yönünde devamlı çalışmaktalar, 
yeni taktikler ve yeni politikalar üretmektedirler. 

1948’de İsrail’in kurulması ile Arap Birliğinin oluş-
ması daha da zorlaşmıştır. Arap hükümetleri, ister 
tutucu mutlakıyet taraflısı olsunlar, ister sosyalist 
cumhuriyetçi olsunlar, otoriter bir yönetime yatkınlık 
göstermişlerdir. Araplar ve Türkler tam bir işbirliği ruhu 
ve ahenk halinde yüzlerce yıl bir arada yaşamışlardır. 
Türkler ve Araplardaki rejim ve lider değişiklikleri iki 
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toplum arasındaki manevi bağları, ekonomik çıkarları 
karşılıklı saygı ve sevgiyi zedelemiştir. I. Dünya Sava-
şından önce Arapları Türkler aleyhine kışkırtan devlet-
ler daha sonra aynı Arap ülkelerinin yeraltı kaynakları-
na el koyarak birer sömürge haline getirmişlerdir. 

Türkiye, Arap ülkelerindeki rejim değişikliklerini ta-
mamen onların iç idare şekilleri olarak görmüştür ve 
hepsi ile de aynı şekilde yakın ilişkiler kurmak için ça-
ba sarf etmiştir. Türkiye’nin batı ile askeri, ekonomik 
bağlantıları Arap ülkelerine herhangi bir zarar verme-
miştir. Türkiye bu konuya çok dikkat etmiştir.  

Türkiye, Ortadoğu’da, Avrupa’da ve her yerde 
Arap-İsrail antlaşmazlığını da göz önüne alarak hare-
ket etmiş, gerektiğinde de İsrail ile ilişkilerinde dikkatli 
ve temkinli davranmıştır. 

Türk-Arap halkları arasında tarihi bir temel vardır. 
Bu tarihi temel, gelecekte her iki halkların yakınlaşma-
sında ve sıkı işbirliğinin gelişmesinde çok önemli bir 
avantaj teşkil etmektedir.  

Ayrıca, Arap dünyasındaki liderlerin birçoğunun 
Türkiye ile bağları geliştirmek ve herhangi bir güçlük 
doğarsa bunu yenmek hususunda içten arzu duyduk-
ları,  siyasal bir irade sahibi oldukları bilinmektedir. 

Türkiye ve Arap ülkeleri yeraltı servetleri, vasıflı iş 
gücü, teknoloji ve finansman kaynağı şeklinde geniş 
potansiyel ve araçlara sahiptirler. Bütün bunlar bera-
berce değerlendirildiği zaman karşılıklı, verimli bir iş-
birliği için maddi gerekçeleri karşılamaktadır. 
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Batı aleminin yıllardan beri, Araplar üzerindeki bas-
kıları ve sömürüleri, Arapların aleyhine olmuştur. Arap 
ülkelerinde endüstrileşme hızla yayılmakta ve başta 
petrol olmak üzere diğer doğal kaynakları günden gü-
ne arttığı ve kullanıma girdiği gözlenmektedir. 

Türkiye, Arap dünyasındaki her gelişmeyi kı-
vançla izlemektedir. İlerleyen ve gelişen Arap 
dünyası en yakın zamanda Türkiye ile ve diğer Or-
tadoğu Ülkeleri ile elbirliği yapacak, Ortadoğu’da 
barış olacak, insanlığın doğal hakkı olan dünya 
nimetlerinden bütün Ortadoğu ve tüm dünya fay-
dalanacaktır. Türklerin, tüm vatandaşlarımızın ve 
Türkiye Cumhuriyetinin isteği de budur. 
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TÜRK-ARAP ve İSRAİL İLİŞKİLERİ 
– IV – 

Türk-Arap ilişkilerine ışık tutması bakımından, Or-
tadoğu Devletlerinden İsrail, Filistin ve Mısır devletle-
rinin durum ve tutumlarına değinmekte yarar vardır. 
Çünkü Türkiye’nin tutumunda ve davranışlarındaki 
devletler arası siyasal dengeyi bu konular çok yakın-
dan etkilemekte, Arap Dünyasını beklenmedik zaman-
larda Türkiye aleyhine harekete geçirmektedir.  

Ortadoğu, çağlar boyunca tarihin üstünden aktığı 
bir bölgedir, özellikle de yeryüzünün ilk kültür, uygar-
lık, ekonomik ve gelişmelerin belirdiği çağlarda, Do-
ğudan-Batı’ya, Batı’dan Doğu’ya doğru olan büyük 
dünya hareketleri daima bu bölge üstünden olmuştur. 

20’nci yüzyılda Ortadoğu yeniden hareketleniyor ve 
çok önem kazanıyor. Ortadoğu’nun bu yeni dönemin-
de kuşkusuz bölgenin hem jeopolitik özellikleri hem de 
petrol gibi çağa egemen olan temel bir hammaddenin 
bölgedeki varlığı geniş rol oynamıştır. 
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Ayrıca Ortadoğu’da tarihsel bakımdan Türkiye İran, 
Irak, Suriye, Arabistan ve İsrail’in son elli yılda olağa-
nüstü bir gelişme gösterdikleri görülür.  

1960 yılından sonra Ortadoğu ülkelerindeki ortala-
ma büyüme hızı dünyanın diğer ülkelerinden daha 
yüksek tespit edilmiştir. 

Ortadoğu ülkelerindeki bu kalkınma hızının daha 
fazla oluşunun ana nedenlerini 20. yüzyılda petrol sa-
nayiinin gelişmesine bağlayabiliriz. Ayrıca Ortadoğu 
devletleri alt yapılarını ve insan kaynaklarını da geliş-
tirmişlerdir. 

1972-1974 yılları arasında petrol fiyatlarının artması 
sonucu Ortadoğu ülkelerinin petrol gelirleri olağanüstü 
artmıştı, arkasından Arap-İsrail Savaşı çıkartılmış ve 
gelirler de silaha yatırılmıştı. Oysaki bu gelirler insan-
lığın eğitim ve refahı işlerinde kullanılabilirdi. II. Dünya 
Savaşı’nda Birleşmiş Milletlerin kararı ile kurulan İsrail 
Devleti ve ortaya çıkan Filistin göçmenleri sorunu dış 
güçlerin tahriki ile bölgede çatışma kaynağı olmuştur. 
Arap Ülkelerinin kendi aralarındaki liderlik mücadelele-
ri de, bölgesel sorunların çözümünü güçleştirmektedir. 

Sorunların çözümündeki güçlüğün diğer önemli bir 
sebebi de Ortadoğu toplum yapısının etnik, dinsel ve 
kabile bağlarının etrafında toplanan grupların çokluğu 
ve karmaşıklığıdır. Burada toplumsal olarak bölümlere 
ayrılmış toplum tarifine uygun bir durum ortaya çık-
maktadır. Bölgede Türk, Arap, İranlı gibi etnik grupla-
rın yanı sıra Müslüman toplulukların içinde de Sünni-
Alevi farklılaşmaları, kırsal bölgelerde kabile çatışma-
ları, Ortadoğu’nun sosyal mozaiğini oluşturmaktadır. 



 Mehmet Kaya 23 

 

20. yüzyılın başlarından itibaren Arap dünyasında 
ulusal bütünleşme amacıyla yapılan girişimler, özellik-
le yaygınlaşan “Milliyetçilik Akımları” daha sonra “Arap 
Sosyalizmi” gibi yeni ideolojiler, bölümlere ayrılmış 
toplum yapısını toparlamak için yeterli gelmemiştir. 
Rusya’nın etkileri ile düşünülen ve geliştirilmek iste-
nen Arap Birliğine ve İslâmi düşünceye ekonomik ge-
lişmelere fayda yerine gelişmelerin yavaşlamasına 
sebep olmuştur. Arap ülkelerinde iç çatışmaların alev-
lenmesinde dış etkenlerin ve yabancı devletlerin  ka-
rışmasının da belirli bir payı vardır. 

Ortadoğu’da düzeni etkileyen diğer bir husus da işçi 
sınıfının yavaş yavaş belirmesidir. 1970 yılından sonra 
petrol sanayiinin hızla geliştiği Arap ülkelerinde bir işçi 
sınıfı geliştirilmiştir. 

1917’de İngiltere’de “Balfour Bildirisi” ile Ortado-
ğu’da Filistin’de bir Yahudi Devleti kurulması önerisi 
sunulmuştu. Ancak 1920’de Filistin, İngiltere’nin man-
dasına geçmişti. 1948’de İngiltere Mandası sona erin-
ce uzun yıllar planlanmış olan Filistin’de bir Yahudi 
devletinin kurulması, Ulusal Yahudi Konseyince “İsrail” 
kuruldu. 

1948’de İngiltere, Fransa, Amerika bir ortak bildiri 
ile yeni kurulan İsrail devletinin sınırlarını güvenlik al-
tına aldıklarını duyurdular. Bundan sonra da Arap İs-
rail mücadelesi daha da hızlanmış oldu. 

1956’de İngiltere ve Fransa’nın desteğini sağlayan 
İsrail, Araplarla yeni bir savaşa girişti ve Mısır’ı yenil-
giye uğrattı. 1967’de yeniden başlayan Arap-İsrail Sa-
vaşında Kudüs’ün eski bölümü Sina Yarımadası, 
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Gazze Bölgesi de İsrail’in eline geçti. Daha sonra 
Amerika’nın arabuluculuğu ve dünya kamuoyunun 
baskıları ile İsrail bu toprakların bir kısmını Mısır’a ia-
de etti. 

Arap-İsrail Savaşlarında ve savaş sonrası dö-
nemlerde Türkiye daima Arap tezini savunarak 
Arapların yanında olduğunu göstermiştir. Türkiye, 
İsrail ile de ilişkilerini nazik bir şekilde Arapları 
gücendirmeden devam ettirmeye çalışmıştır. Tür-
kiye’nin, bu Arap-İsrail politikasının geçerliliği za-
man geçince daha iyi anlaşılacaktır. 



 Mehmet Kaya 25 

 

 

 

 

 

 

TÜRK-ARAP ve FİLİSTİN İLİŞKİLERİ 
– V – 

Bugün dünyanın en karışık bölgesi olarak bilinen 
Filistin (1517- 1917) 400 yıl Osmanlı Türk hakimiyeti 
altında kalmıştır. Filistin’in Ortadoğu’nun bir parçası 
olması, halkının Müslüman olması, Türkiye’ye yakın 
olması nedenleriyle, Filistin’deki bir sorun, Türkiye’yi 
etkilemektedir. Bu kadar önemli olan bir bölgenin tari-
hini bilmemiz bizler için önemlidir. Filistin’in tarihini 
kronolojik olarak özetlersek; 

– Milattan Önce (M.Ö.) 6000 yılında Araplar, Arap 
Yarımadası’nın güneyinden gelerek bugünkü Filistin’e 
yerleştiler. 

– M.Ö. 3000-2500 yılları arasında,. Arap Kabileleri 
olan Amriler, Kenaniler Filistin’e gelerek yerleştiler. 

– M.Ö. 1800 yılında Hz. İbrahim Peygamber, Ur-
fa’dan  Filistin’e göçtü. 

– M.Ö. 1500-1560’da Hz İbrahim’in torunları Filis-
tin’den Mısır’a göç ettiler. Hz. İbrahim Kabe’nin olduğu 
yere giderek Allah’ın Evi’nin yapılmasını sağladı. Oğlu 
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Hz. İsmail Hicaz’da kaldı. Hz. İbrahim ise Filistin’e geri 
döndü ve orada vefat etti. Mezarı Filistin’de Heb-
ron’dadır. 

– M.Ö. 1184’de Mısır’da Firavun’dan kaçan Yahudi-
ler, Filistin’e saldırarak Eriha’yı ellerine geçirdiler. 

–  M.Ö. 1020 yılında Yahudiler Krallık ilan ettiler. 

– M.Ö. 928 yılında Hz. Davut’un oğlu Hz. Süleyman 
öldü ve krallık ikiye bölündü. 

– M.Ö. 723 yılında Asuriler, Filistin’i işgal etti. 

– M.Ö. 722 yılında, Filistin’deki Yahudi devleti yıkıldı. 

– M.Ö. 608 yılında, Mısırlılar tekrar Filistin’i işgal et-
tiler.  

– M.Ö. 587 yılında, Babil Kralı, Nabukadnazar’ın 
Kudüs’e girmesi, Süleyman Mabedinin yıkılarak, Yahu-
diler Babil’e sürüldü. 

– M.Ö. 538 yılında Pers Kralı Keyhusrev, Babil’i isti-
la edince, Yahudileri serbest bıraktı, onlar da tekrar 
Kudüs’e döndüler ve Süleyman Tapınağını yeniden 
inşa ettiler. 

– M.Ö. 332 yılında Büyük İskender Filistin’i işgal etti. 

– M.Ö. 63 yılında Romalılar Filistin’i ele geçirdiler. 

– M.Ö. 40 yılında Persler Filistin’i işgal ettiler. 

– M.Ö. 38 yılında Romalılar Filistin’i ikinci kez ele 
geçirdiler. 

– M.Ö. 4 yılında Filistin’in Romalılara bağlı Kralı 
Herodos öldü ve Hz. İsa doğdu. 
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– M.S. (Milattan sonra) 43 yılında Kudüs’de Siyo-
nizm kuruldu. 

– M.S. 66’da Yahudiler Romalılara karşı ayaklandı-
lar. Roma İmparatoru Titus Kudüs’ü ve Süleyman Ma-
bedini yıktırdı. 600.000 Yahudi öldürüldü. 

– M.S. 395 yılında Filistin Bizans’ın eline geçti. 

– M.S. 1071-1517 arası Filistin Arapların ve Selçuk-
ların egemenlikleri altında kaldı. Daha sonra 1517’de 
Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı İmparatorlu-
ğu’na katılan Filistin, 1917 yılına kadar Osmanlı İdare-
sinde kaldı.  

I. Dünya Savaşı’nda Araplar, İngilizlerle işbirliği 
yapmanın Osmanlı İmparatorluğu’na karşı isyan etme-
lerinin yanlışlığını kısa zamanda anlamışlar daha zor 
ve kötü duruma düşmüşlerdi. 

İngiltere I. Dünya Savaşı sırasında 1917’de Balfour 
Deklerasyonu ile Filistin’deki Arap topraklarında Ya-
hudi Devleti kurulmasını sağlamıştır. Filistin’de, 
1948’de İsrail Devleti’nin kurulması ile Arap-İsrail ça-
tışmaları hızlanmıştır. 1948-1949, 1956, 1967 savaş-
ları olmuştur. 

Yahudiler Ortadoğu’da devlet olarak güçlenme ça-
bası gösterirken, Araplar da Türklerden kurtulup da 
eski parlak Arap dönemlerine dönmeyi planlıyorlardı. 
Daha doğrusu Batı, Araplara böyle bir yol göstermişti. 

20’nci yüzyılın başında Araplar ve Yahudiler Filistin 
ve Arap Yarımadası’nda milliyetçilik akımları doğrultu-
sunda bağımsızlık isterken, Osmanlılar içinde de Türk 
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Milliyetçiliği yönünde hızlı gelişmeler oluyordu. Bu du-
rumlar içinde Osmanlı İmparatorluğu iç entrikalar ve 
savaşlar ile günden güne yıpranıyordu. Yahudiler bu 
günlerde, Osmanlıya ve Türklere karşı Araplarla işbir-
liğini düşünürlerken, bazı Yahudi grupları bunu pek 
uygun bulmuyorlardı. Zamanla Yahudi Politikası, Arap 
politikasından ayrı olarak seyretti. 

Türkiye, Arap ülkeleri ve İsrail birer Ortadoğu 
ülkesidirler. Aşağı yukarı bu ülkeler tarih, kültür, 
din, ekonomi ve coğrafya bakımından birbirini et-
kilemiş ve dünyayı da etkilemişlerdir, gelecekte de 
etkileyeceklerdir. Birbirine her zamankinden daha 
fazla ihtiyaçları vardır. Ortadoğu ülkelerinin her 
yönden birbirini tamamlamaları, biri diğerini yok 
saymaması, aralarında barış olması, birbiri ile iyi 
ilişkilerde bulunmaları, tüm dünya barışına ve tüm 
insanlığa yararlı olacaktır. Türkiye’nin ve tüm va-
tandaşlarımızın isteği de budur.  
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TÜRK-ARAP İLİŞKİLERİNDE 
LAWRENCE 

– VI – 

Türk-Arap ilişkileri, Türklerin müslüman olmaların-
dan sonra daha hızlı bir şekilde gelişmiştir. Türklerle 
Araplar İslamlık çatısı altında birbirine iyice kaynaş-
mışlardır. İslamlığın, yeryüzüne ilmen, fikren yayılma-
sında, iki ulus adeta birbirini tamamlarcasına hizmet 
etmişlerdir. 

İslâm bayraktarlığını Araplardan devralan Türkler, 
İslamlığı üç kıtaya yaymışlardır. Türklerle beraber ya-
şayan Araplar ise 200-300 yıl hiçbir şikayette bulun-
mamışlardır ve hoşnutsuzluklarını da belirtmemişler-
dir. Her iki ulus İslam Medeniyeti altında, insanlığa ve 
dünya medeniyetlerine hizmet ederek yaşamışlardır.  

Daha sonra Fransa, İngiltere, Almanya ve Rusya 
gibi batılı ülkeler aşağıdaki nedenlerle Ortadoğu’ya 
ilgilerini artırmışlardır. 

1. Ortadoğu’da petrolün bulunması ve varlığının 
tespiti. 

2. Ortadoğu’nun Hıristiyanlık dünyası bakımından 
merkez olması, daha doğrusu Hıristiyanlığın Ortado-
ğu’dan doğmuş olması, Hıristiyan olan batılı devletle-
rinin manevi gönül bağlarının Ortadoğu’ya yönelmesi. 
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3. Cihan devleti Osmanlı İmparatorluğu’nun 14 ve 
15. yüzyıllardan itibaren idari, askeri ve ekonomik ba-
kımlardan zayıflaması. 

4. Zayıflamaya başlayan Osmanlı Devleti batılı dev-
letlerce borçlandırılarak, psikolojik savaş yapılarak, 
ekonomik imtiyazlar alınarak, daha da zayıflatılarak 
daha fazla menfaat temin etme isteği. 

5. Batılı devletlerin (Fransa, İngiltere, Almanya, 
Rusya) Osmanlı idaresinde mutlu yaşayan Arapları 
Osmanlı aleyhine kışkırtmalarıdır. 

Bu kışkırtma Osmanlı Devletinin yıkılışını daha da 
hızlandırmıştır. Ortadoğu’ya yukarıdaki nedenlerle ilgi-
sini artıran batılı devletler (Özellikle Fransa, İngiltere ve 
Rusya) yıkılacak olan Osmanlıdan fazla pay almak için 
adeta birbirleri ile yarışmışlardır. Arapların Osmanlıdan 
ayrılması için Fransa, Şam ve Suriye’de, İngiltere Ara-
bistan ve Mısır’da, Rusya Filistin’de kışkırtma ve casus-
luk faaliyetlerini gittikçe artırmışlardır. Bu kışkırtma ve 
casusluk faaliyetleri arasında en önemli yeri, konumuz 
olan İngiltere adına casusluk yaparak insanları birbirine 
düşüren Thomas Lawrence’dir. 

Thomas Lawrence 1888’de İngiltere’de doğmuştur. 
Kendisi bir arkeologdur. 1914 yılında Hıristiyanlığın 
doğduğu yer olan Kudüs ve civarında arkeolojik araş-
tırmalar yapmak bahanesi ile binbaşı rütbesinde İngil-
tere lehine casusluk yapmaya başlamıştır. Lawrence 
Arap kıyafeti giyerek, Arapça öğrenerek, Arapların 
sorunlarını ve davalarını içtenlikle benimsemiş görü-
nerek Arabistan’da kendisini kabul ettirmiştir. Arap 
davalarını savunur görünürken, Arapları Osmanlıdan 



 Mehmet Kaya 31 

 

ayırarak İngiltere lehine ve  İngiliz çıkarlarına bağla-
mayı kendisine esas amaç edinmiştir. 

Lawrence Arapların davalarını çok hareketli bir şe-
kilde Osmanlı aleyhine geliştirerek Hicaz Emiri Hüse-
yinin oğlu Faysal’ın irtibat subaylığına kadar sızmıştır. 
Arapları Osmanlı aleyhine örgütleyen Lawrence İngiliz 
generali Alenby’nin safında asker olarak Osmanlılarla 
çarpışmıştır. Bir gün Kasr-El-Arzak bölgesinde Türk 
birliklerine esir düşmüştür. Ancak daha sonra bir yolu-
nu bulup kaçmayı başarmıştır. 

Lawrence Arapları o kadar işlemiştir ki, Arapların 
Lawrence’si, diye Lawrence lehinde birçok övgü dolu 
yazı çıkmıştır. Arabistan’ı İngiltere lehine çeviren 
Lawrence Fransa güdümünde olan Suriye’yi de, İngil-
tere’ye bağlamak istemiştir. Emir Hüseyinin oğlu, Fay-
salı Suriye’ye kral yapmak istemiştir. Ancak Fran-
sa’nın etkisi ile Faysal Suriye’nin değil de Irak’ın kralı 
olmuştur. 

– Lawrence, devamlı görüş ve kılık değiştirerek, 
I. Dünya Savaşı sonucu, İngiliz Hükümetine verdiği 
bilgiler ve yaptığı tekliflerle, İngiltere’nin, Ortadoğu’nun 
bugün ki devletlerinin kurulmasına ve itilaflı sınırlarının 
çizilmesine sebep olmuştur.  

– Lawrence’ın hedefi, Türklüğü Ortadoğu’dan sile-
rek, Ortadoğu’da batı yanlısı ve batının çıkarlarına 
hizmet edecek, Türklük aleyhinde fikirleri olan birçok 
küçük ve istikrarsız devletler kurmaktı. Bunda başarılı 
da olmuştur. 
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Osmanlının yerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti 
Lawrence’ın Arap dünyasında geliştirdiği Türk aley-
hindeki genel siyaseti tamamen silememiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Lawrance’ın Türkler aleyhine 
Araplar üzerinde geliştirdiği politikayı Türkler lehine, 
dostluk lehine değiştirmek için gerçekleri anlatmaya, 
söylemeye, yazmaya devam etmelidir. 

İngiltere dünya devletleri arasında önemli bir devlet-
tir. Devletlerin başarıya gitmeleri için her yol denenebi-
lir, ancak bazı yollar başarı için iyide olsa uzun vade-
de düşünüldüğü zaman bazı davranışlar mensup ol-
duğu devleti başarıya götürmüş olabilir. 

Aynı davranış, derin düşünüldüğü zaman, bir insan-
lık suçu sayılabilir. 

Şöyle ki: İnsanlık için gelen ve insanlığı doğru 
yola kılavuzlayan Tevrat, İncil,  Kur’an gibi semavi 
ve kutsal kitaplarda ve diğer düşünce kitaplarında 
insanları birbirine düşüren, insanlar arasına karış-
tırıcılık yapanlara bütün dinlerde lanet edildiği de 
bilinmektedir. 

Daha sonra, 1967 Arap-İsrail savaşından sonra, 
1972’de Osmanlı Devletine isyan eden Emir Şerif 
Hüseyin verdiği beyanatta: “Biz ne zamanki mü-
samahakar, Osmanlı Devletine İngiltere’nin oyu-
nuna gelerek, isyan ettik, o günden beri Ortado-
ğu’da sulh ve suküne hasret kaldık” sözleri ile ha-
tasını itiraf etmiştir. 
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ORTADOĞU VE ÖNEMİ 

Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünkü sınırlarının belir-
lediği toprak parçası yeryüzünün en stratejik, en güzel 
ve en anlamlı yeridir. Türkiye’nin bulunduğu yer, Dün-
yanın Ortadoğu bölgesi içinde yer almaktadır. Ortado-
ğu bölgesi dünyamızın en zengin, en verimli ve en 
kutsal yeridir. 

Ortadoğu, Kuzeyden Türkiye, Doğusunda Iran ve 
Umman Denizi, Güneyinde Hint Okyanusu, Batısında 
Nil Nehri ve Akdeniz ile çevrili bir dünya parçasıdır. 
Ortadoğu’da bulunan belli başlı devletler de şunlardır: 
Türkiye, İran, Irak, Suriye, İsrail, Mısır, Suudi Arabis-
tan, Ürdün, Umman, Yemen, Kuveyt, Birleşik Arap 
Emirlikleridir. Bu her devletin kendilerine has ekono-
mik, sosyolojik, siyasal birer ağırlık ve özellikleri var-
dır. 

Ortadoğu Ülkelerinin Ortak Özellikleri: 

1. Coğrafya olarak birbirine bağlıdırlar (Komşu ol-
maları). 

2. Genelde (% 99’u) müslüman ülkelerdir. 
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3. İsrail Musevidir, ama Araplarla aynı kavimdendir-
ler. Araplarla ve müslümanlıkla kültürel ve inanç ba-
kımından ortak yönleri vardır. Ancak tarih ve milli he-
defler bakımından Araplardan ve diğer Ortadoğu ülke-
lerinden farklıdırlar. 

4. Yeryüzüne manevi yönden ışık saçmış ve dün-
yayı manevi yönden şu an ayakta tutan tek Tanrılı üç 
din Ortadoğudan doğmuştur. Bu dinler tarih sırasına 
göre; 

a. Musevilik: Kitabı Tevret, Peygamberi Hz. Musa, 

b. Hıristiyanlık: Kitabı İncil Peygamberi Hz. İsa, 

c. Müslümanlık: Kitabı Kur’an, Peygamberi Hz. 
Muhammed’dir  (SAV). 

Her Türk ve Müslüman bu peygamberleri bilir ve 
inanır. Her üçü de Ortadoğu ülkesinde doğduğu için 
diğer dünya devletleri de bu üç dine inandıkları için ve 
Ortadoğu’nun manevi merkez olması yanında petrol 
gibi ekonomik bir kaynağa sahip olduğu için de Orta-
doğulu olmayan dünya devletleri, kendi çıkarları doğ-
rultusunda Ortadoğulu devletlerin maddi ve manevi 
değerleri ile oynamaktadırlar. 

Ortadoğu’nun karışık olmasının ana sebebi ve esa-
sı budur. Geçmişte böyle olmuştur. Gelecekte de böy-
le olacaktır. 

Ortadoğu’da her üçü dünya dini olan Musevilik, Hı-
ristiyanlık, Müslümanlık için kutsal olan Kudüs şehri, 
Mekke ve Medine şehirleri, Hz. İbrahim’in yaşadığı yer 
olan Urfa’da Harran Ovası, Nuh’un Tufanının olduğu 
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yer olan Cudi ve Ağrı Dağları tarihsel, kültürel ve din-
sel merkez olan İstanbul gibi yerler dünyanın hiç bir 
yerinde yoktur. 

Bu yerler tek ve özel olarak Ortadoğu’dadır. 
New York, Kudüs değildir, Paris bir Kudüs olamaz, 
Londra bir Kudüs, bir Mekke, bir Medine değildir. 

Londra, Paris, Washington, New-York, Pekin, Mos-
kova evet birer büyük şehir ve ticaret merkezleri olabi-
lirler. Ancak hiçbiri bir Kudüs, bir Mekke, bir Medine, 
bir İstanbul olamazlar. 

Yine dünyanın hiçbir dağı, bir Tur Dağı, bir Hıra 
Dağı,  bir Ağrı Dağı, İzmir Efes’de Meryem Ananın 
geldiği, Bülbül Dağı olamaz. 

Evet, Everest dünyanın en yüksek dağı olabilir. 
Dünyanın damı da olabilir, ancak bir Hıra Dağının ve 
Ağrı Dağının, anlamına sahip değildir. 

Yukarda adı geçen kutsal dağlar, şehirler, ova-
lar ve daha nice Kutbü’l Aktabların (Azizlerin, Er-
mişlerin) yaşadığı yerler, peygamberlerin bastığı 
ve yattığı yerler,  sade ve sadece Ortadoğu’dadır. 
Ortadoğulu herkes Türk olsun, Arap olsun, İranlı 
olsun, İsrailli olsun ortak oldukları nokta çoktur. 
Tüm Ortadoğulular Ortadoğu’ya sahip çıksınlar, 
kıymetini bilsinler, çünkü Ortadoğu, Ortadoğulula-
ra ve tüm insanlığa verilmiş bir nimettir, bir ema-
nettir. 

Emanetleri koruyalım, sevelim, dostluk, barış ve 
kardeşlikler içinde yaşayalım. 
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TÜRKİYE, GÜNEYDOĞU, ORTADOĞU VE 
DÜNYA 

Türkiye bir Ortadoğu ülkesi olarak gücünü ve görü-
nümünü coğrafyasından ve tarihinden almaktadır. 
Türkiye sınırları içinde yaşayan vatandaşımız Türki-
ye’nin coğrafyasını ve tarihini iyi bilmelidir. Eğer her 
vatandaşımız, dağdaki çobanından tutunda devletin 
her kademesinde olan büyüklerimize kadar bilir ve 
inanırlarsa ki, Türkiye şu andaki sınırları ile üzerinde 
yaşayan herkese maddi ve manevi her şeyi veriyor ve 
verecektir, inancı tüm insanlara ve insanlığa yarar 
sağlayacak ve bölge insanını topyekün mutluluğa gö-
türecektir.  

Türkiye, coğrafya ve tarih olarak üzerinde yaşamış 
insan ve medeniyetlerin, halen yaşamış ve yaşayacak 
olan insan ve medeniyetlerin hepsini içine almakta ve 
hepsine hitap etmektedir. Türkiye şu anki sınırları 
içinde yaşayan her insanın vatanıdır ve her şeyidir. 
Böyle olması da herkesin ve tüm insanların iyiliğinedir. 
Türkiye’nin şu anki sınırları içinde yaşayan herkese 
Türkiye emanet edilmiştir. Bu emanet gelecek nesil-
lerden ödünç alınmıştır. Gelecek nesillerden ödünç 
aldığımız bu ülkeyi topyekün koruyalım, emanetimizi 
gelecek nesillere ve gelecek dünyalılara emanetimizi 
ihanet etmeden teslim edelim. Kim olursak olalım birlik 
ve  beraber olalım. Buralar herkese emanettir.  



 Mehmet Kaya 37 

 

- Dünya kurulduğundan beri birçok devletler, impa-
ratorluklar, krallıklar kurulmuş, zamanı gelen her dev-
let, her imparatorluk ve krallık tarihten silinerek yerini 
bir başkasına devretmiştir. Tarih sahnesinde baki ka-
lan şey ise, bırakılan medeniyetler hoş hikayeler ve 
ibretlerdir.  

- Bu yıkılıp giden devletler ve krallıklar birbirine üs-
tünlük sağlamak için kıyasıya birbiri ile mücadele et-
mişler ve zaman zaman da savaşmışlardır. Bu devlet-
ler arasında, zamanımızda geçerli olan en kıymetli 
şey insanlara, doğru yol gösteren, insanlığa bilim, ah-
lak, düşünce, kardeşlik, birlik ve beraberlik, ortak da-
yanışma içinde birlikte yaşama duyguları veren devlet-
lerdir.  

Tarih ve coğrafya incelendiğinde; insanlar arasında 
fitnelik, fesatlık yayan devletler ve devlet adamları şu 
anki insanlarca iyi anılmamaktadır. Devletini başka bir 
devletten üstün kılmak bölgeye hakim olmak, şahsi kin 
ve nefretle hareket etmek, öç almak gibi duygularla 
hareket eden devlet adamları ve devletler, kendi dev-
letlerine, kendi milletlerine ve insanlığa hizmet etme-
mişlerdir. Bu gerçeği tarih ve coğrafya okuyan herkes 
kendiliğinden bulur.  

- Bilim, ahlak, beraber yaşama gibi duygu ve dü-
şüncelerle hareket eden devlet adamları insanlığa 
hizmet etmişlerdir. Savaş çıkarmak, insanları birbirine 
düşürmek, mevcut maddi ve manevi imkanları kötü 
yolda harcamak insanlığa hizmet değildir.  

- Devletler tarihinde olduğu gibi bugün de savaş 
yaparak içişlerine karışarak veya iç savaş çıkartarak 
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birbirine üstünlük sağlamak istemektedirler. Bu hırs ve 
istek bölgemizi, dünyamızı ve insanlığı kötü yola gö-
türmekte, insanları, topyekün mutsuz etmektedir. Ka-
rıştırıcı olan devletler veya devlet adamları ise uzak-
tan kendi yaptıkları kötülükleri, iyilik yaptıklarını zan-
nederek seyretmektedirler. Oysaki bu seyretme kötü 
bir seyirdir. Gelecekte kötülüklerle anılacaklardır.  
Bunların biran önce insanlığa hizmet etme yoluna 
dönmelerini temenni ederiz.  

- Dünya devletleri bugün birbirine üstünlük sağla-
mak için birbirinin içişlerine karışma yollarını seçmek-
tedirler. Savaşarak üstünlük sağlamak pahalıya mal 
olmaktadır. Üstünlük sağlamak isteyen devlet, komşu-
sunun veya uzaktaki bir devletin şu şekillerden birini 
veya birkaçını kullanarak içişlerine karışmaktadır.  

 

Bu yollar şunlardır:  

1. Diplomatik karışma. 

2. Yer altı faaliyetleri. 

3. Güç gösterileri 

4. Yıkıcı bölücü ve etnik sorun yaratarak.  

5. Dıştan örgütlü gerilla savaşı yaparak. 

6. Askeri karışmalarla  

7.  Dış yardım yapıyormuş gibi davranarak.  

Bugün Türkiye komşuları ve uzaktaki kötü emelli 
devletlerce yukarıdaki yollardan biri veya birkaçı ile 
zaman zaman da tamamı ile karşı karşıyadır. Bu ger-
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çeği tüm  vatandaşların doğulusu, batılısı, kuzeylisi ve 
güneylisi bilsinler, oyuna gelmesinler.  

Ayrıca Türkiye’de gözü olan komşularımızı ve uzak-
tan Türkiye’yi karıştıran devletlere de insanlık namına 
rahat durmalarını temenni ediyoruz.  

Bu devletlere insanlık, beşeriyet, tarih  ve coğrafya 
hataları yapmamalarını istiyoruz. Yoksa gelecekte mu-
vaffak olamadıkları gibi, insanlık suçu işlemiş olarak 
tarihe geçeceklerdir. İnsanlık onları yargılayacaktır.  

Türkiye’nin iç işlerine karışma yollarından komşula-
rımız ve diğer dünya devletleri en çok yıkıcı, bölücü ve 
etnik sorun yaratma yolunu seçmişlerdir.  

Çünkü, yıkıcı, bölücü ve etnik sorun yaratma yolu 
Türkiye’yi tek yıkma yolu olarak seçilmiştir.  

Ortadoğu’da ve dünyada güçlü bir Türkiye’yi düş-
manları istememektedir. Oysa ki Türkiye bir dünya 
devletidir. Türkiye, üzerinde oynanan oyunlara gelme-
yecektir. Türkiye, üzerinde yaşayan kuzeylisi, güneyli-
si, doğulusu, batılısı ile bir bütündür.  

Türkiye üzerinde yaşayan her vatandaşı tarafından 
tarih, kültür, din, dil, örf, adet birliği içinde mukaddes 
bir emanet olarak korunacaktır. Herkes emanete sahip 
olma yarışı içindedir.  

Peki Ortadoğu’da Türkiye’de, Doğu ve Güneydoğu-
da ne var da oralarda olay var ve Türkiye’nin içişlerine 
karışma var!. 
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Güneydoğuda ve Doğu’daki olayların bize göre 
nedenleri (Bu nedenler bir fikirdir ve öneridir) şun-
lardır: 

1. Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da yer altı kaynak-
ları çok miktarda vardır. Bunların başlıcaları uranyum, 
kömür, petrol ve yeraltındaki tarihi eserlerdir. Bunları 
bazı batılılar ve istemez komşularımız bilmektedir. Bu 
yer altı kaynaklarını Türkiye’nin gelişerek, eline geçir-
mesini istememektedirler. Petrol, uranyum, kömür, 
tarihi eserler gibi yer altı kaynak ve rezervlerini kendi 
ellerine geçmesini ve kullanmalarını istemektedirler. 
Bunun için ne yapmaları gerekiyor, evet bunun için 
bölge insanını uyandırmadan, gerçekleri söylemeden 
kışkırtması gerekiyor. Bunu isteyenler dost gibi görü-
nen komşu, komşu gibi duran, içinden Türkiye’yi iste-
meyen Doğu Anadolu’yu ve Güneydoğu Anadolu’yu 
Türkiye’nin elinden alıp sömürmek isteyen devletler ve 
devlet adamlarıdır. Bu nedenle, bu oyuna gelmeyelim, 
komşularımıza ve devletlere de güçlü bir Türkiye’nin 
kendilerine de faydalı olacağını anlatalım. 

2. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu yer üstü 
kaynakları bakımından çok zengindir. Bu bölgenin 
yerüstü kaynaklarının başında Fırat ve Dicle Nehirleri 
ve su kaynakları gelir.  

Fırat ve Dicle  Nehirleri Doğu Anadolu ve Güney-
doğu Anadolu’dan doğarak yukarı Mezopotamya’yı 
(Güneydoğu ve Doğu Anadolu) ve Irak ve Suriye top-
rakları içinde de aşağı Mezopotamya’yı oluşturarak 
Basra Körfezine açılırlar. Dicle ve Fırat nehirlerinin 
hayat verdiği Orta Doğu İnsanlığının başlangıcından 
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beri dini, siyasi ve ekonomik olarak dünyamızın en 
önemli merkezi olmuştur. Dicle ve Fırat nehirleri böl-
geyi sulayıp, serinleterek buraya medeniyetlerin top-
lanmasına sebep olmuştur. 4000 yıl önce iki nehri bir-
leştirme fikri halen günümüzde de geçerlidir. Dicle ve 
Fırat Nehirleri doğu ile batının ticari açıdan ilişkilerini 
geliştirmiştir. Bu iki nehir Sümerler, Asurlular, Babilli-
ler, İbraniler, Bizanslılar, Araplar ve Osmanlıların tica-
retini zenginleştirmiş, ekonomilerini ayakta tutmuştur. 
Osmanlılar döneminde Avrupa Ümit Burnu’nu dolaşa-
rak Basra Körfezi’ne gelerek ticareti ellerine geçirme-
ye çalışmışlar, ancak Osmanlıların gücü ile karşılaşa-
rak geri dönmeye zorlanmışlardır.  

- Dicle ve Fırat Nehirlerinin suyu bugün de Ortado-
ğu ve dünyanın Ortadoğu politikasının gündemindedir. 
Ortadoğu ülkeleri bugün teknolojinin sağladığı imkan-
lar nedeni ile etraf denizlerden sulama, içme ve kul-
lanma su sorunlarını halletmişlerdir.  

- Ancak, tarihi ve kutsal sayılan Dicle ve Fırat sula-
rında tüm Ortadoğu devletlerinin gözü vardır. Batılı 
devletlerin ise Ortadoğu’da etkin olmaları için suni ola-
rak da olsa bir Ortadoğu su sorunu yaratarak bölgeye 
müdahale ortamı hazırlamaktadırlar  

- Dicle ve Fırat Nehirlerinin sulama havzaları Tev-
rat, İncil ve Kur’an’da bahis konusu oldukları için, Me-
zopotamya, yani Doğu ve Güneydoğu ve Doğu Ana-
dolu Batı için ve komşularımız için önemlidir. Bölgeyi 
Türkiye’den alıp sömürmek isteyen devletler ve devlet 
adamları vardır. Bu nedenlerle bu oyuna gelmeyelim, 
birlik ve beraber olalım, bize kötülük eden komşuları-
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mıza ve devletlere doğru  yolu gösterelim,  insanlık 
için emanet edilmiş emanetlere sahip olduğumuzu 
gösterelim, söyleyelim, anlatalım.  

3. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Musevilik, 
Hıristiyanlık ve Müslümanlık için, her üç din için de 
kutsaldır. Her üç din için de kutsal olan bu bölgeler 
için Türkiye’nin elinde diyenler vardır. Oysaki, bugün 
Türkiye bunun bilincindedir. Emanetlere insanlık na-
mına sahiptir ve korumaktadır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki, Musevîlik, Hıris-
tiyanlık ve Müslümanlık için kutsal yerler şunlardır: 

Ağrı Dağı 

Nuh Peygamberin zamanında olan, Tufan yukarı 
Mezopotamya’da başlamıştır. Yani bugünkü Güney-
doğu ve Doğu Anadolu’da başlamıştır. Tufan sonunda 
Nuh’un Gemisi Ağrı dağında konaklamış, bütün canlı-
lar Ağrı Dağı’ndan dünyaya yayılmıştır. Bu inanış İncil 
ve Tevrat’ta mevcuttur. Ağrı Dağı da Türkiye’dedir. 
Ağrı dağı Türkiye’nin bir parçasıdır. 

Cudi Dağı 

Nuh Peygamberin zamanında oluşan Tufan, yine 
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da başlamıştır. 
Ancak Nuh Peygamberin Gemisi Cudi Dağı’nda ko-
naklamıştır. Bu da İslama göredir. Demek ki bölge 
İslamlık için de kutsaldır.  

Harran Ovası 

Bugün Şanlıurfa ve Harran Ovası  Güneydoğu 
Anadolu Projesinin (GAP) gerçekleştiği yerdir. Burada 
İsa’dan aşağı yukarı 2000 yıl önce yaşamış olan Hz. 
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İbrahim Peygamber Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da 
dolaşarak inandığı dinini yaymaya çalışmıştır. Hz. İb-
rahim yozlarını ve hayvan sürülerini Güneydoğu ve 
Doğu Anadolu dağlarında otlatmıştır. Hz. İbrahim’in 
oğulları Hz. İshak ve Hz. İsmail burada doğmuştur. 
Daha sonra da bugünkü Adıyaman bölgesinde yaşa-
yan Kral Nemrut tarafından bugünkü Şanlıurfa içinde 
balıklı gölün olduğu yerde Hz. İbrahim’i ateşe attırmış-
tır. Ateşte yanmayan Hz. İbrahim daha sonra Filistin’e, 
Mekke’ye ve Medine’ye göçmüştür. Mekke’de Kabe’yi 
yapmıştır. Bu inanış Musevilik, Hıristiyanlık ve Müslü-
manlık için önemlidir. Hz. İbrahim Peygamber her üç 
din için de çok önemlidir. İslam’ın temel şartlarını Hz. 
İbrahim binlerce sene (2500 yıl) önce uygulamıştır. 
Daha birçok Hıristiyan Azizlerinin ve Müslüman Evliya 
ve Enbiyalarının yaşadığı ve yattığı yerler Güneydoğu 
ve Doğu Anadolu’dadır. Bunun için Güneydoğu ve 
Doğu Anadolu batı için önemlidir. Bölgeyi Türkiye’den 
almak isteyen batılı devletler ve devlet adamları, kom-
şu gibi olup, komşu olmayan devlet ve devlet adamları 
vardır. İşte bunu için buralarda terörizm vardır. Bu ne-
denle dış dünyanın kışkırtıcı oyununa gelmeyelim, 
birlik ve beraber olalım ve bizlere kötülük eden, bizleri 
birbirimize düşüren komşularımıza ve devletlere de, 
doğru yolu gösterelim, insanlık için insanlara emanet 
edilmiş emanetlere insanlık namına Türkiye Cumhuri-
yeti olarak sahip olduğumuzu gösterelim, söyleyelim, 
anlatalım.  

4. Diğer önemli sebeplerden birisi de Ermenilerin 
Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki Ermeni istekleridir. 
Ermeniler Hıristiyan bir kavim olup, Hz. Nuh Peygam-
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bere ve Ağrı Dağı’na sahip çıkmaktadırlar. Bu konuda 
mitoloji yazıp tüm dünyaya ulaşmaya çalışmaktadırlar. 
Yine Ermeniler Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ya-
şayan vatandaşlarımızla aynı ırktan olduklarını ve ay-
nı kültüre sahip olduklarını söyleyip, yazmaktadırlar. 
Oysa bu savunmaları gerçek değildir. Bugün ki Erme-
nistan’ın gerçek dostu da Türkiye’dir. Güneydoğu ve 
Doğu Anadolu’da olan terörizmde Ermenilerin payı 
mevcuttur. Oysaki Ermeniler tarih boyunca Türklerle 
beraber yaşamış ve beraber kader birliği yapmış aynı 
coğrafyayı, aynı tarihi ve aynı müziği paylaşmışlardır. 
Bugünkü Ermenistan Türkiye ile çok iyi geçinmelidir. 
Her iki devlet içinde, beraber olmaları, birbirini destek-
lemeleri, arkadan vurmamaları, Türkiye ve Ermenistan 
için, bölge barışı için elzemdir. Ve her iki devletin de 
menfaatinedir.  

İşte yukarıda saydığımız nedenlerle Doğu ve Gü-
neydoğu Anadolu’da terörizm vardır.  

Komşularımız ve tüm vatandaşlarımız dış dün-
yanın, karıştırıcıların oyununa gelmemelidir. Birlik 
ve beraberlik içinde olmamız gerektir. Bizlere kö-
tülük eden bizleri birbirimize düşüren, komşuları-
mıza ve devletlere de doğru yolu gösterelim. İn-
sanlık için insanlara emanet edilmiş emanetlere, 
insanlık namına Türkiye Cumhuriyeti olarak sahip 
olduğumuzu gösterelim, söyleyelim, anlatalım.  
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TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI SIRASINDA 
İNGİLİZ MANEVİ OPERASYONU 

Türk milleti tarihin her döneminde, her bireyi ile her 
kademedeki memuru ve görevlisi ile komutanı ile lideri 
ile maneviyatına bağlı kalmıştır. Bu milli irade Ulul-
Emre itaat şeklinde milli disiplin halinde icra edilmiştir.  

Tarihte birçok Türk Devletleri kurulmuştur. Bu dev-
letlerin hiçbirisi dışardan doğrudan bir etki ile yıkılma-
mışlardır. Tarihteki Türk Devletleri daima içten karışık-
lık çıkartılarak bir birini yıkmışlardır. Misal olarak Altı-
nordu Devletini, Timur Devleti, Büyük Selçuklu Devle-
tini, Anadolu Selçuklu Devletinin yıkmasında olduğu 
gibi, içten yıkılmaların hepside dışardan gelen telkinler 
kışkırtmalar, içten bölünmeler şeklinde olmuştur.  

Türk Milleti maneviyatına ve büyüklerine çok bağlı 
bir millettir. İstiklal savaşı da bu bağlılıkları sayesinde 
kazanılmıştır. Türk Milletinin maneviyatını Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ağzından dinleyelim: “Çanakkale’de 
Bombasırtı olayını anlatmadan geçemeyeceğim. Kar-
şılıklı siperler arasındaki mesafe 8 metre, yani ölüm 
muhakkak. Birinci siperdekiler hiç birisi kurtulmama-
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casına kamilen ölüyor. İkinciler onların yerine geçiyor, 
fakat ne kadar gıptaya şayan bir soğukkanlılık ve gü-
venlilikle biliyor musunuz? Öleni görüyor, üç dakikaya 
kadar öleceğini biliyor, hiç ufak bir korku ve endişe 
bile göstermiyor, sarsılmak yok, okuma bilenler elle-
rinde Kur’an-ı Kerim Cennete girmeye hazırlanıyorlar. 
Bilmeyenler Kelime-i Şahadet getiriyor. Allah Allah 
nidalarıyla ileri atılıp şahadet mertebesine ulaşıyorlar-
dı. Bu Türk askerindeki ruh kudretini gösteren hayrete 
değer ve tebrike yaraşır bir misaldir. Emin olmalısınız 
ki Çanakkale Savaşlarını kazanan bu yüksek ruhtur”. 

Yukarıdaki olayı anlatan Mustafa Kemal Paşa Ça-
nakkale’yi tamamladıktan sonra, Kuva-i Milliye’yi top-
lamaya başladığı zaman İngiliz işgal kuvvetleri bun-
dan çok rahatsız oldular. 30 Ekim 1918 belgesi olan 
Mondros Mütarekesine göre Türk ordusunun silahları 
işgal kuvvetlerine teslim edilecek bütün askerler terhis 
edilecekti. İngilizler son Osmanlı Padişahı Vahdettin’i 
takip ediyorlar ve baskı altında tutuyorlardı.  

İngilizler, İngiliz Muhipler (İngilizleri sevenler) Cemi-
yeti üyesi olan Sadrazam Damat Ferit Paşa’yı kullana-
rak Sadrazamlığın yetkileri ile Kuva-i Milliye’yi yok et-
mek için maddi ve manevi çalışmalar yapıyorlardı.  

İngilizler psikolojik savaşı o kadar ustaca yapıyor-
lardı ki, asker ve hapishane kaçaklarını maddi yönden 
de destekleyerek Kuva-i Milliye’ye karşı Kuva-i İnziba-
ti’ye birlikleri oluşturmuşlardı. İngilizler Sadrazam Da-
mat Ferit Paşa’yı ve Süleyman Şefik Paşa’yı da İngiliz 
Muhipler Cemiyeti üyesi yapmışlardı. Daha sonra İngi-
lizler Süleyman Şefik Paşa’yı Kuva-i İnzibati’ yenin 
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komutanı olarak atamış, Anadoluya Kuva-i Milliye’ye 
karşı savaşmak üzere göndermiştir.  

Anadolu’da İzmit’te konuşlandırılan Kuva-i İnzibati-
ye Kuva-i Milliye’ye büyük zayiatlar verdirmişti. 

İngilizler Kurtuluş Savaşı sırasında Kuva-i Milliye’ye 
ve Mustafa Kemal Paşa’ya karşı Kuva-i İnzibatiyeyi 
kurdurmakla kalmayıp manevi yönden de manevralar 
hazırlamışlardı. İngilizler zamanın Şeyhülislamı olup 
Dürüzade Abdullah Efendiyide İngiliz Muhipler Cemi-
yetine kayıt yaparak Mustafa Kemal Paşa’ya ve Kuva-
i Milliye’ye karşı bir fetva hazırlamasını sağlamışlardır.  

İngilizlerin tuzağına düşen Şeyhülislam Dürüzade 
Abdullah Efendi fetvasında “Mustafa Kemal Paşa şe-
riklerdendir (Allah’a eş koşanlardandır). Kuva-i Milliye 
mensuplarını görüldükleri yerde tutuklayın, öldürün ve 
onlara katılmayın” diyordu. 

İngilizlerin istekleri doğrultusunda yazılıp İngiliz 
uçakları ile Anadolu’da halka bildiri şeklinde atılan bu 
zararlı fetvadan sonra Anadolu’da Milli kuvvetlere kar-
şı bir soğukluk başladı. Bu sırada Mustafa Kemal Pa-
şa Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi’yi çağırarak “Hocam 
bizi dinimizle vuruyorlar, ne yapmak lazımdır” diye 
sormuş, beraber fikir teatisinde bulunmuşlardı. Sağ-
lam imanlı ve yiğit olan Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi 
“Paşam siz Allah yolundasınız. Müslümanlığı, İslam 
Dinini ve kutsal vatan topraklarını düşmandan kurtar-
mak için yola çıktınız, Allah sizinledir. Size ben bir fet-
va hazırlayacağım” demiş ve Peygamberimizin bir 
hadisini esas alan karşı fetva’yı hazırlamıştır.  
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Peygamberimizin Hübbül Vatan Minel İman (Vatan 
sevgisi imandandır) sözü ile Kuva-i Milliye’nin, milletin 
ve İslam’ın gerçek savunucusu olduğunu bildirerek, 
Yunanlıların, İngilizlerin, Fransızların, İtalyanların 
Anadolu’dan çıkartılıp atılmasını tüm Müslümanlara 
tavsiye etmiştir.  

Daha sonra hakikatleri anlayan Anadolu halkı 
liderleri Mustafa Kemal Paşa’nın teşkilatlarında 
canı gönülden çalışarak tüm bir seferberlik içinde 
Anadolu’yu düşmanlardan temizlemişlerdir. Türki-
ye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da, İngiltere, 
Yunanistan ve Fransa gibi devletler rahat durma-
mışlar, birçok defa maneviyatta ileri gitmiş dini 
büyüklerimizi, tekrar tekrar tuzaklarına düşürme-
ye, devletine ve idareye karşı gelmeleri için gizli 
tavsiyelerde ve telkinlerde bulunmuşlardır. Bu gibi 
yabancı kaynaklı ve Türkiye Cumhuriyeti için teh-
likeli olan telkinlere tüm vatandaşlarımızın dikkat 
etmesi gerekmektedir.  
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TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİ 
– I –  

Tarihi açıdan Türk-Alman yakınlaşması, işbirliği ve 
dostluğu 1800’lere kadar uzanmaktadır. XVIII. Yüzyı-
lın sonlarından başlayarak, XIX. Yüzyıl boyunca sü-
rekli bir gelişim göstermiştir. O yüzyıllarda Osmanlı-
Prusya ilişkileri dengeli bir ekonomik ilişki şeklinde 
devam etmiştir. XIX. Yüzyıldan itibaren de Prusya’nın 
siyasi ve askeri nüfusu gittikçe artmış ve bununla doğ-
ru orantılı olarak da arasındaki ekonomik denge bo-
zulmuştur.  

İlk Prusya askeri heyeti 1835’de İstanbul’a gelerek 
göreve başlamıştır. II. Abdülhamit, Almanya’ya yak-
laşmayı, Osmanlı İmparatorluğu için bir zorunluluk 
olarak kabul etmiştir. Özellikle Kırım savaşından sonra 
Osmanlı İmparatorluğu Avrupa’da dengeyi sağlaması 
için Almanya’ya yönelmeyi zorunlu görmüştür.  

Türk-Alman ilişkileri 1933-1939 Hitler döneminde 
teknik bilgi, teknoloji, ekonomi, savaş sanayi bakımla-
rından Türkiye aleyhine değişmiştir.  
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1945 sonrası Dünyanın iki kutuplu bir kuvvetler 
dengesi içinde yaşanan soğuk savaş döneminden 
Türkiye ve Batı Almanya Batının yanında yer alırken,  
Doğu Almanya Doğu blokunun bir üyesi olmuştur. Bu 
Doğu ve Batı Blokları şeklinde iki kutup, Dünyayı 
1980’lere kadar idare etmişlerdir. 1980’den sonra iki 
kutuplu Dünya dengesi kendi kendine çözülmüştür. 
Avrupa’da ve Asya’da bir çok  yeni devletler ve yeni 
etkileşim alanları oluşmuştur. Türkiye olsun, Almanya 
olsun  Dünyanın 1989’dan sonra yeniden yapılanma 
süreci içerisinde birer dengesel güç rolünü yüklenme-
ye zorlanmışlardır. Bu konumları halen de devam et-
mektedir.  

Özellikle Doğu ve Batı Almanyaların birleşmesin-
den sonra Almanya’da sosyal yönden, ekonomik yön-
den, kültürel ve davranış yönlerinden büyük değişme-
ler gelişmeler olmaktadır. Türkiye ve Almanya’nın yeni 
konumu gerektirdiği diplomatik ve ekonomik faaliyetler 
sonucunda her iki devlette de kendi aralarında ve di-
ğer dünya devletleri ile olan ilişkilerinde bir çok deği-
şiklikler olmuştur. Son yıllarda Almanya’da tatminsiz, 
mutsuz kişilerden oluşan dazlak ve Neo-Nazi grupları 
Türk-Alman dostluğuna olumsuz etkiler yapmaktadır. 
İki yüzyıldan beri devam eden Türk-Alman ilişkilerinin 
en önemli yanının ekonomik olduğudur. Siyasi ve as-
keri ilişkilerin fazla yoğunlaştığı zaman ekonomik ilişki-
ler olumsuz yönde etkilenmiştir. Siyasal ilişkiler daha 
önce de belirtildiği gibi, zamanın şartlarına göre bazen 
yakın ve sıcak, bazen de daha soğuk ve mesafeli ol-
muşsa da hiçbir döneminde de Türkiye ve Almanya 
arasında direkt bir çatışma yer almamıştır. Bu açıdan 
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bakıldığında, bu durum önemli bir ayrıcalık arz etmek-
tedir.  

1980’lerin başında Türk-Alman siyasi ilişkilerinin bir 
durgunluk geçirdiği izlenir. Bu durgunluğu 1991 yılının 
başında yeniden olumlu gelişmeye başladığı görülür. 
Bu durgunluk döneminde üst düzeyde bir diyalog ol-
mamıştır. Belki de durgunluğun sebeplerinden birisinin 
bu  olduğunu söyleyebiliriz.  

1991 yılında Körfez bunalımının sonucu Iraklı sı-
ğınmacılar ile ilgili olarak Türkiye aleyhine haksız ve 
abartılı eleştiriler yöneltilmiştir. Bu gibi Türkiye aleyhi-
ne yıkıcı propagandayı kendilerine meslek edinmiş, 
Türkiye  içi ve dışı bazı mihraklar, Türk-Alman dostlu-
ğunu zedelemek istemişlerdir. Bunun sonucu Türkiye-
Almanya ilişkileri iniş çıkışlar göstermiştir. Türkiye’nin 
Güneydoğu gibi bir iç meselesinde bazı Alman yöneti-
ciler, Türkiye’nin iç işlerine karışıcı tarzdaki beyanları 
Türk-Alman soğukluğunu yaratmıştır.  

Ayrıca 40-50 yıldır Almanya’da çalışan milyonlarca 
Türk işçisinin Almanya’da hâlâ birçok haklardan yok-
sun olması ve Alman vatandaşlığına kabul olunmama-
ları Türk-Alman ilişkilerinde bir çelişki olarak devam 
etmektedir. Son zamanlarda da Neo-Nazi ve dazlak 
olayları Türklere yöneltildiği için Türk-Alman ilişkilerin-
de siyasi bir sıkıntı oluşmaktadır. Türkiye’nin Güney-
doğu olaylarında Alman askeri yardımının bir baskı 
aracı olarak kullanılması Türk-Alman ilişkilerinde so-
run yaratmıştır. Birçok çabalardan sonra ancak bu 
sorun çözülür gibi olmuştur. 
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1960’dan sonra Almanya’ya giden Türk işçisi Alman 
ekonomisinin önemli bir unsurunu oluşturmuştur. Al-
manya’da 6 milyon yabancı işçi çalışmaktadır. Bunun 
3-4 milyona yakını Türk işçisidir. Türklerin % 60’ı ima-
lat sektöründe % 16’sı hizmet sektöründe çalışmakta-
dır. Yeni Almanya’daki Türklerin %15-16’sı işsiz du-
rumdadır. Almanya’daki Türk işçisi Alman ekonomisin 
bel kemiğidir. Türkler Almanya’da birçok işyeri açarak 
da üretime birçok yönden katkıda bulunmaktadırlar. 

Türklerin Almanya’ya işçi olarak gidişleri 1961’de 
başlamıştır. 60’lı yıllarda 3-3.5 milyon Türk işçisi Al-
manya’ya gitmiştir. 1973’de işçi alımı durunca bazı 
zorluklarla da karşılaşan 1 veya 1.5 milyon Türk işçisi 
tekrar dönüş yapmıştır. Bugün Almanya’daki Türk iş-
çisi 3 milyona yakındır. Bugün uzun yıllar geçmesine 
rağmen Türk işçilerinin çoğu Almanya ile entegre ola-
mamışlar, örf, adet ve kültürlerini devam ettirmişlerdir. 

Almanya Türkiye’nin en fazla ticaret yaptığı bir ül-
kedir. Türkiye’nin ticaret hacminin %20.6’sı Almanya 
ile olan ticarettir. Almanya ticaretinde ise Türkiye 
17’nci sıradadır. Türkiye’deki yabancı yatırımlar açı-
sından Almanya ise 3’ncü sıradadır. Toplam yatırımlar 
içinde Almanya’nın payı % 13’tür. 

Türkiye’de ve Almanya içinde bulunan birçok Türk 
iş adamı Doğu Almanya’da da bugün yatırım yapmak-
ta, birçok işyerleri açmaktadırlar. Ayrıca birçok Türk 
işletmecileri de Almanya’da banka açma ve banka 
alma girişimlerini başarıyla devam ettirmektedirler. 
Bugün Almanları Güneydoğu olaylarına bakışları Daz-
lak Neo-Nazilerin Türkleri hedeflemeleri, Türkiye’nin 
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Avrupa’ya entegrasyonu konularında Türk-Alman iliş-
kilerinde aşılması gereken birçok ikili sorunlar mevcut-
tur.  

Son yıllarda Türk-Alman ilişkilerinde olumlu geliş-
meler de mevcuttur. İki Almanya’nın birleşmesiyle 
Türk iş adamları  Almanya’da yatırımlarını hızlandır-
mışlardır. Buna karşılık da Almanya’nın Türkiye’ye 
yatırımları ve projeleri hızlanmıştır. Almanya ve Türki-
ye yeniden yapılanmada bölgelerinde her ikisi de böl-
gesel güç olarak ortaya çıkmışlardır. Balkanlardaki 
gelişmeleri ve çalışmaları Türkiye’de Almanya’da ya-
kından takip etmektedirler.  

Ayrıca, Kafkaslar ve Orta Asya Türk Cumhuri-
yetlerindeki gelişmeleri Türk-Alman işbirliği ile 
beraber yakınlaşmaları her iki ülke için de iyi bir 
gelişme olarak kabul edebiliriz.  

Böylece kendiliğinden ortaya çıkan Almanya ve 
Türkiye Faktörlerini değerlendiren Amerika’nın bu 
iki ülke ile yeni ve olumlu bir yaklaşım içinde Dün-
ya barışına ve ekonomisine katkıda bulunması da 
temenni edilen bir gelişmedir.  
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CUMHURİYET DÖNEMİ 
TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİ 

– II – 

1923-1945 yılları arasında Türk-Alman ilişkileri 
yaygın olan görüşlerin tam aksine siyasal ve ekono-
mik yönden çok yoğun olduğu bir dönemdir.  

I. Dünya Savaşı’ndan sonra, Almanya ekonomik ve 
siyasal açıdan çökmüş, II. Kayzer Wilhelm’in yayılma-
cı siyaseti iflas etmişti. Yerine Weimar Cumhuriyeti 
kurulmuştu. Almanya merkezi güç özelliğini kaybet-
mişti. Wersay’da imzaladığı anlaşmayla Almanya çok 
güç duruma düşmüştü.  

Yeni şekillenen Weimar Cumhuriyeti Almanya’yı 
tamir etmesi gerekirdi. Tamir etmesi için de;  

Endüstriyel problemleri gidermesi kaçınılmazdı.  

Aynı zamanda ham madde sıkıntısını gidermesi de 
şarttı.  

I. Dünya Savaşı öncesi Osmanlı Devleti yalnız kal-
mıştı. Ekonomik ve askeri alanda ihtiyaçları çoktu. Bu 
boşluktan yararlanan Almanya, Osmanlı Devletine 
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yaklaşmıştı. Osmanlı Devleti de Almanya’ya aşırı ta-
vizler (Askeri, Ekonomik, Sosyal Siyasi vs.) vermişti. 
(XIX-XX. yy.). 

Osmanlı Devleti I. Dünya Harbi öncesi verdiği aşırı 
tavizler karşısında dozunu ayarlayamamış, Alman-
ya’ya bir çeşit teslim olmuştu. Bu tavizlerin ve teslimi-
yetin bedelini Osmanlı Devleti çok ağır ödemiştir.  

Türkiye, I. Dünya Savaşı sonucu, beraberce yenil-
diği Almanya ile ilişkilerini 1924’de yeniden gözden 
geçirerek, temkinli olarak yeniden başlatmıştı.  

1924’den sonraki Türk-Alman ilişkileri karşılıklı çı-
kar ve menfaat ilişkileri şeklinde olmuştur.  

1923-1933 yılları arası Türk-Alman ilişkileri karşılıklı 
çok yarar sağlamıştır. Türkiye, Almanya Endüstrisin-
den yarar sağlarken, Almanya ise Türkiye’den ham-
madde satın almıştı.  

1923-1933 yılları arasında İngiltere-Fransa, Alman-
ya’ya hammadde güçlüğü çektirmişlerdi.  

Almanya, Türkiye’den aldığı hammaddeyi mamul 
madde haline getirip, iç ve dış pazarlara satıyordu.  

1923-1933 yılları arasında her şey hukuki, karşılıklı 
çıkar ilişkileri çerçevesinde, siyasi ve askeri kuralların 
dışına taşmayan ilişkiler mevcuttu. Bu dönemde Tür-
kiye çok temkinli, kârlı ve başarılı idi.  

1933’den sonra Türk-Alman ilişkileri hızla bozul-
muştur. Çünkü bu yıldan itibaren Almanya’da Nasyo-
nal Sosyalist parti iktidara gelmişti.  
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Hitler de Kayzer II. Wilhelm gibi Dünya’yı ele ge-
çirme politikası vardı. Bu tarihe kadar Türk Ekonomi-
sinin gelişmesinde Almanya’nın payı büyüktü.  

1936-1938 döneminde ekonomik ilişkileri kendi le-
hine çeviren, tekelleşen Almanya’dan endişe duyan 
Türkiye, 1939 yılında Almanya’dan koparak İngiltere 
ve Fransa ile ekonomik ve siyasi ilişkileri geliştirme 
ihtiyacı duymuştu.  

Türkiye endişe duymasında haklıydı. Sonunda ihti-
yatlı ve dikkatli davranacaktır.  

II. Dünya Savaşı süresince Almanya Türkiye’ye 
baskı yapacak (Ekonomik-Siyasi) fakat tam olarak 
kendi safına çekemeyecektir. 

I. Dünya Savaşı sonunda Türkiye alabildiğine zarar-
lı çıkmıştı.  

1923-1933 yılları arasında Türk-Alman ilişkileri sağ-
lam temeller üzerine oturtulduğu için, Hitler Almanya-
sının tüm gayretlerine rağmen, 1933-1945 yılları ara-
sında denge bozulmamıştır. 

1923-1933 döneminde Almanya Türkiye’den eko-
nomik kazançların yanında esas olarak askeri ve si-
yasi kazançlar gözetmiştir.  

Türkiye; siyasi, askeri, ekonomik bakımlardan 
gittikçe güçlenen Almanya ile dostluğu tarihi 
geçmişi de olumlu ve olumsuz yönlerini değerlen-
direrek geliştirmelidir.  
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SOĞUK SAVAŞ SONRASI 
TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİ 

– III –  

Almanya, 2. Dünya harbinden sonra doğu ve batı 
diye ikiye ayrılmıştı. Bu doğu ve batı ayrılmaları diğer 
bölünen ve paylaşılan devletlerden farklı idi. Çünkü 
Almanlar millet ve hükümet olarak farklı değillerdir. 
Doğu Almanya ile Batı Almanya rejimleri değişik olsa 
da, doğu ve batı hükümetleri birbirleri ile bağlantılarını 
hiçbir zaman tam olarak kesmediler. İki Almanya’nın 
birleşmesinde batı değil, doğu Almanya’nın değişmesi 
temel olarak alınmıştır.  

İki Almanya’nın birleşmeleri de, yeni bir uygulama 
olmamıştır. Zaten, Doğu ve Batı Almanyalar 2. Dünya 
harbinden öncede birleşiktiler. Bu yüzden de Batı Al-
manya düzeni tüm kurumları ile Doğu Almanya’ya kı-
sa sürede transfer edilmişlerdir. Ancak parti anlayışı, 
sosyal ilişkiler umulan sürede bütünleşememiş, bütün-
leşme biraz zaman almıştır. Her iki Almanya soğuk 
savaşın ürünleriydi. 1990 yılında ABD ve Rusya ara-
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sındaki soğuk savaş dönemi sönmeye başlayınca da 
her iki Almanya’da da birleşme süreci başlamış oldu.  

Avrupa’da, birlikler kurulurken, Avrupa bilinci geli-
şirken, diğer taraftan da, ırkçılık ve yabancı düşman-
lıkları başlamıştır. Bu zararlı düşünce ve faaliyetler, 
bugün ve ilerde Avrupa için, tüm insanlık için, iyi ol-
mayan neticelerle sonuçlanabilir. Bu endişe ve korku-
ların sonucu Avrupa Topluluğu Adalet ve İç İşleri ba-
kanları toplanarak bu sorunlara çare aramaya başla-
mışlardır. Avrupa ülkelerinde, yabancılara yapılacak 
muameleler farklı farklıdır. Önce bu farklı davranışlar, 
tek ortak davranış haline getirilmeye çalışılmıştır.  

Avrupa’da çalışan Türkler’e, Avrupa ülkelerinin va-
tandaşları statüsünün getirilmesi gerekmektedir. Al-
manya son dönemlerde insan hakları, özgürlük, halk-
ların kendi kendilerini yönetmesi gibi politikalarla ilgi-
lenmektedir. Almanya’da ırkçı gelişmeler Alman-
ya’daki ekonomik sorunlar ve sert otoriter bir idare 
altında yetişerek Batı Almanya’ya göç eden, Doğu 
Almanyalı gençlerin kültürel ve ekonomik değişimler 
sonucu ırkçı davranışlar içine girmelerinden oluşmak-
tadır.  

Türkiye, Almanya ile olan dostluğunda samimidir. 
Almanya’ya her yönden kulak vermektedir. İslam ülke-
leri içinde en gelişmişi ve en batıya yakını olan Türki-
ye’ye yapılacak destek, ilerde medeniyetler arası ça-
tışmaları önleyecek en önemli unsur olarak görülebilir. 
Kalkınmış bir Türkiye kendi vatandaşlarına gerekli 
sosyal, siyasal ve ekonomik her türlü imkanları sağ-
lamış olacaktır. Türkler’in deneyimi ve diğer milletlerle 
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beraber olma tecrübesi birçok dünya ülkesinden daha 
fazladır. Türk-Alman dostluğu Avrupa için ve tüm dün-
ya için elzem bir durumdur. Geçmişte hiçbir zaman 
Türkiye ile Almanya arasında bir birinin egemenlikleri-
ne gölge düşüren olaylar içinde yer aldıkları görülme-
miştir. Ancak 1990’ların ilk yarısı içinde Almanya, Tür-
kiye’nin aleyhine olan olayları dolaylı veya dolaysız 
destekler durumuna düşmüştür. Burada Almanya, Or-
tadoğu petrollerine yaklaşmak için Kuzey Irak unsuru-
nu kullanmaya çalışmıştır. Bu davranış ise Türk-
Alman dostluğuna zaman zaman zarar verecek boyut-
lara varmıştır. Ayrıca Almanya’da Türkler aleyhine 
yapılan olayları veya yapılanları desteklemek gibi dav-
ranışlar Almanya’nın dünyadaki itibarını da zedele-
mektedir.  

Almanya’da aşırı akımlar 1949 yılından, yani Batı 
Almanya’nın kurulduğundan bu yana vardır. 1990’ların 
başından bu yana da yabancı düşmanlığı ve aşırı ha-
reketler beraber olmaya başlamıştır. Son zamanlarda 
yabancılara karşı hemen her gün saldırılar olmaktadır. 
Yabancı düşmanlığının ana nedeni ekonomik ve ırkçı 
problemlerden kaynaklanmaktadır. Bu aşırı faaliyetleri 
durdurmak için Almanya önce yabancı işçilerin Al-
manya’nın kalkınmasındaki yerini anlatması gerekir. 
Bu izahatla, gerçeklerde anlatılmış olur. 

Almanya, Ortadoğu'ya bir giriş kapısı aramaya 
uzun yıllardır devam etmektedir. 1985’ten sonra da 
Almanya Ortadoğu’ya giriş kapısı olarak Kuzey Irak ve 
Güneydoğu Anadolu’yu seçmiştir. Almanya Kürtler’in  
kültürel hakları konusunda ısrar etmektedir. Almanya 
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Kuzey Irak konusunda, Türkiye’ye ambargo bile uygu-
lamıştır. Ancak; Almanya bu gün Ortadoğu ve Kuzey 
Irak için taktik değiştirmişe benzemektedir.  

II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa ülkeleri, Alman-
ya’nın yeniden silahlanmaması yönünde bir işbirliği 
yapmışlardır. Bu işbirliği kültürel, sosyal, ekonomik 
alanları kapsıyordu. Daha sonra Batı ile Doğu Blokla-
rının karşılıklı  silahlanması, tüm dünyada gerginlikle-
rin   tırmanması sonucu, Avrupalılar, Batı Almanya’nın 
yeniden silahlanmasını istemişlerdir.  

1990’dan sonra Doğu Blokunun yavaş yavaş da-
ğılmaya başlaması, 1945’te başlayan soğuk savaş 
dönemini sona erdirmiştir. 1990-1991’de oluşan Kör-
fez Savaşı Amerika Birleşik Devletleri’nin liderliğini 
tescil ettirmiştir. Körfez Savaşı sonucu Sovyetler Birliği 
dağılıp yerini Bağımsız Devletler Topluluğu alırken, 
Avrupa Devletleri ve Avrupa Birliği de kendisine yeni-
den bir çeki düzen vermiştir.  

Fransa, Almanya’yı Avrupa Birliği veya Avrupa Top-
luluğu içinde kontrol edebileceğini düşünürken, Al-
manya da Fransa’yı ve diğer Avrupa ülkelerine kendi 
gücünü ancak Avrupa Topluluğu içinde gösterebilece-
ğini düşünmüşlerdir. Sovyetler Birliği’nin dağılması ile 
Avrupa’da yeniden bir yapılanma süreci başlamıştır. 
Bu süreç içersinde, ideolojik bölünmeler yerine, de-
mokrasi fikri ve ekonomik faktörler öne geçmiştir. Bu 
unsurlara göre Batı Avrupa Birliği gerekli gelişmeyi ve 
performansı beklenen kadar gösterememiştir. Genişlik 
ve etkinlik bakımından Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
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Konferansı (AGİK), Batı Avrupa Birliği’nden daha etkin 
olması bölgeye güç ve güven kazandıracaktır.  

Her iki Almanya’nın birleşmesine her Türk sempati 
ile bakmıştır. Bu sempati Doğudaki Almanların çektik-
leri sıkıntıdan kurtulmaları Batıdaki Almanlar’ın sevinç-
lerine bir sempati idi. Ancak, Almanya’nın birleşmesi, 
soğuk savaşın sona ermesi, Almanya üzerine Rus 
baskısının kalkması Türk-Alman dostluk ilişkilerini 
olumsuz yönde etkilemiştir. Almanya’nın, Türkiye’ye 
karşı izlemeye başladığı yeni siyasetin temelinde, 
Türkiye’yi menfaatleri ile çelişen bir ülke olarak gör-
mesi ve Amerika Birleşik Devletleri’ne daha yakın ola-
rak görmesi yatmaktadır.  

Hali hazırda, Türk-Alman menfaatlerinin çelişkili ol-
duğu yerler, Balkanlar, Karadeniz, Ortadoğu bölgele-
ridir. Türkiye’nin batıdan güvenlik sınırı Yugoslav-
ya’nın Kuzey sınırından geçmektedir. Almanya Yugos-
lavya’da, Slovenya’nın, Hırvatistan’ın kendi etki alanı 
olduğunu savunmuştur. Arkadan da İngiltere ve Rus-
ya’nın da Sırbistan’ı etki alanları içinde görmeleri so-
nucu, Türkiye’de Bosna-Hersek ve Makedonya’yı 
kendi güvenliği bakımından destekleme politikasını 
takip etmiştir.  

Türkiye’nin, Balkanlar Bölgesine ilgisi devam eder-
se Türk-Alman menfaatleri bu bölgede uzlaşma ol-
mazsa çatışma ihtimalini ortaya çıkaracaktır. Alman-
ya, Karadeniz bölgesinin önemli iki ülkesi olan Bulga-
ristan ve Romanya’ya daima özel ilgi duymuştur. Ro-
manya’ya ilgisi bu ülkede olan Alman kolonisi nedeni 
iledir. Bulgaristan ise, Almanya’nın ekonomik yardım 
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ettiği bir ülke olarak durumunu eskiden beri devam 
ettirmektedir.  

Almanya, I. ve II. Dünya Savaşları döneminde hep 
Ortadoğu’ya hakim olma hayali gütmüştür. II. Dünya 
savaşı sonunda başlayan soğuk savaş politikası dö-
neminde, Almanya Ortadoğu’ya ait önemli bir politika 
izlememiştir. Ancak iki Almanya’nın birleşmesinden 
sonra Almanya Irak ve İran’a silah teknolojisi vermiştir. 
Bununla da kalmayarak Alman liderler Ortadoğu ile 
geniş kapsamlı politikalar üretmeye başlamışlardır. Bu 
politika Almanya ve Amerika arasında da soğukluk 
yaratmıştır. Almanya zaman zaman İran’la çeşitli ko-
nularda temasa geçmiştir. Bu Alman-İran ilişkisi Ame-
rika ve Avrupa’yı rahatsız etmeye yol açmıştır.  

Ayrıca, Almanya Kuzey Irak ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’ni, Ortadoğu’ya giriş kapısı ola-
rak seçmiştir. Kuzey Irak ve Güneydoğu Anado-
lu’yu, Ortadoğu’ya giriş kapısı olarak seçen Al-
manya, alt yapı olarak da PKK Terör örgütünü ve 
Kürtçülük olaylarını destekleyerek devam etmiştir.  

Türkiye’ye karşı yapılan bu haksızlık daha sonra 
Almanya’nın da aleyhine olmaya başlamıştır. Her 
şeye rağmen Türk-Alman dostluğu gelişmeli ve 
tüm dünyanın hizmetinde olmalıdır.  
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TÜRKİYE VE KAFKASLAR 

Sovyetler Birliği 1991 yılında yıkılınca, Türk  dış poli-
tikasında yeni ufuklar ve boyutlar açılmıştır. Bunun en 
önemli yanı Sovyetlerin yıkılması ile Orta Asya’daki 
Türk Devletlerinin bağımsız olmasıdır. Hele hele Kaf-
kaslarda yeni bağımsız devletlerin ortaya çıkması 
Türkiye’yi düşünmeye zorlamıştır.  Azerbaycan, Er-
meni çatışması, Türkiye’yi hem sorumlu, hem avantaj-
lı, hem de güçlüklerle dolu bir durumda bırakmıştır. 
Sovyetlerin zamanında Kafkasya’da tek faktörlü bir 
durum mevcutken, Sovyetler Birliğinin dağılması ile 
çok faktörlü bir durum ortaya çıkmıştır.  

1917-1921 yılları arasında Kafkaslar bölgesinde, 
İngiltere komünist rejim aleyhine çalışma yaparak ilgi-
lenmiştir. Aynı yıllarda Amerika ise Ermeni meselesi 
dolayısıyla bu bölge ile ilgilenmiştir. Her şeye rağmen 
1917-1991 yılları arasında Kafkaslarda Sovyetler Birliği 
tarafından tek faktörlü bir yapı sağlanmıştır.  

Sovyetler Birliği II. Dünya Savaşı sonucu Kafkas-
lardan Türkiye’ye doğru yayılım göstermek istemiştir. 
Sovyetler Birliği Stalin zamanında 1945 yılında Kars’ı, 
Ardahan’ı, Gümüşhane ve Giresun’a kadar olan top-
rakları istemiştir. Sovyetler Birliği II. Dünya Savaşı 
sonu Balkanlarda da yeni küçük komünist devletler 
kurdurarak Balkanlarda yayılmıştır. Ayrıca yine Sov-
yetler boğazlardan da üs istemiştir. Kafkaslar, Türki-
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ye’nin doğu giriş yeridir. Orta Asya Türk Cumhuriyetle-
ri ile irtibat yeridir. Kafkaslar Türkiye ve Rusya için bir 
istikrar unsuru olmalıdır.  

Bir Kafkas ülkesi olan Azerbaycan bağımsızlığını 
aldığı günden itibaren Türkiye ile karşılıklı dayanışma 
içine girmiştir. Bu karşılıklı dayanışma bir Türklük şuu-
ru içinde olmaktadır. Ancak Kafkaslarda Türkiye-
Azerbaycan-Ermenistan ve İran dörtlüsü karmaşık bir 
yapıyı da içine almaktadır.  

Azerbaycan İran’la olan münasebetlerinde, Türki-
ye’yi tercih etmekle beraber, İran’ı da gücendirmek 
istememektedir. İran’ı da fazla Azeri olması nedeni ile 
de, İran Azerbaycan’dan bazı endişeleri olduğunu 
zaman zaman sezdirmektedir. Kafkaslarda bölge ülke-
lerinin ilgisi yanında, uzaktaki devletlerde Kafkas pet-
rolleri nedeni ile ilgilenmektedirler. Bunların başında 
Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gelmektedir. Bu 
iki devlet bölgenin siyasi gelişmelerinin içindedirler. 
Amerika’nın Karabağ bölgesine bulaşmış olması an-
lamlıdır. Amerika için Kafkaslar Basra Körfezi kadar 
önemlidir.  

Bir Kafkas ülkesi olan Ermenistan bütün komşuları 
ile sorunludur. Bu yüzden Ermenistan politikasını 
Rusya Federasyonuna birazcık da Amerika’ya dayan-
dırmaktadır. Ermenistan’ın soykırımı bahanesi ile Tür-
kiye ile olan siyasetini olumsuzlaştırmaktadır. Hele de 
1974 yılından bu yana Türk Diplomatlarına olan Er-
meni saldırıları yüzünden Türk kamuoyu Ermenistan’a 
hiç de sempati ile bakmamaktadır. Ayrıca Ermenistan 
bir Azeri toprağı olan Karabağı da işgal ederek em-
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peryalist bir ülke olduğunu göstermiştir. Rusya Fede-
rasyonu da Ermenistan’ı her yerde desteklemektedir. 
Ermenistan’ı Amerika ve Fransa da desteklemektedir-
ler. Fakat her şeye rağmen Ermenistan’ın hakiki dostu 
Türkiye’dir. 

Ermenistan’ın denizlerle irtibatı olmaması tek kötü 
tarafıdır. Ermenistan’ın dışarıya çıkışı daima Türkiye 
üzerinden olmak zorundadır. Ermenistan’ın Türkiye ile 
geçinmesi kendi menfaatinedir.  

Türkiye Kafkaslara şu nedenlerle önem vermelidir.  

1. Kafkaslar Türkiye için çok stratejik bir bölgedir. 

2. Kafkaslar, Orta Asya Türk Cumhuriyetleriyle Tür-
kiye arasında tek bağlantı yeridir. 

3. Azerbaycan, Türkiye için Kafkaslarda olumlu bir 
faktördür. 

4. Kafkaslarda, Türkiye’nin başını ağrıtacak tek 
olumsuz ülke Ermenistan’dır. Ermenistan kendi emel-
leri için çok karışık olan Kafkasya’yı daha da karıştır-
maktadır. Ermenistan, Türkiye’yi daima batılı devlet-
lerle karşı karşıya getirebilir. Ermenistan’ın Türkiye ile 
iyi geçinmesi kendi menfaatinedir. 

5. Türkiye’nin Kafkaslarda diğer bir sorunu da 
İran’dır. İran, Azerbaycan’la fazla ilgilenmektedir. Tür-
kiye’nin İran’la bir sorunu yoktur. İyi komşuluk ilişkileri 
ikisinin de menfaatinedir. Ancak bilmek gerekir ki An-
kara-Bakü yakınlığı, İran bakımından Tahran-Erivan 
ve hatta Tahran-Moskova yakınlığı doğurabilir. 
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6. Türkiye, Gürcistan’ın azınlık meselesinde ihtiyatlı 
davranmalıdır. Gürcistan münasebetlerinde Rusya 
faktörü de önemlidir. 

7. Kafkaslarda istikrar Türkiye, Rusya birlikteli-
ğinden geçer. Bunun için Rus Türk samimi birlik-
teliği bölge ve dünya için önemlidir. 
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TÜRK KURTULUŞ SAVAŞINDA RUS 
MANEVRASI 

I. Dünya Savaşı bitmiş, Osmanlı Devleti yenik düş-
müştü. Ancak Türk Milleti ve Mustafa Kemal Paşa ye-
nilgiyi kabul etmemişlerdi. Mustafa Kemal Paşa Ana-
dolu’da yeniden teşkilatlanmak için 1919’da Samsun’a 
çıkmıştır. 

Çarlık Rusyası I. Dünya Savaşında Fransa, İngilte-
re saflarında yer almıştı. Çarlık Rusya’sının hesabı, 
eğer I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti yenilirse, 
Rusya öteden beri beklediği fırsatı yakalamış olacak 
ve en büyük payları almaya hak kazanacaktı. Çarlık 
Rusya’sının bu hayali kendi içinde 1917 komünist ihti-
lali olmasaydı az kalsın gerçekleşecekti.  

Lenin 1917’de komünist ihtilali yapınca, Çarlık Rus-
ya’sında iç savaş başladı. Rusya kendi başı derdine 
düştü. Faraza 1917 komünist ihtilali olmasaydı da 
Rusya, Fransa, İngiltere, İtalya saflarında galibiyet 
kazanmış olsaydı, Rusya tarih boyunca istediği yerleri 
Osmanlıdan alacak ve bir daha da çıkarmak çok zor 
olacaktı. Çünkü Çarlık Rusya’sı İstanbul’u, boğazları, 
Kafkasya’dan Basra’ya kadar her tarafı istiyordu. Rus-
ya'nın kendi içinde Çarlık-Komünistlik mücadelesi de-
vam ederken, Anadolu'da da Kurtuluş Savaşı başla-
mıştı. Komünist lider Lenin Çarlığı yıkıp da yerine 
Sovyetler Birliğini kurunca, Rusya’nın I. Dünya Savaşı 
sonucu bazı fırsatları kaçırdığını fark etmişti. Rus-
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ya’nın kaçırdığı en büyük fırsat Anadolu’dan pay ala-
maması idi. Komünist lider Lenin Anadolu’dan I. Dün-
ya Savaşı sonucu alınamayan payı Anadolu Kurtuluş 
Savaşı sırasındaki durumları değerlendirerek ustaca 
manevralar yaparak daha büyük paylar almak istemiş-
tir.  

Mustafa Kemal Paşa Samsun’dan Havza’ya geldi-
ğinde, Lenin’in gönderdiği Rus Albayı Budiyeni ile kar-
şılaşmıştı. Lenin’in Albayı Budiyeni, Mustafa Kemal 
Paşa’ya Sovyetler Birliği ile Türklerin ve Anadolu Kur-
tuluş Hareketinin düşmanlarının aynı olduğunu, bunla-
rın da batılı Emperyalistler olduğunu anlatmıştı. Budi-
yeni, ortak olan düşmanlara karşı Lenin ve Komünist 
hükümetin Mustafa Kemal ve Anadolu halkına her 
yönden yardım etmek istediğini anlatmıştı. Ancak Bu-
diyeni bir şey daha söylemeyi de ihmal etmemişti. Bu-
diyeni Anadolu harekatının sosyalist bir hareket olma-
sı halinde yardıma hazır olduklarını ifade etmiştir. 

Mustafa Kemal Paşa, Budiyeni’ye teşekkür ederek, 
“Anadolu hareketinin milli bir hareket olduğunu, 
bunun ise bizzat Türk Milletinin kendisi tarafından 
yapılacağını” bildirmiştir.  

Gerçekte, Anadolu Milli Kurtuluş hareketi dünyadaki 
diğer Türk topluluklarını da derinden etkilemiş ve Orta 
Asya Türkleri gelinlik kızlarının boyunlarından çözerek 
verdikleri ziynetlerle 56.000 altın toplamışlardır. Bu 
altınları, Anadolu’ya gönderilmek üzere Lenin hükü-
metine teslim etmişlerdir. Ne yazık ki, bu altınların sa-
dece 3000 adeti Anadolu’ya intikal ettirilmiştir. 
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Eğer; Mustafa Kemal Paşa, Lenin’in istediği şartta 
yardımını kabul etseydi, bugün Türkiye Cumhuriyeti 
belki olmayacak, belki de Anadolu Sovyetler Birliğine 
bağlı bir sosyalist cumhuriyet olacaktı ve daha sonra 
da Rusya’nın güdümünde Bağımsız Devletler toplulu-
ğu üyesi bir devlet olacaktı. 

Lenin’in bu nazik dönemdeki cazip tekliflerini ve 
ustaca manevrasını üstün bir önsezi ile kavrayan 
Mustafa Kemal Atatürk ustaca bir cevap vermiş ve 
durumu Anadolu halkı ile beraber Türkiye Cumhuri-
yetini kurarak mutlu bir sonuçla neticelendirmiştir.  
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ÇARLARDAN GÜNÜMÜZE TÜRK-RUS 
SİYASETİ 

Kuzey komşumuz olan Rusya’nın Türklere ve Tür-
kiye’ye karşı olan siyaseti, Deli Petro’dan başlayan 
tüm Çarlık döneminde ve Lenin ile başlayan Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (S.S.C.B) döneminde 
ve şu anki Yeltsin’le başlayan Rusya Federasyonu 
döneminde hemen hemen hiç değişmemiştir.  

Genel anlamda Rusların rejimlerinin değişmesine 
rağmen Türkler ile ilgili siyasetleri değişmemiştir.  

I. Çar Deli Petro Türk-Rus siyasetinin çerçevesini 
Rus görüşü olarak, kendileri açısından çizmiştir. Deli 
Petro’dan sonra gelen tüm Çarlar Komünist dönem 
liderleri Lenin, Stalin, Kruçev, Brejnev, Gorbaçov ve 
Yeltsin dahil bütün Rus liderler, Deli Petro’nun çizdiği 
çerçevenin içinde siyaset yapmışlardır. Asla  ve asla 
dışına çıkmamışlardır.  

I. Çar Deli Petro’nun amacı, Osmanlıyı tarihten silip 
Karadeniz’e, Akdeniz’e, Boğazlar’a (İstanbul, Çanak-
kale) Basra Körfezi’ne ve Hint Okyanusu’na inmek ve 
sahip olmaktı.  
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Deli Petro’dan sonra gelen bütün çarlar da aynı si-
yaseti takip ettiler. Osmanlı Devleti ve diğer Türk Dev-
letleri ile de aynı amaçla uğraştılar ve savaştılar. 

Daha sonra Çarlık rejimi Lenin tarafından yıkılmış 
yerine Sovyetler Birliği kurulmuştur. II. Dünya Savaşı 
sonunda Sovyetlerin başında bulunan komünist lider 
Stalin I. Çar Deli Petro’nun 200 yıl önce istediği yer-
lerden İstanbul’u, Boğazları, Kars’ı ve Ardahan’ı tekrar 
istedi. Görüldüğü gibi rejim değişti, istek değişmedi.  

Şimdi ise Rusya Federasyonunun başında Yeltsin, 
muhalefette Jirinovky bulunmaktadır. Bu iki Rus lider 
de I. Çar Petro ile aynı fikirde olsalar gerektir. Çünkü 
ikisi de davranışları ile Türkleri istememekte, doğru-
dan veya dolaylı yollardan Panislavizm politikası güt-
mektedir. 

Bilinmesi gereken gerçek şudur ki; Rusya yönün-
den, Rus siyasetinin temelini Bizans siyaseti oluştur-
maktadır.  

Şöyle ki: İstanbul’un fethi sırasında, Bizans İmpara-
toru, Konstantin Dragozes’in kız kardeşi Mora Despo-
tu Tomas’ın kızı Sofiya Rus Çarı III. İvan’la 1742 yılın-
da evlenmişlerdir. Bu evlenme Dünya Rus siyasetine 
Rusya yönünden cihan şumulluk ve büyük bir manev-
ra kabiliyeti kazandırmıştır. Bu evlenmeden sonra Rus 
siyasetinde aşağıdaki iki üstün manevra dünya siya-
setinde Rusların eline geçmiştir. Halen şu andaki dün-
yadaki Rus siyasetinin temelini de, üstünlüğünü de 
savunmadaki kolaylığını da bu manevralar teşkil et-
mektedir.  
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MANEVRALAR 

1. Bizans Düşünce Manevrası: 

Bizans Kraliçesi, bir Bizans milliyetçisi ve dünya Or-
todoksluğunun temsilcisi olarak Rus Çarı III. İvan'la 
evlenmiştir. Bu evlilikten sonra Rusya dünya Orto-
doksluğunun temsilcisi olduğunu benimsemiş ve sa-
vunmuştur. Yine Bizans Kraliçesi Sofiya Rusları, Türk-
ler aleyhine devamlı kışkırtmıştır.  

Sofiya ve III. İvan çifti şöyle bir Rus siyaseti gös-
termişlerdir. Demişler ki, Büyük Roma İmparatorluğu-
nu, Avrupa Türk Hun İmparatoru Atilla tarafından yı-
kılma noktasına getirilmiş ve ikiye ayrılmasına sebep 
olmuştur. Yine Doğu Roma İmparatorluğu olan Bizans 
İmparatorluğu da Türk ve Müslüman olan Fatih Sultan 
Mehmet Han tarafından yıkılmıştır. Kraliçe Sofiya ve 
Çar III. İvan (Korkunç İvan) bu silsileden hareket ede-
cek ola ki  Türkler kuvvetlenecek ve III. Roma İmpara-
torluğu olan Moskova’yı ve Rusya’yı ellerine geçire-
cekler diye düşünmüşlerdir. Tehlikeyi Türklerde gör-
müşlerdir. İşte bu korku Rus Türk siyasetinin şuur altı 
temelini teşkil etmiştir.  

2. Panortadosksizm ve Panislavizm Siyaseti Ma-
nevrası: 

Bizans Kraliçesi Sofiya ile evlenen Rus Çarı III. 
İvan Rus siyasetine Deli Petro’nun siyasetini daha da 
genişleterek yeni boyutlara ulaştırmıştır.  
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Bugünkü Sırp, Bosna-Hersek savaşları, Yunanis-
tan’ın Sırpları desteklemesi, Ermeni-Azeri savaşları, 
Çeçen-Rus savaşları, Ortodoks, Müslüman savaşları, 
İslam Türk münasebetleri, Hıristiyan-Müslüman sa-
vaşları şeklinde devam etmektedir.  

Türk-Rus komşuluğu, coğrafi, ideolojik ve siya-
si olarak ezel-ebed devam edecektir. Coğrafyayı 
ve tarihi değiştirmek mümkün değildir.  

Temennimiz, Türk-Rus ilişkileri yarış değil, be-
raberlik; savaş değil barış; nefret ettirici değil, 
müjdeleyici; zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı; komşu 
komşunun külüne muhtaç sözünden hareket ede-
rek iyi yönde gelişmesini temenni ediyoruz. 
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İNSAN VE ÇEVRE 

Dünyamızda biz insanlara bahşedilen imkanları, 
kaynak ve nimetleri israf edecek şekilde kullanmamız 
dünyamız ve biz insanlar için, gelecek için çok önem-
lidir. 

Dünyaya hakim olmak için insanlar, ormanları yok 
etmemeli, denizleri kirletmemeli, içme sularını kirlet-
memeli, toprakları, havayı yaşam için gerekli her şeyi 
kendisine zehir etmemelidir. 

Doğal ve biyolojik zenginliklerimizi, gelecek kuşak-
tan ödünç aldığımız gibi bozulmadan daha fazlası ile 
gelecek nesillere devretmemiz, günümüz insanının 
amacı olmalıdır. Çevre konusunda, insanımızı küçük 
yaşlarda başlayarak, eğitmemiz, iyi bir çevre bilinci 
vermemiz gerekir. 

Hepimizin bildiği bir söz vardır, “Aslan yatağından 
belli olur.” Bu atasözü bize çevrenin önemini bizlere 
iyice belirtmektedir. Dünyamız ve memleketimizde biz 
insanların yatağı olduğuna göre, biz insanların görü-
nümü ve medeniyet seviyemizi dünyamıza ve çevre-
mize verdiğimiz önem, çevremizin temiz olup olma-
ması ile bize bir kanat verdirtir. 
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Biz insanların çevremizi oluşturan canlı ve cansız 
varlıklarla olan ilişkileri bizlerin uygarlığını gösterir. 

Türkiye’mizde, yer altı ve yer üstünde birçok mede-
niyetlere ait kalıntılar ve hatıralar mevcuttur. Bu me-
deniyet hatıralarını bizlere bırakan bizden önce yaşa-
mış atalarımızı her zaman saygı ile anmamız gerekir. 
Bugün bu medeniyet hatıralarını tüm dünyamızda ko-
rumak, restore etmek, çevresini düzenlemek için 25 
Trilyon dolar yılda harcama yapılmaktadır. 

Türkiye çevre alanında bölgesel entegrasyonların 
ve küreselleşme sürecinin öneminin bilincindedir. Bu-
gün insanoğlu üzerinde yaşadığı küreyi tahrip etme 
noktasına gelindiğinin farkındadır. Eskiden doğanın 
tükenmezliği gibi düşünceler değerini yitirmiş ve yeni 
arayışlar başlamıştır. Çevre bilinci de bu arayışlar so-
nucu gelişmiştir. Dünyamız üzerinde yaşayanlarla do-
ğa arasında yeni bir uzlaşma şart olmuştur. Bugün 
demokratik toplum demek çevreci bir toplum demek 
haline dönüşmüştür. 

Rio Deklârasyonu, İnsan Hakları Evrensel Beyan-
namesi, gibi çok önemli kararlar ve sözleşme ve top-
lantılar çevre ve insan hakkında bizlere birçok şeyler 
söylemekte ve hükümlülükler getirmektedir. Bütün 
dünya insanları barış için, kalkınma için çevreyi bera-
berce düşünerek birbirleri ile işbirliği yapmak için çaba 
sarf etmektedirler. 

Bugün dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde olduğu 
gibi ülkemizde de çevre ve çevre koşulları hakkında 
20-25 yıldır bir kaygı ve bir arayış başlamıştır. Artık 
insanlık doğru diye bilinenlerin tartışılmaya başlandı-
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ğını, sonsuz diye bilinenlerin bir sonu olduğunu, tü-
kenmez bilinenlerin ise tükenir olduğunu ve bu kaygı 
ile soluyabileceği havayı, içebileceği suyu, ekebileceği 
toprağı, aramaya başlamış, yakın bir gelecekte de 
bunların yok alacağını anlamıştır. İşte bu anlayış, gü-
nümüzde Global insan anlayışı çevreci insan anlayışı-
nı oluşturmuştur. Bu yeni anlayışla çevreci bir ahlak 
anlayışı, İnsanoğlunun geçmişten gelen alışkanlıkla-
rından dolayı doğayı fethetmek, ona hakim olmak ye-
rine doğayı anlamaya çalışmak, onun istekleri istika-
metinde doğanın dışında ve onun üstünde değil onun 
bir parçası olarak onunla beraber yaşamak durumun-
da olduğu bilincine ve davranışlarına sahip olması 
düşüncesi gelişmiştir. 

Bizim tarihimizde de birçok büyüğümüz şahsi 
düşünce ve davranışları ile veya kurduğu Vakıflar-
la insan ve çevre birlikteliğini belirtmişlerdir. 

İşte bunlardan biri de Fatih Sultan Mehmet’in 
çevre ile ilgili vakfıdır. Fatih Sultan Mehmet Han 
aynen şöyle demektedir: 

“Ben ki İstanbul Fatih-i abd-i aciz Fatih Sultan 
Mehmet. 

Bizatihi alun terimle akçelerimle satun aldığım 
İstanbul’un Teşlik mevkiinde kain ve malum ul hu-
dut olan (136) bap dükkanımı aşağıdaki şartlar 
muvacehesinde vakf-ı sahih eylerim. Şöyle ki: Bu 
gayri menkulatımdan elde olunacak nemalarla, 
İstanbul’un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim. 
Bunlar ki ellerindeki bir kap içerisinde kireç tozu 
ve kömür olduğu halde günün belirli saatlerinde 
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bu sokakları gezeler. Bu sokaklardaki tükürüklerin 
üzerine bu tozu dökeler ki, yevmiye (20)şer akçe 
alsunlar, ayrıca (10) cerrah (10) tabip ve (3)de yara 
sarıcı tayin ve nasp eyledim. Bunlar ki ayın belli 
günlerinde İstanbul’a çıkalar bilaistisna her kapu-
yu vuralar ve o evde hasta olup olmadığını soralar 
var ise şifası orada mümkün ise şifayap olalar. 
Değil ise kendilerinden hiçbir karşılık beklemeksi-
zin Darülacezeye kaldırılarak orada salah bulduru-
lalar. 

Maazallah herhangi bir gıda maddesi buhranı da 
vaki olabilir. Böyle bir hal karşısında bırakmış ol-
duğum 100 silah ehl-i erbaba verile, bunlar ki hay-
vanatı vahşiyenin yumurtada veya yavruda olma-
dığı sıralarda Balkan’lara çıkıp avlanalar ki zinhar 
hastalarımızı gıdasız bırakmayalar.” 

Buradan da anlaşılıyor ki atalarımız çevre konu-
sunda oldukça bilinçli ve çevreyi koruyan kimse-
lerdi. Fatih Sultan Mehmet Han’da bu çevrecilerin 
başında gelmektedir. 

Bugün hepimizin olan çevreyi, çevremizi, koru-
yalım, temiz tutalım, gelecek nesillere temiz bıra-
kalım. 
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NEHİR VE AKARSULARIMIZ 

Yeryüzünde ve yeraltında akan bütün sulara akarsu 
denir. Hukuki olarak akarsu üzerinde haklar; üzerinde 
gemi işlemeyen bir akarsuyun kendi yatağını çevrele-
yen toprakların sahiplerine tanınan haklardır. 

Akarsu, sürekli gelişme halinde olan bir durumdur. 
Belli bir taban düzeyi ve değişmeyen iklim şartları al-
tında aşınım ve birikim olayları bir denge meydana 
getirmek eğilimindedir. 

Bir akarsu, aşınım daha az etkisi olduğu komşu 
akarsu kaynağını kapsayabilir veya bunun tersine su-
ların bir kısmını kaybedebilir. 

Bir yatakta toplanmış akarsuların yüzey şekillerinin 
oluşumunda rolü önemlidir. Karalar üzerinde ufalan-
mış maddelerin uzun mesafeye taşınması en çok bu 
yolla olur. Çay ve ırmaklar, geniş coğrafi alanların yü-
zey şekillerinin gelişmesini etkiler. 

Bugün tam manasıyla bir aşındırıcı olmaktan çok, 
taşıma mekanizmaları ve tarım üzerindeki etkileri 
önemli görülmektedir. Sert ve kayalıklar üzerindeki 
akarsuların etkisi çok yavaştır. Çakıl ve kumların 
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meydana getirdiği aşındırıcılardan faydalanmak şartıy-
la su çevrikleri, “dev kazanları” ve çizgi şeklinde yarık-
lar oluşur, diplerini oyarak çağlayanları oluşturur, fakat 
tüm bu olaylar ağır oluşur. Akarsu yatağı gevşek yapılı 
kayalar içerisinde hızla kazılır; ancak meydana gelen 
tanelerin su akışı ile sürüklenebilecek boyutları aşma-
sı gerekir ki aksi halde yatağın tabanı üzerinde bir 
“kaldırım” meydana gelir. Tabanda sert bir kaya çık-
mış gibi kesintiye uğrar. 

Akarsuyun etkisi iklim şartlarına göre değişir. Me-
kanik parçalanmanın kuvvetli olduğu orta iklimlerde, 
akarsular yataklarını aşındırabilecek kadar bol mal-
zeme taşır, yataklarını düzleştirerek nazari bir denge-
ye yöneltilirler. Dik kenarların altını oyar, kum çakıl 
yatakları serer, canlı menderesler çizer, kaya kütlele-
rin yararak bunlar içinde boğazlar yaparlar. 

Nemli tropikler arası karasular ise, bunların tersine 
aşındırıcı malzemeden yoksundur. Sık bitki örtüsü 
kenarların oyulmasını güçleştirir. Yamaçlardan gelen 
iri malzemenin gelişini önler. 

Kış aylarında üstü buz ile kaplanan akarsular, buz-
ların çözülmesi sırasında meydana gelen büyük sü-
rükleyici akıntılara rağmen yamaçlardan inen madde-
lerin tümünü taşıyamaz. Bu yüzden vadi tabanları biri-
kim yığınları ile kaplanır. İklimin tekrar ılımlı hale gel-
diği kabul edilirse yamaçlardan inen malzeme, buzla-
rın bitki örtüsüyle kaplanması, donma çözünme olay-
larının hemen tamamıyla kesilmesi yüzünden büyük 
ölçüde azalır. Akarsu, vadi tabanını yarmaya başlar. 
Böylece aslında bütün iklimlerde birbirine benzeyen 
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hidrodinamik mekanizmalar, ayrı bölgelerde çok deği-
şik şekillerde işler ve bölgelerden her birine özel bir 
gelişme sağlar. 

Akarsular hakkında bu kadar açıklayıcı bilgiden 
sonra faydaları hususunda ve devletler bazında öne-
minden bahsedelim. 

Devlet ve uygarlıkların çoğu zaman yerleşim yerini 
oluşturan akarsular, günümüzde de aynı anlam ve 
önemi taşımaktadır. Tarih boyunca uygarlıkta öncülük 
yapmış medeniyetler hep büyük akarsular civarında 
kurulmuşlardır. Örneğin; Mısır, büyük Nil Nehri civa-
rında aşağı Nil Devleti gibi... Daha buna benzer pek 
çok örnek verebiliriz. Yine ülkemiz Türkiye’nin de içe-
risinde yer aldığı Ortadoğu diye adlandırılan bölge 
akarsular bakımından zengin bir yöredir. Tarih boyun-
ca bu bölge paylaşılmamış, büyük sorunlara neden 
olmuştur. Hatta savaşlar bile bu bölgelerde alabildiği-
ne oluşmuştur. 

Buradan da anlaşıldığı üzere akarsuların devletler 
muvazenesinde yeri önemi büyüktür. 

Ülke ekonomileri çoğu zaman akarsularının yoğun-
luğuna göre değerlendirilmiştir ve ticaretlerini de bu 
yolla kullanıp güçlerine güç katmışlardır. Zaman za-
man bu doğal yolları savaşlardan büyük tehlikelerden 
korunmak amacıyla kullanmışlardır. 

Kısaca, bulundukları yörelere hayat bahşetmiş olan 
akarsular günümüzde de önemini yitirmeden korun-
muştur. 
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Akarsular, ekonomik, siyasal, askeri, stratejik ön-
lemlerinin yanı sıra, doğal bir takım faydaları da mev-
cuttur. Bundan dolayı da gittikçe artan bir öneme ha-
izdir. Akarsular dünyamıza değişik bir çehre ve hayat 
bahşederler. 

Günümüzde artık maddesi çok olan enerjileri kul-
lanmak yerine, akarsuların değerlendirilip enerji sağ-
lanması söz konusudur. Bu yüzden hidroelektrik sant-
raller günümüzün en başta gelen enerji çeşitleridir. 

Bu doğal güzelliğin enerji sağlanması açısından 
yüksek öneme sahip olması, tarih boyunca süren an-
laşmazlıklara yeni bir boyut kazandırmıştır. Geçmişte 
olduğu gibi, bu yüzden oldukça sık tartışmalara sahip 
olan Ortadoğu bu tür enerjiyi kullanmak açısından bi-
çilmiş kaftandır. O yörede ülkelerde akarsularda kay-
naklanan yeni bir yaşam felsefesi kazanmışlardır. Ör-
nek verecek olursak, Güneydoğu Anadolu bölgesinde 
yapımı halen devam etmekte olan Harran Ovası su-
lama projesi ve bir dizi dolgu taş barajdan ibaret GAP 
Suriye ile aramızdaki anlaşmazlıkları daha da fazla 
körüklemiştir. 

Ülkenin hayat damarları olan akarsuların bu arada 
önemi bir kez daha ispatlanmıştır. Akarsular dünyamı-
za değişik ve güzel bir çevre kazandırırlar. Ormanla-
rımızı ayakta tutarlar. 

Öyle ki, geçtikleri her yerde ormanın ve yeşilin her 
tonunu meydana getirir, hem estetik hem sağlıklı bir 
çevre oluşturur. Ormanlarımız ise insanların ve dün-
yamızın yaşaması için gerekli bir unsurdur. Nasıl ki 
insanın iç organlarından bir veya birkaçının olmayışı 
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onu ölüme götürürse, dünyamızın akciğerleri olan or-
manlarımızın yokluğu da bizi sonu felaket olan bir yola 
sürükler. 

Bazı coğrafi bölgelerde bulunan akarsular o yörenin 
geçim kaynağı olmuştur. İnsanların yiyecek temininde 
yardımcı olarak yaşamın devamını sağlamışlardır. 
Gerek balık, gerekse diğer deniz canlılarıyla diğer bir 
ekolojik dengenin temel taşlarını meydana getirmiş-
lerdir. 

Görüldüğü üzere akarsular yaşamın vazgeçilmez 
unsurlarındandır. Tarih boyunca insanlar bu tür sular-
dan sağladıklarını ticaret unsuru olarak kullanmışlar-
dır. Bu sularla, deniz aşırı ülkelere ulaşıp, ticaretlerini 
yapmışlardır. Tarihte bazı devletlerin yükselişini bazı-
larının da çöküşünü hazırlamışlardır. Sebeplerine ge-
lince özellikle Portekizli, İspanyol, Hollandalı, İngiltereli 
denizciler, akarsular ve denizleri gerektiği gibi kullanıp 
çeşitli sömürgeler elde edip ticaretlerini bu deniz aşırı 
ülkelerde gerçekleştirmişlerdir. Kendilerine güç üzeri-
ne güç katmışlardır. 

Bir yerden bir yere ulaşım, turizm amacıyla da kul-
lanılan akarsular bu açıdan da ülkelerin gelir kaynağı 
olmuştur. Gelir kaynağı dedik de sadece seyahat, ula-
şım, turizm açısından değil bu tür sular içme suyu ol-
maya elverişli olduklarından bir başka biçimde de fay-
dalanılmaktadır. Çeşitli barajlar kurulup bir takım iş-
lemlerden geçirildikten sonra karşımıza içme suyu 
olarak çıkmaktadır. Görüldüğü üzere çevremizde ha-
yat verdiği gibi bizleri de hayatımızın devamında yal-
nız bırakmamaktadır. Öyle ki iş yerimizden, tarlamıza, 
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arsalarımızdan fabrikalarımıza, tarlalarımızdan evimi-
ze kadar her yerde ihtiyacımız olan vazgeçilmiş hayat 
parçamızdır. Susuzluk problemi olan bölgelerde yaşa-
yan insanlar başkalarına muhtaç, güçsüz ve sefildirler. 
En yakın örneği Afrika’dır. Yoksul duruma düşmele-
rinde akarsuların azlığı, olanın da iyi kullanılamamala-
rı sorumludur. 

Gün geçtikçe akarsuların turizme olan katkıları art-
maktadır. Akarsuların üzerinde yapılabilen bu sporla-
rın yerli ve yabancı tüm turistlerin aşırı dikkatini çek-
mektedir. Bu heyecan verici su sporları, kano, kürek, 
rafting’dir. 

Daha buna benzer pek çok faydaları olan akarsular 
yaşantımızda vazgeçemeyeceğimiz yapı taşlarıdır. 

Ekolojik uzmanları özellikle çevrenin yaşatılması 
için deniz, göl, akarsuların kirletilmesi hususunda yo-
ğun bir çaba sarf etmektedir. Aynı önemi herkesin 
göstermesi de gerekmektedir. Zira biz bu emaneti ata-
larımızdan değil, çocuklarımızdan ve torunlarımızdan 
ödünç aldık sözü de burada çok geçerli olmalıdır. 

Kısaca yaşamak su ile mümkündür. Bundan do-
layıdır ki akarsularımıza sahip çıkmak, onları ko-
rumak, kirletmemek hem insani hem de milli göre-
vimiz olmalıdır. 
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İNSAN VE DAĞLAR 

Dağ: Yerkabuğunun muayyen bölgelerinde zaman 
zaman çok yavaş kırılma hareketleri meydana gelmiş-
tir. Bu hareketler neticesinde kıvrımlı, kırıklı, şarjlı ve 
naplı dağlar silsileleri teşekkül etmiştir. 

Dağlar sahip oldukları tektonik yapı birliğine göre 
başlıca 4 gruba ayrılırlar. 

1. Bloklu Dağlar 

2. Kıvrımlı ve Kırıklı Dağlar 

3. Kıvrımlı Dağlar 

4. Naplı Dağlar 

Yukarıda kısaca dağların teşekkülüne değinildi. Bu-
rada hemen aklımıza şu soru gelmektedir. Dağlar te-
şekkül etmeseydi, dünya düz olsaydı ne olurdu? Daha 
mı iyi olurdu, yoksa daha kötü mü olurdu? Bu soruyu 
irdelemeye çalışalım; 

- Yer yuvarlağı düz olsaydı, denizler ve okyanuslar 
oluşmazdı. Çünkü deniz göl ve okyanuslar dağ olu-
şumu sırasında suların çukur yerlerde birikmesiyle 
oluşurlar. O zaman yeryüzünü belli bir kalınlıkta su ile 
kaplı olacaktı. Kim bilir belki insanlarda balıklar gibi 
suda yaşardı. 
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- Yeryüzü düz olsaydı, insanlar var oldukları gün-
den itibaren kullandıkları madenlerden faydalanama-
yacaklardı. Çünkü madenler dağ oluşumları sırasında 
yeryüzünün kıvrılması neticesinde ortaya çıkmışlardır. 
Tortul kayaçlara bağlı olarak oluşan madenlerde (kö-
mür, petrol, doğalgaz gibi) olmayacaktı. Bunlar da bitki 
ve hayvanların kalıntılarının basınç ve sıcaklık altında 
belirli bir zaman süresince kalmak suretiyle oluşmuş-
lardır. 

- Yeryüzü düz olsaydı, yer kabuğunu oluşturan ka-
yalarda parçalanma, aşınma ve taşınma olmayacaktı. 
O zaman toprak oluşumu çok yavaş olacak ve insan 
varlığının teminatı olan bitkiler olmayacaktı. 

- Yeryüzü düz olsaydı, hava akımları ve yağış re-
jimleri çok farklı olacaktı. 

- Yeryüzü düz olsaydı, teknolojik gelişme sonucu 
ihtiyaç duyulan alt yapılar, eğim olmadığından yapıla-
mayacaktı. 

Yukarıdaki sıralanan olumsuzluklara yenilerini ek-
lemek mümkündür. 

C. Allah (C.C.) her şeyi kusursuz meydana getir-
miştir. İnsanlığın hizmetine sunulan nimetler yer ka-
buğunun hareketinden ileri gelmektedir. 1 cm. topra-
ğın 500 milyon yılda meydana geldiği düşünülürse, 
yer kabuğundaki bu hareketliliğin önemi daha da art-
maktadır. 

Rakım olarak denizden çok yüksek yerle oksijenin 
fazla olması hava akımları sebebiyle oluşan hava kirli-
liğinin çok az oluşu, yağış getiren bulutların dağlara 



86 Temel Düşünceler 2 

 

çarpıp yükselmesi sonucu yağmurun yağması, yaban 
hayatın buralarda barınması, endemik bitkilerin bura-
larda yer alması gibi daha sayamadığımız çok sayıda 
dağların faydası vardır. 

C. Allah’ın emanetleri olan dağlarımızı koruya-
lım, tüm insanlarla paylaşalım. 
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İNSAN VE AĞAÇ 

İnsanoğlunun yeryüzüne gelişiyle birlikte başlatıla-
bilecek olan doğa-insan ilişkilerinin nüfusun artması, 
ekonomik ve kültürel gelişmeler, teknolojideki değiş-
melerin de etkisiyle her geçen gün daha bir yoğunluk 
kazandığını belirtmek mümkündür. İlişkilerdeki yoğun-
luk, doğal çevreyi olduğu kadar onun içerisinde yer 
alan ormanları da olumsuz yönde etkilemekte ve or-
mansızlaşma sürecini hızlandırmaktadır. Doğaya ya-
pılan müdahalelerin bir çevresel etkisi de görülmekte 
ve bozulan doğal dengenin yeniden kazanılması ba-
zen mümkün olmadığı gibi bazen de yüzyıllar alabilir. 

Çevre, insanın yeryüzünde ilişkili olduğu tüm canlı 
ve cansızları kapsayan bir kavram olarak alınabilmek-
tedir. Bu çevre içerisinde ise hem insanoğlu tarafından 
oluşturulan bir yapay çevre ve hem de henüz insanın 
etkisinin bulunmadığı doğal çevre yer almaktadır. Bu-
ralardan kaynaklanan ve başta gelişmiş ülkeler olmak 
üzere gelişmekte olanları da kapsayacak biçimde ev-
rensel bir boyut kazanmış çevre sorunları ise artık tek 
bir bireyin ya da ülkenin sorunu olmaktan çıkarak tüm 
insanların ortak sorunu haline dönüşmüş bulunmakta-
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dır. Bu ortak sorunun ortaya çıkmasına neden olacak 
kirlenmelerden ve doğal dengenin bozulmasından 
kaçınmak ve gerekli özeni göstermek tüm insanlığın 
ödevi olmaktadır. 

Orman, genel olarak kamuoyunda sadece bir ağaç 
topluluğu ya da bu ağaç topluluklarının oluşturduğu, 
odun hammaddesinden yararlanılan vejatatif  bir kitle 
olarak algılanmaktadır. Oysa orman, ağaçlarla birlikte 
diğer bitkiler, hayvanlar, toprak ve iklim gibi canlı ve 
cansız doğa faktörlerinin birlikte oluşturduğu doğal bir 
bütünlüğü tanımlamaktadır. Bu bütünü ortaya koyan 
canlı ve cansız doğa faktörleri karşılıklı bağlarla etki-
leşim içinde bulunarak dinamik ve dengeli bir yapı 
oluşturmuşlardır. İşte “Ekosistem” denilen bu yapı, 
sıradan bir oluşum değil, tamamıyla kendine özgü iliş-
kiler yumağı oluşturan bir kuruluş olarak ele alınmak 
durumundadır. Bu tanımlamalardan anlaşılacağı üze-
re, orman ekosisteminde her bir faktörün özelliği, diğer 
faktörlerin etkisinde oluşmaktadır. 

İşte orman, ekosistemlerinde canlı ve cansız varlık-
ların karşılıklı ilişkileri sonucunda, yaşamın temel kay-
nakları olan hava, su ve toprak arasında bir denge 
oluşmaktadır. Doğal denge ile karakterize edilen sağ-
lıklı bir ortamda tüm canlılar bu üç temel kaynaktan 
sorunsuz olarak yararlanabilmişlerdir. Ancak, nüfusta-
ki ve teknolojideki hızlı gelişmelerin bir sonucu olarak 
ortaya çıkan mekan, enerji ve hammadde bunalımına 
çözüm getirmek üzere doğal ortamlardan ve bu arada 
ormanlardan aşırı faydalanma yoluna gidilmiştir. Öte 
yandan gerek konutlardan kaynaklanan ve gerekse 
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çeşitli teknolojik ürünlerin kullanımı ve üretimi sırasın-
da çevreye yayılan kirletici maddeler, kirlenmenin bo-
yutlarına göre değişen bir sürede, ekosistemlerin den-
gesel işleyişini bozmaktadır. Oysa ağaç dengesel iş-
leyiş, özellikle çevreden gelen kirletici etkilere karşı 
direnç gösterebilecek bir güç oluşturmuştur. Ancak, bu 
etkiler büyük boyut ve niteliklere ulaştığı zaman orman 
direnci yetersiz kalmakta ve orman yok olmaktadır. 

Türkiye’de ormanlar başta olmak üzere her çeşit 
bitki örtüsü giderek artan bir hızla azalmaktadır. Tarih-
sel olarak farklı nedenlerden kaynaklanan bir sürecin 
tüm boyutlarını sayısal kesinlikle ortaya koyabilmek 
imkansızdır. Doğal çevre içerisindeki yeri son derece 
önemli olan ve bu önemi toplumun tüm katmanlarında 
gün geçtikçe daha iyi anlaşılan ormanlarımıza yönelik 
olumsuzlukların yıllardır süregeldiği ve günümüzde de 
sürdürüldüğü gözlenmektedir. Söz konusu olumsuz-
lukların sonucudur ki ormanlık alanlarımız, ülke genel 
alanının %26’sını kaplayan (20,2 milyon hektar) bü-
yüklüğe kadar daralmıştır. Bu alanın %56’sı verimsiz 
üretim yapılamayan, %44’ü verimli bir haldedir. Hal-
buki bir ülkenin ihtiyacı olan odun hammaddesini ken-
di ormanlarından karşılayabilmesi için ülke yüzeyinin 
%30’unun verimli ormanlarla kaplı olması gerekmek-
tedir. Verimli ormanlar esas alındığında ise bu oran 
ülkemiz için %11,4 civarında olmaktadır. Her zaman-
kinden daha fazla ormanlarımızı ve ağaçlarımızı koru-
yalım ve kollayalım. 
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HAVA KİRLİLİĞİ VE AĞAÇLAR 

Kuru hava toz ve gazlar bir süre havada asılı kal-
dıktan sonra başta ağaçlar olmak üzere bitkiler ve top-
rak tarafından tutulur ve buralarda birikirler. Yağışlı 
havalarda ise havadaki zararlı maddeler ve ekosis-
temde kuru olarak birikmiş olanlar toprağın derinlikle-
rine yağış suyuyla taşınırlar. Diğer yandan yağış suları 
toprağa ulaşan zararlı maddelerden bir kısmını taban 
suyuna taşıyarak zararlı maddelerden bir kısmını ta-
ban suyuna taşıyarak taban suyunun ve akarsuların 
da kirlenmesine neden olurlar. Bu açıklamalardan an-
laşıldığı gibi, hava kirliliği, su ve toprak kirliliğini de 
doğurmaktadır. Bu olumsuz gelişmelerin sonucunda 
aşınımın temel kaynakları olan hava, su ve toprak do-
ğal özelliklerini kaybederek tüm canlılar için zararlı 
maddelerle yüklenmiş olurlar. 

Havada, özellikle kükürt dioksit ve azot dioksit gaz-
larının yüksek oranda bulunması, yağışların ve dola-
yısıyla toprağın asitlenmesine yol açmaktadır. Asit 
yağmurları ağaçlar ve diğer canlılar üzerinde doğru-
dan zararlı olmaları yanında, toprağın doğal özellikle-
rini de bozarak köklerde oluşturdukları zararlı etkilerle 
ağaçların dolaylı yoldan ölümüne neden olmaktadır. 

Ağaçların Faydaları: 

1. Orman ürünleri üretim fonksiyonu: Orman toplu-
mun orman ürünleri ihtiyacını karşılar. 

2. Hidrolojik fonksiyonu: Ormanlar su ekonomisini 
düzenler, taşkınları önler. 
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3. Erozyonu önleme fonksiyonu: Ormanlar suya ve 
rüzgara karşı toprağı tutarak onun taşınmasını önler. 

4. Isı fonksiyonu: Ormanlar ekstrem sıcaklıkları ılı-
manlaştırarak yağışların meydana gelmesini sağlar. 

5. Toplum sağlığı fonksiyonu: Yerleşme alanlarının 
çevresindeki havayı temizler, sağlık tesislerinin kurul-
ma şartlarını bünyesinde toplar, insanın ruh, beden ve 
fikir yönünden güçlenmesini sağlar. 

6. Doğayı koruma fonksiyonu: Ormanlar, eski kültür 
ve sanat eserlerin doğa anıtlarını, kent kalıntılarını 
korur. 

7. Güzellik fonksiyonu: Ormanlar çevreyi süsler, 
güzelleştirir. Güzellik ve doğal peyzajı tamamlar. 

8. Dinlenme, eğlence ve spor fonksiyonu: Ormanlar 
ilgi çekici, bitkisel ve hayvansal elemanları içinde ba-
rındırır. Böylece spora, turistik hareketlere müsait ol-
ması nedeniyle, eğlenmek, dinlenmek, gezip-
dolaşmak için uygun ortamı oluştururlar. 

9. Ulusal savunma fonksiyonu: Ormanlar hem sa-
vaş ekonomisinin gerektirdiği ürünleri sağlar hem de 
müstahkem mevkileri, askeri tesisleri kamufle eder. 

Ülkemiz ormanlarının %11 olan 8,8 milyon hektarı 
ancak bu fonksiyonları yerine getirecek kapasiteye 
sahiptir. Toprak-su-ağaç dengesi yukarıda sayılan 9 
fonksiyonu yerine getiren ormanların dengesidir. Or-
manlarımızın çeşitli nedenlerle tahrip edilmesi bu 
dengeyi bozmuş, yağan yağmurlar sel olup taşmış, 
toprağı alıp götürmüştür. Ormanlarımızın azalması, 
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doğanın tahribi orman içi meraları da geniş ölçüde 
etkilemiş ve halen 1,5 milyon hektarlık orman içi mera-
ların kullanılmaz duruma gelmesine neden olmuştur. 

Ülkemizde tarım arazilerinin sellerden zarar gör-
memesi toprakların erozyonla taşınmaması, iklim ve 
su rejiminin bozulmaması, halkın rekreasyon ihtiyacı-
nın karşılanması günümüzde çok önemli sorun haline 
gelen hava ve çevre kirliliğinin olmaması için ülkemi-
zin %30’u tam anlamı ile toprak-su-ağaç dengesi için-
de olan ormanlarla kaplı olması ve üstelik bu ormanla-
rın ülke yüzeyine dengeli olarak dağılmış bulunması 
gerekmektedir. Ülkemiz yüzölçümü bakımından 
%11,3’ü verimli karakterde ormanlarla kaplı olup, bu-
nun da ülke yüzeyine dağılımı dengeli değildir. Bazı 
bölgelerimizde verimli orman yok denecek kadar azdır 
veya hiç yoktur. 

Türkiye yüksek bir arazi yapısına sahiptir. Ortalama 
1000 m olan ülkemiz arazilerinin ancak %10’u 250 m 
yüksekliğin altında, buna karşılık toplam olarak ülke 
alanının %56’sı 1000 m’den yüksek konumdadır. Ara-
ziler yüksek fakat düz değil eğimlidir. Arazilerimizin 
%63’ü %15 eğimden fazla olup, bu arazilerin tamamı 
erozyonla taşınmaktadır. Erozyonun önlenebilmesi, 
ülkemizin önemli bir kısmının topraklarının bitki örtüsü 
ile kaplı olması veya kaplanması gerektiğini ortaya 
çıkarmaktadır. 

Her yıl milyonlarca ton verimli toprak erozyon yoluy-
la denizlere taşınmaktadır. Türkiye dünya rekor dü-
zeyde erozyona maruz kalan ülkeler arasında yer al-
maktadır. Erozyon sebebiyle topraklarımızın üretkenlik 
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potansiyeli azalmakta, bitki besin maddeleri kaybedil-
diği gibi, sular kirlenmekte, ürünlerde kalite ve randı-
man düşmekte, verimli topraklar sedimentlerle örtül-
mekte, su tutma kapasitesi yüksek olan üst toprağın 
kaybı ile su tutma kapasitesi kaybolmaktadır. 

Türkiye’de bir barajın ortalama kullanım süresi 100 
yıl iken, Avrupa ülkelerinde bu süre 1000 yıldır. Ünlü 
Keban Barajı’nın su tutma havzasında bile daha şim-
diden önemli birikmeler olmuştur. Yeterince önlem 
alınmaması halinde GAP kapsamında kurulacak 20 
baraj ve göletin geleceği de endişe verici olacaktır. 
Ayrıca, ormanların sorumsuzca kesilmesi ve buna 
bağlı olarak ortaya çıkan erozyon, milyonlarca metre-
küp kum ve toprağın göllere dolmasına sebep olarak 
gölün hacmini ve dolayısıyla da balık üretimini azalt-
mıştır. Ormansızlaşmanın kaçınılmaz sonuçları son 
yıllarda, bu kez toprak kayması biçiminde ortaya çık-
maktadır. 

Ülkemizde doğal çevre sorunları arasında yer alan 
en büyük ve karmaşık sorunlar, arazimizin yanlış kul-
lanılması, Türkiye’nin ormansızlaşarak toprak erozyo-
nunun artması, buna bağlı olarak tarım alanları ve 
barajların kullanılmaz hale gelmesidir. Ülkemizin gele-
ceği açısından çok önemli olan bu sorunların öncelikle 
halledilmesi gerekmektedir. 

Koru ve baltalık dahil, Türkiye ormanlarında hektara 
düşen dikili ağaç ortalama olarak 48 m3’tür. Bu değer, 
dünya (110 m3) ve Avrupa (105 m3) ortalamasının çok 
altındadır. Bu değerlerden de anlaşıldığı gibi, Türkiye 
ormanları optimal kuruluşların çok altında bir ağaç 
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servetine sahiptir. Optimal kuruluşa ulaşmak için birim 
alana düşen ağaç servetini artırmak gerekmektedir. 

Bu nedenlerden dolayı ormanlarda üretim yapılır-
ken, ormandan meydana gelen yıllık artışın hepsi ke-
silerek çıkarılmamalı, bu artışın bir bölümü optimal 
kuruluşa ulaşıncaya kadar, mevcut servetin üzerinde 
bırakılmalıdır. 

Demek ki, yapacağımız ormancılığımızın birinci 
amacı, topraklarımızın yok olmasını önlemektir. Or-
manlarımızdan faydalanma ikinci derecede kalan bir 
amaçtır. 

Ormanlardan faydalanırken, toprakların erozyona 
uğramasına ve akıp gitmesine sebep olursak, ülkemi-
zin kalkınmasını temelinden sarsmış olacağız. Çünkü 
sürüklenip giden toprakları tekrar yerine koyma imkanı 
yoktur. 

Ülkemizin ve ormanlarımızın geleceği açısından 
Devlet Planlama Teşkilatı ile Orman Bakanlığının he-
defi olan yıllık 300.000 hektar ağaçlandırma çalışma-
sını gerçekleştirme şarttır. 

Ormanlarımızı koruyalım, sevelim. 
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ÇEVRE İNSAN VE DENİZLER 

Denizler, yeryüzünde hayatın kaynağını oluşturmak-
tadır. İçinde ilk canlıların hayat bulduğu, etrafında uy-
garlıkların yeşerdiği, yerkabuğunun 3/4'ünü kaplayan 
denizlerin kirlenmesi, doğanın dengelerini bozacak ve 
her türlü yaşamı olumsuz yönde etkileyecektir. 

Denizler, dünyanın yaşam sisteminde dengeyi sağ-
larlar, iklimi yumuşatır, birçok canlıya yaşam için or-
tam sağlar, bunun yanında küçük bitkileri barındırarak, 
oksijen üretimine katkıda bulunurlar. Denizler, çok 
önemli protein kaynağı olması yanında insanlara ula-
şım, enerji, istihdam, eğlence gibi pek çok ekonomik 
sosyal ve kültürel imkanlar da sağlarlar. 

Deniz kirliliği, insanlar tarafından enerji veya mad-
delerin deniz ortamına dolaylı veya direkt olarak ve-
rilmesiyle, deniz kalitesinin kullanım açısından bozul-
ması, balıkçılık gibi denizcilik aktivitelerinin engellen-
mesi, insan sağlığını tehdit edilmesi, doğal kaynaklara 
zarar veren etkilerin oluşması gibi sonuçların ortaya 
çıkması durumu şeklinde tanımlanabilir. 



96 Temel Düşünceler 2 

 

Buradan da görüldüğü gibi, her türlü kirlenmede ol-
duğu gibi, denizlerin kirlenmesinde de başrolü insan 
oynamaktadır. 

Denizi kirleten kaynaklara geçmeden, denizin ya-
rarlı kullanım amaçlarından bahsetmekte yarar vardır. 

Denizlerin Faydaları: 

1) Eğlence, spor gibi amaçlarla kullanılması 

2) Balıkçılık ve su ürünleri elde etme 

3) Ulaştırma ve liman hizmetleri 

4) Endüstriyel kullanım (soğutma suyu) 

5) Doğayı güzelleştirme 

6) Deniz yatağında maden ve petrol arama ve 
çıkarma. 

Denizlerin yararlı kullanım amaçları bu şekilde bili-
nirken, insanoğlu, denizleri atıkların deşarj ve bertaraf 
edileceği bir alıcı ortam olarak da görmeye başlamış, 
bu amaç için kullanmıştır. 

İnsanoğlu, denizleri kullanmaya başladığı günden 
beri onu kirletmeye başlamıştır ve devamlı olarak de-
niz çevresini gerek karadan gerekse denizden, deniz 
araçlarından atık ve çöp dökme, tehlikeli ve ölümcül 
sonuçlarının tarihi klasik bir örneği vardır. Bu ağır me-
talin gıda yolu ile insanları zehirlemesi 1950’lerde Ja-
ponya’da Minimata Bölgesi’ndeki balıkçıları yaygın 
ölçüde etkisi altına almış, çeşitli türden çok sakatlıkla-
ra sebep olmuştur. Beyin hafıza kusurları, konuşa-
mama gibi olaylar, “Civa metilen”in gıda olarak yenilen 
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balıklar ve istiridyeler vasıtası ile insana geçtiği balık 
avlanan Minimata Körfezi’nde ise mevcut (Asetaldehit, 
Kloralkalı) tesisinin atık sularından balıkların civa kir-
lenmesine maruz kaldığı daha sonra yapılan araştır-
malar sonucu ortaya çıkmıştır. 

Denizler, özellikle kıyı kesimleri, ülkemizde de en 
yaygın şekli ile kanalizasyon atıkları ile geniş kapsamlı 
olarak kirletilmektedir ve hemen belirtmeliyim ki, de-
nizlerin kıyısal alanlarının en yaygın kirlenme şekli 
budur. Ancak, deterjan kullanımının giderek artması 
ve endüstriyel atıkların da çeşitli ayrışmayan temizle-
yicileri içermesi, deniz ortamındaki canlı kaynaklar 
üzerinden insanların belli kimyasalları bünyelerine 
almalarını süratlendirmektedir. Sahillerde deşarj ka-
nalları bu tür kirlenmenin ötesinde mikrobiyolojik yön-
den bazı hastalıkların epidemik olarak yayılmasına da 
neden olabilmektedir. 

Petrol üretimi ile oluşan kirlilik genelde denizlerden 
çıkarılan petrolün elde edilmesi anında ve sondaj es-
nasında olan kaçaklar, kuyu patlamaları sonucunda 
petrolün yayılması ile meydana gelir. 

Petrol taşımacılığında denize dökülme, tanker ka-
zaları sonucunda yükün kaybolması dünya denizlerin-
de çeyrek asırdan günümüze büyük zarar vermiştir. 

Türkiye’de Deniz ve Kıyı Kirliliği 

Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde de yuka-
rıda bahsedilen kirliliğin tamamı olmasa da bir kısmı 
gözlenmektedir. Ülkemiz deniz ve kıyıları gerek kara-
dan gerekse gemilerle denizden hızla kirlenmektedir. 
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Sanayileşme süreci ile birlikte, endüstriyel tesislerin 
şehir merkezlerine yakın yerlerde yoğunlaşması, bun-
ların genellikle kıyılarda toplanmasına ve sanayi atık-
larının arıtılmadan denizlere verilmesine neden olmuş-
tur. Ayrıca, kıyı kentlerimizin çoğunda kanalizasyon 
bertaraf işleminde kullanmıştır. Özellikle II. Dünya Sa-
vaşı’ndan itibaren denizler, askeri malzemenin tahrip 
edilme alanı olarak kullanılmaya başlamıştır. 1958’de 
savaş sonrası zehirli niteliğinden ötürü, 8000 ton civa-
rında hardal gazı ile “sinir gazları”nın Atlantik’e gö-
mülmesi deniz kirliliğine karşı önlem alınması gerekli-
liğini de beraberinde getirmiştir. 

Yıllar içinde gelişen uluslararası deniz ticareti ve 
buna bağlı olarak taşıma kapasitesi giderek artan 
dünya deniz filosunun devamlı olarak deniz çevresine 
kattığı kirleticilerin yanı sıra, deniz gibi maden ve pet-
rol yataklarının işletilmesiyle yine deniz yatağına ilave 
edilen kirleticiler, özellikle deniz canlı yaşamında do-
layısıyla beşeri yaşamda giderek zarar verici olmaya 
başlamıştır. 

Kimyasal kirleticiler, doğrudan kıyı alanlarındaki 
endüstri kuruluşlarından veya yüzey ve yağmur sula-
rıyla ya da nehirler vasıtasıyla denizlere ulaşmaktadır. 
Bazı kimyasallar da, örneğin karbon monoksit, azot 
oksitleri gibi, atmosfer yoluyla denizlere taşınmaktadır. 

Kimyasal yük taşıyan tankerlerin kaza sonucu yük-
lerini denizde kaybetmeleri, avarya yapmaları veya 
tankları deniz suyuyla temizlemeleri neticesinde kim-
yasal atıkların büyük miktarı denize atılmaktadır. Bu 
kimyasallar ki, çoğunlukla zehirli ve kalıcı özelliktedir, 
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insanların gıdasını oluşturan türdeki deniz kaynakları-
nın bünyelerine yerleşmeye başlar, özellikle DDT, 
PCB gibi bitki zararlılarına karşı kullanılan ilaçların 
çeşitli deri ürünleri aracılığıyla insan bünyesine girme-
si ile telafisi mümkün olmayan fiziksel ve psişik zayıf-
lıklar ve hastalıkları da beraberinde getirmektedir. Bu 
deniz kirlenmesinin doğurduğu sonuçlardan birisidir. 

1970’li yıllardan bu yana toksik kimyasalların, özel-
likle kuzeybatı Avrupa ülkelerinde imalat artığı vb. ne-
denlerle birikenler özel gemilerle açık denizlerde ya-
kılmak suretiyle imha edilmektedirler. 

Endüstriyel üretime ve nehirler yolu ile denizlere 
ulaşan kurşun, civa, kadmiyum, çinko, selenyum gibi 
metaller genelde yüksek toksik etki göstermektedir ve 
deniz canlıların vücut dokularında birikmeye yönelik 
reaksiyonlara kolaylıkla girmektedirler. 

Civa kirliliği denizlerde son derece sağlık durum 
meydana getirmektedir. Çöplerin nihai bertaraf alanı 
denizler olarak görülmektedir. İzmit, İzmir, İskenderun 
Körfezi ve Marmara Denizi’nde ise yeterli arazi bulu-
namaması nedeniyle şehir çöpleri deniz kıyısında top-
lanmakta, en büyük çevre problemini oluşturmaktadır. 
Kıyıların dışında havzalarda toplanan suların büyük 
çoğunluğu nehirlerle denizlere ulaşmaktadır. Kıyılarda 
olduğu gibi iç kesimlerde de evsel ve endüstriyel faali-
yetler sonucu açığa çıkan atık ve atıkların arıtılmadan 
yüzeysel sulara verilmesi, bu kirleticileri deniz ortamı-
na taşımaktadır. Kızılırmak, Sakarya, Gediz, Büyük 
Menderes, Küçük Menderes Nehirleri ile Seyhan ve 
Ceyhan Nehirleri su havzalarındaki evsel, endüstriyel 
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ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirletici yükleri 
denizlere taşımaktadır. Ülke dışındaki büyük su hav-
zalarından taşınan kirlilikte denizlerimizi önemli ölçüde 
kirletmektedir. 

Bilindiği gibi, kıyı bölgelerimiz, ülkemizin en değerli 
ekonomik ve çevresel varlıklarına sahiptir. Ülkemizin 
başlıca ekonomik büyüme merkezleri kıyılar boyunca 
yer alan 30-40 km. genişliğinde bir şerit oluşturan bu 
bölgelerde yer almaktadır. 

Kıyı bölgelerindeki hassas çevre ve doğal kaynak-
lar üzerinde, ekonomik faaliyetlerin yoğunluk ve çeşit-
liliğinin önemli etkisi vardır. Kıyılardaki kentsel alanlar 
hem önemli ticari ve idari merkezleri hem de endüstri-
yel, turistik, deniz ve kara taşımacılığına ilişkin faali-
yetlerin yoğun olduğu yerlerdir. Bütün bu faaliyetler 
sonucu deniz ve kıyılara verilen atıkların yol açtığı 
kirlilik yanında büyük boyutlarda yapılaşmadan kay-
naklanan kıyı tahribatı ve bozulması da giderek art-
makta, tahribat ve bozulmanın yanı sıra görsel kirliliğe 
yol açmaktadır. 

Son yıllarda kıyılarımızda artan turizm önemli eko-
nomik yararlar sağlamış olmasına rağmen, çevre üze-
rinde olumsuz etkiler de yaratmıştır. Plansız gelişme 
ve altyapı yetersizlikleri ile birlikte turizm faaliyetleri 
doğanın bozulması ile doğal çevrenin ve kıyı bölgele-
rindeki yerleşim niteliğini çevre aleyhine bozmuştur. 
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DENİZLER VE İNSANA FAYDALARI 

İnsanoğlunun dört bir tarafı denizle çevrilidir. Deniz-
le eli mahküm alakası olmuştur. Hiçbir zaman denizle-
re sırtını dönmemiştir. Çünkü her tarafı denizdir. 

Mademki her yeri denizle kaplı öyle ise ondan fay-
dalanması gerektiğini anlamıştır. Deniz üzerinde giden 
gemiler yapmış, bunlarla yük taşımış, yolculuk yapmış 
yeni yerleri görmüş, yeni kıtaları keşfetmiştir. Halen 
dünyada yük taşımacılığının 4/3’ü denizlerden yapıl-
maktadır. Karayolunda 1 km Otoyol için milyonlarca 
masrafa katlanan insanlar deniz üstünde hiçbir yol 
yapmayıp ayrıca yükü kaldırma zahmetine girmeden 
yüz binlerce tonluk yükleri taşımaktadır. 

İnsanoğlu yetirince gıdayı bulmak için tarımla uğra-
şır, tohum atar, sular, biçer, bir sürü zahmete girer. 
Uğraşmasına bedel dekar başına 500 kg veya 1 ton-
luk ürün elde eder. Denizden hiçbir zahmet çekmeden 
tonlarca balık ve diğer su ürünlerini avlar. En güzel ve 
en sağlıklı besini elde eder. 
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Denizler dünyamızın buhar kazanları hükmündedir. 
Denizden buharlaşan su karada kuruyan topraklara 
bereket saçar. Bizde bu bereketten nasipleniriz. 

Denizden istifade etmek için savaş bile yapılmıştır. 
Danimarka-Almanya arasında denizde avlanacak ba-
lık miktarı için yıllar süren savaşlar olmuş. Son za-
manlarda İspanyollar ve Kanadalılar arasında avlanan 
balık stokları için uluslararası anlaşmazlıklar çıkmıştır. 

19. Yüzyılda İngiliz İmparatorluğu denizcilik üzerine 
kurulmuş ve bunu gemi filolarına borçluydu. Dünyaya 
açılmanın ve sair kültürlerle diyalog kurmanın en kolay 
yolu deniz ticaretidir. Halen insanoğlu denizden istifa-
de etmek için birbiriyle yarışmakta, denizi kendi lehin-
de kullanmak istemektedir (denizden petrol çıkartma, 
avcılık, turizm gibi). Karadeniz’de ülkemizde dahil di-
ğer ülkeler kıyıdan 200 m ekonomik saha ilan etmiş-
ler. Bunu uluslararası platformlara iletmişlerdir. 

Denizlerin faydası sayılamayacak kadar çok, istifa-
de alanı çok geniş. Fakat denizlerde sonsuz değildir, 
bir sonu vardır. Denizlerimizi kullanırken kirletmemeye 
dikkat göstermeliyiz. Denizlerin bize ihtiyacı yok, bila-
kis bizim ihtiyacımız var. Bunun devlet politikalarında 
çok iyi bilinmesi ve gerekenlerin titizlikle yapılması 
gerekir. 
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ÖNSÖZ 

 

XX. yüzyılın son çeyreğinde dünya büyük bir deği-
şim süreci geçirmiştir. 1945 sonrası, başlayan soğuk 
savaş dönemi daha uzun zaman sürecekmiş gibi gö-
rünürken, XX. yüzyılın son çeyreğinde iki kutuplu dün-
ya kendiliğinden çözülmüştür. XXI. yüzyılda dünya, 
çok kutuplu bir dünya olacağa benzemektedir.  

1980 den sonra Türkiye serbest piyasa ekonomisine 
geçmeye başlamıştır. Yine bu yıllarda Türk Dünyasın-
da serbestlik ve bağımsızlık hareketleri vukua gelmiştir. 
Bu durumu Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Mustafa 
Kemal Atatürk 29 Ekim 1933’de bizlere şöylece belirt-
miştir. "Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, komşu-
muzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. 
Fakat yarın ne olacağını kimse bugünden kestiremez. 
Tıpkı Osmanlı Devleti gibi, tıpkı Avusturya-Macaristan 
gibi parçalanabilir, ufalabilir. Bugün elinde sımsıkı tut-
tuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir 
dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne yapaca-
ğını bilmelidir. Bizim bu dostumuzun idaresinde dili bir, 
inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır, onlara sahip 
çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak, o günü susup 
beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler bu-
na nasıl hazırlanır? Manevi köprülerini sağlam tutarak, 
dil bir köprüdür, inanç bir köprüdür, tarih bir köprüdür. 
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Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin 
içinde bütünleşmeliyiz. Onların bize yaklaşmalarını 
bekleyemeyiz bizim onlara yaklaşmamız gereklidir". 

Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği bu hususlar 
bir ileri görüşlülüktür. O zamanki komşumuz olan Sov-
yetler Birliği’nin sonunu görmüştür. Atatürk, o zaman 
Kuzey komşumuz olan Sovyetler Birliği ile daima iyi 
komşuluk ilişkilerine önem vermiş, karşılıklı saygı ve 
dayanışma prensiplerine dikkat etmiştir. Atatürk’ten 
sonrada Türkiye Cumhuriyeti komşuları ile iyi ilişkiler 
kurmak için büyük çaba sarfetmiştir. 1980 den sonra 
dünya dengeleri, yeniden oluşurken Türk Dünyasın-
daki kaynaşmada tam istenen şekilde olamamıştır. 
Hatta bazı dünya ülkeleri ve komşularımız Türk Dünya-
sındaki gelişmeleri şüphe ve korku ile karşılamışlardır. 
Oysa ki Türk Dünyası, Dünyamızın önemli bir kısmıdır. 
Türk Dünyasındaki gelişmeler, yaklaşımlar ve da-
yanışmalar diğer dünya ülkeleri içinde önemli bir varo-
luş ve denge unsurudur. Birlik içinde olan Türk Dün-
yası ise "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" prensibinin böl-
gede ve Dünya’da uygulanmasının temelini teşkil eder. 

Bugün her vatandaşımızın, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
iç ve dış meselelerini, komşularımızla olan ilişkilerimizi 
bilmesinde yarar vardır. Bu anlayış kitlesel bir yaklaşımı 
ve benimsemeyi sağlar. Türkiye Cumhuriyeti gibi coğ-
rafyası, tarihi ve kültürü olan bir ülkede, iç ve dış mese-
leler, sadece dışişleri görevlileri ile boyutlandırılmaması 
gerekir. Bu boyutlandırma tüm vatandaşların bilinçleri 
doğrultusunda, ulusal paylaşımla olmalıdır.  



VII 

 

Değerli okuyucular, bu "Temel Düşünceler" serisi 
tüm vatandaşlarımızın, komşularımız ve diğer dünya 
devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin iyi dostluk ve 
komşuluk ilişkilerinin bir değerlendirilmesi şeklinde 
yazılmıştır. Farkında olmayarak herhangi bir hata ya-
pılmış ise bağışlanacağımı umuyorum.  

 

Prof. Dr. Mehmet KAYA  
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TÜRKİYE IRAK VE KUZEY IRAK 

Irak güneybatı Asya’da bir devlettir. Cumhuriyetle 
yönetimi sağlanmaya çalışılır. Toprakları Mezopotam-
ya bölgesinin büyük bir kısmını kapsar. Kuzeyinde 
Türkiye, güneyinde Suudi Arabistan ve Kuveyt, doğu-
sunda İran, batısında Suriye ve Ürdün bulunmaktadır. 
Yüzölçümü 444.442 km2’dir. Nüfusunun %82’si Arap-
tır. Resmi dili Arapça’dır. Ülke halkının %98-99’ı müs-
lüman olup başşehri Bağdat’tır. 

Irak iklimi sıcaktır. Yağışlar tarım yapabilmek için 
yeterli değildir. Tarım genelde Kuzey Mezopotam-
ya’da yapılır. Güneyde sulama tesislerinin olduğu yer-
lerde yapılır. Tarım ürünü olarak ençok pirinç afyon, 
pamuk, turunçgiller ve hurma yetişir. Kuzeyde hay-
vancılık daha önemli bir yer tutar. 

Ülkenin ekonomik zenginliğinin temelini petrol oluş-
turur. Petrol yatakları ve kuyuları ülkenin kuzeydoğu-
sundaki dağlık bölgededir. Burada da Kerkük ve Mu-
sul en önemli petrol bölgesidir. Kerkük ve Musul pet-
rolleri, boru hattı ile Türkiye üzerinden Akdeniz’e nak-
ledilmektedir. Irak’taki Türklerin sayıları herşeye rağ-
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men, gittikçe artmaktadır. Türkler genelde Kerkük ve 
Musul bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. 

Irak ve Mezopotamya’da, tarihte, Sümerler, Asurlar, 
Babiller, Persler, Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar 
uzun yıllar hüküm sürmüşlerdir. Mezopotamya mede-
niyeti dünyanın en eski medeniyetlerindendir. Irak ve 
Mezopotamya medeniyetinin en sonuncusu olan Os-
manlı medeniyetidir. Osmanlı İmparatorluğu güçlü 
devrini tamamlayıp egemenliği altındaki ülkeleri yöne-
temez hale gelince, Irak’ta da milliyetçi hareketler baş 
göstermiştir. Daha sonrada I. Dünya Savaşı sırasında 
Irak toprakları İngilizler tarafından işgal edilmiştir. İn-
giltere, Irak’ta uygulayacağı politikasına uzun süre yön 
verememiştir. 1918’de Fransa  ve Amerikanın istekleri 
doğrultusunda Irak’ın yönetiminin Irak halkının istekleri 
doğrultusunda olmasının gerektiği fikri kabul edilmiştir. 

1920 yılında Emir Abdullah bin Hüseyin subaylar 
tarafından Irak Kralı ilan edilmiştir. Daha sonra ülkede 
bazı karışıklıkların çıkması üzerine Emir Faysal Kral 
ilan edildi. 1920-1923 yılları arasında Milletler Cemiye-
ti mandası hüküm sürdü 

1923-1958 yılları arasında ise Irak’ta belirli aralık-
larla devamlı ihtilâller olmuştur. 1958’de Kral Faysal II. 
öldürülmüş ülkede cumhuriyet ilân edilerek başa Ge-
neral Abdülkerim Kasım geçmiştir. 

1963 de Sosyalist Baas Partisi önderliğinde yapılan 
hükümet darbesi ile Abdülkerim Kasım kurşuna dizil-
miştir. Daha sonraki yıllarda da Irak’ta iç darbeler bir 
birini takip etmesi sonucu, 1979 yılında Saddam Hü-
seyin Irak devlet başkanlığını ele geçirmiştir. 
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1918’de I. Dünya Savaşı sonucu Osmanlı Devleti 
yenilince daha önceden İngiltere tarafından hedef böl-
ge olarak seçilen Basra, Musul, Kerkük ve Bağdat 
bölgeleri işgal edilmiştir. Bu bölgeler Osmanlı Devleti-
nin etnik ve din bakımından çeşitlilik gösteren bölgele-
ri idi. İngiltere, kendine göre dünyada ulus inşa etme-
de çok mahir olmalarına rağmen bu bölgelerde etkili 
olamamışlardı. Irak’ta, Arap halkı Sünni ve Şii diye iki 
kısma ayrılmışlardır. Özellikle Şii kısmının İran’la ilişki-
leri oldukça fazladır. 

Son zamanlarda, Osmanlı Devleti, Kuzey Irak böl-
gesinde şehirlerde hakim idi, kırsal bölgelerde otorite 
kabilelerin ellerinde idi. İngiltere bu sefer burada Arap-
ları bir kategoride, Türk ve Kürtleri bir kategoride belir-
lemeye çalışmıştır. İngiltere’nin kendi düşüncesine 
göre idare Arapların elinde olmalıydı. Bunun içindir ki 
en iyi adam Osmanlılara karşı ayaklandırdıkları Şerif 
Hüseyin’in oğlu Emir Faysal idi. İngiltere, Irak ismini 
verdiği yeni devlete Emir Faysal’ı, Kral olarak atadı. 

1925’de İngiltere Irak’a yeni bir Anayasa hazırlaya-
rak devlet şeklini de belirledi. 1932’de Irak resmen 
bağımsızlığını ilan etti ve Milletler Cemiyetine de üye 
oldu. 

İngiltere kendi eli ile kurduğu Irak Devleti ile 1925 
yılında 75 yıllık petrol antlaşması yaptı. İngiltere’nin de 
istediği bu idi. II. Dünya savaşının sonuna kadar İngil-
tere, Irak petrollerini bedava diyecek kadar bir ucuz-
lukta kullanmıştır. 

1800’lerin ikinci yarısından sonra Batılılar bir şark 
meselesi çıkarmışlardır. Bu şark meselesinde hedef 
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bölge esas olarak Ortadoğu ve Kafkaslardı. Bu Şark 
Meselesi Osmanlı Devleti ve daha sonra Türkiye 
Cumhuriyeti’nin de uğraştığı bir konu olmuştur. Bu 
şark meselesi Lozan Antlaşmasında da, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi Hükümetinin karşısına çıkarak Ker-
kük ve Musul bölgelerinin Statüsünün nasıl olacağı 
tartışmalarına yol açmıştır. Lozan’da bir antlaşma de-
ğil büyük hesaplaşmalar olmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, Lozan Ant-
laşmasında, yendiği Yunanistan ile değil de Avrupalı 
galip devletlerle masaya oturmuştur. Lozan’da Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti, Osmanlı Devletinin 
devamı ve mirasçısı olarak kabul edilmiştir. 

Kerkük-Musul, Kuzey Irak ve Türkiye sınırı 23 Ocak 
1923’deki Lozan Antlaşmasında gündeme getirilmiştir. 
Kerkük-Musul bölgesinin statüsünü her yerde Türkiye 
aleyhine İngiltere yönlendirmiştir. Irak Krallığının ku-
rulmasını ve Kuzey Irak’ın (Kerkük-Musul) Türkiye’ye 
verilmemesi için ortam hazırlayan, Araplara bu konu-
larda vaatlerde bulunan İngiltere olmuştur. İngiltere, 
Kuzey Irak’ın (Kerkük-Musul) petrol yönünden ve ora-
da yaşayan Hristiyanlar bakımından, bölgenin Türki-
ye’ye verilmesinin söz konusu olmadığını her zaman 
savunmuştur. 

Ankara Hükümeti ise Kerkük ve Musul bölgesinin 
Misak-ı Milli sınırları içinde olduğunu, coğrafya ve in-
san yapısı Anadolu’nun bir uzantısı olduğunu, savun-
muştur. Bu ara Amerikan Petrol şirketleri de İngilte-
re’nin istekleri doğrultusunda çalışmalar yapmışlardır. 
1923 tarihli Lozan Antlaşmasında Kerkük, Musul ve 
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Hatay, Türkiye’nin sınırları dışında kalmıştır. 1923 Lo-
zan Antlaşmasında Türkiye-Irak sınırı ile madde şöy-
lece kayıtları geçmiştir. 

"Türkiye ile Irak arasındaki sınır, iş bu antlaşmanın 
yürürlüğe girişinden başlayarak dokuz aylık bir süre 
içinde Türkiye ile İngiltere arasında dostça bir çözüm 
yoluyla saptanacaktır. Öngörülen süre içinde iki hü-
kümet arasında anlaşmaya varılamazsa, anlaşma Mil-
letler Cemiyetine götürülecektir." diye Lozan Antlaş-
masında Türkiye Irak sınırı şekillendirilmeye çalışıl-
mıştır. Ne var ki Kuzey Irak’taki petrol, İngiltere’nin 
sahip olmak istediği bir şeydi. Bu durum gündemini, 
korurken İngiltere genç Türk Cumhuriyetini içten vura-
rak emeline kavuşmuş olacaktır. Bu nedenle İngiltere 
Kerkük-Musul petrolleri ve Kuzey Irak sorununun gün-
demini değiştirmek için 1925’de Diyarbakır merkezli 
Şeyh Said isyanını hazırlayarak işleme koymuştur. Bu 
isyan ile Kerkük-Musul meselesinin uluslararası seyri 
de değişmiştir. 

Irak kurulurken, birçok ırktan, dinden ve mezhepten 
müteşekkil bir devlet olarak kurulmuştur. Irak’ta man-
da rejimi bitince 1932’de Irak Başbakan Nuri Said Mil-
letler Cemiyetine Irak sınırları içinde yaşayan Türkle-
rin, Kürtlerin dillerini serbestçe kullanmaları, seçimler-
de seçme ve seçilmeleri, mahkemelerde kendi dillerini 
kullanmaları, kendi dillerinde eğitim ve öğretim yap-
maları vakıf kurmaları, Türkçe ve Kürtçe’nin resmi dil 
olarak kullanmalarını, Milletler Cemiyeti Genel Kuru-
lunda anlatmış ve herkes tarafından kabul edilmiştir.  



6 Temel Düşünceler 3 

 

Irak kuruluşunda, Irak Türklerinin bütün halkaları 
güvence altındaymış gibi kabul edilse de uygulamalar 
bunu böyle göstermemiştir. Irak Türkleri Irak Hükü-
metlerince daima ezilmiş, hakları ellerinden alınmış, 
kendileri de asimile edilmeye çalışılmıştır. Bu neden-
lerle, Türkiye Irak Türkleriyle ilgilense de ilgilenmese 
de Irak Hükümetleri Irak Türklerini güneye sürerek 
göçe zorlayarak dağıtmaya kaybetmeye çalışmakta-
dır. Irak Hükümeti, Irak Kürtleri içinde aynı şeyi dü-
şünmektedir. Türkiye Cumhuriyeti er veya geç bu ko-
nuda kesin karar vermek zorunda kalacaktır. Buna 
göre Türkiye Cumhuriyeti, kısa zamanda Irak Türkleri 
meselesini Kıbrıs veya Batı Trakya meseleleri seviye-
sinde tutmalı ve onların seviyesine çıkarmalıdır. Bu 
ara Irak Türklerine de görevler düşmektedir. Bu görev 
Irak Türkleri, kendi kaderlerini belirleyen kararları, hiç-
bir devletin tesiri altında kalmadan geniş tabanlara 
yayarak enine boyuna durumları inceleyerek karar 
vermeliler ve bu kararları da savunmalıdırlar. Kararla-
rını tüm dünyaya duyurmalıdırlar. Iraklı Türkler, Irak 
muhalefetinde akılcı, yapıcı ve yol gösterici şekilde yer 
almalıdırlar. 

Iraklı Türklerin esas amaçları, o topraklar üzerinde 
insan haklarına sahip, rahat ve refah içinde yaşamak-
tır. Başkaca bir amaçları da yoktur. 

Irak 1932’den bu yana bağımsız devletler grubunda 
yer almaktadır. Irak bu zaman içerisinde ne farklı olan 
sosyal yapıyı ne de etnik ve dinsel farklılıkları gidere-
bilmiştir. Hatta Irak kendi toprak bütünlüğünü dahi 
hâla tam güvence altına alamamıştır. Bunun ana se-
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bebi ise Kuzeyde yaşayan Türkler ve Kürtler ile gü-
neyde yaşayan Araplar arasındaki kültürel farklılıklar 
ve İslami mezhepler farklılığıdır. Irak birlik ve beraber-
liğini kurabilmesi için Kuzey-Güney arasındaki kültürel 
farklılığı gidermesi, gideremezse bile bir orta yolunu 
bulması gerekir. Irak’ta ana sorun hala daha Irak ulu-
sunun tam olarak oluşamamış olmasıdır. Irak’ın bö-
lünmesi, bölge ülkelerinin hepsinin aleyhine gelişecek 
birçok durumlar oluşturur ve neticede Irak’a komşu 
bütün devletlerde de bölünmelere sebep olabilir. Suri-
ye bu gerçeği bildiği halde yine de bindiği dalı kesme 
pahasına da olsa PKK’yı desteklemektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ise Kürt Milli-
yetçiliğini kendi çıkarları doğrultusunda desteklemek-
tedirler, bu destek ise bir Kürt Devletinin alt yapısını 
hazırlamaktadırlar. Amerika ve Avrupa amaçlarının 
her ne kadar bir Kürt Devleti kurulmasını desteklemek 
olmadığını söyleseler de bu söyledikleri doğru değildir. 
İlerisi için bir Kürt Devleti zemini hazırlamak Batının 
istekleri içinde mevcuttur. 

Batı, Arap Dünyası’nda Saddam ve Kaddafi gibi li-
derlerin gitmesini istemektedir, sonuç olarak da iste-
dikleri olmuştur. Fakat Arap Dünyasında da demokra-
sinin gelişmesini ve yerleşmesini isteyip, istemediği 
belli değildir. Çünkü Batı, Arap Dünyasındaki liderler 
sayesinde Ortadoğu petrollerine sık sık müdahale et-
me ve etkin olma imkanları yakalamaktadır. Yani Or-
tadoğu’da sık sık olay olacak ki Batı da Ortadoğu’ya 
müdahale etme imkanı bulsun. 
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Batı iyi bilmelidir ki bugünkü Kürdistan düşüncesi 
batının yanında değildir. İlerde de olmayacaktır. Muh-
temel ki Kürdistan düşüncesi Rusya’nın yanında bir 
düşüncedir. Batı, Türkiye Cumhuriyeti’ni yavaş yavaş 
Türkiye’ye benimsetmeye çalıştığı, Kuzey Irak’ta bir 
Kürt Devleti kurulması fikrinden, kesinlikle vazgeçmeli 
ve uluslararası güvence altına alınmış bir Türkiye, Ku-
zey Irak Bağdat ve Basra hattını sağlamalı, Irak’ı ye-
niden dünya devletleri topluluğuna almalıdır. 

- Saddam İran-İrak ve Kuveyt savaşları ile Ortado-
ğu’yu en az 50-60 yıl her bakımdan geriye götürmüş, 
Arap Milletlerini de daha değişik bir tanıtımla dünyaya 
tanıtmıştır. Ortadoğu’da ekonomik gelişmeler durmuş 
Irak halkı da Kuzeylisi ve Güneylisi ile açlık ve sefale-
te düşmüştür. 

Türkiye Cumhuriyeti de Saddam ve Körfez sava-
şından sonra, beklenenin tersine çok zarar görmüş ve 
büyük yaralar almıştır. Türkiye’nin isteği ile gelen Çe-
kiç Güç daha sonraları Türkiye’yi rahatsız eder duru-
ma gelmiştir. Körfez savaşından sonra, Kuzey Iraklıla-
ra Birleşmiş Milletlerde Kürt denerek, Kürt-Türk gibi 
toplumları rahatsız edici durumlar ortaya çıkmıştır. 
Yine Körfez Savaşı sonucu bölge ülkelerinin iç işlerine 
karışma durumları belirgin şekilde ortaya çıkmıştır. 
Türkiye Cumhuriyeti Balkanlarda, Ortadoğu’da ve dış 
destekli bölücü faaliyetlerle sürekli meşgul edilmekte-
dir. Osmanlı Devleti zamanında başlayan Türklere 
karşı yıpratıcı faaliyetler günümüzde de değişik isim-
lerle olan hızı ile devam etmektedir. Ortadoğu’da coğ-
rafi ve inanç yönünden ortak yönleri olan Türk, Arap, 
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İsrail ve İran Milletleri birbirleri ile belirli ortak birleşme 
noktaları bulmadıkça, Ortadoğu Devletleri, Batılıların 
oyuncağı olmaya devam edeceklerdir. Ortadoğu’da 
barış olmadıkça bölge ve dünya devletlerinde de barış 
olmayacaktır. Ortadoğu’da barış demek dünyada ba-
rış demektir. 

Kuzey Irak’ta, Batının ve bazı devletlerin zaman 
içindeki statü planları, önce Irak içinde, Türkiye Cum-
huriyeti’nin ikna edilmesi ile bir Federe Kürt Devletinin 
kurulması, arkadan Federe Kürt Devletinin bağımsız-
lığını ilan etmesi, daha sonra da İran, Suriye ve Türki-
ye’den toprak talep edilmesi ve genişletilmesi şeklin-
dedir. Böyle bir süreç ne bölgenin ne bölge halkının ve 
ne de dünyanın yararına olur. Bu durum bölgeyi uzun 
zaman geriye götürür. Tüm dünyada da huzursuzluk 
yaratır. 

Amerika ve Batı, Ortadoğu’ya etkili olabilmek için, 
bölgede devamlı iç karışıklıkların olmasını istemiş 
olabilirler. Amerika’nın, Kürtlerle ve Kürt Devletine de 
tam sıcak bir gözle baktığı da şüphelidir. Neden Şüp-
helidir? Çünkü Denize çıkışı olmayan bir ülkeden 
Amerika tam yararlanamaz, Ortadoğu Devletlerinin 
ortasında yeni bir devlet kurulunca Ortadoğu Devletle-
ri daha kolay barış sağlayabilirler, bu oluşan barış, bir 
de sürekli olursa, bu sürekli barış Batının işine gel-
mez. Kürt sorunu şu veya bu şekilde biterse, Ortado-
ğu, bölge ülkelerine Amerika ve diğer Batı ülkeleri el-
lerinde olan müdahale etme ve kontrol etme taktikleri 
ellerinden kaçmış olur. Bu durumu Batı kesinlikle is-
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temez çözüm, bölge halklarının ve bölge ülkelerinin 
akıllı olmaları, birbirine saygılı ve uzlaşıcı olmalarıdır. 

Çekiç Güç, Türkiye tarafından, Cumhurbaşkanı 
Turgut ÖZAL zamanında istenerek ısrarlar üzerine 
Türkiye’de konuşlandırılmıştır. Daha sonra Çekiç Güç 
tarafından korunan bölgeler, Türkiye açısından çok 
tehlikeli bölgeler olmaya başlamıştır. Batı ise Kuzey 
Irak’la değil Türkiye’deki Kürtlerle ilgilenmektedir, oy-
saki Türkiye’deki vatandaşlarımız, tam vatandaşlık 
haklarına sahiptir ve görevlerini tam olarak yapmakta-
dır. Burada Batı, Kuzey Irak bahanesi ile Türkiye 
Cumhuriyeti’nin karışmasını planlamaktadırlar. Bunu 
tüm vatandaşlarımız bilmelidirler. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey Irak politikası açıktır. 
Bunlar ise şunlardır. Birincisi, Irak toprak bütünlüğü-
nün korunması, ikincisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin böl-
gede güvenliğinin sağlanmış olması, üçüncüsü ise 
Kuzey Irak’taki Türklerin haklarının korunmasıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Irak’taki Türklerle daha 
önceleri ilgilenmiş olsaydı, Kuzey Irak sorunu bugün 
daha da kolay çözülebilirdi. Yani bugünkü çözüm al-
ternatifleri içinde başka alternatiflerde olabilirdi. 

Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Irak’taki iki Kürt toplu-
luğunu barışık tutmaya çalışırken tüm vatandaşlarımı-
za ve Kuzey Iraklılara da güven verip umut olduğunu, 
büyük olduğunu göstermektedir. 

Körfez savaşı sonucu, Ortadoğu I. Dünya Savaşı 
sonundaki işgali yeniden başka bir üslupla yaşamaya 
başlamıştır. Körfez Savaşı sonunda bazı Batılılarca 
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İslam dini de zor kullanan bir inanç felsefesine sahip 
bir dinmiş gibi dünyaya empoze edilmeye çalışılmıştır. 
Bu durum ise İslam Ülkelerinin aleyhine olmaktadır. 
1948’den bu yana belirli aralıklarla devam eden Arap-
İsrail savaşları, 1980-1988 Irak-İran Savaşları, 1991 
Körfez Savaşı Ortadoğu’da güvenliği iyice sarsmıştır. 
Bu savaşlar Ortadoğu Devletlerinin birbirine güvenini 
sarsarken, ekonomik güçleri de savaşa harcanmış 
bölge hakları mağdur duruma düşmüşlerdir. Ortado-
ğu’daki bu savaşları bahane bilen Batı ise bölgeye 
belirli aralıklarla devamlı kendi çıkarları doğrultusunda 
müdahale etme imkanlarını yakalamışlardır. Amerika 
ve Avrupa Devletleri, Ortadoğu’ya müdahalelerinde, 
Arap-İsrail anlaşmazlığını çözmek, Rusya’nın Ortado-
ğu’daki etkisini azaltmak en azından sınırlamak, Orta-
doğu Petrollerinin kontrolünü ellerinde tutmak gibi 
amaçları gözetmişlerdir. 

Irak, gerek coğrafi olarak ve gerekse idari olarak üç 
bölgeden oluşmaktadır. Zaten Osmanlı Devleti zama-
nında da bu şekilde idare edilmişti. Bu bölgeler, ku-
zeyde Musul, ortada Bağdat daha güneyde de Basra 
bölgeleridir. Musul bölgesi tarih ve coğrafya bakımın-
dan Kerkük ve Süleymaniye bölgelerini de içermekte-
dir. Lozan Antlaşmasında Musul ve çevresinin durumu 
tam karara bağlanmamış ileri bir tarihte Birleşmiş Mil-
letler yoluyla halledilmesine karar verilmiştir. Daha 
sonraki diplomatik çalışmalar sonucunda ise Musul 
bölgesi 1926’da Irak’a bırakılmıştı. Bugün Irak Türkle-
rinin yaşadığı yer olan Musul bölgesi, Ortadoğu’nun 
askeri yönden, ekonomik yönden en önemli ve en ka-
rışık bölgesidir. Halen daha statüsü tam olarak belir-
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lenmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Irak Türklerinin hak-
larını her bakımdan savunmalı, eğitim, ekonomik, ba-
yındırlık ve kültürel yönlerden tam olarak destekleme-
lidir. Yine Türkiye Cumhuriyeti kalıcı etkin bir politika 
çizerek bölgede ve tüm dünyada Irak Türklerinin hak-
larını açıkça herkese anlatacak şekilde dile getirmeli-
dir. Bunlar arasında, Irak Türklerinin demokratik hakla-
rının savunulması, Türkmen eyaletinin statüsünün 
belirlenmesi Türkiye Cumhuriyeti’nin açıklık politikası 
içinde her yerde ve her zaman savunulması gereken 
belli başlı esaslardır. Musul bölgesi, Mezopotamya 
medeniyetler tarihinin bir parçasıdır, bu bölge binlerce 
yıldan beri önemini aynen korumaktadır. Yeryüzünde 
bu şekilde statüye sahip olan bölgeler nadir bölgeler-
dir. Bu bölgede değişik kökenli kavimler, değişik şekil-
de birbirini tamamlayan uygarlıklar kurmuştur. Bu uy-
garlıklar bölgelerinin ve dünyanın ortak bir mirasıdır. 
Bu mirasçılar arasında mirasına insanlık adına sahip 
olacak, koruyacak ve kollayacak en önemli mirasçı 
Türkiye Cumhuriyeti’dir. 
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TÜRKİYE VE RUSYA FEDERASYONU 

Gorbaçov’u takiben Sovyet uydularının çöküşünün 
sonucu, Rusya Federasyonunun yeniden yapılanması 
için gerekli ekonomik kaynakların bulunmaması Rus 
milliyetçiliğini daha da hızlandırmıştır. Gorbaçov’dan 
sonra Baltık’tan, Kafkaslar’a kadar olan uluslar, oto-
nom bölgeler veya Rusya Federasyonu’na bağımlı 
devletler bağımsızlık uğraşı vermeye başlamışlardır. 
Bu bağımsızlık uğraşı siyasi alanda olduğu gibi eko-
nomik alanda da devam etmiştir. Bu bağımsızlık ge-
lişmeleri Rusya’da ve komşularında olumlu gelişmele-
re yol açmıştır. Daha sonra Amerikan politikasındaki, 
değişmeler nedeni ile Rusya’da bağımsızlık hareket 
ve düşünceleri tekrar değişerek eskiye özlem duyul-
muş hatta komünistlik özlemi tekrar ortaya çıkmıştır. 

Çarlık dönemi olsun, komünistlik dönemi olsun, 
Rusya işgalleri altındaki ülkelerin bağımsızlıklarını hiç 
bir zaman kabul etmemiştir. Oysaki, Sovyetler zama-
nında, insan haklarına önem verildiği her yerde ba-
ğımsızlıkların desteklendiği fikri dünyaya yayılmaya 
çalışılmıştır. Sovyetler Birliğinin çöküşü ile insanlık için 
Batılı Ülkeler açısından bir gerçeği de ortaya çıkarmış-
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tır. Bu gerçekte NATO ve AGİK gibi kuruluşların Kaf-
kaslarda Ermenilere karşı, Balkanlar da Sırplara karşı 
pek etkin olmadığıdır. 

Rusya’daki son gelişmelerin, doğrultusunda Türki-
ye’de de etkiler görülmüştür. Bu etkiler Kafkaslarda ve 
Balkanlardaki etnik çatışmalar şeklinde başlamış olup, 
dolaylı yollardan da Türkiye’yi etkilemişlerdir. Uzun 
zaman Kuzey komşusu olan Rusya ile yeterli teması 
olmayan Türkiye 1993’den sonra eski Rus politikası ile 
yeniden karşılaşmıştır. 1980’lerin ortasında Rusya’da 
önce demokratikleşme, sonra ekonomik kalkınma şek-
linde bir düşünce mevcuttu. Daha sonra gelişmelerin 
olmadığı görüldü. Batının yardımı da yetersiz kalınca 
Gorbaçov iktidardan düştü, Rusya, eski Sovyetler Bir-
liği topraklarının kendi ilgi ve etki alanı olduğunu ilan 
ederek, Bağımsız Devletler Topluluğunun pek o kadar 
bağımsız olmadığını ilan etti. Bu gelişmeden ise Baltık 
ülkeleri, Ukrayna ve Kafkas ülkeleri  oldukça rahatsız 
olmuşlardır. 

Sovyetler Birliğinin dağılması bir askeri yenilgi so-
nucu olmamıştır. Sovyetler Birliğinin dağılışı ekonomik 
savaş yöntemi ile olmuştur. Nasıl Fransa Cezayir’i, 
Osmanlı Devleti Arap ve Balkan topraklarını kaybet-
mişse Sovyetler Birliği de, Doğu Avrupa ve Orta As-
yadaki topraklarını kaybetmiştir. Sovyetlerin, yerine 
geçen Rusya Federasyonu şimdi kaybettiği yerlerde 
yaşayan Rus Nüfusu kullanarak o bölgelere müdahale 
hakkının olduğunu söylemektedir. Bugün, Rusya Fe-
derasyonu’nda aşırı milliyetçiler komünistlerdir. Rus 
Milliyetçilerine göre, Ortodoks Kilisesi, Rusya’nın ge-



 Mehmet Kaya 15 

 

lişmesinde hayati rol oynayacaktır. Türkiye, Sovyetler 
Birliği zamanında, dengeli ve ihtiyatlı bir politika izle-
miştir. Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonrada, 
Türkiye, Orta Asya ve Kafkaslar politikasında Rusya 
faktörünü daima gözönünde tutmuştur. Türkiye’nin, 
Rusya’ya temkinli davranmasını zaman haklı çıkar-
mıştır. Çünkü Batı, Rus milliyetçiliğinin karşısında, 
Bosna-Hersek’in bağımsızlık mücadelesinde Türkiye 
için cesaret kırıcı davranışlarda bulunmuştur. 

Rusya Federasyonu, bugün bağımsız olarak kabul 
edilen Türk Cumhuriyetlerine yapılan ekonomik yar-
dımları, kültürel bağların geliştirilmesini, ortak alfabe-
nin oluşturulmasını kendisi açısından olumsuz girişim-
ler olarak kabul etmektedir. AGİK antlaşmasına göre, 
Türkiye Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri ile kültürel 
ilişki kurabilir durumundadır. Türkiye Cumhuriyeti, ku-
rulduğu tarihten bu yana hiçbir zaman Pan-Türkist bir 
politika izlememiştir. Mustafa Kemal Atatürk milliyetçi-
liği daima Türkiye içine yönelik bir milliyetçilik olarak 
kalmıştır. Türkiye Rusya’ya daima olumlu yaklaşmış-
tır. Bu yaklaşımların başında, Karadeniz İşbirliği ile 
Rusya, Bulgaristan, Romanya, Ermenistan ve Yuna-
nistan ile ekonomik ve ticari ilişkiler geliştirilmesi için 
büyük çabalar sarfedilmiştir. Bugün Rusya Federas-
yonu, eski terk ettiği yerlere geri dönmek niyetindedir. 
Yıllardır içiçe yaşadığı Türkleri kendisi için bir tehlike 
olarak görmektedir. Rusya Federasyonu içinde ve et-
rafında Türklerle içiçedir, coğrafya’yı ve tarihi değiş-
tirmek mümkün değildir. Rusya Federasyonu ve Tür-
kiye bir birini tamamlayan iki dost ülke olmaları her iki 
ülkenin ve tüm dünyanın yararına olacaktır. 
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1989’da Doğu Avrupa’da 1991’de Sovyetler Birli-
ğinde Komünist Rejimi çökmüştür. Çöken şey esasın-
da Leninizm’dir. Sovyetler Birliğinde 70 yıl Lenin’in 
kurduğu prensip ve uygulama metotları yürürlükten 
kalkmıştır. Sovyet Komünist Partisi son zamanlarda 
tek organizasyona bağlı bir devlet idaresi şekline dö-
nüşmüştü. Bu da sosyal demokrasiden çok merkezi-
yetçi tek parti sistemi haline dönüşmüştür. Bu tek parti 
sistemi Rus milli kültür ve tarihine zamanla uygun 
düşmemiştir. Sonuçta, tek partili sert sistem çökmüş-
tür. 

Gorbaçov; Glasnost ve Perestroika politikası ile da-
ha serbest ve daha geniş tabana dayanan bir değişik-
lik getirmek, Rus orta sınıfını harekete geçirerek du-
rumu yumuşak bir şekilde bitirmek istemiştir. Fakat 
Gorbaçov’un Glastnost ve Perestroika politikaları tam 
olarak başarılı olamamıştır. Gorbaçov’un politikaları 
günlük hayatta pek iyileşme sağlayamamış, konuyu 
uygulayacak, hukuki bir sistem yetiştirememiş, devlet-
çi, merkeziyetçi, ekonomik sistemi değiştirememiştir. 
Bu nedenlerle Gorbaçov başarılı olamamıştır. 

Bugün Rusya Federasyonu; Milli çıkarlarını ve hü-
kümranlığını ve toprak bütünlüğünü korumayı, serbest 
pazar ekonomisini başarıya ulaştırmayı, dış dünya ile 
politik ve ekonomik entegrasyonu sağlamayı, iç ve dış 
politikalar arasında sürekli bir bağ geliştirmeyi, insan 
hakları politikasını geliştirmeyi, diğer ülkelerle açık ve 
karşılıklı çıkar politikası geliştirmeyi, eski Sovyet 
Cumhuriyetleri ile siyasi ve ekonomik bağlantıları ye-
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niden sağlam bir şekilde geliştirmeyi esas amaçları 
olarak benimsemiştir. 

Orta Asya ve Kafkaslarda, dört millet daima birbirle-
ri ile rekabet etmişlerdir. Bu milletler Türkler, Ruslar, 
İranlılar ve Çinlilerdir. Bu bölgelere uzun bir zaman 
Türkler hakim olmuşlardır. Türkler hakimiyet dönemle-
rinde olsun, diğer zamanlarda olsun bu milletlerden en 
az ikisini karşısında görmüştür. Tarihte böyle olan du-
rum bugün de aynen devam etmektedir. Bu mücadele 
bölgeye hakim olma ve bölge imkanlarına da sahip 
olma mücadelesidir. Rusya’nın batısı, kuzeyi ve doğu-
su tabiat tarafından emniyete alınmıştır, gidilecek bir 
yer de yoktur. Ancak Rusya’nın güney sınırı, coğrafya 
olarak, tarih olarak ve diğer milletlerin varoluşları ba-
kımından, daha yumuşak bir durum arzetmektedir. 

Kafkasya, Rusya, Türkiye ve İran’ın kesiştikleri nok-
ta ekonomik ve askeridir. Ayrıca Kafkasya’nın diğer bir 
özelliği de Orta Asya’ya açılan bir kapıdır. Kafkasya, 
Rusya’nın güneye çıkış noktasıdır. Türkiye ve İran’ın 
Kafkasya ve Orta Asya ile ilgilenmeleri Rusya Fede-
rasyonu’nu rahatsız etmiştir. Başta Bağımsız Devletler 
topluluğu üyesi olmayan Azerbaycan ve Gürcistan, 
Rusya Federasyonunun baskıları sonucu, Bağımsız 
Devletler Topluluğu üyesi durumuna getirilmişlerdir. 
Böylece Türkiye’ye yakın olan Azerbaycan ve Gürcis-
tan, Türkiye’den uzaklaştırılmışlardır. 

Daha sonra Rusya Federasyonu, Gürcistan, Erme-
nistan ve Azerbaycan’da askeri birlik yerleştirerek, 
Kafkasya’yı ve Orta Asya kapılarını kontrol etmek is-
temiştir. Rusya Federasyonu bununla kalmayıp Bal-
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kanlarda Sırplarla ittifak kurmuş, Bosna-Hersek’e Rus 
askeri yerleştirmiştir. Böylece Türkiye Balkanlarda ve 
Kafkaslarda ikili olarak baskı altında tutulmuş olmak-
tadır. 

Rusya Federasyonu’nun, durumu Türkiye ve 
NATO’ca da değerlendirilmesi gereken bir durumdur. 
Ayrıca Rusya’nın geleceği, demokratikleşmeye ve ger-
çekleştireceği reformlara bağlıdır. 

Bugün Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde ne totali-
ter ne de demokratik bir iktidar var diyebiliriz. Bugünkü 
Türk Cumhuriyetlerinin durumunu eski Sovyetler Birliği 
ve bugünkü Rusya Federasyonu böyle ayarlamışlar-
dır. Ayrıca Türk Cumhuriyetleri bir birleri ile ve Türkiye 
ile dil ve lehçe bakımından anlaşamamaktadırlar. Yine 
Türk Cumhuriyetleri arasındaki, dinleri de, İslamlaş-
manın değişik zamanlarda gerçekleşmesinden dolayı 
etkili olamamıştır. Bu nedenle Orta Asya’da İslami 
açıdan da bir homojenlik yoktur. Orta Asya Türk Cum-
huriyetleri içinde % 8 ile % 40’lara varan Rus nüfusu 
mevcuttur. Bu Rus nüfus Orta Asya Türk Cumhuriyet-
leri arasında etnik, dinsel, kültürel bir birlik olmaması 
yanında daha da ayrışımlar olmuştur. Ayrıca bu ka-
vimler arasındaki zoraki birleşme ve birleştirme sosya-
list sisteminde aşınmasına yol açmıştır. Sovyet Rejimi, 
Sovyet Sanayi Politikası, bölgeler arasındaki Türk-Rus 
nüfus kaydırmaları Orta Asya Türk Cumhuriyetlerin-
deki uluslaşma sürecini engellemiştir. Sovyetler Birliği 
Rus olmayan nüfus üzerindeki iki dillik durumunu uy-
gulamıştır. Yani neticede kültürel Ruslaştırmayı uygu-
lamıştır. Gorbaçov’un Perestroika politikası ile Orta 
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Asya’daki uluslar arası milli hareketler, kendiliğinden 
gelişmeye başlamıştır. 

Rusya Federasyonu’nun, Sovyetlerin dağılmasın-
dan sonra ortaya çıkan devletler içinde kalan Rus asıl-
lıların durumu ekonomik ve sosyal sorunlar, Federas-
yon içindeki liderlik ve etkinlik konuları ve yeni dünya 
üzerindeki etkinlik durumu, esas belli başlı sorunları-
dır. Bugün Rusya Federasyonunda; Batı taraftarı olan-
lar, ılımlı Liberaller, merkeziyetçi ve ılımlı muhafaza-
karlar, Neokomünist ve milliyetçiler, iç politikayı etkile-
yen, fakat dış politikada çok başlılık ve sorun yaratan 
güç odaklarıdır. Bugün Türkiye ve Rusya Federasyo-
nu arasında; Boğazlar konusunda, Azerbaycan konu-
sunda, Bosna-Hersek konusunda çıkar ve tutum fark-
lılıklarına rağmen iyi komşuluk yaklaşım ve varsayım-
ları içinde bir birine hasmane değil, dostane davranış-
lar göstermesi, ekonomik, siyasi, kültürel, konularında 
antlaşmalar yapmaları her iki ülke için bölge ve dünya 
barışı için iyi olacaktır. Ayrıca tarih boyunca Rus ve 
Türk Milli çıkarlarının aynı istikamette olmadığı da ha-
tırlanarak, daha güncel ve daha faydalı uygulamalar 
yenilik getiren, üretken fikirler ve düşüncelerde ortaya 
çıkarılmalıdır. 

Türkiye’nin ve Rusya Federasyonunun karşılıklı çı-
karlarının düşünülmesi, iyi komşuluk ve dostluk içinde 
dünya barışına katkıda bulunulması dileğimizdir. 
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TÜRKLER - MAKEDONLAR VE 
BALKANLAR 

Balkan Yarımadasının güney ve orta kesiminde yer 
alan Makedonya günümüzde Yunanistan, Yugoslavya 
ve Bulgaristan arasında paylaşılmış tarihi bir ülkedir. 

Makedonya ve Balkanlarda tarih boyunca, Make-
donya Krallığı, Roma İmparatorluğu, Bizans İmpara-
torluğu, Bulgar Krallığı, Kuman veya Kıpçak Devleti, 
Sırp Krallığı, Osmanlı İmparatorluğu gibi devletler hü-
küm sürmüştür. 

Makedonya 1371-1912 yılları arası tam 531 yıl 
Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetinde kalmıştır. İdari 
teşkilat bakımından Osmanlı Devletine bağlı ülkeler ve 
bölgeler önce eyaletlere, eyaletler sancaklara, san-
caklar kazalara, kazalar nahiye ve köylere bölünmüş-
lerdi. Eyaletler beylerbeyi, sancaklar ise sancakbeyleri 
tarafından idare edilirlerdi. Beylerbeyi ve sancakbeyle-
ri bulundukları yerlerde Padişahı temsil ederlerdi. Tam 
yetki ve sorumlulukları mevcuttu. Savaşta ise maiyet-
lerindeki sipahilerle birlikte Padişahın emrine girerlerdi. 

Makedonya, coğrafi olarak yukarıdaki belirtilen idari 
yapılanmaya göre Rumeli eyaletinin sınırları içerisinde 
kalıyordu. Balkanlarda 24 sancak mevcuttu. Make-
donya, Balkan savaşı sonucu 1913 de Bükreş Ant-
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laşması ile Osmanlı İmparatorluğundan ayrılmıştır. 
Osmanlıdan ayrılan Makedonya Yunanistan, Sırbistan 
ve Bulgaristan arasında paylaşılmıştır. En büyük payı 
da Yunanistan almıştır. 1913-1945 yılları arasında 
Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan ve Yugoslavya 
arasında paylaşılmış halde varlığını sürdürmüştür. 
Makedonya’nın, Yugoslavya idaresinde kalan kısmı, 
Makedonya adı ile sosyalist bir cumhuriyet şeklinde 
varlığını sürdürmüştür. 

Yugoslavya lideri Tito’nun ölümü, daha sonrada 
Sovyetler Birliğinin parçalanması sonunda Yugoslavya 
Birliği dağıldı. Yugoslavya’dan Makedonya, Bosna-
Hersek, Slovenya, Hırvatistan, Karadağ, Sırbistan, 
gibi devletler ortaya çıktı. Esas sorunlarda bundan 
sonra başladı. Bugün Güney Balkanlar, yani Make-
donya’nın güneyi Yunanistan’a aittir. Yunanistan’a 
Makedonya Devletinin kuvvetlenmesini ve güçlenme-
sini istememektedir. Çünkü Yunanistan’ın kuzeyi de 
Makedonya diye bilinmektedir. 

Yunanistan’ın Makedonya’yı Almak İçin İleri 
Sürdüğü Fikirler 

- Makedonya coğrafi bir yerdir, etnik bir özelliği yok-
tur. 

- Makedon diye bir millet yoktur. 

- Makedonlar eski Yunan kabileleridir. 

- Makedonya 4000 yıldır Yunan kültürüdür. 

- Filip II ve Büyük İskender, Yunandır, 

- Makedonlar Yunanlıdır. 
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- Makedonya tarihi ve etnik olarak Yunandır. 

- Makedonya Yunan ismidir. Bu ismi başkaları kul-
lanamaz. Makedonya Cumhuriyeti bu adla tanınamaz. 

- Makedonca denen bir dil yoktur. 

- Makedonya ve Makedonca Tito tarafından uydu-
rulmuştur. 

- Makedonya Cumhuriyeti Yunanistan’a ait bir teh-
dittir. 

Yunanistan’ın İddialarına Karşı olan Fikir ve 
Belgeler 

 Makedonya tarihi ve etnik açıdan Yunan değildir. 
Ayrı bir millettir. Büyük İskender de Makedonyalı ol-
makla övünürdü. Hatta ilk savaşını Makedonları hakir 
gören Atina’ya karşı yapmıştır. 

Büyük İskender’in babası Makedonya kralı II-Filip 
(M.Ö-359-336) Atina’yı idari yönden ortadan kaldır-
mıştır. II. Filip ve oğlu İskender yaşamları boyunca 
Atina’ya karşı mücadele etmişler, Atina ve Yunanlıla-
rın hakir gördüğü, Makedonyalı olmaktan da gurur 
duymuşlardır. 

- Makedonca Bulgarca, Türkçe, Yunanca, Arnavut-
ça ve Slavca’dan ibaret bir dildir. 

- Makedonca, 31 harften ibaret Kiril alfabesi olan bir 
dildir. 

- Makedonca, şimdiki Makedonya Cumhuriyetinin 
kurulmasıyla icat edilmiş bir dil değildir. Yunanistan’ın 
dediği gibi Tito tarafından uydurulmuş bir dilde değil-
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dir. Makedonca çeşitli üniversitelerin araştırmaları ile 
üniversal bir dil olduğu, fakat tarihte fazla gelişme ala-
nı bulmayan fakat çeşitli dillerde sözcükleri olan, Ma-
kedon denilen insanlarca konuşulan, gittikçede geli-
şen bir dildir. 

Yunanistan’ın Makedon Bağımsızlık Hareketine 
Önyargılı Davranmasının Ana Nedenleri 

1- Sınırları içerisinde yaşayan Makedon azınlığın 
Makedonya Cumhuriyeti ile birleşme için mücadele 
başlatma korkusu. 

2- Seksen seneden beri kuzey Yunanistan’ın, yani 
Ege Makedonya’sının halen tarihi kimliğini koruması... 

3- Gelecekte Makedonya’nın Selanik ve Kuzey Yu-
nanistan’ı isteme korkusu. 

Makedonya ile Türkiye arasında dil, din, tarih ve 
kültür birliği mevcuttur. Ayrıca Makedonya Balkanlar 
ve Türkiye içinde stratejik bir öneme haizdir. 

Her şeyi ile Makedonya Yunan değildir ve tarihte de 
hiç bir zaman Yunan olmamıştır. 

Yunanistan etraf devletler ve komşuları ile daima 
sorun yaratmaktadır. Yunanistan etrafına hakim olmak 
ve yayılmak için yeni yeni kültürel ve tarihsel propa-
gandalar üreterek, etrafını rahatsız etmektedir. Oysaki 
etrafı ile iyi ilişkiler, karşılıklı çıkar ve dengeler politi-
kası güden bir Yunanistan, bugünkü Yunanistan’dan 
daha iyi olacaktır. 

Günümüzde, Yunanistan bir taraftan Ortodoks itti-
fakını güçlendirmekte, diğer taraftan ekonomik açıdan 
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Balkanlar’da genişlemektedir. Yunanistan bu politikası 
ile Makedonya’yı teslim almaya zorlarken Bulgaristan’ı 
da yanına alarak, Türkiye’yi bölgeden tecrit etmeyi 
amaçlamaktadır. 

Makedonya üzerindeki dış baskılar ve içerideki Ar-
navut azınlığın ayrılıkçı tavırları Makedonlardaki Milli-
yetçilik duygularını artırmakta ve giderek saldırgan bir 
tutum içerisine girmektedirler. Bosna-Hersekteki ça-
tışmaların önce Sancak ve Kosava’ya daha sonra da 
Makedonya’ya yayılma ihtimali bölge barışını tehdit 
edebilecek boyuttadır. Bu sebeple  bölgenin emperya-
list iki devleti Sırbistan ve Yunanistan’a karşı, Türki-
ye’nin, Makedonya, Bulgaristan ve Arnavutluk ile bir-
likte hareket etmesi barışa katkıda bulunacaktır. Tür-
kiye’nin halledeceği diğer bir konuda Makedonların, 
Makedonya’daki Türklere karşı özellikle eğitim konu-
sundaki baskılarını halletmesidir. Bu konuyu Make-
donlara ve Makedon hükümetine işin kendileri bakı-
mından da önemli olduğunu anlatmak gerekmektedir. 

Balkanlar, başta güvenlik olmak üzere Türkiye için 
hayati sayılabilecek bir bölgedir. Türkiye için Balkan-
lar, Avrupa ile bir bağlantı noktasıdır. Batıya açılan 
kapıdır. Türkiye’nin Balkanlarda aktif bir politika izle-
mesi, Avrupa ile olan ilişkilerini hızlandırmaya yönelik 
önemli bir atılım olduğu kadar, kendi güvenliğini sağ-
lama açısından da bir zarurettir. Ayrıca Balkanlar Tür-
kiye için bir pazar durumundadır. 

Türkiye’nin Balkan ülkeleri ile olan bağı, coğrafi ol-
manın ötesinde yaklaşık 500 yıl süren birlikte yaşa-
mışlık, ortak gelenek ve görenekten, bölgede yaşayan 
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soydaş ve dindaşları ile ortak bağına dayanmaktadır. 
Bu bakımlardan Makedonya Türkiye için Balkanlarda 
önemli bir manevra unsuru olarak kalacaktır. 

Türk ve Makedon dostluğunun Balkanlara huzur ve 
barış getirmesi en büyük temennimizdir. 
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TÜRKİYE VE SURİYE 

Suriye tarihi geçmişe dayanan bir isteğin ürünüdür. 
Suriye’de şimdiye kadar birçok devlet ve imparatorluk 
hüküm sürmüştür. Bunlar; Babiller, Sümerler, İbrani-
ler, Hititler, Mısırlılar, Emeviler, Abbasiler, Romalılar, 
Selçuklular, Osmanlılar gibi devletlerdir. Üzerine bu 
kadar değişik devletler kuruldu ve bir eyalet düzeyin-
deki Suriye’nin eski çağlardan beri büyük bir tarihi ve 
mitolojisi olması imkansızdır. Tek başına bağımsızlığı 
söz konusu olmamıştır. 

Eski Suriye fikri, I. Dünya Harbinden sonraki Orta-
doğu’ya kendilerine göre şekil vermek, etkili olmak için 
çalışan batılı düşünürler, Hristiyan, Araplar, Rum asıllı 
Arap düşünürleri, tarafından ortaya atılmışlardır. 1916 
da Haşim’leri ele geçirmek için büyük ümitler büyük 
topraklar veren Batılılar aynı zamanda Ortadoğu’yu 
bölme planlarını da birlikte yürütmüşlerdir. Batılıların 
planlarını tam anlamayan Haşimiler 1950’lere kadar 
Pan-Arabizm çizgisi içinde Büyük Suriye peşinde 
koşmuşlardır. Bu mitoloji sonunda Esad yönetimini 
başa getirmiştir. Bu yöneticiler ve mitoloji uyduranlar 
zaman zaman Adana’yı, Kıbrıs’ı, Hatay bölgelerini de 
Suriye sınırları içinde göstermeye çalışmışlardır. 
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Suriye’de Esat dönemi, iç ve dış politikalarda köklü 
değişikliklere yol açmamıştır. Esat dönemi, Ekonomik, 
siyasi ve danışmanlık bakımından Doğu Avrupa, Rus-
ya ve Çin’e bağlıdır. Esat Suriye’yi Doğu Bloku ve 
Çin’e endekslemiştir. Yakın zamanda da değişmesi 
zordur. Burada Batı’ya ve Amerika’ya bağlı olan İs-
rail’e karşı reaksiyonunun rolü de büyüktür. 

Suriye, Doğu Bloku ve Çin’e bağlantıları sayesinde 
sosyal ve siyasal gelişmelerdeki durumunu ayarla-
makta statüsünü korumaktadır. Esat döneminde eko-
nomi, Doğu bloku ve Çin’e bağlıdır. Bu statüyü de de-
vam ettirmesi en akılcı tutumdur. Doğu Bloku, Suri-
ye’ye ekonomik avantajları ve desteği kaldırırsa Suri-
ye’de bir yol ayrımına gelmiş demektir. 

Suriye PKK olayını iki nedenle desteklemiştir. 

1- PKK hareketi ile Büyük Suriye fikrinin gelişmesini 
sağlamak, etrafa imaj vermek. Sınırlarını genişletmek. 

2- Türkiye’den olan şu isteklerini şantajla kopartabi-
leceğini sanmaktadır. 

Suriye’nin büyük projesi 1974 yılından itibaren baş-
lamıştır. Suriye etrafındaki Lübnan, Ürdün ve Filistin 
devletlerini de küçük görmeye başlamıştır. Oysaki 
kendisi de küçük bir Ortadoğu ülkesidir. Etrafını küçük 
görerek, komşularının işlerine karışarak, terörü des-
tekleyerek büyük devlet olunmaz. Türkiye’ye karşı, 
Suriye Yunanistan işbirliği, Suriye içindeki Ortodoks 
Hristiyanların etkileri ile kültür açısından doğal bir iş 
birliği oluşmuştur. 
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Suriye 1990’lara kadar uluslararası yalnızlığını, 
Arap Devletlerine olan borçlanmayı Yunanistan ile 
gidermeye çalışmıştır. Körfez savaşı sırasında Yuna-
nistan tavsiyeleri ile de Batının yanında yer almış ve 
bu sayede de Arap Devletlerinden ve Batıdan para 
yardımı almıştır. 

Bugün Suriye silahlanmasını Kuzey Kore ve 
Çin’den sağlamaktadır. 

Suriye, özellikle İsrail’in Araplara yaptığı barış ant-
laşmasından sonra bölge barışına giden yolda son 
sözü söyleyecek ülke durumuna gelmiştir. Başkan 
Clinton, terörist devlet ilan ettiği Suriye’nin ayağına 
gitmek zorunda kalmıştır. Suriye, 1990 sonrası deği-
şen Ortadoğu koşulları içinde gerçek bölgesel güç 
konumuna gelmiştir. 

Suriye’nin Ortadoğu’da bir güç olduğunu gösterme-
si şunlardan anlaşılmaktadır. 

1- Türkiye’nin defalarca Suriye’den PKK’yı destek-
lememesini söylediği halde, Türkiye ve Suriye arasın-
da da PKK desteklenmeyecek diye antlaşma yapıldığı 
halde, Suriye buna uymamıştır. Devamlı olarak el al-
tından PKK’yı desteklemiştir. 

2- İsrail’e karşı tek başına direnmmiştir. 

İleride Ortadoğu’da olacak barış sonucu, Suriye’de 
ekonomik ve siyasi gelişmelerin olacağı kaçınılmazdır. 

Rusya Federasyonunun, Suriye’den ekonomik des-
teğini çekmesi üzerine, iç ve dış sorunlarla karşılaş-
mıştır. Suriye Arap dünyasında, Yahudi düşmanlığı 
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yaparak Filistin liderliğini elde ettiği zaman ise diğer 
Arap devletlerinden elde edeceği gelirlerde artmış 
olacaktır. Bundan dolayıdır ki Suriye, Filistin liderliğine 
oynamaktadır. Suriye bunu bildiği için de, Körfez Sa-
vaşında, Saddam’a karşı 20.000 kişilik bir orduyu müt-
tefik kuvvetlerine vermiştir. Karşılığında da 2 milyar 
dolar almıştır. Aldığı bu parayı da Çin ve Rusya’dan 
aldığı silahlara vermiştir. Suriye, Esad hayatta iken 
İsrail ile anlaşma yaparak Golan tepelerini geri almak, 
su paylaşımını da eşitlik prensibine uygun şekilde 
yapmak istemektedir. Esad’ın Emperyalizme ve Siyo-
nizme karşı savaş sloganı yavaş yavaş çözülmeye de 
başlamıştır. Suriye, İran’ın, İslami Radikalizmi ele ge-
çirme çabasından da rahatsız olmaktadır. 

Suriye, Türkiye’nin Fırat’ın sularını fazla kullandığı 
iddiasından hareket ederek, Türkiye’ye karşı PKK te-
rörünü desteklemektedir. Suriye buna paralel olarak 
uyuşturucu kaçakçılığını da desteklemektedir. 

1986 yılında Amerika Birleşik Devletleri, terörizmi 
ve uyuşturucu kaçakçılığını destekleyen Suriye’yi terö-
rist bir devlet ve uyuşturucu kaçakçısı olarak ilan et-
miştir. Türkiye laik, demokratik ve Atatürk ilkelerine 
bağlı bağımsız bir devlet ve NATO üyesi olarak, dai-
ma Ortadoğu Barış sürecini her yönüyle desteklemek-
tedir. Bu noktada komşusu Suriye’yi de iyi komşuluk 
çıkarları doğrultusunda destekleyerek tavsiyelerde 
bulunmaktadır. 

Atatürk’ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesine gö-
nülden bağlı olan Türkiye, komşuları ile daima iyi ilişki-
lerde olmak istemektedir, kimsenin toprağında gözü 
yoktur. 
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Ancak, Türkiye’nin toprakları üzerinde hak iddia 
eden, PKK, terör örgütüyle işbirliği yapan Suriye ve 
Yunanistan, Türkiye için tehdit unsuru oluşturmakta-
dırlar. Suriye, GAP’ı baltalamak ve Fırat sularına iliş-
kin isteklerini kabule zorlamak için PKK’yı kullanmakta 
ve Yunanistan ile Türkiye’nin aleyhine çalışmalar 
yapmaktadır. Suriye geçmişte ASALA’yı sonrada 
PKK’yı Türkiye aleyhine desteklemiştir. 

Türkiye ve Suriye ilişkileri Kuzey Irak’taki Kürt soru-
nuna paralel olarak gidecektir. Aslında olmayan, fakat 
oluşturulan Kürt sorunu, Türkiye-Suriye ilişkilerinin 
kötü nedeni değil, bir sonucudur. Kürtler ve PKK, Su-
riye ilişkilerinin kötü nedeni değil, çıkartanlar için bir 
araçtır. Suriye, Hatay’ı almak, Fırat sularını istediği 
gibi kullanmak istemektedir. Eğer olaylar Türkiye 
aleyhine kötü bir şekilde gelişirse, Türkiye-Suriye ara-
sında bir sıcak çatışma ihtimali her zaman vardır. Bu 
nedenle Türkiye Ortadoğu meselelerini dengeli, tem-
kinli ve güçlü olarak takip etmelidir. 

Suriye’de şimdilik iktidarda olan Baas Partisinin 
amacı bütün Arapları bir araya toplamaktır. Arap dün-
yasındaki sorunların temel nedeni bugün Arap birliği-
nin kurulamamış olmasındandır. Suriye Baas Partisine 
göre Birleşik Arap Devletlerinin başkenti Şam olması-
dır. Bu durum 1200 yıl önce yaşamış olan Emevi Dev-
letinin bir uzantısı ve özentisi şeklinde düşünülmekte-
dir. Arap Sosyalizmi ve Arap Milliyetçiliği, Arap dünya-
sına hakim olmalıdır, fikri Suriye Baas partisinin ana 
fikridir. 
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1940 yılında kurulan Baas Partisi devlet ötesi örgüt-
lenerek Arap Birliğini sağlamaya çalışmış ise de bu-
gün başarısız olunmuştur. Baas Partisi niteliği bakı-
mından Laik düşünce doğrultusunda da denilebilir. 
Esad döneminde, Suriye Baas Partisi Makyavelizme 
doğru kaymıştır. Arap birliği biraz daha geride kalmıştır. 

Türkiye’de Doğuda ve Güneydoğuda PKK görü-
nümlü terörist olayların altında başka hesaplar bulun-
maktadır. Bu hesapların altında Türk-Kürt  sorunu de-
ğil Suriye’nin planları yatmaktadır. Suriye’nin planları 
arasında şunlar olmuştur. 

1- GAP Projesi ve Fırat sularının tutulması Suri-
ye’ye fazla yarar sağlamadığı için bu projelerin başa-
rısız olması Suriye’nin menfaati icabı görülmesi. 

2- Suriye’nin ütopik bir görüşü de Çukurova ve Gü-
neydoğu Anadolu’yu Arap aleminin bir parçası oldu-
ğunu savunarak bu bölgelerin Türkiye’den ayrılması 
gerektiğini savunmuştur.  

3- Suriye, batıda Türkiye’nin sıkışmasını isteyen 
hatta Türkiye’nin toprak bütünlüğüne göz diken Yuna-
nistan ile ortak fikir ve senaryo üreten fikirleri de eyle-
me koymuştur. 

4- Suriye’de geçmişte 1984 den bu yana ASALA-
PKK ortak eylem teorisi üretilerek eyleme konulmuştur. 

Türkiye-Suriye ilişkileri ileri dönemde daha da yo-
ğunlaşacaktır. İleride Suriye ile İsrail anlaşması oldu-
ğu zaman, Suriye, Türkiye üzerinde daha yoğun bir 
baskı kurmaya çalışacaktır. İleride Suriye tehdit algı-
lamasını Kuzeye yani Türkiye’ye doğru çevirme ihti-
mali yüksektir. 
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İleride Suriye’nin Fırat sularından daha fazla hak 
iddiaları gündeme gelecektir. Yine ilerde Türkiye, Su-
riye konusunda geçmişte olduğundan daha dikkatli ve 
daha sert bir politika izlemek zorunda kalabilecektir. 

İleride, Türkiye’nin, şimdiye kadar bilinçli olarak 
gündeme getirmediği Suriye Türklerinin durumu ve 
sorunları da gündeme gelecektir. Türkiye, Şimdiye 
kadar Suriye’deki diktatörlük rejiminin insan hakları 
konusundaki davranışları hakkında bir kaygı olmadığı 
düşüncesinden hareket ederek, Suriye Türklerine yö-
nelik hiçbir politika işletmemiştir. Bu politikanın ilerde 
gündeme gelmesi gerekebilir. 

Suriye’deki iç karışıklıklardan PKK ve bölücülük 
faydalanmak isteyecek ve dış mihrakların desteği ile 
de, “Batı Kürdistan Özerk Bölgesi” diye suni bir bölge 
oluşturularak, daha sonra Kuzey Irak’a monte edile-
cektir. Böyle bir senaryo devam ediyor. Yani Suriye 
bölünürse, Türkiye düşmanları, dış mihrakların tavsi-
yeleri doğrultusunda, bölücülük fikri ile PKK bundan 
yararlanacaktır. 

Suriye’nin bölünmesi Türkiye’nin aleyhine olan 
bir şeydir. Suriye’nin toprak bütünlüğü korunmalı-
dır. Türkiye, komşuluk ve kardeşlik duyguları ile 
Suriye halkına yardımcı olmalı, Suriye’nin demokra-
tik bir yapıya kavuşması için komşuluk ilkelerine 
bağlı kalarak yardımcı olmalıdır. Türkiye, Suriye 
dostluğu birlikteliği, siyasilerin gündeminde olması, 
birlikte dostlukların olması, gidip gelmelerin olma-
sı her iki ülkenin de çok menfaatlerinedir. Türkiye 
Suriye dostluğu ve kardeşliği, bölge ve dünyamız 
için çok önemlidir. İnşallah temennimiz gerçekleşir. 
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TÜRKİYE VE İRAN  

İran Asya’nın güneybatısında 25-39 kuzey enlemi 
ile 44-63, 39 doğu boylamında yer almaktadır. İran’ın 
kuzeyinde Azerbaycan, Hazar Denizi, Nahçıvan ve 
Ermenistan doğusunda Afganistan, Pakistan, Türk-
menistan, güneyinde Basra körfezi, batısında Türkiye 
ve Irak’la çevrili bir Ortadoğu devletidir. Toprakları 
1.648.000 km2 dir. Nüfusu 74 milyondur. Askerlik sü-
resi 24 aydır. 

İran coğrafyasında ve civarında kurulan devlet ve 
medeniyetlere bir göz atacak olursak; 

- Medler M.Ö.: 858-549 (308 yıl) 

- Persler M.Ö.: 585-332 (293 yıl) 

- Sasaniler M.S.: 224-651 (327 yıl) 

- Karahanlılar (Türk İslam Devleti) M.S. 840-1212 
(372 yıl) 

- Gazneliler (Türk İslam Devleti) M.S. 962-1187 
(225 yıl) 



34 Temel Düşünceler 3 

 

- Büyük Selçuklu İmparatorluğu (Türk İslam Devleti) 
M.S. 1038-1157 (119 yıl) 

- Anadolu Selçuklu Devleti (Türk İslam Devleti) 
M.S. 1077-1308 (231 yıl) 

- Akkoyunlular (Türk İslam Devleti) M.S. 1378-1508 
(130 yıl) 

- Karakoyunlular (Türk İslam Devleti) M.S. 1380-
1409 (129 yıl) 

- Timür İmparatorluğu (Türk İslam Devleti) M.S. 
1370-1507 (277 yıl) 

- Babür İmparatorluğu - Timuroğulları (Türk İslam 
Devleti) M.S. 1526-1858 (332 yıl) 

İran, görüldüğü gibi, M.Ö. Med ve Perslerle yöne-
tilmiştir. M.S. ise çeşitli asırlarda, İran topraklarının, bir 
kısmında veya tamamında 10’a yakın Türk ve İslam 
devletlerince yönetilmiştir. M.S. 652’de Hz. Ömer dö-
neminde İslam’la tanışan İran 1400-1500 yıldır İslam-
Türk-Fars devleti halindedir. İran’da en uzun hüküm 
süren devlet ise Timur İmparatorluğu, Timur’un oğulla-
rı ve torunlarından Babür Şah ve Babür İmparatorluğu 
olup, aşağı yukarı 700-800 yıla yakın İran’da ve Hin-
distan’da hüküm sürmüşlerdir. 

İran bir Fars ve Türk devletidir. İran’ın Türkiye’ye 
hiçbir zaman bir sempatisi yoktur. Asırlardan beride 
İran’ın, Anadolu’ya sempatisi olmamıştır. İran’ın, Tür-
kiye’ye sempati duymamasının en belli başlı sebeple-
rinden Türkiye’nin NATO üyesi olması, ABD’nin mütte-
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fiki olması, Türkiye’nin bir Avrupa Devleti kimliğini be-
nimsemesi gibi nedenleri sayabiliriz. 

Dünyada Türkiye’nin dışında en fazla Türklerin ya-
şadığı ve Türkçe konuşulan ülke İran’dır. Bu yüzden 
Türkiye İran’a daima sıcak ve dostlukla bakıyor. İran’ı 
dost, kardeş ve bir komşu gözü ile gören Türkiye’ye 
İran aynı gözle bakmıyor. 

İran, nükleer güce sahip olma konusunda batının 
korkaklığını tespit etmiştir. ABD, Irak ve Afganistan’ı 
işgal edince petrol 4-5 misli pahalanmıştır. Bu durum 
İran’ı çok zengin etmiştir. 

İran, dünyanın en önemli ulaştırma ve petrol yolla-
rını kontrol etmektedir. Ayrıca dünyanın en önemli 
pazar ve kaynak alanlarına sahip olup, büyük petrol 
kaynaklarına sahiptir.  

Bütün bu nedenlerle İran’ın dünya politikasında ve 
dünya askeri stratejisinde önemli bir yeri vardır.  

İran devlet yapısının Şii ziyniyet taşıması, Sünni İs-
lam dünyası için önem taşımaz. Teorik olarak da 
İran’ın içindeki anlaşmazlıklar da İran düşüncesinin 
uygulanırlılığını olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca, 
İran’ın düşündüğü gibi İslam’da, Merkezci organize bir 
dini sistem de yoktur.  

İran’da halihazırda din ve siyaset arasındaki uy-
gulamalarda da tam birlik sağlanamamıştır. İran’da din 
biraz politize olmuş, siyasette dini sembollerle karış-
mıştır. Şii din anlayışı, İran’da totaliter bir devlet kur-
maya karşı önemli faktörlerdendir. Ayrıca dünyanın 
çeşitli yerlerindeki Şiiler İran devlet başkanları ve lider-
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lerini dini bir lider olarak görmemektedirler. İran Şii 
devlet anlayışının karşısında, zannedilenden daha 
fazla engellerin mevcut olduğunu söyleyebiliriz.  

İran, 1979’a kadar Batı Dünyasının Ortadoğu’da en 
sadık müttefiki idi. 1979’dan sonra İran batı ile ticari 
ilişkilerini devam ettirirken, siyasi ilişkilerini kesintiye 
uğratmıştır. Halihazırda İran Amerika Birleşik Devletle-
ri arasındaki her çeşit ilişkiler tatmin edici değildir. 
İran’da halk Amerikan devletini değil Amerikan yaşam 
tarzının bazı yönlerini benimsemektedir. Zamanla 
İran-Amerika arasındaki ilişkiler yumuşama noktasına 
geleceğe benzemektedir.  

İran’ın bugünkü durumu her bakımdan Şah döne-
minden ilerde değildir. Türkiye, İran’ın batıya açılan 
penceresidir. İran ise Türkiye’nin Orta Asya ile olan 
penceresidir. Türkiye-İran daima iyi dostluklar kurmak 
zorundadır. Her iki devletin de bir birine ihtiyaçları çok-
tur. Ancak Türkiye İran dostluğunu engellemek isteyen 
devletler ve devlet adamları mevcuttur. Dileğimiz Tür-
kiye ve İran arasında sağduyu galip gelir, dışarının 
zararlı hesapları boşa çıkar.  

İran’da 1960-1970 arası nüfus patlaması olmuştur. 
Yıllık nüfus artışı % 3’tür. Kadın başına doğum 5,5 
olarak tespit edilmiştir. 1950’den sonra İran’da kent-
leşme hızla artmaktadır. 1950-1992 yılları arasında 
kentleşme % 31’den % 57’ye çıkmıştır. 1960’dan bu 
yana ise petrol üretimi hızla artmıştır. İran’da döviz 
gelirinin % 90’ı petrolden sağlanmaktadır. Son zaman-
larda petrol dışı ihracat da önemli miktarlarda artmış-
tır.  
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Türkiye’de Kürtçülük olayları batının ortaya çıkardı-
ğı bir meseledir. Kürtçülük olaylarını kullanarak yerle-
rini korumak isteyen, ihtiraslarını tatmin etmek isteyen 
insanlar bu olayların daima başında yer almışlardır.  

İran, çok eskilerden bu yana Türklerin boyu ve kar-
deşi olan Kürt halkını Türklerden ayrıymış gibi göstere-
rek, kendi tarafına çekmek Türk-Kürt ayrımı yaparak 
Türkiye’nin güçlenmesini engellemek istemiştir. Yine 
komşumuz olan İran, Irak’la olan sorunların çözümünde 
Kuzey Irak Kürtlerini sürekli bir araç gibi kullanmıştır. 
İran’ın yanı sıra Türk-Kürt ayrımı, zaman zaman Ameri-
ka Birleşik Devletleri ve hatta İsrail tarafından da des-
teklenmiştir. 1980-1988 İran-Irak savaşında, Irak’taki 
Kürtler Irak Devletine karşı, bazı devletler tarafından 
desteklenmiştir. Körfez savaşından sonra bazı batılılar 
yaşayan Kürtleri bölge ülkeleri aleyhine ve batının, 
lehine desteklemişlerdir. Oysaki bölgede yaşayan 
Kürtlerin kışkırtılması bölge devletlerini rahatsız ede-
rek bölge ve dünya barışını tehdit eder duruma gel-
miştir.  

İran, Ortadoğu ve Kafkaslardaki siyasetini, ekono-
mik ve teknik yardım sunarak, kültürel bağlarını gelişti-
rerek, bazen de dini rehberlik yaparak etkinliklerini 
sürdürmektedir. Bu arada da eski Sovyet teknoloji ve 
sanayisini de elde etmek istemektedir. İran bölgedeki 
etkinliğini, dini değil de, ortak yatırım ve ticaret yönün-
den yapmayı tercih etmektedir. İran’ın bölgede yatırım 
ve ticari yönden etkinlikleri, kendisine bölgedeki müs-
lüman ülkelerin yanısıra Ermenistan gibi, Hristiyan 
devletlere de etkinlik göstermesine yardımcı olmakta-
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dır. İran, bölgedeki diğer devletlerle de kendi zararına 
olacak etkinlik yarışı yapmamaya da özen göstermek-
tedir. Ayrıca İran kuzeyindeki etnik durumu da gözö-
nüne alarak fazla karıştırmamak siyaseti gütmektedir. 
Bütün olumsuzlukların yanı sıra İran coğrafya ve tarih 
olarak geleneksel bağlar olarak, maddi ve manevi 
bağlar olarak bölgede etkinliğini artıracak potansiyele 
sahiptir.  

Son 10-15 yıl içinde Ortadoğu ülkelerinde gözlem-
lenen iki önemli olgu gelişmiştir. Bu olgular ekonomi-
lerde devletin rolünün azalması ve devletin denetimi 
dışında güçlü islamcı siyasal hareketlerin ortaya çık-
masıdır. Bu durum sonucunda Ortadoğu’da devletler 
geri çekilmiş, sivil toplumlar genişlemiştir. Devletle, 
Sivil-Özel toplumlar arasındaki işbirliği Ortadoğu’da 
her ikisine de yarar sağlayacağı açık olan bir olgudur.  

Son yıllarda, İran terörizme ve bazı sözde islamcı 
gruplara uluslar arası boyutlarda destek vermiştir. Bu 
durum ise İran’ın uluslararası konumunu sarsmıştır. 
İslam’da terörizm söz konusu olmamalıdır. İslam adı-
na yapılan terörizm kelimesi tüm dünyadaki insanlar 
adına iyi karşılanmamaktadır ve islamlık adına yanlış 
bir imaj vermektedir.  

Türkiye ve İran arasında her ne kadar işbirliği ça-
lışmaları ve bir çok ortak proje olmasına karşın İran-
Türkiye arasında Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve 
Kafkasya yüzünden sessiz ve derinden rekabet de-
vam etmektedir ve edecektir de. Çünkü, her iki ülkenin 
de bu bölgelerde tarihi, kültürel, etnik, din ve dil konu-
larında ilişkileri mevcuttur. Bu yüzden hem rekabet, 
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hem de işbirliği devam edecek gibi görünmektedir. 
İran yukarıdaki bölgelerle Türkiye ile karşılaştığından 
daha fazla Rusya ile karşılaşmaktadır. İran dış politi-
kasında, İran’ın milli çıkarları daima ağır basmıştır. 
İran dış politikada daha ılımlı ve olumlu bir imajını 
dünyaya yansıtmaya çalışmaktadır. Şu an İran’ın ana 
hedefi devrimi yaşatmak yerine İran’ı ekonomik çık-
mazdan ve siyasi yalnızlıktan kurtarmaktır.  

Terörizm, günümüz dünyasında demokratik ülkele-
rin güvenliğini olumsuz yönde etkileyen bir olgudur ve 
dünya barışını da tehdit etmektedir. Bugün dünyamız-
da terörizmin artması ve oluşmasının ana sebebi, bazı 
devletlerce terörizmin dış politikanın bir parçası olarak 
görülmesi bir baskı aracı olarak kullanmasından ileri 
gelmektedir. Türkiye’de terörizmden en çok etkilenen 
etkilenen ülkelerden birisidir. Ayrıca Türkiye’nin bazı 
komşuları da, az çok terörizmi bir politika aracı olarak 
gören komşulardır. Bundan dolayıdır ki Türkiye’nin 
sınırları da hassas sınır konumundadır. Doğu Bloku 
ve Sovyetler Birliğinin dağılması ile Türkiye, coğrafi 
tarihi ve kültürel potansiyeli bakımından, bölgesinde 
öne çıkmıştır. Bu öne çıkış dünyada bazı ülkeler ve 
Türkiye’nin komşuları bakımından pek de hoş karşı-
lanmamıştır. Körfez savaşı sırasında da diğer dünya 
devletlerince stratejik önemi olan Ortadoğu ve Kaf-
kasyalardaki durum icabı, Türkiye’yi pek çok alanda 
olduğu gibi güvenlik ve terörizm yönünden de olumsuz 
olarak etkilemiştir. 1980’den sonra, jeopolitik ve jeost-
ratejik konumu icabı, Avrupa-Asya ve Ortadoğu’yu 
bağlayan yerde müslüman demokratik bir ülke olan 
Türkiye’ye gözler çevrilmiştir. Özellikle, Türkiye’de 
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toprak gözü olan komşularımızda, terörizm lehine, 
Türkiye aleyhine gizli-açık bir şekilde düzenlemeler 
yapılmaktadır...  

İran’da 20 milyona yakın Azeri Türkü, 2,5 milyon da 
Türkmen vardır. İran’da halkın çoğu Caferi mezhebin-
dendir. Türkiye ile İran arasındaki politika akılcı bir 
politikadır. Türkiye, İran’la Humeyni döneminden bu 
yana dengeli iyi komşuluk ilkelerine bağlı bir politika 
izlemeye çalışmaktadır. Ancak Türkiye’nin idaresi Orta 
Asya Türk Cumhuriyetleri ve diğer İslam Ülkeleri ara-
sında örnek alınıp alınmaması konusunda İran’la ister 
istemez bir özel unsur oluşturmaktadır. Her iki ülkede 
bu konuda dikkatli ve temkinli davranmaktadır.  

Türkiye ile İran’ın bir birine saygılı olması, karşılıklı 
menfaat ilişkilerini ayarlamaları bölge ve dünya barışı-
na büyük katkıda bulunacaktır. Azerbaycan’ın bağım-
sızlığını kazanmasından sonra Elçibey’in Azerbaycan 
ve İran ile Azerbaycan’ının birleşmesi, yönünde sarf 
ettiği sözler İran’ı oldukça hassaslaştırmıştır. Her iki 
devletin de bu konuda azami dikkati göstermeleri ge-
rekmektedir.  

İran, Türkiye ile olan bazı tarihi olumsuz ilişkileri ve 
bölgede Türkiye’yi rakip görmesi bakımından bazı 
güçlerce ortaya atılıp sahneye konulan Kürt konusunu 
Türkiye’ye karşı bir koz olarak elinde tutmak istemek-
tedir. İran’ın bu istekleri doğrultusunda zaman zaman 
PKK terörüne yardımcı olduğu görülmüştür. İran’daki 
otorite boşluğu coğrafi olumsuzluklar, silah ve uyuştu-
rucu kaçakçılığı, Kürt orijinli İran vatandaşlarının PKK 
propagandasına uymaları bazen örgüte katılmaları 



 Mehmet Kaya 41 

 

PKK terör örgütüne destek sağlamaktadır. PKK’ya 
İran tarafından dolaylı da olsa verilen destek Türki-
ye’yi çok rahatsız etmektedir.  

Türkiye’nin doğu komşusu olan İran, dini, kültürel, 
coğrafi ve tarihsel yönden Türkiye ile bir çok ortak yön-
leri vardır. En azından ikisi de Ortadoğu ülkeleridir, ikisi 
de İslamiyet’i kabul etmiştir. İkisi birbiri ile komşudur. 

Türkiye ve İran kim ne derse desin içerlerde ve 
dışarlarda karıştıra dursunlar iki ülke coğrafya, 
tarih ve insanları bakımından birbirini tamamlarlar. 
Coğrafya ve tarihi değiştirmek mümkün değildir. 
Her iki ülkenin de rejimleri farklı bile olsa birbirine 
saygılı olmaları, geçmişi zedeleyici davranışlardan 
kaçınmaları, birlikte olmaları zarureti vardır. Bu 
nedenlerle Türkiye-İran dostluğu bölgeye ve dün-
yamıza bir çok konuda katkı sağlayacaktır.  
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TÜRKİYE VE 
ÇİN HALK CUMHURİYETİ  

Çin Halk Cumhuriyeti, Mao’nun ısrarlı, mantıklı, bir 
çalışması ile doğmuştur. Mao’nun Çin’de iç ve dış mü-
cadelelerinden sonra halk kitlelerini tekrar tekrar hare-
kete geçirmek için girişimlerde bulunması bugünkü 
Çin’i doğurmuştur.  

Mao’dan sonra gelen liderler de Mao’nun kurup, ge-
liştirdiği ilkeleri ve çalışmaları güncelleştirmişlerdir. 
İçte ve dışta da Çin lehine bir çok faydalı manevralar 
yapmışlardır.  

Çin bugün sanayisi, ekonomisi, nüfusu ile büyük bir 
dünya gücüdür. Kendiside 2. süper güç olduğunu ha-
reketleri, uluslararası davranışları, uluslara sorunlarda 
koyduğu ağırlıkla da belli etmeye çalışmaktadır. Bu-
gün Çin, ekonomik, siyasal, askeri hedeflerini ve 
amaçlarını büyük bir çoğunlukla gerçekleştirmiştir. Bu 
yüzden de Çin’in komşusu olan ülkelerin bazıları, 
Çin’in korkusundan savunma harcamalarını ileri dere-
cede artırmışlardır. Çin’in ise komşuları hakkında şu 
an çok barışçıl bir davranış içinde olduğu gö-
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rülmektedir. Çin'in bu dengeli politikası sonucu Ameri-
ka Birleşik Devletleri ve diğer batılılar, Çin’in dünyada 
bir tehdit unsuru olmadığı fikrine varmışlardır. Bundan 
dolayı da dünya emniyet kuşakları stratejilerini de ye-
niden çizmeye çalışmaktadırlar. Çin’in geniş ekonomik 
kaynakları ve nüfus potansiyeli Asya ve tüm dünya 
için dengelenmesi gereken bir unsurdur. Bu düşünce-
nin özüne uygun olarak da Çin güney bölgesinde üre-
timi artırmış, ticareti geliştirmiş, enerji ve petrol üreti-
mini artırmıştır.  

Çin, içindeki farklı bölgeleri de gözönüne alarak 
oralara yatırımlarını hızlandırmıştır.  

Çin, Asya’da denge ve barış taraftarı olduğu imajını 
her defasında belirtmeye çalışmaktadır. Sovyetler Bir-
liğinin dağılmasından sonra oluşan boşluğu, Çin iyi 
yönde değerlendirmeye çalışmaktadır. Sovyetler Birli-
ğinden sonra Batı Türkistan’da istikrarın korunması 
Çin’in bölgeyle ilişkilerinde takip ettiği en önemli bir 
politika unsurudur. Çin, Sovyetler Birliğinden sonra 
oluşan Bağımsız Devletler Topluluğunda da istikrarın 
sağlanması gerekliliğini, çeşitli vesilelerle açıklamıştır. 
Çin bölgede ekonomik, sosyal ve kültürel yönden olu-
şan bir rahatsızlığın tüm bölgeyi etkileyeceğini düşü-
nerek bölgede denge unsurlarını savunmaktadır. Çin 
bölgede gelişen ticari ilişkilere de önem vermektedir. 
Çin Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra bağımsız 
olan Türk Cumhuriyetleri ile de ticari ilişkilerini geliş-
tirmeye çalışmaktadır. Bu Türk Cumhuriyetlerinin ku-
rulması ve bağımsızlaşmaları Çin’i ticari ve siyasal 
yönden rahatlamaya sevk etmiş olabilir. Çünkü bölge-
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yi tek güç olarak elinde tutan Rusya’nın, Çin’e karşı 
tutumunda ticari ve siyasi anlamda değişiklik olursa 
bağımsız Türk Devletlerinin tutumları daha değişik 
olur. Çin ile Orta Asya’da bağımsızlaşan Türk Cumhu-
riyetlerinin karşılıklı ticaretinin önümüzdeki yıllarda 
gittikçe artacağını söyleyebiliriz.  

Sovyetler Birliği döneminde oluşan, Çin-Sovyet sı-
nır antlaşmazlıkları Bağımsız Devletlerle daha ılımlı 
bir havaya girmiştir. Çin Kazakistan ile sınır sorunu-
nun olmadığını ifade etmiştir. Rusya gerileyen bir 
ekonomik güç durumunda iken Çin devamlı ilerleyen 
bir ekonomik güç olarak kendini belirtmiştir. Asya’da 
ve bölgede Rusya, Çin bölgeye ekonomik yatırımlar 
yaparak bölgelerin kalkınmasına yardımcı olma dü-
şüncesindedir. Çin ve bölge ülkeleri arasındaki ticari, 
kültürel ilişkiler ne kadar iyi olursa, bölge ve tüm dün-
yamız bundan yarar görecektir.  

Mao ve Mao’dan sonra Çin’de gelişen her şeyde, 
Çin ordusu daima gözetim görevini en iyi şekilde yeri-
ne getirmeye çalışmıştır. Mao ve arkadaşları önce 
ordu eğitimine ve zirvesine önem vermişlerdir. Kültür 
devrimi sırasında da ordu dengeyi sağlayan en güçlü 
unsur olarak ortada gözükmüştür. Çin’de ordu ve parti 
birbirini tamamlayan iki unsur olarak devam etmekte-
dir. Çin 3000 yıldır kendine has kültürü, ortak kimlikli 
ve şuurlu bir nüfusu olan büyük bir ülkedir. Çin kültürel 
ve medeni kimliğini kaybetmeden modern, bilim ve 
teknolojiyi hizmetine almış, ileri üretim düzeyine gir-
miş, rakiplerini aşan süratli kalkınma ivmesi kazanmış 
bir ülkedir. Çin’de kalkınma hızı bugün bir yeni süper 
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güç olacaktır. Gelecekte, Çin ekonomik bir süper güç 
olduktan sonra, etrafındaki Çinli grupları da haliyle 
etkileyecektir. Çin settinin iki yanında da (kuzeyinde 
ve güneyinde) Türk nüfusu yoktur, kalmamıştır. Çin 
batı yönünde de fırsatları değerlendirerek Doğu Tür-
kistan’ı ve Tibet’i de içine almıştır. Bugün buralara 
ekonomik ve kültürel yatırımlarla bölgeleri dengele-
meye çalışmaktadır. Çarlık ve Sovyet döneminde Türk 
dünyasına inanç, kültürel ve dil bakımından ağır dar-
beler atılmıştır. Temennimiz odur ki, Çin’de bu durum-
lar olmasın tarihi Türk-Çin komşuluğu dünya durdukça 
birbirine hizmet etsin ortak tarih ve kültür değerleri 
korunmuş olsun. Esasında Türk-Rus-Çin komşulukları 
dünyanın önemli bir denge unsurudur. Türkiye Çin ve 
Rusya ile dengeli bir politika ve ekonomik ilişkiler ku-
rabilirse Asya’daki Türk devletleri ile kültürel ve iktisadi 
gelişmeler onarılır ve böylece çağdaş dünyada gerçek 
üyelerine kavuşmuş olur. Çin-Türk komşuluğu ve me-
deniyet beraberlikleri Asya’da beraber olma şansını 
yeniden yakalaması her iki ulusunda dileği olmalıdır. 
Bugünkü koşullarda, Doğu Türkistan meselesi Çin’in 
bir iç meselesi şeklinde kabul edilmektedir. Çin Halk 
Cumhuriyeti’nden de beklenen, Doğu Türkistan Halkı-
nın dil, din, kültür ve ekonomik bakımdan gerektiği 
ölçüde korunması ve kollanmasıdır. Çin büyük bir güç 
olmayı isterken, öte yandan da üçüncü dünyanın nü-
fuslu lideri olmayı da hedeflemektedir.  

Günümüzde Çin’in komşuları, Çin karşısında ihti-
yatlı davranıyorlar ama Japonya’nın güçlenmesi ya-
nında Çin’in güçlenmesini de istiyor olabilirler.  
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Çin Halk Cumhuriyeti İkinci Dünya harbi sonucunda 
eski Çin gelişiminin bir sonucu olarak kurulmuştur. Çin 
Halk Cumhuriyeti, Marksizmi Çin halkının özelliklerine 
uydurmak için çok çaba sarf etmiştir. Çin Halk Cumhu-
riyeti, Konfüçyüs’ün felsefesi üzerine yeniden kurul-
muştur ve bu felsefe geleneklere bağlı sürekli yenile-
nen bir düşünce sistemidir. Çin Halk Cumhuriyeti, te-
mel düşünce olarak, Amerika Birleşik Devletleri ile 
Rusya’yı, dünyayı kamplara bölmek istediklerini Rus-
ya’nın da silahsızlanma isteğinin, gerçeği yan-
sıtmadığını söyler.  

Türkiye’nin, Asya Türk Cumhuriyetleri, Çin Halk 
cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ile arasında ku-
racağı, kültürel, coğrafi, tarihi ve ekonomik geliş-
meleri ve dayanışmaları tüm insanlığa ve dünya-
mıza her yönden büyük yararlar getireceğine 
inanmaktayım.  



 Mehmet Kaya 47 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE VE ERMENİSTAN  

Ermeniler Türklerle tarih boyunca aynı coğrafyalar, 
aynı kültürler üzerinde beraber yaşamış bir millettir. İki 
millette asırlar boyu iç içe yaşamış ve her meselede 
ortak kararlar vermişlerdir. Geçmişte çok iyi anlaşan 
Türk ve Ermeni Milletlerinin arasına çıkarları için diğer 
milletler ve devletler birçok tezgahlar hazırlayarak 
Türk-Ermeni düşmanlığı doğurmayı başarmışlardır. 
Türk-Ermeni düşmanlığı yaratarak, Türkiye’yi zayıf-
latmak, Ortadoğu’daki çıkarlarını korumak isteyen 
devletler asılsız iddialar ve mantıksız taleplerden ha-
reket edilerek 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı ile or-
taya çıkarılan propagandalarla, başlayan, daha sonra 
terör aşamasına kadar getirilen Türklere karşı Ermeni 
husumeti oluşturulmuştur.  

Türklere karşı, oluşturulan Ermeni husumetini, ge-
nelde Ermeni kilisesini kullanarak Rusya, Yunanistan, 
Fransa gibi bazı ülkeler kendi menfaatleri doğrultu-
sunda yaratmışlardır.  

Ermeni kiliseleri ile terör örgütlerinin birlikte davra-
nış göstermeleri ve Ermeni hareketlerinin çoğunda 
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ruhanilere de rastlanması, kiliseler ile terör örgütleri ve 
partileri arasındaki işbirliğini kanıtlamaktadır. Bu örgüt-
lerin başlıcaları Taşnak, Hıncak ve Rangavardır.  

Bugün Ermenistan sözde Ermeni soykırımının mil-
letlerarasında tanınmasını istemektedir. Bazı Ermeni 
teşkilatları önce soykırımın kabulünü, arkasından da 
Türkiye’den toprak talebini gündeme getirmeyi dü-
şünmektedirler.  

Ermeni terörüne katılan kiliselerin, partilerin dışında 
Ermeni terörüne katılmayan birçok Ermeni ve Ermeni 
kuruluşları da vardır. Bunlar aklı selim Ermenilerdir.  

Bugün, Ermeniler ve Ermenistan için en iyi yol, tah-
riklere kapılmadan, yeni dünya düzeni içinde barıştan 
yana olmak, iyi komşuluk içerisinde olmak en akılcı bir 
yol olarak görünmektedir. Bugün Ermeniler birçok an-
ti-Türk politika üreterek dünyayı da buna inandırmayı 
çalışmaktadırlar. Bunların başlıcaları da şunlardır.  

1- Ermeniler ve Ermeni kiliselerinin bazıları geçmiş-
te, Ermenilerin yaptıkları Türk ve Kürt soykırımına ait 
tarihi gerçekleri inkar etmektedirler.  

2- Ermeni Kilisesi ve siyasi partileri, satın alınmış 
tarihçiler vasıtası ile Türklerin Ermenilere soykırım 
yaptıkları iddiasını tartışılır hale getirmeye çalışmak-
tadırlar.  

3- Ermeni kilisesi destekli siyasi partiler, Türkiye 
aleyhine yıkıcı ve bölücü faaliyetlerini sürdürmektedir-
ler.  
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4- Ermeni kilisesi ve siyasi partileri, bugün Türki-
ye’de kendi davalarına hizmet edecek misyon kurma-
ya çalışmaktadırlar.  

5- Ermeni meselesini bir insanlık meselesi görünü-
mü vererek etkin ve etkili olmaya çalışmaktadırlar.  

6- Bugün Ermeni liderler ve yöneticiler, Türklük 
Dünyasının ortasında boğuluyoruz, diyerek tüm diğer 
dünya ülkelerine yeni mesajlar vermeye çalışmakta-
dırlar.  

Türk toprakları üzerinde, Ermenilere siyasi bağım-
sızlık verilmesi için eskiden beri bazı batılı devletlerin 
de desteğinde birçok teşebbüslerde bulunulmuş ve 
her defasında da başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu 
teşebbüslerin başında, menfaati olan batılı bazı dev-
letler ve Ermeni toplumu üzerinde dini nüfus sahibi 
olan katogigoslar, patrikler ve papazlardır.  

Bilerek veya bilmeyerek Ermeni toplumunu Türkler 
aleyhine kışkırtmak boş bir hayal olup her iki topluma 
ve insanlığa faydası olmamış ve olmayacak girişim-
lerdir. Türklere karşı katliam yapan kişiler, Ermeni tah-
rikçiliği yapan kişiler ve tarihçiler tarafından birer kah-
raman olarak adlandırılmışlardır.  

Ermeni kaynaklarına göre, Ermeniler ilk Hristiyan 
topluluk ve devlet olarak yazılmıştır. İncelendiğinde bu 
eğilimin altında Hristiyan dünyasının sempatisini ka-
zandırarak Ermenilere bir vatan yaratma anlayışı bu-
lunmaktadır. Bu anlayışla Ermenilere vatan arama ve 
bulma sorunu Sevr ve Lozan antlaşmalarında günde-
me getirilmiştir. Bazı kitaplarda, bazı yazarlarca Er-
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meniler, Türkler tarafından zülme ve katliama uğra-
mışlar ve dünyanın her tarafına göç etmişlerdir, dü-
şüncesi savunulmuştur. Oysaki Ermenilerin dünyanın 
her tarafına yayılması, Ermenilerin parayı ve serveti 
sevmeleri, Hristiyanlıktaki, özellikle Ortodokslar ara-
sındaki mücadeleleri, nedenleri ile olmuştur. Ermeni-
ler,batının yardımı ile Ortadoğu ve Kafkaslarda yeni 
bir güç olma yarışındadır. Bundan dolayıdır da komşu-
larından toprak talep etmektedir. Etraftan talepleri 
doğrultusunda da Azerbaycan’dan Karabağı istila et-
miştir ve etmeye de devam etme düşüncesinde oldu-
ğu da herkes tarafından bilinmektedir. Oysaki, gerek 
Azerbaycan gerek Ermenistan Karabağ’a birbirleri ile 
birlikte, yaşamayı ve birbirlerine karşılıklı saygı gös-
termeleri gerekmektedir.  

Günümüzde de, birinin diğerini yok sayması veya 
yok etmesi mümkün değildir. Ermenistan etraftan top-
rak elde etme gibi gerçekci olmayan ve maceracı bir 
tutumdan vazgeçmeli, tarihi gerçekleri de inkar etme-
melidir. Azerbaycan’da, Karabağ'daki ekonomik, kültü-
rel idari ve demografik dengeyi sağlamak için çalışma-
lar yapmalıdır. Azerbaycan da, daha bilinçli ve şuurlu 
davranarak tarihi ve doğal haklarını elde etmelidir. 
Bugün, Batı’da ve Rusya’da iyi niyetten uzak, Türkiye 
ve Türklere karşı düşmanca bir tutum içinde bulunan 
ve hatta Sevr’i canlandırmak isteyenler vardır. Bunun 
önünde en büyük engel ise, ekonomik olarak kalkın-
mış, iç sorunlarını çözmüş birlik ve beraberlik içinde 
bir Türkiye’dir. Aksi halde zararlı düşünceler ve ey-
lemciler, dün Ermeni, bugün Kürt, yarın başka birine 
rol vererek Türkiye’yi bölmeseler bile en azından Tür-
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kiye’nin kalkınmasını ve güçlenmesini engelleyecek-
lerdir. Ermeniler, Karabağı işgal ederek Türk dünyası-
nı Azerbaycan’a Türkiye’ye ve dahası da İslam dün-
yasına zarar vermiştir. Türkiye Azerbaycan ve Kara-
bağ konusunda yeterli derecede etkin olamamaktadır. 
Çünkü, Dağlık Karabağ Ermenileri, Ermenistan’ın, 
Taşnak grupları, Türkiye’nin katkılarını istememekte-
dirler. Batıya da bu yönden baskı yapmaktadırlar.  

Ermeniler, Karabağ sorununu uluslararası organi-
zasyonların çalışmalarından faydalanıp her ateşkes-
ten sonra Azeri topraklarının bir parçasını daha da 
işgal etmeye devam etmektedirler.  

Kafkasya bugün ekonomik yönden Türkiye ve İran’a 
bağımlı durumdadır. Abhazya ve Çeçenistan’dan ge-
çen demiryollarının ablukaya alınmış olması Kafkas-
ya’da, Rusya’nın ekonomik etkinliğini azaltmıştır. Eğer 
Hazar Petrolleri Rusya’dan geçerse, ekonomik üstün-
lük tekrar Rusya lehine dönecektir.  

Rusya’da, Kafkas halklarına karşı bir antipati mev-
cuttur. Ancak aşırı Rus milliyetçileri Ermenistan’ı çok 
önemli bir müttefik olarak görmektedirler. Rus milliyet-
çileri, Ermenileri, Türk ve anti Müslüman bir siper ola-
rak görmektedirler. Bu fikir ve düşünce doğrultusunda 
Ermenistan’da bir iki asırdan beri, Rusya’nın, Türk-
Müslüman dünyasında ileri karakol görevini yapmak-
tadır. Rus ve Ermenilerin tarihi geçmişleri birbirine 
ihtiyaçlarının olduğunu ve birbirini desteklemek mec-
buriyetinde olduklarını göstermektedir. Rusya Erme-
nistan’ı, Türkiye’yi, Türklük Dünyasını ve Kafkasya’yı 
sıkıştırmak, baskı yapmak için kullanmaktadır ve iler-
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de de kullanacaktır. İleride Rusya’nın kabul edemeye-
ceği Kafkas sorunları olacaktır. Kafkas ülkelerinin bu 
durumu iyice değerlendirmeleri gerekmektedir.  

Ermenistan için en akılcı politika, halihazırdaki 
Türkiye ve Türklere karşı tutumunu değiştirmesi, 
coğrafya ve tarih olarak iç içe olduğu Türklerle iyi 
komşuluk anlayışı içine girmesi, bazı kışkırtmalara 
uymaması ekonomik yönden batıya açılacağı tek 
yerin ve ilerde de dostunun da Türkiye olacağını 
bilmesi, Ermenistan için en iyi politikadır. Temen-
nimiz, bu politikanın geliştirilmesi yönündedir. 
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TÜRKİYE VE BOSNA-HERSEK  

Balkanlarda, Kafkaslar gibi çeşitli kavimlerin yaşa-
dığı ve medeniyetler kurduğu bir bölgedir. Türkler Bal-
kanlarda MS. V yüzyılda geldiler. Türk olan bu kavim-
ler ise Hunlar ve Avarlar’dır. Sonrada VI ve VII. Yüzyıl-
larda ise Slavlar bölgeye gelmeye başladılar. Balkan-
lara gelen Slavlar Bizans’ın etkisi ile Hıristiyan Orto-
doks oldular. Balkanların batısında yerleşen Hırvat ve 
Slovenler ise Katolik oldular. Bosna ismi, Tuna nehri-
nin Bosna kolundan dolayı adlandırılmıştır.  

Bosna 1463’de Fatih Sultan Mehmet tarafından 
Osmanlı İmparatorluğuna katılmıştır. 1470’de de daha 
batıda olan Hersek bölgesi, Osmanlı Devletine katıl-
mıştır. Böylece Bosna ve Hersek Sancakları kurulmuş 
oldular. Osmanlı idaresinde Bosna Hersek gün geçtik-
çe ekonomik, kültürel yönden gelişti. Bu arada da 
Bosna Hersek’te Müslümanlık ve İslam kültürü hızla 
yayıldı. 1683’de İkinci Viyana kuşatmasından sonra 
Osmanlıda gerileme devri başladı. Gerileme devrinin 
başlaması ile Bosna-Hersek’te etkilendi. Ama Boşnak-
lar Osmanlı’ya bağlı bir kavimdi, bu arada da bir çok 
Boşnak devlet adamı Osmanlıda hizmet verdi.  
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1877 Osmanlı-Rus Savaşından sonra Bosna-
Hersek, Avusturya idaresine geçti. Bu geçiş, Boşnak-
ların yıkımı oldu. Avusturya idaresinde yaşamak iste-
meyen Boşnaklar Türkiye’ye göç ettiler. 1908’de II 
Meşrutiyeti takiben Avusturya, Bosna-Hersek’i tek ta-
raflı ilhak ettiğini bildirdi. Daha sonra I Dünya savaşın-
dan, Avusturya’nın yenik çıkması sonucu Bosna-
Hersek, Sırp-Hırvat-Sloven Krallığına kaldı. 1931 de 
bu Krallık, Yugoslavya adını aldı. Yugoslavya 1990 
yılına kadar sürdü, 1990 yılında Yugoslavya parçalan-
dı. Bu parçalanma sonucunda Bosna-Hersek’te, diğer 
altı Cumhuriyetten birisi olarak yeniden ortaya çıktı. 
Boşnaklar, Yugoslavya’da komünist rejim zamanında 
da milli ve dini kimliklerini korudular. 1990’da dağılan 
Yugoslavya toprakları üzerinde, bağımsızlığını ilan 
eden Hırvatistan ve Slovenya’yı Avrupa Birliği, 15 
Ocak 1992 de bağımsız devletler olarak tanıdı. Ancak 
Bosna-Hersek’i Avrupa Birliği tanımadı. Daha sonra 
Boşnak-Sırp mücadelesi ve iç harbi başladı. Türkiye, 
Boşnakların haklı mücadelelerinde hep yanlarında 
oldu.  

Boşnaklar, Hırvatlar, Sırplar Balkan yerlileridir. Bir-
birleri ile savaşmalarına sebep, din ve mezhep farklılı-
ğıdır. Bu gerçeği Türk-İslam dünyası, tüm dünyaya 
anlatmalıdır. Boşnaklar 1400’ler civarında İslamiyet’le 
karşılaşmışlar ve İslamlığı seçmişlerdir. 1900’lerin ba-
şında Osmanlı Devleti Balkanlardan çekilmeye baş-
lamıştır. Osmanlı, Balkanlarda 500 yıl gibi bir zaman 
hükümdar olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna-
Hersek nereden bakarsak bakalım Osmanlı İmpara-
torluğunun mirasçısıdır. Öyleyse Türkiye Cumhuriye-
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ti’nin Balkanlarda hak menfaatleri mevzuu bahistir. 
Boşnakların ise Türklerden bir şeyler beklemesi, doğal 
olan beklentilerdir. Boşnaklar ve Türkler arasındaki 
bağlar o kadar çoktur ki, Boşnaklar kendilerini Türk 
sayar ve Osmanlı olmakla övünürler.  

Boşnaklar da, Türkler gibi Müslümanlığı kendilerin-
den herhangi bir zorlama olmadan kabul etmişlerdir. 
Müslüman Türkün ve Müslüman Boşnak’ın kaderleri 
aynıdır. Bundan dolayıdır ki Balkanlardaki Türk varlığı 
ile diğer Müslüman unsurları birbirinden ayrı tutmak 
mümkün değildir.  

Yanlış güç politikaları ve kararsız uygulamalar yü-
zünden Balkanlardaki Türk menfaatleri birer birer kay-
bolmuştur. Üstelik bir de İslamiyet’in oralarda zayıfla-
ması, manevi boşluk yaratmış, daha sonra ardından 
da kan ve vahşet gelmiştir.  

Müslüman Türklerin, varoluş mücadeleleri, Yuna-
nistan’ın, "Megalo İdea”sı Rusya’nın, sıcak denizlere 
varış, ideali gibi ideallerdeki mücadeledeki başarıları-
na bağlıdır. Bu yönden hareket edilerek Balkan, Kaf-
kas ve Ortadoğu’da Türkiye ve Türklerin menfaatleri 
iyice incelenmeli neler yapılabilir, hemen değerlendiri-
lerek gerekenler yapılmalıdır. Meseleler, Bosna-
Hersek meselesi değil, Balkan meselesi; Azerbaycan 
meselesi değil, Kafkas meselesi; Kürt meselesi değil, 
Ortadoğu meselesidir. Buna göre, Türkiye Cumhuriye-
ti’nde, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kızılay, Çocuk Esir-
geme Kurumu, Türk Tabipler Birliği, TRT, Milli Eğitim 
Bakanlığı ve diğer birçok kuruluş kendi çap ve imkan-
ları dahilinde, Balkanlarda, Kafkaslarda, ve Ortado-
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ğu’da çalışmalar yapmalı, en azından doğru haber-
leşme ve yayın faaliyetleri geliştirmelidirler. Özellikle 
Dışişleri Bakanlığı teşkilat kadroları, Balkanlarda, Kaf-
kaslarda ve Ortadoğu’da yeniden ayarlanıp düzenle-
melidir.  

Türkiye, Josip Broz Tito döneminden beri Yugos-
lavya ile birlik içindedir. 1950’de Türkiye, Yugoslavya 
ve Yunanistan Balkan antlaşmasını imzalamışlardır. 
Bu antlaşma şekil ve strateji olarak şimdide yürürlük-
tedir. Türkiye’nin, strateji olarak, Bosna’ya, Sancak’a, 
Karadağ’a, Makedonya’ya, Kosova’ya yardım etmesi 
bölge ve dünya barışına katkı sağlayacaktır. Eğer 
Türkiye Balkanlı Müslümanlara yardım etmezse, Bü-
yük Sırbistan’ın kurulmasına yardım etmiş olacaktır. 
Büyük Sırbistan ise potansiyel olarak Yunanistan’ı 
güçlendirecektir. Yunanistan da Kıbrıs’taki Rumları 
güçlendirecektir.  

Ayrıca Balkanlar, Ortodoks ve Katolik mücadelesi-
nin verildiği bir yerdir. Balkanlar, Batı Hristiyan uygar-
lığı ile Bizantinist Ortodoks uygarlıkları arasında uğ-
raşların olduğu bir yerdir. Balkan Müslümanlarına ise 
Türkiye’nin bir uzantısı gibi bakmaktadırlar. Burada 
kültür mücadelesi, toprak mücadelesi gibi gözükmek-
tedir. Yugoslavya’nın parçalanmasından sonra, Al-
manya; Slovenya ve Hırvatistan’ın bağımsızlıklarını, 
Avrupalılara rağmen desteklemiş ve kabul etmiştir. 
Burada Türkiye’nin ve Almanya’nın çıkarları Bal-
kanlarda karşı karşıya gelmektedir.  

Avrupa, Osmanlıyı Balkanlardan atmak için asırlar-
dan beri çalışmaktadır. Bundan dolayıdır da Osmanlı-
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yı daima harp ekonomisi içinde tutmak için devamlı 
küçük, büyük savaşlar süregelmiştir. Avrupa Devletle-
ri, Balkanlarda yaşayan akraba toplulukları bir yandan 
Osmanlılar ve İslamlık aleyhine kışkırtırken, diğer 
yandan da, Türk’e ve İslam’a karşı sonsuz ve tedavi 
edilemez kin ve nefret hastalığını aşılamıştır. Bunda 
da başarılı olmuşlardır.  

Balkanlarda, Türkler ve İslam’a karşı olan dış güç-
lerin sürekli çaba ve savaşların sonucunda Sırbistan 
(1812), Yunanistan (1829), yeni Devletler oluşturmuş-
lardır. Ayrılan bu devletler mütemadiyen de Osmanlı-
dan toprak taleplerinde bulunmuşlar ve başarılı da 
olmuşlardır. Bunların hepsi Avrupalı güçlerin plan ve 
projeleri doğrultusunda oluşmuştur. Bu arada 
Sırp’ların 1844 ve 1986 yıllarında gündeme aldığı uy-
gulama çok ilginçtir. Sırp taktiği olarak bilinen uygula-
ma şöyledir; 

1- Balkanlardaki tüm müslümanlar göçe zorlana-
cak, 

2- Göç etmeyen, Müslümanların Hıristiyanlaştırıl-
ması sağlanacak, 

3- Göç etmeyen, Hristiyan da olmayan, Müslüman-
lar cezalandırılacak, 

Yukarıdakilerin gerçekleşmesi için her şey yapıla-
caktır.  

Günümüzde Balkanlardaki Müslümanlar, Balkanla-
rın en fakir, en cahil, en güçsüz kısmını oluşturmakta-
dır.  
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Günümüzde Balkanlar, dünyanın en karışık bölge-
sidir. Bu karışık bölge, Avrupa’nın ve Türkiye’nin çı-
karlarının bulunduğu hassas bölgelerdir. Türkiye için 
önemli olan Balkanlara, insani vecibeler ölçüsünde 
Balkan kalkınma tasarısı şeklinde bir yaklaşım yap-
mak, bölge barışı için en uygun siyaset olacaktır.  

Bu tasarı için de, eğitim yönünden, Balkanlardan 
burslu öğrenci kabulünü sürdürmek, yaz tatilinde öğ-
rencilerin getirilerek meslek eğitimlerini yaptırmak, her 
çeşit meslek eğitiminin sağlanması için gerekli çalış-
maları yapmak, hayır sever Türk vatandaşlarının Bal-
kanlarda okullar açmasını sağlamak güncellik taşı-
maktadır.  

Balkanlarda, yine Türk Kültür Merkezlerinin, 
Türk Bankalarının açılmasını sağlamak, Müslüman 
Türk Vakıflarının işler hale getirilmesini sağlamak, 
ticareti geliştirmek bölge ve Türkiye açısından da-
ha iyi olacaktır.  
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TÜRKİYE ONİKİ ADA VE YUNANİSTAN  

Türkiye’nin ve Batı Anadolu’nun, bir uzantısı şeklin-
de Ege Denizi üzerinde serpilmiş olan Oniki Ada doğal 
olarak Anadolu’nun bir parçası görünümündedir. Jeo-
lojik yapı da bunu göstermektedir. Oniki Ada Türkiye 
Cumhuriyeti’nin güvenliği bakımından son derece 
önemli olan adalardır. 400-500 yıl Türk hakimiyetinde 
kalmış olan Oniki Ada 50-60 yıl öncesine kadar birer 
Türk yerleşim yerleri idi. Her ada Türk Kültür ve Eser-
leri ile de donatılmış durumdadır. Bu adaların başlıca-
ları şunlardır. Rodos, Sisam, Sakız, Kaşot, Girit, Ker-
pe, Yalı Adası, Koçbaba, Kilimli, Leros, Lipso, Meis, 
Herke, Patmos, İslamköy, İncirli, İlyaki gibi daha bir-
çok ada gruplarıdır.  

Oniki Ada’lar grubundaki adalarda tarih öncesinden 
bu yana Anadolu halkları yerleşmişlerdir. Daha sonra 
Yunan hakimiyetine geçmiş olan Oniki Ada Milattan 
sonra 50’li yıllarda Romalıların hakimiyetine geçmiştir. 
Uzun süre Romalılarda kalan, Adalar Milattan sonra 
645 yılında Arapların eline geçmiştir. Daha sonra Bi-
zansın eline geçen adalar uzun bir zaman Bizansın 
elinde kalmışlardır. Bizans’tan sonrada Venedik ve 
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Cenevizlilerin eline geçen Oniki Ada uzun yıllar böyle-
ce devam etmiştir. Daha sonrada Osmanlı gemilerini 
rahatsız eden Venedik ve Cenevizliler, 1522 yılında 
Kanuni Sultan Süleyman tarafından yenilgiye uğratıla-
rak Ege Denizi ve Oniki Ada Osmanlının eline geçmiş-
tir. Osmanlılar bu adaları 12 üyeli mahalli meclisler 
tarafından yönetmişlerdir. Oniki Ada ismi de bu yöne-
tim şeklinden gelmiştir. Ada sayısı 20-30 kadar, küçük 
adaları ve kayalıkları da sayarsan çok fazla bir sayıya 
ulaşır. 12 Ada ismi idari şeklinden gelmesi uygundur. 
Oniki Ada sözü, 1912’de İtalyanların işgalinden sonra 
başlamıştır. Osmanlı döneminde Oniki Ada’da sistemli 
İslamlaştırma ve Türkleştirme siyaseti yapılmamış, 
ancak oralarda huzur ve iç barış da birlik ve dirlik sağ-
lanmıştır. Bu arada Türk aileler gelip yerleşmişlerdir. 
Osmanlı görevlileri görev yapmışlardır. Buna mukabil 
Yunanlılar adalarda nüfus politikası takip ederek ada-
larda Yunanlı nüfusunun artmasına dikkat etmişlerdir.  

Osmanlının, Hristiyanlara kendi dillerinde eğitim 
yapmaları işlemini de çok iyi kullanan Yunanlar, tüm 
adalarda dillerini ve dinlerini tamamen korumuşlardır. 
Oniki Ada’da Osmanlı hakimiyeti 1820’li yıllara kadar 
kesintisiz sürmüştür. Daha sonra Fransa, İngiltere, 
Rusya gibi batılı devletlerce Yunanlılar Osmanlının 
aleyhinde kışkırtılmıştır. 1821’de Mora isyanı çıkarttı-
rılmıştır. Yunanlılar, Mora’nın yanı sıra Rodos, Sisam, 
Sakız adalarında da isyan etmişlerdir. Rusya, Fransa 
ve İngiltere’nin desteği ile 1830 yılında Yunanistan 
Devleti dış destekli olarak kurulmuştur.  
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Batılı devletlerin desteği ile Ege Adaları, Yunanis-
tan ve Osmanlı arasında paylaşılmış oldu. Yunanis-
tan, daha sonraki yıllarda hem Trakya’da hem de, Ege 
Adalarında ilerlemek için uğraştı. Enosis politikası iz-
ledi bunda başarılı da oldu. 1830-1912 yılları arasında 
Osmanlı-Yunanistan dengesi devam etti. 1909 yılında 
Osmanlı Rodos Valiliğine adalarla ilgili bir genelge 
gönderdi. Bu genelgede vergi sistemi değişiyor, idari 
şeklinde değişiklikler oluyordu. Bu durum adalar hal-
kında huzursuzluk yarattı. Adalardaki bu karışıklık de-
vam ederken Batılı devletlerin onayını alan İtalyan 
birlikleri, 4 Ekim 1911’de Trablusgarb’a saldırdılar. 
İtalya, Trablusgarb’ta çetin bir direnme ile karşılaştı. 
Libya mukavemeti, Mustafa Kemal ve Enver Bey gibi 
genç Türk subaylarının bizzat mukavemete katılmaları 
sayesinde İtalya’ya ağıra maloldu. İtalya, Libya’da bü-
yük direnişle karşılaştı. İtalya’nın, İngiltere ve Fransa 
karşısında büyük prestij kaybı oldu, bunun üzerine 
İtalya kamuoyunda huzursuzluk başladı. İtalya kay-
bettiği prestijini, Libya dışında bir yerde yeniden ka-
zanmak istedi, İtalya’nın deniz gücü ise Osmanlı Dev-
letinin deniz gücünden daha da iyi durumda idi. Bu du-
rumu değerlendiren İtalya bir şaşırtma hareketi yapa-
rak Ege Denizindeki adalara saldırdı.  

Önce, 18 Nisan 1912’’de İtalya filosu Çanakkale 
Boğazına saldırdı. Osmanlı Devleti’de, Çanakkale’yi 
tüm gemilere kapattı. Boğazın kapanması halinde İn-
giltere, Rusya ve Fransa'nın çıkarları zarar görünce 
Avrupa’da tepkiler arttı. Bunun üzerine, İtalya Çanak-
kale Boğazı’ndan vazgeçerek, Mayıs 1912’de Oniki 
Ada’yı işgal etti. Bu işgalle İtalya, Batı Anadolu’yu da 
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kontrol altına almış oluyor, Ege Denizindeki deniz yo-
lunu da kontrolü altına alıyordu. İtalya’nın Oniki Ada’yı 
işgal etmesi Fransa, İngiltere ve Rusya’nın çıkarlarına 
gelmemiştir. İtalya, Fransa, İngiltere ve Rusya’ya, 
Osmanlıyı barışa zorlamak için Oniki Ada’yı işgal etti-
ğini söylüyordu. Bu durum deniz gücü kuvvetli olan 
İngiltere’nin çıkarlarına ters düşmekteydi. Libya’da 
olan Osmanlı-İtalya savaşında, Osmanlı devleti iyi 
savaşmıştı, ancak Fransa, İngiltere gibi batılı devletle-
rin İtalya yanında yer almaları sonucu, savaş Osmanlı 
Devletinin aleyhine sonuçlanmıştı. 10 Ekim 1912’de 
Uşi antlaşması yapıldı. Bu antlaşmaya göre Trablus-
garb İtalya’nın eline geçti. Daha sonra, Trablusgarb 
İtalya’ya verilecek, Oniki Ada Osmanlı Devletine geri 
verilecekti.  

Bu sırada Balkan savaşı patlak verdi. Balkan sava-
şında yenilen Osmanlı Devleti tekrar Oniki Ada’yı İtal-
ya’dan alsa idi, Yunanistan, Oniki Ada’yı Balkan Sa-
vaşı sonucu eline geçirecekti. Bunu bilen Osmanlılar, 
Oniki Ada’yı İtalya’dan geri almadı, sesde çıkartmadı, 
böylece Oniki Ada üzerindeki İtalyan sahipliği başla-
mış oldu. İtalya daha sonra Oniki Ada’ların dışında, 
Antalya’yı da isteyerek, Anadolu’dan liman ve demir-
yolu yapımı maden işletme imtiyazları istedi.  

İtalya’nın Oniki Ada’ya sahip çıkması, Anadolu’dan 
bazı imtiyaz ve menfaatler temin etmesi özellikle İngil-
tere’nin işine gelmiyordu. Böylece Ege Denizinde İtal-
yan, İngiltere menfaat ve çıkarları çatışması başlamış 
oluyordu. İtalya ve İngiltere çıkar çatışmasında İngilte-
re Oniki Ada’nın, Osmanlının elinde bulunmasını isti-
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yordu. İtalya, Osmanlı’dan Libya’yı istemiş, oradaki 
savaş da başarılı olamayınca strateji değiştirip Oniki 
Adayı işgal etmiş, Oniki Ada’yı koz olarak kullanıp 
Libya’yı almış daha sonrada Oniki Ada’yı tekrar koz 
olarak kullanıp Anadolu’dan imtiyaz ve menfaatler ta-
lep etmiş, uzun yıllar Oniki Ada’yı işgal etmiştir. Hâl bu 
iken 1914’de Birinci Dünya Savaşı çıktı. İngiltere, Bi-
rinci Dünya Savaşında İtalya’yı kendi safına çekmek 
için gizli bir antlaşma ile Oniki Ada’yı İtalya’ya bıraktı, 
üstelikte Antalya bölgesinden de imtiyazlar verilmesi 
hükme bağlanıyordu. Bu durumda Osmanlının ya-
pacağı bir şey yoktu. 1919’da İtalya ile Yunanistan’ın 
gizli antlaşmasında Oniki Ada Yunanistan’da kalacak, 
Rodos’a da özerklik verilecekti. Daha sonra Osman-
lı’nın idamı olan Sevr Antlaşması olunca, Oniki Ada 
tamamen İtalya’nın elinde kaldı. Lozan Antlaşması 
sonucunda da Oniki Ada’nın egemenliği İtalya’ya ve-
rildi. Lozan’da ve daha sonraki yıllarda Türkiye, Oniki 
Ada’nın geri alınması için girişimlerde bulundu ise de 
belli başlı bir başarı elde edilemedi. Oniki Ada, İtal-
ya’nın elinde İkinci Dünya Savaşının sonuna kadar 
kaldı. Bu ara Oniki Ada’da resmi dil ve eğitim dili İtal-
yanca oldu. Böylece Osmanlı’nın 500 yıl yapmadığını 
İtalya 30 yıl müddetince yaptı. İtalya 1925 yılında Oni-
ki Ada’da oturanlara İtalyan vatandaşlığına geçme 
mecburiyeti getirdi. Bu durum karşısında Oniki 
Ada’dan göçler başladı.  

Oniki Ada, İkinci Dünya harbi müddetince İtalya ve 
müttefiki olan Almanya’nın çok işine yaradı. Almanya, 
Irak’a asker geçirmek için, Türkiye’ye Adalardan top-
rak taahhüdünde de bulunmuştur. Ancak Türkiye ta-
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rafsızlığını korumuş, Almanya’nın bu isteğini kabul 
etmemiştir.  

Oniki Ada 1945’te İngiltere ve Fransa’nın eline geç-
ti. Daha sonra aynı yılda Oniki Ada Yunanistan’a bıra-
kıldı. Bu ara Türkiye Cumhuriyeti’nde Oniki Ada ile 
ilgilendi ise de Batılı Devletler ve Yunanistan’a Oniki 
Ada’nın tekrar Türkiye’nin eline geçmesine kesinlikle 
karşı çıktılar. Böylece Oniki Ada İkinci Dünya Sava-
şından sonra kesin olarak Yunanistan’ın eline geçmiş 
oldu. Yunanistan, İkinci Dünya Savaşı müddetince 
Fransa ve İngiltere, Rusya tarafında savaştı, Türkiye 
ise tarafsız kalmayı uygun gördü. İkinci Dünya Savaşı 
sonunda Türkiye üzerinde büyük bir Rusya baskısı 
vardı. Bu yüzden Türkiye İkinci Dünya Savaşı sonu 
sesini etrafa duyuramadı, bazı tarihsel haklarını da 
tam olarak savunamadı. Türkiye Oniki Ada’nın Yuna-
nistan’a verilmesi durumunda çekimser kaldı, Yunan 
hakimiyetini resmen tanımadı.  

Oniki Ada, coğrafya olarak Anadolu’nun bir 
uzantısı şeklinde Ege Denizi içinde yayılmışlardır. 
Bu adaların Türkiye için stratejik önemi çok bü-
yüktür. Oniki Ada’nın silahlandırılması Türkiye’ye 
karşı bir tehdit unsuru olarak algılanmalıdır. Bu-
nun için Türkiye ve Yunanistan’ın iyi komşuluk 
ilişkileri doğrultusunda Ege sorunlarını top yekün 
ele almaları ve değerlendirmeleri her iki ülke için 
ve bölge için iyi olacağı herkes tarafından bilinen 
bir gerçektir.  



 Mehmet Kaya 65 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BATI  TRAKYA VE 
YUNANİSTAN  

Yunanistan’daki Türkler, Batı Trakya bölgesinde 
toplanmışlardır. Batı Trakya’daki Türklere, Yunanistan 
Türk dememektedir. Gerekçe olarak da 1923 Lozan 
Barış Antlaşmasında Müslüman Azınlık yazılmasını 
göstermektedir. Daha sonra Yunanistan, Batı Trak-
ya’daki derneklerden Türk ismini kaldırmıştır. Oysaki 
1923’de Türkiye Yunanistan arasında yapılan Türk-
Yunan Mübadele sözleşmesinde Türk tabiri kullanıl-
maktadır. Soruna nereden bakılırsa bakılsın, Yunanis-
tan’ın Batı Trakya kısmındakiler Türk’tür ve Türkçe 
konuşan Müslümanlardır. Batı Trakyalı Türkler, Yuna-
nistan’da çok iyi vatandaşlık görevlerini yaptıkları hal-
de, Yunanistan bunların bir çok haklarını vermemek-
tedir. Yakın zamanda Batı Trakyalı Türklerin haklarını 
en iyi savunan Dr. Sadık Ahmet ve arkadaşları olmuş-
tur. Dr. Sadık Ahmet ve arkadaşları, Batı Trakyalı 
Türklerin birlik ve beraberliklerini korumayı başarırken, 
onların ulusal ve uluslararası çıkarlarını da savunmuş-
lardır.  
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1913, Atina Antlaşmasına göre, Yunanistan’a bıra-
kılan Batı Trakya’daki Müslümanların oylarıyla kendi 
müftülerini seçecekleri belirtilmiştir. Daha sonra Lozan 
Barış Antlaşmasında da Batı Trakya müslümanların 
kendi dini liderlerini, kendilerinin seçmesi kararı zabıt-
lara geçmiştir. Bunlara rağmen 1967’den bu yana Batı 
Trakya Başmüftüsü seçilemiyor. Yunanistan, 1990’da 
çıkardığı bir hükümet kararnamesi ile de Batı Trakya 
Başmüftüsünün seçimle değil atama ile görevlendirile-
ceğini bildirmiştir.  

1990’dan bu yana, müftüleri Yunanistan Hükümeti 
atamaktadır. Batı Trakya’da Türkçe eğitim yapan sa-
dece iki okul vardır. Çok yetersiz olan bu okullarda da 
imtihanlar yine Yunanca yapılmaktadır.  

Yunanistan’ın Batı Trakya Türküne uyguladığı poli-
tika önce, Türkiye’yi göçe zorlamak, olmazsa asimile 
etmektir. Türk nüfusu Batı Trakya’dan herhangi bir 
bahane ile bölgeden uzaklaştırılmaktadır. Batı Trakya, 
dağlık ve ovalık bölge diye iki kısma ayrılmıştır. Dağlık 
bölgeye giriş, çıkışlar tamamen izne bağlanmıştır. Batı 
Trakya’daki Türklerin tamamı çiftçidir. Fakat toprak 
satın almaları yasaktır. Rusya’dan getirilen Pontus 
Rumları, Batı Trakya’ya yerleştirilmiştir.  

Türklerin tarlaları, bağ ve bahçeleri, askeri saha, 
toprak ıslahı, sanayi bölgesi gibi bahanelerle ellerin-
den alınmaktadır. 1923’te Batı Trakya’daki ekilen ara-
zilerin % 85’i Türklerin elinde iken bugün, Türklerin 
elinde ekilen arazi oranı % 35’e düşmüştür. Batı Trak-
ya’daki Türklerin traktör ehliyeti almaları, evlerini tamir 
etmeleri, yeni ev yapmaları yasaktır. Avrupa Birliği üyesi 
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olan Yunanistan’a bunların Avrupa Birliğinde gündeme 
getirilmesi insan hakları ve bölge açısından iyi olacağı 
bilinmelidir.  

Lozan Antlaşmasından (24 Temmuz 1923) bu yana 
Batı Trakya Türklerinin üzerinde fazla durulmamış, 
1923-1996 (73 yıl) yılları arasında ekonomik, sosyal 
ve kültürel durumları gün geçtikçe daha da kötüye 
gitmiştir. Böylece bir Batı Trakya faciası ortaya çıkmış-
tır. Lozan Antlaşması sadece Yunanlıların lehine ça-
lışmıştır. Yunanlılar isteklerini, yavaş yavaş belirli bir 
plan ve program çevresinde uygulamışlardır.  

Bugün Türkiye, Batı Trakya’da yaşayan Türklerle 
daha fazla ilgilenmelidir. Lozan Antlaşma hükümle-
rinin Türkler aleyhine uygulanmalarını takip ederek, 
Yunan Hükümetini ve gerekirse Avrupa Birliği nez-
dinde uyarılarda bulunmalıdır. Batı Trakya’daki 
Türk okulları yeniden eğitime açılmalıdır. Türk eser-
leri korunmalıdır. Batı Trakya’daki Türkler, diğer 
Yunanistan asıllı Yunanlılar gibi mal, mülk edinme 
haklarından mahrum edilmemelidirler. Batı Trakya-
lı Türkler orada 500-600 yıldır yaşamaktadırlar. 
Orası onların esas vatanlarıdır. Her şeyi Yunanis-
tan ile insanlık ve iyi komşuluk içinde çözülmesi 
Türkiye Cumhuriyeti ve tüm vatandaşlarımız tara-
fından arzu edilen bir istektir.  
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TÜRKİYE VE  BULGARİSTAN  

Bulgaristan, Kuzeyde Romanya, doğuda Karade-
niz, güneyde Türkiye, Yunanistan, batıda Yugoslavya 
ile çevrili Avrupa’nın Balkan yarımadasında yer alan, 
bir Balkan devletidir.  

Bulgaristan halkı, Ural-Altay Kavimler toplulu-
ğundan olup Türklerin bir kolu olan, Ogur’lardır. 
Bu bilgi eski Çin kaynaklarında da yazılı olarak 
mevcuttur. Çin kaynaklarına göre Ogurlar Orta 
Asya’da yaşıyorlardı. Hunların bir kolu idiler. Bun-
ların doğu bölükleri Seyhun Nehri kıyılarında, orta 
bölükleri Hazar Denizinin kuzeydoğusunda, batı 
bölükleri ise Ural Irmağı, kıyılarında yaşıyorlardı. 
Milattan sonra (M.S.) 463 yılından itibaren On-
Ogurlar, Hunlar, Karadeniz’in kuzeyinden batıya 
doğru göç etmeye başladılar. Bugün ki Bul-
garistan topraklarına gelindiğinde M.S. 482’de 
Bulgar ismini kullanmaya başladılar. Bulgar, eski 
Türkçe bulgamak fiilinden gelmiş olup, karma an-
lamına gelir. Bulgarlar, Balkanlara gelince, Bi-
zans’ın direnmesi ile karşılaştılar, bu arada da, 
Bizans ile de birçok defa savaştılar. Daha sonra, 
Bizans’a karşı, kuzeyden İslavlarla güç birliğine 
gittiler. Bu arada da İslavlarla karışarak gittikçe 
İslavlaştılar. İslavlar da kendi dillerini, gelenek ve 
göreneklerini Ogurlara yani Bulgarlara benimset-
mekte başarılı oldular. Dillerini kaybeden, Bul-
gar’lar 19 Yüzyılda da Kiril Alfabesini kabul ettiler. 
Neticede, Bulgarlar, Ogur’luklarını unutarak İslav-
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laşıp gittiler. Bulgarların cedleri olan On-Ogurlar, 
Macarlar, gibi MS. V. yüzyılda Batı Hun İmparatorlu-
ğunun içinde kaldılar. 

Onogurlar, Türk Boyundan olup, tarihte, iki Bul-
gar devleti kurmuşlardır. Birincisi, İdil (Volga) Ir-
mağı kıyılarında kurulan Büyük Bulgaristan, diğeri 
ise Balkanlarda kurulan halen günümüzde de de-
vam eden küçük Bulgaristan’dır. Büyük Bul-
garistan 1237 yılında Moğollar tarafından yıkılmış-
tır. Bulgarların Balkanlarda köklü yerleşmeleri As-
paruk Han zamanına rastlar. Asparuk Han,Volga 
kıyılarında Büyük Bulgaristan’ı kuran Kobrat’ın 
oğullarındandır. Bulgarlar Bizansı batıdan devamlı 
olarak kuşatmışlar, baskı yapmışlar, hatta İstan-
bul’u alarak Büyük Bulgaristan’ı yeniden kurmak 
için devamlı çalışmışlardır.  

Asparuk Han’dan sonra Bulgar Hanlığına; Ku-
rum Han, Omurtag Han, Boris Han gibi Hanlar, 
Bulgar Hanlığına gelmişlerdir. Boris Han ve oğlu 
Simeon Han, 864’de Hristiyanlığı kabul etmişlerdir.  
Köken olarak Türk olan Bulgarlar, Bulgar Hanı 
I.Boris (852-893) zamanında Ortodoks’luğu kabul 
ettiler. Zaman içinde Türkçe’yi unutup Slavlaştılar. 
Boris’in oğlu, Simeon I (893-927) zamanında ise 
Bulgarca, Slav Ortodoks Kilisesinin ve Slavların 
kültür dili oldu. Yine Simeon zamanında, Bulgar 
Hanı ismi kaldırılarak Bulgar Çarı ismi kullanmaya 
başlandı. Böylece Bulgarlar, Simeon I ile Türk kül-
türünü bırakıp Slav kültürünü benimsediler. Bul-
garların Hristiyanlığı kabul etmelerinden sonra 
Slavlaşmaları daha da hızlanmıştır. Bizans; Macar-
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ları, Peçenek ve Uz’ları Bulgar’lar aleyhine kışkır-
tarak Balkanlarda dengeyi sağlamaya çalışmışlar-
dır. Daha sonra, Bizans, Bulgaristan’ı Rus ege-
menliğinden kurtarmıştır. Osmanlı Türkleri, Padi-
şah Orhan Bey zamanında Rumeli ve Balkanlarda 
ilerlemeye başlamıştır. Daha sonra I. Murat, Bulga-
ristan’ı fethederek Osmanlı topraklarına katmıştır. 
Bulgaristan 1393-1878 yılları arasında 500 yıl gibi 
bir zaman Osmanlı idaresinde kalmıştır. Bu beş 
asırlık zaman içinde Bulgarlar ve diğer halk top-
lulukları, Osmanlı idaresinde rahat ve sorunsuz bir 
şekilde yaşamışlardır. Osmanlı, Balkan halk toplu-
luklarına, hiçbir zaman dinde, dilde, diğer yaşam 
biçimlerinde zorlama uygulamamıştır. Osmanlılar, 
tüm Balkanlarda olduğu gibi, Bulgaristan’a çok 
yatırım yapmıştır. Bunlar arasında yollar, su ke-
merleri, köprüler, han ve hamamlar, camiler, med-
reseler, saraylar vardır. Başlarda, Bulgarlarda, 
Osmanlı’ya asker vermede, vergi vermede, diğer 
devlet hizmetlerinde herhangi bir zorluk çıkarma-
mışlardır.  

Bulgarlar ve Türkler birbirine zamanla kaynaşarak 
bir çok ortak davranışlar ve adetleri beraber yaşamış-
lardır. Bu ortak davranış ve adetlerin başında güreş 
sporu gelir. Güreş sporu yapan ünlü güreşçilerden 
Koca Yusuf 1857’de Şumnu Deliormanda doğmuştur. 
Koca Yusuf, zamanında Avrupa ve Amerika’da şam-
piyonluklar kazanan dünyaca ünlü bir Türk güreşçisi-
dir. Bulgarlar, Osmanlı idaresinde iken, diğer Avrupalı 
Hristiyanların kışkırtmaları ile zaman zaman Os-
manlıya isyan etmişlerdir. Bulgarlar özellikle, Rus-
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ya’nın kışkırtmaları sonucu isyan etmişler, Bulgar çe-
teleri şeklinde Osmanlıyı zaman zaman uğraştırmış-
lardır. Bu isyanların amacı Balkanları ve Bulgarları 
Slav Birliği içinde tutmak ve Slav Birliği anlayışını pe-
kiştirmektir.  

Rusya, Balkanlar’da ve Bulgaristan’da halkı devam-
lı olarak Osmanlı aleyhine kışkırtarak, Slavlaşma poli-
tikasını tüm Balkanlara yaymak istiyordu. Bunda da 
gün geçtikçe başarılı da oluyordu. Bu kışkırtmaların 
sonucu, Osmanlı’nın da zayıf olduğu bir zamanda 
1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı başladı. Osmanlı or-
duları Serdar-ı Ekrem ve Ahmet Muhtar Paşa ko-
mutasında savaşa girdi. Osmanlı Orduları çok iyi ve 
kahramanca savaştılar. Ancak neticede Osmanlılar 
yenildi. Neticede, 1878’de Ayastefanos Antlaşması 
yapıldı. Bu antlaşmaya göre Bulgaristan Beyi halkı 
tarafından serbestçe seçilecek, büyük devletlerin iz-
ninden sonrada Osmanlı Devleti bu seçimi onaylaya-
caktı. Ayastefanos antlaşması, Bulgaristan’ın bağım-
sızlığını sağlayacak önemli bir unsur olmuştur, 
1887’de de, Ferdinand, Bulgar prensi olmuştur. Bulga-
ristan, Doğu Rumeli’yi ele geçirdikten sonra, Ma-
kedonya’yı da ele geçirmek için devamlı uğraştı. 
1902’de Makedonya’da isyan çıkarttı. Daha sonra 
1909’da Osmanlı Doğu Rumeli’deki haklarından vaz-
geçti. 1912’de Balkan Milletleri arasında Osmanlı’ya 
karşı bir ittifak imzaladılar. Amaçları Osmanlı’yı Bal-
kanlardan çıkarmaktı. Balkan ittifakı yapan Balkan 
Milletleri, Osmanlı Devletinin Balkanlarda gerekli ısla-
hatı yapamadığı bahanesiyle 13 Ekim 1912’de Balkan 
savaşını başlattılar. Hazırlıksız olan Osmanlı Devleti 
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Balkan Devletlerine yenildi. 29 Eylül 1913’de Bükreş 
Antlaşması yapıldı. Bu antlaşmaya göre Türklerin 
Trakya’daki sınırları da böylece çizilmiş oluyordu.  

Daha sonda 1914’de başlayan I. Dünya Savaşı’nda 
Bulgaristan Avusturya-Macaristan ve Almanya safla-
rında savaşa girdi. Bulgaristan’ın, I. Dünya savaşın-
daki planı ve isteği Makedonya’yı, Batı Trakya’yı ve 
Arnavutluk’u almak idi. Ama sonuç böyle olmadı. Bul-
garistan ve müttefikleri yenilince, Bulgaristan’ın karşı-
sında yer alan Yunanistan daha kârlı çıkarak Batı 
Trakya’yı ve Makedonya’nın bir kısmını kendisine 
bağladı. Osmanlı Devletinin Balkanlardaki hoşgörülü 
yönetim siyasetinin bir sonucu olarak ortaya çıkan 
Bulgaristan, Birinci Dünya Savaşında yıkılan Osmanlı 
İmparatorluğu’ndan sonra dünya ulusları arasında yer 
alan Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa topraklarında 
komşusu olmuştur. Tarihsel olaylar öyle seyretti ki 
Anadolu’nun, Avrupa’ya açılan penceresi önünde bir 
Bulgaristan oluşmuştur. Bugün Bulgaristan’da uzun 
yılların oluşturduğu önemli bir Türk ve Müslüman halk-
ların çıkarları sorunu mevcuttur. Bundan başka, Türki-
ye Cumhuriyeti Devletinin stratejik, ekonomik, kültürel 
yönden, Boğazlar ve Marmara Bölgesinin güvenliği 
yönünden Bulgaristan’ın önemi büyüktür. Türkiye’de 
Bulgaristan için, her bakımdan önemlidir. Balkanlar 
milliyetlerin, dinlerin, dillerin, milli coğrafyaların içiçe 
geçtiği birbirine karıştığı bir bölgedir.  

Bugün Bulgaristan’da, 2 milyona yakın Türk mev-
cuttur. 1980’li yıllarda Bulgaristan Türkleri çok zor 
günler geçirdiler. Bulgaristan Komünist Rejimi 
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1980’lerin başında Bulgaristan’daki, Türk Müslüman 
halkı zorla Ortodokslaştırmak ve Bulgarlaştırmak iste-
di. 1989’da 300.000 Bulgaristan Türkü Türkiye’ye göç 
etti. Gelenlerin sayılarının kabarıklığı nedeni ile Türki-
ye bu göç durumuna müdahale etti. Türkiye sınırlarını 
kapadı. Aynı yıl Bulgaristan’da Komünist rejim devrildi, 
kısmen Demokrasi rejimi geldi. 1990 yılında Türklerin 
ağırlıklı olduğu Hak ve Özgürlükler Partisi kuruldu.  

1990 ve 1994 seçimlerinde Hak ve Özgürlükler Par-
tisi 23 Milletvekilliği kazanarak anahtar parti durumuna 
geldi. Bu zaman içinde antikomünist ittifak Bulgaris-
tan’ı yönetti. Bu dönemde Türklerin isimleri yeniden 
iade edildi. Yıkılan camilerin yeniden onarılmasına 
müsaade edildi. Ancak Türklere eziyet eden komünist-
lere herhangi bir işlem yapılmadı.  

1992 yılında Bulgaristan Müslümanlarının dini teşki-
latlanmalarına müsaade edildi. Müslüman Türkler ve 
diğer Müslümanlar kendi Başmüftülerini seçtiler. Bu-
gün Bulgaristan’da bazı düzeltme ve düzenlemeler 
yapılsa da, Bulgarlar, Türk ve Müslümanların, Bulgar-
laşma ve Ortodokslaşmasına ait çalışmalarını devamlı 
sürdürmektedirler. İlerde bu konuda Türkleri ve Türki-
ye’yi zor günler beklemektedir. Bugün Bulgaristan’dan 
gelen öğrencilere burs verip, okutup, Türkçe ve İslami 
eğitim vermek Bulgaristan’a göndermek, göç durumu-
nu durdurmak, en iyi yöntem olacağı kanısındayız. 
Mevcut, Türkçe ve İslami eğitimi daha verimli hale 
getirmek gelecek zor günlerin çözümü olacaktır. Ayrı-
ca Türk kökenli Bulgarlara da eski Türk geleneklerini 
de eğitim olarak hatırlatılmasında gerekirse bu konuda 
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bilimsel çalışmaların yapılmasında yarar vardır. Bulga-
ristan’ın serbest piyasa ekonomisine geçişi de değer-
lendirilerek, Türkiye-Bulgaristan ekonomik yatırımları-
nın geliştirilmesi ve imkanlarının araştırılması da Bal-
kan Türkleri ve Müslümanları açısından çok önemlidir. 
Bulgaristan’daki Türk ve Müslümanların aralarında 
dini, kültürel ve ekonomik alanlarda bir birlik yoktur. 
Bugün Bulgaristan’da dört adet Türk Partisi, iki tane 
Başmüftü vardır. Buradan da anlaşılıyor ki, eski Bul-
gar rejimi Türkler arasında her alanda iki başlılık ya-
ratmıştır.  

Bu da Türk ve Müslümanlar arasındaki etkinliği 
azaltmaktadır. Bugün Türkiye, Balkanlarla, daha fazla 
ilgilenmeli, Balkanlı Türk ve Müslümanlara, Türkçe 
eğitim vermeli ve televizyon yayınlarıyla, ekonomik 
işbirlikleriyle öğrenci mübadelesiyle bunu destekleme-
lidir. Türk bankalarının Balkanlarda şubeler açmasına 
daha fazla bir istekle yaklaşmalı ve yapmalıdır. Bu 
yapılacak işler, Türkiye için, Balkanlardaki devletler ve 
Milletler için ve tüm dünya barışı için önemlidir.  

Balkanlardaki Türk ve Müslümanlar, yüzlerce 
yıldır üzerinde yaşadıkları topraklar üzerinde mev-
cut yönetimlerin baskısıyla karşılaşmadan rahat 
ve güvenli yaşayabilmelerinin Türkiye’nin ekono-
mik, askeri ve siyasi gücü ile ilgili olduğuna inan-
maktadırlar ve bu yüzden de Türkiye’deki her çeşit 
gelişmeleri yakından takip etmektedirler. Bundan 
dolayıdır da, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki birlik ve 
beraberlik iç huzur, ekonomik gelişme Türkiye’nin 
güçlenmesi, komşularımız içinde yararlıdır.  
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TÜRKİYE İSRAİL VE DİĞER TÜRK 
CUMHURİYETLERİ  

Yahudilerin, Filistin’e yerleşmeleri Milattan önce 
(M.Ö.) XVIII. yüzyılda olmuştur. İsraillilerden önce 
bölgede Amorites ve diğer bazı kavimler vardı. İlk İs-
rail Devletinin kuruluşunu Kral Davut (Hz. Davut Pey-
gamber) yapmıştır. Bundan öncede İsrail mevcuttu 
ama devlet olarak sahneye çıkışını, Kral Davut ger-
çekleştirmiş diyebiliriz. İsrail altın dönemini Davut’un 
oğlu kral Süleyman (Hz. Süleyman Peygamber) za-
manında yaşamıştır.  

Yahudiler, Roma İmparatoru Titus tarafından İmpa-
ratorluğunun her tarafına dağıtılınca, Yahudiler kendi 
milli amaçları yönünde, aralarında içtimai ve politik 
yönleri de bulunan milletlerarası ilişkileri etkileyen bir 
akım oluşturdular. Bu akım ve etkileşim, ismini Kudüs 
şehrinin yakınlarında M.Ö. 1000 yıllarında İsrail’in 
başkenti olan Siyon tepesi ve Siyon şehrinden alan, 
Siyonizm olarak kabul edilmiştir. Bu teşkilatın esas 
amacı Yahudilerin bir vatanlarının olması yönünde idi. 
Siyonizmin doğuşu XIX. yüzyılda olmuştur. Kurucusu 
Viyana’lı gazeteci Theodor Herzl’dir. Theodor Herzl 
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Yahudilerin, Avrupa’da çektikleri ızdırapları yakından 
izlemiş bu durumlara çözüm bulmak için de çalışmala-
ra başlamıştır. Theodor Herzl, Yahudilere Avrupa Bir-
liği içinde hiç bir zaman yer verilmeyeceğini anlamıştı. 
Bunun için en iyi yer ve imkan tarihte de Yahudilerin 
yaşadığı Osmanlı Devletinin elinde bulunan Filistin idi. 
O halde, Filistin, Yahudilerin olmalıydı. Bu düşünce 
Yahudiler arasında yayılınca Filistin’e Yahudi göçü 
başladı.  

Tarihte Filistin ve İsrail Pers, Mısır ve Roma İmpa-
ratorluklarının sıra ile sömürgesi olmuştur. Milattan 
sonra (M.S.) 70 yılında Kudüs ve İsrail bölgesi, Roma 
İmparatoru Titus tarafından yakılmış yıkılmış, Yahudi-
lerde, İmparatorluğun her tarafına dağıtılmıştır. Ti-
tus’un gerekçesi ise Yahudilerin, Roma İmparatorlu-
ğunu karıştırmaları idi. Daha sonra Filistin toprakları, 
636 yılında Arapların eline geçti. Araplardan da Os-
manlı Türklerinin eline geçmiştir. Filistin ve Kudüs 
Hristiyanlarca kutsal olduğu için, Hristiyanlarca yapı-
lan Haçlı seferleri ile Kudüs ve Filistin, Müslümanların 
elinden yeniden Hristiyanların eline geçmesini sağla-
yamamıştır. Kudüs ve Filistin Birinci Dünya Savaşının 
sonuna kadar Osmanlı Devletinin yönetiminde kalmış-
tır.  

Theodor Herzl, 1896 da Yahudi ülkesi adlı kitabını 
yazmıştır. Bu kitapda gelecekteki Yahudi Devletinin, 
kuruluşunu, işletilmesini, ülkenin nasıl olacağını detay-
ları ile anlatmıştır. Theodor Herzl 1898’de, Filistin’i 
ziyaret etti, oranın coğrafyasını iyice inceledi. O sırada 
Almanya Kralı Wilhelm II’ye de bu proje ve imkanlar-
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dan bahsetti. Bu ara Wilhelm II’de Filistin’i ziyaret etti 
ve de bölgedeki Yahudilere en iyi temenni ve dilekler-
de bulundu. Bu arada Yahudi göçü de Filistin’e devam 
ediyordu. Bu çalışmaların sonucunda, 1948’de İsrail 
Devleti resmen kurulmuş oldu. Bugün İsrail Ortado-
ğu’nun önemli bir devleti olarak ayakta durmaktadır. 
Bugünkü İsrail Filistinli Araplarla iç içedir. İsrail’deki, 
Arap-Yahudi ilişkilerinde başarılı ve başarısız yanlar 
vardır. Arap-Yahudi ilişkileri dünyada pek çok devleti 
şu ya da bu nedenlerle ilgilendirmektedir. Bugün Ya-
hudi ve Arap tarafların gerginlik yaratmaktan kaçına-
rak bütünleşmeyi sağlamaya çalışmaları daha da 
önem kazanmıştır.  

1917 yılında Birinci Dünya Savaşının sonuna doğru 
İngiltere Balfour Bildirisi ile Filistin’de bir Yahudi Dev-
leti kurulması girişimi destekleyeceğini açıklamıştır. 
Bu bildiri İsrailliler ile Arapların birbirlerine karşı tutum-
larını değiştirmiştir. Böylece Arap-İsrail çatışmaları 
başlamıştır. 1920 yılında, Filistin’in sorumluluğu Millet-
ler Cemiyeti tarafından İngiltere’ye verilmiştir. 1920-
1948 yılları arasında Filistin’in Araplar ve İsrailliler 
arasında paylaşılması fikri Milletler Cemiyeti tarafın-
dan yeniden gündeme getirilmiştir. Fakat kısmen so-
nuçsuz kalmıştır. Bunun üzerine ulusal Yahudi konse-
yi, İsrail Devletinin kurulduğunu ilan ettiler, yeni kuru-
lan İsrail Devleti Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet 
Rusya tarafından derhal tanınmıştır. Bunun üzerine 
Arap-İsrail çatışmaları silahlı çatışma şeklinde yeniden 
hızlanmıştır. Daha sonra İsrailliler, Makab bölgesini de 
işgal ettiler. Bu ara İngiltere, Fransa ve Amerika Birle-
şik Devletleri, bir ortak bildiri ile İsrail Devleti’nin sınır-
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larını açıklayarak, güvenlik altına aldıklarını bildirdiler. 
Kısa sürede kurulan İsrail Devleti 1949’da da Birleş-
miş Milletlere üye yapıldı. Daha sonra İsrail Devleti, 
Kuzeyinde Lübnan, Kuzey doğusunda Suriye, do-
ğusunda Ürdün, güneybatısında Mısır Devletleri var-
dır. Yüzölçümü 20.600 kilometre kare civarındadır. 
Akabe körfezi kıyılarında Kızıldeniz’e açılır. Halihazır-
da eski Filistin topraklarının % 80’e yakını İsrail’in 
elindedir. İsrail toprakları, Celil, Yehuda, Samire, na-
kab bölgeleridir.  

İsrail’in doğu sınırları 1949’dan beri hâla hukuki ola-
rak çizilmemiştir. 1967 yılına kadar İsrail, Kudüs’ün 
sadece batı kesimini elinde tutmakta idi. Şehrin eski 
kesimi Ürdün’e aitti. 1967 savaşında İsrail, Kudüs’ün 
tamamını aldı. Şimdi ise devlet ve hükümet idaresini 
de Kudüs’e taşıyarak Kudüs’ü başkent yapmıştır.  

Bugün İsrail, Ortadoğu’da küçük coğrafyada 
yaşayan herhangi bir devlet değildir. İsrail’in bin-
lerce yıllık bir kültürü mevcuttur. Yani İsrail binler-
ce yıldan bu yana, tüm dünyada olup bitenleri bi-
len ve her yere ve ülkeye göre proje ve strateji üre-
ten bir ülkedir.  

Bugün İsrail, Ortadoğu barış süreci içinde sınırlarını 
emniyete almak ve bir güvenlik şeridi oluşturmak is-
temektedir. Bu güvenlik süreci içinde de İsrail içinde 
bütünleşmeyi tamamlamakta İsrail’in diğer bir isteğidir. 
Yine İsrail bölgede çok uluslu projelere yönelmek is-
temesinin yanında Orta Asya ve Kafkaslarla da diplo-
matik ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek istemektedir. 
İsrail’in bu isteklerinde başarılı olmasındaki en önemli 
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güvencesi ise yeryüzünde her yere yayılmış Yahudi-
lerdir. Dünyada globalleşme o kadar hızlandı ki, İsrail 
Milliyetçiliği, bunun farkına erken vardı ve yolunu da 
ona göre ayarlamaya çalışmaktadır. Bu çerçevede 
İsrail Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’nın azalan 
stratejik değerinin yanında Asya’da ve Pasifik’te ulus-
lararası ilişkiler sağlayarak tercihlerini çoğaltmak ve 
çeşitlendirmek yolunu seçmektedir.  

İsrail, bu hareketi ile birçok Asya ülkesi, Müslüman 
ülke ve topluluklarının kendisi ile kısıtlı hareketini canlı 
hale getirmeyi düşünmektedir. İsrail bu taktiği ile 
Çin’de, Hindistan ve Endonezya’da Kafkaslarda ve Or-
ta-Asya Türk Cumhuriyetlerinde önemli mesafeler al-
mıştır. Özellikle, İsrail, Orta Asya ve Kafkasya’da dip-
lomatik ve ekonomik ataklarla geniş bir nüfus sahibi 
olmayı planlamaktadır. İsrail daha önceleri de 
1950’lerde Türkiye, Etiyopya ve İran’la diplomatik ve 
ekonomik ilişkiler kurmaya çalıştı. Ancak daha sonra 
İran’da Şahlığın yıkılışı ile bu teşebbüs durakladı. Bu 
konuda İsrail gün geçtikçe daha da iyi hazırlamaktadır.  

İsrail, Orta-Asya Türk Cumhuriyetleri ve Kafkaslarla 
ilgisini oldukça hızlı yürütmek istemektedir. Nedeni de, 
Arap ülkelerinin ve İran’ın bölgeye olan ilgisinden İs-
rail’in rahatsız olmasıdır. Orta-Asya’ya İsrail erken var-
mak istemektedir. Eğer Arap ülkeleri ve İran Orta-Asya 
ve Kafkaslar’a etkin olurlarsa, bu durum İsrail’in aleyhi-
ne olacaktır. Orta-Asya etkinliği, Ortadoğu’da kendini 
hissettirecektir. Ayrıca Filistin Kurtuluş Örgütü’de Orta-
Asya Türk Cumhuriyetleri üzerinde çalışmalar yapması, 
İsrail’in bu bölgeye ilgisini artırmaktadır. Mesela, 
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1992’de Yaser Arafat’ın Kazakistan’ı ziyaret etmesi ile 
Kazakistan, Filistin Devletini tanımıştır. İsrail’in siyasal, 
ekonomik, endüstriyel, tarımsal, teknolojik ve askeri 
yönlerden kuvvetli bir devlet imajı Orta-Asya, Asya ve 
Kafkaslar tarafından daha cazip gözükmektedir. Bölge 
ülkelerine İsrail kendisini bir ekonomik model olarak 
kabul ettirmek için çalışmaktadır.  

Orta-Asya Türk Cumhuriyetlerinde, Amerikan bakışı 
ve İsrail’in bölgeye olan düşünceleri bu hassas bölge 
hakkında son sözü söyletmemiştir. Ayrıca İsrail’in Tür-
kiye, Kafkasya, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki 
ekonomik yatırımı ve kültürel ilişkisi ve başarısı her 
yönden Amerikan menfaatlerine de uygun düşmektedir.  

Amerikan-Sovyet Rusya soğuk savaşının bitmesi 
sonucu, Amerika’nın iki müttefiki olan Türkiye ve İsrail, 
aynı jeostratejik konuma yerleşerek durumlarını koru-
dular. İsrail, Türkiye ile birlikte Orta-Asya Türk Cumhu-
riyetlerine yatırım yapmak istemektedir. Burada İsrail, 
Türkiye’nin kültürel ve ırksal nüfusunu kullanmak is-
temektedir. Türkiye Cumhuriyeti bu durumu iyice de-
ğerlendirmelidir.  

İsrail, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında daima 
Azerbaycan tarafını desteklemiştir. İran-Ermenistan 
ilişkileri için İsrail faktörü her zaman değerlendirilmeli-
dir. İsrail Tacikistan’la da pamuk ve diğer tarım ürünle-
rinin yetiştirilmesinde, endüstrinin kurulmasında karşı-
lıklı işbirliği yapmışlardır. Yine İsrail, Özbekistan’la da 
sulama, tarım alanları, tarım ve endüstri bitkilerinin 
yetiştirilmesi ve pazarlanması konusunda birçok ant-
laşmalar yapmışlardır. İsrail Kazakistan’la domates, 
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pamuk üretimleri ve sulama projeleri gibi tarımsal da-
yanışma yaparlarken, uydu, telekomünikasyon gibi 
teknik projelerde yürütmektedirler. İsrail, Kırgızistan’ın 
da özel ve kamu sektörlerinin bir kısım ihtiyaçların 
halihazırda karşılamaya devam etmektedir. Orta-Asya 
Türk Cumhuriyetleri ile Arapların, İran’ın ve İsrail’in 
bölgeye nüfus harekatları, olağan hızı ile devam et-
mektedir. Araplar, bölgede İsrail’in nüfusunu kırmak 
için sanayi, eğitim ve dini alanlar da yatırıma devam 
etmektedirler.  

İsrail’in diğer uğraştığı bir alanda silah üretimi ve si-
lah satışıdır. İsrail, Orta Asya’da silah pazarında 
önemli bir yer tutmaktadır. Yine Orta Asya Türk Cum-
huriyetlerinde nükleer silah mevcudiyeti ise İsrail’in 
dikkatini çeken diğer bir husustur.  

İran’ın Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine nüfus ça-
lışmaları bölgedeki nükleer güçlerle birleşince İsrail 
açısından tehlikeli oluyor. İsrail’in en büyük endişesi 
İran’ın nükleer silahlarla, donanmasıdır.  

İsrail’in; Türkiye, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve 
Kafkasya ile ilişkileri uzun vadede süreklilik göstere-
ceğe benzemektedir. İsrail, istediği ekonomik genişli-
ğine kavuşmuş görünüyor. İsrail bu ekonomik etkinlik-
le bölgeye ve dünyaya daha etkin olabileceğini dü-
şünmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ise bölgede 
dengeli bir gidişi mevcuttur. Türkiye Ortadoğu ve Orta 
Asya’yı takip ve kontrolde tutmalıdır. Bu dengeli politi-
ka ise dünyamız ve bölgenin barışı için tek gü-
vencedir.  
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TERÖRİZM NEDİR? TÜRKİYE’DE VE 
DÜNYADA TERÖRİZM  

Günümüzde anarşi ve terörizm tüm dünyamızı 
ve insanlığı tehdit etmektedir. Terörizm, etrafa 
korku ve dehşet saçarak, güvensizlik ortamı ya-
ratmak ve belirli bir amaca varmak için yapılan, 
kanun ve sistem dışı, eylemlerdir. Terörizm bir çe-
şit düzensiz savaş demektir. Terörizmin hemen 
hemen daima bir siyasi yönü mevcuttur. Anarşi 
ise, Otoritesiz, hükümetsiz bir düzen öneren bir 
teoridir. Anarşizm, toplumdaki bütün kötülüklerin 
kökeni yönetim kaynaklı olarak kabul eder. Top-
lumda rüşvet, kayırma, kaçakçılık, görevini kötüyü 
kullanma gibi davranışlar terörizm ve anarşiyi kö-
rükleyerek besler.  

Terörizmle mücadele ile demokrasiyi koruma ara-
sındaki çizginin nasıl ayarlanacağını hesaplamak ol-
dukça zordur. Demokratik ülkelerde, oluşan terörizmin 
asıl çıkmazı da buradadır. İnsan hak ve hürriyetlerine 
önem veren ülkelerde, terörizmin ciddi bir tehlike oluş-
turduğu hallerde, geçici olmak kaydıyla bazı kısıtlama-
ların yapılması, zorunlu olabilir. Ancak sürekli insan 
hak ve ödevlerinin ihlâli ise anarşi ve terörizmi besler. 
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Terörizm; halkın, haklı sayılacak hoşnutsuzluklarının 
arttığı zamanda halk arasından çıkar ve hoşnutsuzluk-
lar arttıkça da artar. Bundan dolayıdır ki halk arasın-
daki hoşnutsuzlukların giderilmesi, ekonomik ve sos-
yal sorunların çözülmesi terörizmin ana çözümleri 
arasında olduğunu söyleyebiliriz.  

Anarşi ve terörizmle mücadelenin başında, bazı ya-
sal düzenlemeler, polis ve güvenlik güçlerinin güçlendi-
rilmesi, gibi önlemler gelir. Terörizmle mücadelenin 
başında iyi ve doğru istihbarat sisteminin olması ve 
çalışması çareleri kolaylaştırır. Ayrıca yine halkın terö-
rizme, karşı tepki göstermesi tehditçilerin cesaretini 
kırabilecek en önemli faktörlerden biridir. Terörizm ge-
nelde bölgesel gibi görünürse de, uluslararası bir ol-
gudur. Bundan dolayıdır ki terörizmde başarılı olmak 
için ülkelerin, komşuları ile diğer dünya ülkeleri ile ortak 
görüş ve düşünce birliği içinde olmaları gerekmektedir. 
Türkiye’nin karşılaştığı ana sorun da buradadır.  

Demokrasilerde ana zorluklardan biriside terörizmin 
basın ve yayında açıkça tartışılması konuyu kamu 
oyunun önüne getirilmesi toplumu eğitmesi, haberdar 
etmesi, bakımından önemlidir, ancak her şeyin toplum 
önünde açıklanması terörizm ve anarşinin gayelerin-
den biri olan terörizm propaganda gayesinin de yapıl-
mış olması konunun çelişkili yönünü teşkil eder. Terö-
rist yaptığı işin basın ve yayında günlerce kalmasını 
ister ve devamlı yeni gündemler oluşturur. Böylece 
terörist istediği toplumsal huzursuzluğu ve korkuyu 
sağlamış olur. Burada basın esas görevi, topluma yar-
dımcı olacak sorumluluk duygusu ile hareket etmesidir. 



84 Temel Düşünceler 3 

 

Toplumun, terörizm ve teröriste aşırı tepki göster-
mesi veya fazla hassasiyet göstermemesi gibi olgula-
rın her ikisi de tehlikelidir. Terörizme, aşırı tepki de, 
aşırı zafiyet de toplumu terörizmin kucağına iter. De-
mokratik ülkelerde devlet insan hak ve özgürlüklerini 
koruduğu gibi insan hayatını da korumak devletin 
esas görevleri arasında yer almaktadır.  

Bugün terörizm tüm dünya ülkelerini içine almış va-
ziyettedir. Bu ülkelerden bazıları, İngiltere’de İrlanda 
Cumhuriyet Ordusu (İRA) ile, Almanya’da Kızıl Rudi, 
Bader-Meinhoff ile İtalya’da Kızıl Tugaylar, İspanya’da 
Bask ve ETA ile, Fransa’da Korsika Bağımsız Cephesi 
ile uğraşmaktadırlar. Dünyamızda terörizm çok iyi an-
laşılmamıştır, bazı ülkelerde terörizmi kendi variyeti ve 
çıkarları doğrultusunda kışkırtmaktadırlar. Terörizm 
yanında, biyolojik ve teknolojik gelişmeleri de teröriz-
min hizmetine sunduğu zaman dünya daha tehlikeli 
oluşumlarla karşılaşacaktır. Terörizm, politik, psikolo-
jik, sosyal ve ekonomik yönleri ile incelenirse kontrol 
altına alınabilir. Terörizm, hangi ülkeyi ne kadar uza-
ğında veya yakınında kalabileceği konusunda her-
hangi bir yol yoktur. Türk milleti de terörizme müsa-
maha etmemiştir ve etmeyecektir de.  

Türkiye’de terör, dış güdümlü sağ-sol gibi alternatifli 
bir gelişme göstermiştir. Teröre en elverişli ortam top-
lumda dayanışmanın zayıfladığı ortamdır. Terörizm, 
dar anlamda bir güvensizlik ve bir polisiye sorun de-
ğildir. Terörizm toplumsal yapıda, siyasal, kültürel, 
kamu yönetiminde, güvenlik hizmetlerinde, ekonomik 
yapıda derin kökleri bulunan bir toplumsal bunalım 
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durumunun adıdır. Terörizmi çözmek içinde ülke ça-
pında siyasal, yönetimsel, eğitimsel ve ekonomik yön-
den yaklaşımlar ve çareler düşünmek terörizmde belir-
li seviyede çözüm oluşturacaktır.  

Türkiye’de terörizmin adı altında, Türkiye’de iç barı-
şı bozarak eğitimde, ekonomide, konsantrasyonu ve 
gelişmeleri bozmak, durdurmak daha sonrada Türkiye 
üzerindeki kendi çıkarlarını ve isteklerini kabul ettir-
mek isteyen dış devletler, dış güçler vardır. Her Türki-
ye Cumhuriyeti Vatandaşının bunu bilmesinde yarar 
vardır.  

Türkiye’ye karşı uygulanan bütün terör örgütlerinin 
altında dış güçlerin karanlık emelleri yatmaktadır. Dış 
güçler Türkiye Cumhuriyeti’nden istedikleri, toprak 
taleplerini, su taleplerini, ekonomik çıkar taleplerini, 
inanç, kültürel, tarihi istek ve taleplerini çeşitli terör 
örgütlerine eylemler yaptırarak sağlayacaklarını san-
maktadırlar. Oysaki terör yöntemi ile hiç bir millet veya 
bir devlet, başka bir milleti ve devleti alt ettiği şimdiye 
kadar varit olmamıştır. Tüm dünyada ve Türkiye’de 
terörün özelliklerini şöylece sıralayabiliriz: 

1- Terörle mücadelede, ülkenin tüm insanlarının 
ve siyasi kuruluşlarının ortak bir dille hareket et-
mesi önemlidir. Çeşitlilik terörü besler. 

2- Terör bir insanlık suçu olup hiçbir yerde terö-
rizmle bir yere varılamamıştır. 

3- Terörden, maddi ve manevi olarak daima çı-
kar sağlayanlar olmuş ve olacaktır da. Teröristin 
de bunu iyice bilmesi gereklidir. 
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4- Terör tüm dünyanın sorunudur. İnsanlığı ilgi-
lendiren bir olaydır. Bugün buraya, yarın şuraya 
sıçrar ve bulaşarak gider. 

5- Her terör olayında birilerinin mutlaka çıkarı 
vardır. Terörist kullanılmaktadır. Terörden çıkar 
sağlayanlar, hiçbir zaman hayır görmezler, eninde 
–sonunda, kendileri de teröre uğrarlar. 

6. Teröre, polisiye veya bir zabıta olayı olarak 
bakmamak gerekir. 

Terörizmin çözümünde ise, en iyi yol kısa vade-
de caydırıcı faktörleri esas alarak, uzun vadeli ola-
rak düşünmek, eğitim ve kültür faktörlerini esas 
almak, ekonomik faktörlerle de desteklemek ve 
sabırlı olmaktır. 

Terör yöntemi insanları acıya boğan, insanın 
duygularını hiçe sayan tüm insanlığa zarar veren, 
sonuçta da yarar sağlamayan bir olgudur.  
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ÖNSÖZ 

Bugün küreselleşme olgusu altında hızlı bir değişim 
ve gelişim gösteren dünyamızda en çok askeri, politik 
ve ekonomik olarak ve daha bir çok alanda yeni dü-
zenler yerini almaktadır. Türkiye’nin bu yeni düzen 
içindeki yeri ve önemi azımsanmayacak bir boyuttadır. 

Bugün Türkiye, Asya’dan Avrupa’ya, doğudan 
batıya, kuzeyden güneye bütün insanlarını eşit 
şekilde kucaklamakta ve Avrupa’yla Asya arasında 
bir köprü vazifesi görmektedir. Bu köprü kültür ve 
dostluk köprüsüdür. Türkiye, arkeolojik mirası 
doğrultusunda yer üstünde ve yer altında bir çok 
Anadolu’daki medeniyetlerin, kültürel açıdan tarihi 
mirasına ev sahipliği yapmakla kalmayıp, üç bü-
yük dinde de bahsi geçen olayların bu topraklarda 
yaşanmış olması nedeniyle dünya inancını da ba-
rındırmaktadır. Bu kültür ve dostluk köprüsünü, 
terörizm ve bölücülük gibi türlü oyunlarla yıkmak 
isteyenler, kardeşi kardeşe düşürmek isteyenler 
vardır. 

Türkiye, gerek komşu olduğu ülkelerle gerekse 
komşu olmadığı diğer tüm dünya ülkeleriyle her 
zaman dostluk ve barış içinde olmak istemiştir. 
Bugün Türkiye jeopolitik ve jeostratejik öneminin 
farkında olan bir ülkedir. Türkiye dünya barışı için 
üzerine düşen misyonu da tam anlamıyla yerine 
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getirmek istemektedir. Bunun için Türkiye AGİT 
üyesi olup, AB’ye girme süreci içindedir. 

Her şeyden önce bir dünya ülkesi olarak üzerin-
de yaşadığımız dünyanın kıymetini bilmeli ve kim-
seye zarardan başka bir şey getirmeyen kardeş 
düşmanlığı, terörizm, ben merkezcil politikalarla ve 
kötü niyet oyuncağı kimyasal silahlarla bu dünyayı 
kirletmemeye özen göstermeliyiz. 

Bugün Anadolu insanı dış mihraklı, kıskanç, kö-
tü emelleri olan, tezgah ve tuzaklara gelmemeli, 
her şeyin birlik ve beraberlikle olacağını unutma-
malıdır. Günümüzde Anadolu insanı tüm gezege-
nimizin hasretini çektiği huzur, refah, barış, gü-
venlik, sevgi, saygı, hoşgörü, fedakarlık, şefkat, 
merhamet, yardımlaşma, dayanışma, birlik ve be-
raberlik gibi insani hasletleri uygulamaya koyarak 
tüm dünyamıza örnek olmalıdır. 

Sayın okuyucularım, bu kitap içinde kendi bildi-
ğim ve değindiğim, kısa başlıklar halinde sizlere 
söylemeye çalıştığım konularda hatalarım olmuşsa 
da siz değerli okuyucular tarafından bağışlanaca-
ğını ummaktayım. 

Sevgilerimi ve Saygılarımı Sunarım. 

 

Prof. Dr. Mehmet KAYA  
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TÜRK-KÜRT KARDEŞLİĞİ 

Geçmişte Osmanlı’ya “Şark Meselesi” adı altında 
bazı şeyleri diretip, uygulayan dış güçler bugün de 
Kürt, Ermeni oyunlarını oynayarak Türkiye’yi bölmek, 
parçalamak ve tarihten silmek istemektedirler. Aslında 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu insanına hayat hakkı 
bile tanımayan ve onları sadece sömürü aracı olarak 
gören dünkü dış güçler, bugün daha başarılı bir beyin 
yıkama ve propaganda tekniği ile sömürülerini devam 
ettirmek istemektedirler. Geçmişte Osmanlı’ya uygu-
lanan teknik ve metotlar bugün de Türkiye’ye aynen 
oynanmaktadır. Bu gerçeği tüm Türk insanının iyice 
bilmesi gerekir. 

Büyük Atatürk’ün fikir babam dediği, büyük sosyo-
log Ziya Gökalp, 08 Ağustos 1922’de Diyarbakır’daki 
tespitlerini kendi kitabında şöylece anlatmıştır; “Diyar-
bakır’da yaptığım etnografik araştırmalarımda, Türkle-
rin ve Kürtlerin aynı soydan geldiklerini, göçebe Türk-
menlerin Kürtleştiğini, şehirlerde yaşayan Kürtlerin 
Türkleştiğini gördüm ve tespit ettim” diyen Ziya Gök-
lap, sosyolojik ve etnografik bir gerçeği vurgulamıştır. 
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En iyi çözüm, en iyi açılım, “Biz Birlikte Türkiye’yiz” 
“Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Devlet, Tek Millet” kav-
ramlarına hepimizin sahip çıkmasıdır. Ben şuyum, ben 
buyum beyanları Türkiye’miz de birliğimizi bozan şey-
lerdir. 

1922’de Diyarbakır Milletvekili Ziya Gökalp Misak-ı 
Milli’nin kabulü konuşmasında; “Türklerle, Kürtler müş-
terek din, tarih ve coğrafya nedeni ile hem maddi hem 
de manevi olarak birleşmişlerdir. Düşmanları da müş-
terektir. Birbirlerini sevmeleri hem dini hem de siyasi 
bir farizedir. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk 
değildir, Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değil-
dir” diyerek, gerçek birlikteliği psikososyolojik olarak 
savunmuştur ve şu bir gerçektir ki Türk, Kürt eşittir. 
Daha doğrusu tüm insanlar eşittir. 

Ben şuyum, ben buyum gibi ayrımcılığı hatırlatan 
kelime ve düşünceler demokrasilerde olmaması gere-
ken şeylerdir. 

Ülkemizin, Güneş sisteminde yerini alması ve ko-
runması için, AB standartlarına girerek veya girmeye-
rek kendimize göre kriterlerimizi belirleyerek AB stan-
dartlarını yakalamalıyız. Ortadoğu Devletlerinin siyasi 
etkilerine çok dikkat ederek esas enerjimizi, Türki-
ye’nin Birliğine ve İslam inancından alarak çağa uygun 
yeni fikirler üreterek, Dünyamızda her zaman olduğu 
gibi daimi olarak yerimizi koruyabiliriz. 

Günümüzde Doğu ve Güneydoğuda ve 81 vila-
yetimize dağılmış olan, vatandaşlarımıza ayni kö-
kenliliğimiz ve kardeşliğimiz anlatılmamış olsa da 
bizler anlatmalıyız, diye düşünüyorum. Referans-
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larımızda Osmanlı döneminde, Basra’da, Bağdat’ta 
ve Musul’da valilik yapan Kürt asıllı Sait Paşa Za-
de ve düşünceleri, Süleyman Nazif Bey, Ziya Gö-
kalp, Büyük Önder Atatürk ve diğer büyüklerimiz 
olmalıdır. 

Tüm vatandaşlarımız bilmeli ki PKK, sadece Türki-
ye’ye karşı kurulmuştur. Burada en fazla “görev” Kürt 
vatandaşlarımıza düşer. Ülkemizde 81 ile yayılmış 
olan tüm Kürt vatandaşlarımız ülkelerine sahip çıkan-
lar, vatanlarına sahip çıkanlar, bölücülüğe destek 
vermezler ve Türk-Kürt Kardeşliğine sahip çıkarlarsa, 
ülkemiz sükûnete erer, kendi işlerimize bakarız. 

Kuzey Irak, Misak-ı Milli esas alınarak, Türk-Kürt 
Kardeşliği ve Birlikteliği esas alınarak çözülürse 
daha da iyi olur. Türk-Kürt kardeştir, doğal mütte-
fiktir. Şiddet durdurulmalıdır. Şiddete harcanan 
enerji Türk-Kürt Birlikteliğine harcanmalıdır. 

Peygamberler şehri olan, 21 Sahabe-i Kiram’ın 
yattığı şehir olan, İslamlıkta, Mekke, Medine, Ku-
düs, Şam’dan sonra kutsallıkta 5’nci şehir olan 
Diyarbakır’dan Türk-Kürt Kardeşliğinin ve Birliği-
nin sesi tüm dünyaya yükselmelidir. 
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ANADOLU VE TÜRKLER 
AVRUPALI MI   DEĞİL Mİ 

Bugün hepimizin bildiği gibi, coğrafi özellikler içinde 
birleşen ve üzerinde yaşayan canlılarla da bütünleşe-
rek adlandırılan ve hakkında da tarih yazılarak tarif 
edilen bölgeler vardır. İşte bu bölgelerden biride “Av-
rasya” adı ile belirlenen bölgedir. Avrasya bölgesi coğ-
rafi olarak Avrupa, Anadolu, Hazar ve Urallardan Orta 
Asya’ya kadar uzanan bölge olarak bilinmektedir. İşte 
buruda görüyoruz ki, Anadolu, kütle olarak Avrupa ile 
birlikte olan bir coğrafyaya sahiptir. Yine hepimizin 
bildiği basit bir coğrafya bilgisi olarak da, Türkiye’nin 
Trakya kısmı zaten, Avrupa kısmı olarak bilinmektedir. 

Coğrafya olarak belirlenen Avrupa ve Anadolu 
küresel parçaları, üzerinde birçok millet yaşamış 
ve birçok medeniyetlerin de yaratıcısı olmuşlardır. 
İşte bu Avrupa + Anadolu = Avrasya denkleminin 
çözümünde Türklerin bu coğrafya üzerinde yok 
sayılamayacakları sonucu çıkmaktadır. 

İnsanlığın Dünya üzerindeki hareketleri incelendi-
ğinde Avrupalılar, Amerika’ya; Çinliler, Araplar, Acem-
ler, Ruslar ve Türkler de Avrupa’ya doğru hareket et-
mişler ve halende etmektedirler. Görüyoruz ki Türkle-
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rin sosyolojik, biyolojik ve ekonomik olarak batıya doğ-
ru hareket etmeleri evrensel bir kuram içinde olmuş-
tur. Türklerin insani ve beşeri olarak bir evrensellik 
içinde batıya doğru hareketleri ise Karadeniz’in kuze-
yinden ve güneyinden aynı zaman içinde olmuştur. 

Karadeniz’in kuzeyinden, Macarlar, İskit-Saka Türk-
leri (M.Ö. III. yy), Batı Hunlar (M.S. 374-469), Avar 
Türkleri (M.S. 576-796), Peçenek, Uz ve Onoğur Türk-
lerinin (M.S. IV-V yy) Avrupa’ya gelişleri ile Avrupa’nın 
Türklerle tanışıp, kaynaşmasının ilk temeli oluşmuştur. 
Yani Avrupa ile Türklerin tanışıp birlikteliği 2000 yılın-
dan fazla bir zamandır devam etmektedir. Karade-
niz’in kuzeyinden Avrupa’ya gelen, “Türk Kavimler 
Göçü” sonucu zamanın Cihan İmparatorluğu olan Bü-
yük Roma İmparatorluğu Batı ve Doğu diye ikiye ay-
rılmış, daha sonra da Batı Roma İmparatorluğu tarih 
sahnesinden silinerek, tarihe malolmuştur. Avrupa’ya 
olan “Türk Kavimler Göçü” sonucu, Avrupa’nın etnik 
yapısı da yeniden şekillenmiş, başta Germen kavimle-
ri ile Hunlar arasındaki kaynaşmalardan yeni yeni top-
luluklar ve devletler oluşmuştur. Bu bakımdan bugün-
kü Avrupa’nın Türklerle ilgili etnik temeli, işte bu Batı 
Hun Türklerinin (Macarlar-Hungary-Atilla’nın) Avru-
pa’ya gelişi ile atılmıştır diyebiliriz. 

Orta Asya’dan, batıya doğru olan “Türk Kavimleri 
Göçü” yukarıda da belirttiğimiz gibi Karadeniz ve Ha-
zar Denizlerinin Kuzeyinden ve Güneyinden olmak 
üzeri iki güzergah üzerinden olmuştur. Bu göç güzer-
gahının tarihi seyirleri de birbirinden çok farklı olmuş-
tur. Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa’ya ulaşan Türk-
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ler, Avrupa ile kaynaşmakta zorluk çekmiştir, hatta 
belirli bir direngenlikle de karşılaşmışlardır. Akıbette 
Avrupa’ya gelen Türklerle ve Avrupalılar karşılıklı ola-
rak Hıristiyanlık ve Avrupalılık kültürünü beraberce 
benimsemişlerdir. Böylece Avrupa’ya gelen Türkler, 
Avrupa’da birçok devlet kurmuşlar ama bu devletler 
uzun ömürlü olmamıştır. Bunun nedenini de kültür 
değişimi olarak gösterebiliriz. Fakat Karadeniz ve Ha-
zar Denizlerinin güneyinden batıya doğru olan “Türk 
Kavimler Göçü” sırasında, Türkler İslamlıkla karşıla-
şınca Ön Asya’da ve Anadolu’da kurulan bu Cihan 
Devletleri, daha sonra Avrupa’ya sefer yaptıklarında 
kendileri ile asırlar önce Karadeniz’in Kuzeyinden Av-
rupa’ya göç eden Türklerden eser dahi bulamamışlar 
ve hatta inanç ve kültürlerinin değişmesi sonucu Av-
rupalı ve Anadolulu farklı devletler olarak birbirleri ile 
savaş meydanlarında karşı karşıya da gelmişlerdir. 

Türklerin bu hareketleri Avrupa’da ve Anadolu’da 
eş zamanlı sosyal ve idari yönlerden yeni yapılanma-
lara sebep olmuştur. Bu insani ve beşeri yapılanmalar 
içinde, Avrupa’da Batı Hunlarla, Büyük Roma İmpara-
torluğu arasında olan kültürel, sosyal ve askeri alan-
lardaki mücadele sonunda Batı Hunları Atilla’nın ön-
derliğinde Büyük Roma İmparatorluğunun yıkılmasına 
neden olmuşlardır. Bu olay sonucunda ise Avrupa’da 
büyük bir Türk Devleti kurularak Avrupalılarla Türklerin 
kaynaşmasının sonucu olarak, Orta Avrupa’da, Bal-
kanlarda Türk Avrupa Kültür kaynaşmasının belgeleri 
açıkça ortadadır. Karadeniz’in kuzeyinden batıya doğ-
ru IV. ve V. Asırlarda göç eden Hun (Macarlar), Avar, 
Peçenek ve Onoğur Türkleri zamanımızdan 14-15 asır 
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önce balkanlarda boş yerlere yerleşmişler ve daha 
sonra oradaki yaşayan ve kendilerinden önce gelen-
lerle kaynaşarak Türk-Avrupa kültürü kaynaşması so-
nucu, zamanımıza kadar yaşayan devletleri kurmuş-
lardır. 

Bu kültür kaynaşması sonucunda, Dünya Medeni-
yetler silsilesinde Anadolu ve Avrupa Medeniyetleri 
daima birbirini tamamlayarak, birbirine etkilemişlerdir. 
Hatta Avrupa, Anadolu’dan Astronomiyi, Geometriyi 
ve Biyolojik Bilimleri öğrenerek bugünkü Avrupa Me-
deniyetinin oluşmasını sağlamıştır da diyebiliriz. 

Ancak, bugün birçok Avrupalıyım diyen, Avrupalı-
lardan önce Avrupa’ya varan, Avrupalı olan, Avrupalı 
Türkler kültür saldırılarına uğramış, gerçek benliklerini 
de böylece büyük ölçüde kaybetmişlerdir. Şimdi bu 
gelinen noktada bizlere düşen ve yapılacak olan şey-
ler vardır. Bunların başında tarihin gizli sayfalarındaki 
bu tarihi gerçek ve olaylar bilimsel olarak Avrupalılara 
ve insanlığa anlatmaktır. 

Bir doğa dengesi olarak Türklerin batıya doğru göç-
lerinde Avrupa’ya giden Türklerin yanı sıra eşzamanlı 
olarak Anadolu’ya gelen Türklerde Anadolu’daki in-
sanlarla kaynaşarak Anadolu’da birçok devletler ve 
medeniyetler kurmuşlardır. Gerek Avrupa’da ve ge-
rekse de Anadolu’da birçok medeniyetler kuran Türk 
Devletleri hep bir sonraki, bir öncekini tarih sahnesin-
de silerek bir yenisini kurmuşlardır. Bu olaylarda tarihi 
bir kader çizgisi içinde olmuştur. 

Burada görüyoruz ki, Avrupa + Anadolu=Avrasya 
denkleminin çözümünün sonucunda, Türkiye or-
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taya çıkmaktadır. Buradan anlaşılıyor ki, Türkler 
ve Türkiye Avrupa’nın geçmişte olduğu gibi coğra-
fi ve tarihi olarak bir parçasıdır. Bunu görmemez-
likten gelmek, inkar etmek coğrafi ve tarihi gerçek-
leri kabullenmemek demektir. 

Bugün Avrupa Birliğinin temel düşünce sis-
temleri içinde asırlar önce Fransa, Almanya ve 
Osmanlılar arasındaki gümrük ve ticaret anlaşma-
ları Avrupa + Anadolu Birliğinin temelleri olarak 
kabul edilmelidir. 400-500 yıl önce Fransa Kralı 
François, Alman İmparatoru Şarlken ve Osmanlı 
Padişahı Kanuni Sultan Süleyman arasındaki tica-
ri, ekonomik, askeri, yazışma ve dayanışmaları, 
Avrupa ve Anadolu beraberliğinin tarihi bir belgesi 
ve vesikası olarak da, bugün kabul görmesi gere-
ken bir olgudur. Almanya’da Bismark’ın 38 küçük 
devletten Alman Birliğini kurması, Ferdinand’ın 7 
küçük devletten İtalya Birliğini kurması, daha son-
raki yıllarda Almanya, Fransa ve İtalya’da gelişen 
sosyal ekonomik ve askeri oluşumların aynı şekilde 
Osmanlılardaki Avrupalılaşma hareketleri, Anadolu 
ve Avrupa birlikteliğinin bir göstergesidir, diyebili-
riz. I. ve II. Dünya Savaşlarında da Avrupalılar ve 
Türkler bazen yandaş, bazen karşıt gruplar olarak, 
aynı denklemin bilinen ve bilinmeyenleri olarak 
savaş ve tarih sahnelerinde beraber olmuşlardır. 

Yukarıda genel anlamda Anadolu ve Türklerin, Av-
rupa ile olan coğrafi ve tarihi münasebetlerini bir kro-
noloji içinde hatırlatmış bulunuyoruz. Ancak bugün 
neredeyiz ve nereye geldik, bundan sonra ne yapaca-
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ğız gibi durumları da elimizdeki, verilere göre şahsım 
adına yorumlamak istiyorum. 

Avrupalılar, birbirleri ile 14-15 asırdan itibaren Av-
rupa’nın dışındaki kıtalara ulaşarak, oralarda yerleş-
mek ekonomik ve kültürel çıkar ve üstünlükler sağla-
ma yarışına başlamışlardır. Buradaki esas amaçları, 
küçük ve imkanları sınırlı olan Avrupa kıtasının dışın-
daki kara ve deniz parçalarında daha fazla ekonomik 
çıkar sağlamak ve kültürlerini oralara yaymaktı. Belirli 
zaman içinde bu isteklerini de büyük ölçüde gerçek-
leştirmişlerdir. Avrupalılar bu çalışmalarını yaparken 
de birbirleri ile uğraşmayı ve hatta bezen birbirleri ile 
de savaşmayı da ihmal etmemişlerdir. 

Avrupalıların birbirleri ile uğraşma ve çatışmalarının 
temelinde ise, Avrupa’ya tek başına hakim olma, dün-
yaya tek başına yayılma fikirleri esas teşkil etmiştir. 
Bu düşünce Avrupalılara Roma İmparatorluğundan 
kalmış da diyebiliriz. 

Fransa’da Napolyon’un, Almanya’da Şarlken ve 
daha sonra Hitler’in, İtalya’da Mussoloni’nin, Bun-
lardan daha önce Vatikan’ın düşünceleri hep Av-
rupa’yı bir elde toplamak tek Avrupa yapma, ha-
kim olma, üstün olma düşünceleri hepimizin tarihi 
bilgilerinde mevcuttur. Yukarıda adları geçen bu-
gün tarihe mal olmuş tarihi Avrupalı devlet büyük-
leri, Avrupa Birliğini kurabilmişler midir. Hepimizin 
bildiği gibi hayır, beklenen Avrupa Birliğini kura-
mamışlardır. Burada esas olan Avrupa Birliğinden 
önce, Avrupalı milletlerin birbirleri ile olan üstün-
lük mücadeleleri ön planda tutulmuştur. 
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Bugün de Avrupa Birliği içinde yer aldığını, gerçek 
Avrupa Birliğini savunan bir Alman’ı, bir Fransız’ı, bir 
İtalyan’ı bir Belçika’lıyı düşünmek zor olsa gerektir. 
Neden dersek, hiçbir Fransız, hiçbir Alman Fransızlı-
ğını, Almanlığını bırakıp unutup da, dili ile, parası ile 
sınırları ile, kültürü ile yeni bir oluşumu canı gönülden 
desteklemez diye düşünüyorum. Çünkü Fransızlar, 
Almanlar ve diğer bazı Avrupalı devletler, geçmişte 
tek başına Avrupa’nın sahibi olmak için Avrupa’da 
birbirleri ile kıyasıya savaşmışlardır. Avrupa’nın ve 
hatta dünyanın sahibi olacağım diyen Avrupalı bazı 
devlet adamları zaman zaman tüm Avrupa’yı ve ba-
zen de tüm dünyayı savaşlara sürülmüşlerdir. Geç-
mişte böyle iddiacı ve hakim olma düşüncesine sahip 
olan Avrupalıların, bugün paylaşımcı bir yaklaşımla 
orta bir yerde, Avrupa Birliği çatısı altında toplanmaları 
fazla iyimserlik olacaktı, diye bir düşünceyi insanın 
aklına ister istemez getirmektedir. Temenni edilir ki, 
Avrupalılık düşüncesi, Avrupalı olan milletlerin tarihin-
deki benlik ve üstünlük düşüncelerinin önünde olsun. 
Ancak, bazı Avrupa ülkelerinde yapılan Avrupa Birliği 
için yapılan Referandumlarında da istenen tasvipkar 
durumlarda ortaya çıkmamıştır. Bu da herkesin bilgisi 
dahilindedir. 

Avrupa tarihte hep tek olma, güçlü olma fikrini 
taşımış, ancak ulusçuluk düşünceleri buna engel 
olmuştur diyebiliriz. Ancak günümüzde Avrupa 
Birliği düşüncesi nereye gelmiştir dersek, Avru-
pa’nın tek olma isteğini de cevaplamış olabiliriz. 
Avrupa’nın Birlik olup üstün olma fikirleri şu şe-
kilde doğmuştur diyebiliriz. 
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Avrupa Ortaçağdan bu yana Birlik olma fikrini taşı-
mış ancak ulusçuluk ve dini inanış farklılıkları bunu 
önlemiştir yorumunu yapabiliriz. Gelecekte de Avrupa 
Birliği için en önemli ve en etkin olumlu ve olumsuz 
yönde etkileyecek ve Avrupa Birliğinin kaderini tayin 
edecek unsurlar da Avrupa’daki ulusçuluk ve dini ina-
nış farklılıkları ortaya çıkabilir kanısındayım. Bugün, 
temenni ederiz ki, Avrupa Birliği, Türkiye’yi de arasına 
alarak, yeni bir boyutta insanlığın hizmetinde gelişir. 

Avrupa I. Dünya Savaşında İttifak ve İtilaf devletleri 
oluşturarak kendi kendi ile savaşmıştır. Burada yeni-
lende top yekûn Avrupa olmuştur. I. Dünya Savaşı 
sonucunda yenilen Avrupa’nın üstünde yeni bir güç 
olarak Amerika Birleşik Devletleri doğmuştu. ABD ar-
tık sahnededir. Avrupa’yı da koruyan ve kollayan bir 
duruma gelmiştir. Burada bir şeyi belirtmek gerekir ki; 
o da Avrupa’da ulusçuluk yine öndedir. Hitler ve Mus-
soloni gibi Avrupalı liderler ortaya çıkmıştır. Bunlarda 
iddialı kişilerdir ve tek başına Avrupa’ya hakim olma 
iddiasındadırlar. Paylaşımcı Avrupa Birliği düşüncesi 
bu dönemde hemen hemen yoktur. 

II. Dünya Savaşında Avrupa yine kendi kendi ile 
savaşmıştır. Yenilen tüm Avrupa olmuştur. Hitler, 
tüm Avrupa’yı kısa sürede istila etmiştir. Ulusçu-
luk yine Avrupa Birliğini önlemiş, ABD Avrupa’yı 
koruyan ve kollayan duruma getirilmiştir. Bu arada 
Komünist Blok Avrupa’da bir hayli ilerlemiştir. 
Romanya, Bulgaristan, Çekoslovakya, Yugoslav-
ya, Macaristan, Arnavutluk gibi birçok Avrupa dev-
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letleri Komünist Blokun içine dahil olmuşlardır. 
Böylece Avrupa yine kendi kendini yenmiştir. 

Avrupa II. Dünya Savaşı sonucu yani 1945’den 
sonra kendi içinde doğu ve batı blokları arasında ya-
şamaya çalışmıştır. Avrupa 1945-2000 yılları arasında 
kendi içinde ve dışında ekonomik ve siyasi mücadele 
vermiş, bu ikilemden kurtulmak için de yine Avrupa 
Birliği fikrine sahip çıkmaya başlamıştır. 1950’lerin 
sonu, 1960’larnı başında bu fikrin temeli iyece atılmış, 
Türkiye’de bu fikre iştirak etmiştir. Halen mücadelesini 
de vermektedir. Yani gördüğümüz gibi, Avrupa Birliği 
eskiden beri istenen fakat ulaşılamayan bir olgudur. 

Avrupa 1945-2000 yılları arasındaki siyasi, ekono-
mik ve teknolojik mücadelelerinde de yenilmiştir. ABD 
bu zaman içinde süper güç olarak vardır ve de Avru-
pa’nın, ekonomik ve siyasi açılarından koruyucusu ve 
kollayıcısıdır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği 
(SSCB) ise; O dönemde, Avrupa’nın yarısını kendi 
peyki haline getirmiş, doktrin ve siyasi anlamda, hatta 
ekonomik alanlarda Avrupa’yı sürekli tehdit etmekte-
dir. Şu anda SSCB dağılmış, Yeni Rusya Federasyo-
nu kurulmuştur. Fakat Yeni Rusya Federasyonu Avru-
pa için aynı durumda mıdır değil midir? Onu da önü-
müzdeki zaman gösterecektir. Yine 1945-2000 yılları 
arasında Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya gibi bazı di-
ğer Asya devletleri ise Avrupa için, Dünyada ekono-
mik ve siyasi anlamlarda rakip durumuna gelmişlerdir. 

Sonuç olarak Avrupa ekonomik, siyasi, askeri 
ve kültürel açılardan ABD, Rusya Federasyonu, 
Çin Halk Cumhuriyeti ve Japonya gibi Asya ülkele-
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rinin yani üç-dört merkezin ortasında ve hatta kıs-
kacında kalmıştır. Bu kıskaçtan çıkmak için Avru-
pa yine, Avrupa Birliği kavramına sarılmıştır. Te-
menni edilir ki Avrupa, her defasında kendi kendi-
ni yenerek Avrupa Birliğinden uzaklaştırılmış du-
rumundan kurtularak, bu sefer paylaşımcı Avrupa 
Birliğini kurabilsin. Böylece de Avrupa Birliği di-
ğer dünya güç odaklarına karşı oluşmuş ve başarı-
lı olmuş olsun. 

Gelinen bu noktada Türkiye nerede ve nereye doğ-
rudur. Bu durum ülkemiz için ve hepimiz için önemli-
dir. Kitapçığın başında Anadolu (Türkiye) ve Türklerin 
coğrafi ve tarihi olarak yüzlerce ve binlerce yıldan bu 
yana Avrupalı olduklarını kaynaklara dayanarak yo-
rumladık. Coğrafi ve Tarihi olarak Türkiye ve Türkler 
Avrupa’nın bir parçası olduğu bilinen bir gerçektir. An-
cak Avrupa Birliğinin şu anki durumunda ve ileri ki du-
rumunda Türkiye’nin Avrupa Birliğine geçişi Türkiye’ye 
ve Avrupa’ya ne sağlar ne sağlamaz onu da bir Türk 
vatandaşı olarak söylemenin yerinde olacağına inan-
maktayım. 

Burada belirtmek isterim ki, Anadolu medeniye-
tinin ve kültürünün, Avrupa ile teması mevcuttur. 
Ancak bazı farklılıkları da mevcuttur. Bu farklılıkla-
rın başında inanç farklılığı gelmektedir. Bu inanç 
farklılığından dolayı, tarihte medeniyetler savaşları 
olmuştu. Bu savaşlar, kültürel anlamda olduğu 
gibi harp meydanlarında da olmuştur. Harp mey-
danlarında olan savaşlardan, kültür alanında olan 
savaşlar daha uzun ömürlü olmuşlardır. Kitapçığın 
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başında da belirttiğim gibi, Avrupa’ya, asırlar önce 
gelen İskit, Saka, Hun (Macar), Peçenek, Onoğur 
Türk Boyları Avrupa Kültürü içinde silinip gitmiş-
lerdir. 

Buna karşılık, Anadolu ve Önasya’da yerleşen 
Türkler, İslamlıkla birleşerek kendi kültür ve Devletle-
rini kurarak yaşamalarına halen devam etmektedirler. 
Burada belirtmek istediğim şey şudur ki Türkiye’nin 
Avrupa ile bileşmesinde bir medeniyetler ve kültürler 
alışverişi olacaktır. Ancak ne olacak, onu şimdiden 
söylemek ve kestirmek zordur. Bugün, Türkiye’nin de 
çok kutuplu bir dünyaya bakış açısından, Avrupa Birli-
ğine girmesinin de yararları çok olacaktır. Burada Av-
rupa ve Türkiye’nin birbirine çok ihtiyacı olacağı ger-
çektir. Çünkü tarih ve coğrafya bunu işaret etmektedir. 

Burada Avrupa açısından bakıldığında, Avrupa ve 
Avrupalıların tutumundan ister istemez şu sorular ak-
lımıza gelmektedir. Gümrük Birliği Anlaşması ile Avru-
pa Türkiye’den alacağını almış mıdır. Türkiye’nin Av-
rupa Birliğine alınması ile işgücü dolaşımı ile milyon-
larca işsiz Türkiye’den Avrupa’ya geçerse, Avrupa bu 
durumda ne yapacaktır, sorusu Avrupalılarca halen 
açıkça cevaplanmış değildir. Madem ki coğrafi ve tari-
hi birliktelik var, bazı şeylerin eninde sonunda olacağı 
da gerçektir. Yani burada, kimin ne kadar kazanacağı, 
kimin ne kadar kaybedeceği önemlidir. Burada birlikte-
likten, hem Avrupa’nın hem de Türkiye’nin beraberce 
kazanacağı aşikardır; ancak kültürel ve medeniyetler 
asimilasyonu ve çatışması olmazsa. Kesin bir yorum 
yapmak gerekirse, bugün Türkiye’nin Avrupa Birliğine 
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tam üye olması durumunda da kazanan Türkiye ola-
caktır. Avrupa’nın diretmesi de işte bundandır. 

Burada diğer bir yönde, eğer Avrupa Birliği Türki-
ye’yi içine alırsa işsizlik artacak, gelir düzeyi azalacak, 
Türkler yönetime gelecek, bunu Avrupa ister mi, tabii 
bu durumda istemez. Ancak Avrupa’nın da Türkiye’ye 
ihtiyacı olduğu bir gerçektir. Zamanı gelince her şey 
olacaktır. 

Burada dikkat edilecek şeylerden en önemlisi de, 
Kopenhag Kriterleri çerçevesinde Avrupa Birliğinin, 
Türkiye’nin içişlerine karışması meselesidir. Kopenhag 
Kriterlerini Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere kabul 
etmemişlerdir. Hepsi de rezerv koymuşlardır. Ancak 
Türkiye’den Kopenhag Kriterlerinin kabulü istenmek-
tedir. 

Sonuç olarak Türkiye, Avrupa Birliğine girmeyi, 
yaptığı Gümrük Birliği Anlaşmasını iyice enine bo-
yuna değerlendirmelidir. Yine Türkiye medeniyet-
ler yorumlaması, tam bağımsızlık, millet egemenli-
ği, ulus devlet ilkeleri, Atatürk ve Cumhuriyet İlke-
leri, Milli Savunma, inanç farklılıkları kavramlarının 
Avrupa Birliği içinde nasıl olacağı ve ticari olarak 
da, Gümrük Birliği ve Asya Kaplanları ile de ticare-
timizin ne olacağı durumları iyice düşünülmelidir. 
Geciktik gecikmeye, bunları iyice irdeleyerek karar 
vermemizin yerinde olacağını düşünmekteyim. 
Temenni ederiz ki, Avrupa Birliği, Türkiye ile birlik-
te yoluna devam etsin. 
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AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ 
TEŞKİLATI (AGİT) 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), soğuk 
savaşın nispi bir yumuşama dönemine girdiği 
1970’lerde doğu ve batı blokları arasında iletişimi ge-
liştirmek ve sürdürmek için oluşturulmuş bir teşkilattır. 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) üyesi 
olan 54 ülkenin parlamenterler seviyesindeki toplantıla-
rı yılda birkaç kez olmak üzere, eğitim seminerleri, kon-
feranslar ve tavsiye kararları olmak şeklinde yapılmak-
tadır. Avrupa Güvenlik Birliği Teşkilatı (AGİT) çeşitli 
ülkelerde oluşan tüm sorunlara demokrasi, insan hakla-
rı, çevre hukuku üstünlüğü kavramları içinde çözüm 
aramaktadır. 

AGİT’İN İLKE VE AMAÇLARI 

AGİT üyeleri, 1975’te imzaladıkları “Helsinki Nihai 
Senedinde” kendi aralarındaki ilişkileri 10 temel pren-
sibe bağlamışlardır. Bu prensipler; 

1- Eşitlik prensibi, 

2- Güç kullanmaktan kaçınma prensibi, 

3- Sınırların ihlal edilmemesi prensibi, 

4- Toprak bütünlüğü prensibi, 
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5- Anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülme pren-
sibi, 

6- İnsan Haklarına saygı prensibi, 

7- Devletler arası iş birliği prensibi, 

8- Temel özgürlüklere saygı prensibi, 

9- Uluslar arası hukuka uyma prensibi, 

10- İç işlere karışmama prensibidir. 

AGİT, görüldüğü gibi bu 10 prensiple evrensel ve 
uluslar arası boyutlarda çalışmaktadır. AGİT’in 10 
prensibi iddialı hedefler olmasına rağmen, AGİT ve 
çalışmaları üyeler arasında oluşan, sorun ve gerginlik-
lerin çözülme ve azalmasında küçümsenmeyecek de-
recede katkılar sağlamıştır. 

AGİT KARARLARININ ÖZELLİKLERİ 

1- AGİT Kararları, devletler üstü bir nitelik taşımaz. 

2- AGİT Kararları, yasal bağlayıcı özellik taşımaz. 

3- AGİT Kararları, siyasi yönden bağlayıcı özellikler 
taşır. 

4- AGİT Kararları, ilke açısından bağlayıcılık taşır. 

5- AGİT Kararları, özellikle insan hakları, demokrasi 
ve hukuk içerikli karar özelliği taşır. 
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AGİT’İN ÇALIŞMALARINDA ÖNCELİK 
VERİLEN BAZI KONULAR 

1- AGİT Bölge ve Ülkelerinde Güven ve Güvenlik 
Artırıcı Önlemler 

Bugün dünyamızı da tam anlamı ile insan değerleri 
bakımından homojen olan bir ülke yoktur. Bütün ülke-
lerin insan yapıları incelendiğinde, aynı ülkenin insan-
ları arasında dil farkları lehçe olarak, yazı ve konuşma 
olarak hemen fark ederiz. Yine din bakımından, mez-
hep bakımından, yaşam, giyim, boy, kilo, renk daha 
sayamadığımız birçok özellikler bakımından insanlar 
arasındaki farklılıkları hemen görürüz. İyice incelendi-
ğinde aynı ülkenin insanları arasındaki gördüğümüz 
bu farklılıkları huy, alışkanlıklar, idealler, istekler ba-
kımından da hemen fark ederiz. 

Görüyoruz ki; farklılıklar sayamayacağımız kadar 
çoktur, demek ki, farklılıklar doğal olarak var olan bir 
olgudur. Bunu herkesin kabul etmesi gerekiyor. Bu 
düşüncemizi pekiştirmek için de, kendi kendimize 
dünya ülkelerini düşündüğümüz zaman da düşüncele-
rimizi bu ülkelerde hemen görürüz. 

Şöyle ki, Rusya Federasyonunda 120’ye yakın et-
nik grup olduğunu, yine yüzlerce değişik lehçelerin 
konuşulduğunu, Amerika Birleşik Devletlerinde ise 
onlarca dil ve lehçenin konuşulduğunu siyah-beyaz 
farklılığını, güney-kuzey nüanslarını, Fransa, İtalya, 
Almanya, İspanya, İngiltere, Çin Halk Cumhuriyeti, 
Etiyopya, İran, Türkiye, Yunanistan ve diğer hatırlaya-
bildiğimiz herhangi bir ülkede insanlar arasındaki dil, 
din, düşünce, coğrafya farklılığını hemen görürüz. Bu 
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dünya ülkeleri, kendi içinde farklılık gösteren vatan-
daşlarının istekleri ölçüsünde az çok sorunlara sahip 
ve halledilmesi gereken durumlarla karşı karşıyadır. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bugün dünyamızda 
bu sorunlardan tamamen arınmış homojen bir ülkeyi 
de hiç birimiz düşünemeyiz. Bildiğimiz gibi, bugün 
dünyamızda bir ülke, diğer bir ülkeyi rahatsız etmek 
istiyorsa, bazı isteklerini komşu ülkelerden talep edi-
yorsa veya kıskanıyorsa, çoğunlukla işte bu etnik-
azınlık durumunu kullanma metodunu seçmektedir. 
Çünkü bu metot en ucuz ve en etkili metottur da on-
dan. Bu metodu da dünya ülkeleri fakir olsun, zengin 
olsun güçlü olsun, güçsüz olsun, birbirine karşı kul-
lanmayan ülkede yoktur. Ama bu metot artık kimseyi 
rahatsız etmez, fikri günümüzde hakim olmaya baş-
lamıştır. Artık dünya insanları gelişen globalleşme 
doğrultusunda daha yardım sever, daha hoşgörülü ve 
daha paylaşımcı olmaya doğru yönelmeye başlamış-
lardır. 

İşte burada tüm insanların ve ülkelerin daha hoşgö-
rülü ve daha paylaşımcı olmalarına yardım edecek ve 
bu evrimi hızlandıracak unsurları da söylemek yerinde 
olacaktır. 

Bir ülke içindeki bu yardım unsurlarını, farklı grup 
ve insanlar arasındaki güven ve güvenlik artırıcı ön-
lemleri şöylece sıralayabiliriz; 

1- Her ülkenin kendi iç hukuk düzeninin sağlam, et-
kin olması ve ülke insanlarına hukuksal eşitlik prensi-
binden eşit olarak yararlandırması, 
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2- Her ülkenin, insanlarının tamamının demokratik 
kurallar içinde o ülkenin parlamentosunda temsil edil-
mesi ve parlamentonun en etkin siyasi güç olması ve 
kendi ülkesinin çıkarlarına siyasi çözümler üretmesi-
dir. Ülke ile ilgili bütün konuların açıkça Parlamentoda 
tartışılması. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu 
da bunu yapmaktadır. 

3- Dünya ve bölge ülkelerinin birbirine saygılı olma-
sı prensibi de önemli bir unsurdur. Yine bu bağlamda, 
aynı ülkelerin birbirine karşı azınlık faktörünü kullana-
rak birbirinin iç işlerine karışma ve üstünlük sağlama 
fikirlerinden vazgeçilmesinin de azınlıklara güven ve 
güvenlik artırıcı önlemler arasında sayabiliriz. 

4- Dünya devletlerinin gelişme ve kalkınmasında 
insan hakları ve demokrasi yapılarının olumlu yönde 
katkısının olabileceği ülkeler arasındaki barış ve diya-
logların gelişmesindeki rolünü unutmamak gerekir. 
Burada kışkırtıcı değil barışçıl düşünülmesi, demokra-
sinin büyük bir kıymet ve variyet olduğunun, demokra-
sinin ülkeler arasında barışın teminatı olabileceğinin 
değerlendirilmesinin önemini herkes bilmelidir. 

5- Yukarıda saydığımız unsurlar dışında, Dünya ve 
bölge ülkeleri arasında herhangi bir yerde, herhangi 
bir nedenle bir AGİT üyesi ülkede sorun, çıkartılmışsa 
veya oluşmuşsa, bu sorunun çözülmesinde de Avrupa 
Güvenlik Birliği Teşkilatının (AGİT-OSCE) ülkelerin iç 
hukukunu, o ülkenin egemenlik hakkını, uluslar arası 
hukuku, dünya barışını, haklıyı-haksızı, masum ve 
mağdur olanı veya bu ülkenin sorununun insanlık için 
değil de kendi çıkarları için mi yaptığını göz önüne 
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alarak müdahale etmesi gerekmektedir. Bu durumlar-
da hakkaniyet ölçülerinde davranmak kaydı ile AGİT’i 
bir teminat olarak da görmek mümkündür. 

2- AGİT Bölge ve Ülkelerinde Basın ve İfade 

Hepimizin bildiği gibi insanlar prehistorik dönemden 
bu yana çağlar boyunca istediğini yazma ve ifade et-
me mücadelesi vererek gelmişlerdir. Hatta istediğini 
yazma ve ifade etme mücadelesi, diğer mücadeleler-
den ve daha önce başlamış, bir uğraşı olarak günü-
müze kadar devam etmiştir. Öyle görülüyor ki bunan 
sonrada devam edecektir. Basın-Yayın, fikir ve dü-
şünce, istediğini yazma ve ifade etme kavramları iki 
tarafı keskin bir kılıç gibidir. Öyle bir kılıç ki iki tarafı da 
çok çok keskindir, hemen herhangi bir yeri veya bir 
tarafı kesebilir. Bu çok keskin kılıç, istediğini yazma ve 
ifade etme olmadan da olmaz. Çünkü, insan düşün-
meden fikir oluşturmadan ve düşündüğünü ifade et-
meden yapamaz. Nasıl mı dersiniz, elektriği, treni, 
uçağı, uzayı keşfeden düşünürler, düşüncelerini ve 
fikirlerini açıklayıp uygulamaya koyması bu teknik im-
kanlar, insanlığın hizmetine sunulabilir miydi? Yine 
sosyal olayları inceleyen sosyologlar, filozoflar, felse-
feciler, fikir ve düşüncelerini açıkça yazmayıp, yayın 
haline getirmeselerdi, bugünkü sosyal olayların izahatı 
nasıl yapılabilirdi, herhalde yapılamazdı. 

İnsanlar düşünen ve düşündüğünde basın ve yayın 
yapan fertler ve topluluklardır. İnsanlar fikir ve düşünce-
lerini söyler ve yazarken dürüstlük prensibine, açık bilgi 
yayın ve değişimine göre yapmaları toplumun ve tüm 
insanlığın lehine olan şeydir. Ancak fikir, düşünce, iste-
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diğini yazma ve ifade etme yapılırken, toplumu karıştı-
rıcı, birlik ve beraberliğini yıkıcı şekilde yapılmamalıdır. 
Fikir-düşünce, istediğini yazma ve ifade etme kavram-
ları kullanılırken tüm insanları, gelecek nesilleri, komşu-
larımızı düşünerek, nereden başlayacağımızı, nerede 
bitireceğimizi de bilmemiz gerekir. Fikir ve düşüncele-
rimizi ifade ederken, insanlar arasında yol gösterici bir-
lik ve beraberliği, hoşgörüyü içine alacak şekilde ev-
rensel bir mesaj şeklinde ifade etmeliyiz. Öyle ki şahıs-
ları karalayan, kurum ve sistemleri insanların aleyhine 
de olsa kötüleyen bir basın ve ifade şekli makbul bir 
davranış olmasa gerekir. Basın ve ifade hakkını kulla-
nan düşünür, tüm insanlığı bir bütün olarak ele alarak, 
ifadesinde eğitsel, yol gösterici, sorunlara çözüm göste-
ren, toplumsal sevgi ve saygıyı, birlik ve beraberliği 
ifade eden mesajlar vermelidir. İşte bu mesajların dı-
şındaki mesaj ve ifadeler, bence AGİT kural ve taah-
hütlerinin dışında olup basın özgürlüğüne ilişkin insanı 
boyutu az olan, hatta hatta hiç olmayan, evrensellik ve 
içerikten uzak ifadelerdir. 

Biraz önce ifade ettiğimiz gibi, Türkiye Cumhuriyeti; 
basın çeşitliliğini bir zenginlik olarak kabul eden Cum-
huriyet felsefesinin ürünü olan anayasalarımız, herke-
sin hukuk önünde eşitliliğini inanç, düşünce, basın ve 
ifade hürriyetlerini kullanırken Cumhuriyet kanunlarını 
hiçe sayarak, fikir değişim ve iletişimin yapılamayaca-
ğının herkes tarafından bilinmesinde yarar vardır. Fikir 
basın ve ifade kullanımları, ülke insanlarımızın ileride 
ulaşacağı eğitim, kültür ve ekonomik boyutların ulaşa-
cağı hedefler doğrultusunda daha da düzeleceğine, 
çok çok daha iyi bir seviyeye geleceğine inanmaktayız. 
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3- AGİT Bölge ve Ülkelerinde ilişkilerin 
Güçlendirilmesi 

Bugün dünyamızda hepimiz kabul ediyoruz ki dil, 
din, kültür, tarih ve coğrafya ve ekonomik bakımlardan 
tam olarak bir homojenite gösteren ülke yoktur. il ba-
kımından homojenite sağlanamaz, dil, in bakımından 
homojenite sağlansa bu seferde renkler veya ekono-
mik gelişme ve dağılımları bakımından karşımıza bir 
heterojenite durumu çıkabilmektedir. Görülüyor ki yer 
yüzünde daima bir heterojenite olayı mevcuttur. Misal 
olarak, aşağı yukarı 10 bölgeden oluşan bir ülke dü-
şünelim. Bahsi geçen ülkenin bazı bölgelerinin denize 
açıldığını, limanlara sahip olduğunu, geniş ovalara ve 
nehirlere sahip olduğunu düşünelim. Aynı ülkenin bazı 
bölgeleri ise ekonomik yatırımları hiç uygun olmaya-
cak, yatırım yapılmaya kalkılsa bile çok pahalıya mal 
olacak bölgelerdir. Tabii haliyle bu bölgelerde yaşayan 
insanlarında gelir dağılımı, üretkenliği, iş bulma im-
kanları da farklı farklı olacaktır. Çünkü bu farklılık do-
ğa tarafından önceden belirlenmiş olduğundan o böl-
genin insanlarının da bu konuda yapacakları şeylerde 
sınırlanmış durumdadır. 

Bu coğrafik misale göre ise her ülkede böyle du-
rumlar mevcuttur. Böylece ülkelerin ve bölgelerin do-
ğuştan olan bu ekonomik imkan ve şans durumlarını 
orada yaşayanlara göre yorumlamak oldukça yetersiz 
ve anlamsız olacaktır. Doğuştan ekonomik imkanları 
az olan bölge insanını, orada yaşayanlara farklılık ne-
deni ile fakir olduğunu söylemek, doğal koşullar nede-
ni ile ekonomik yatırımların yapılmadığını veya daha 
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sınırlı ekonomik yatırım yapılabildiğini söylemek yeri-
ne, orada yaşayanlardan dolayı yatırım yapılmadığını 
söylemek insanları kandırmaktır, diyebiliriz. İşte buna 
benzer gerçekleri saptırmak bugün dünyamızın birçok 
yerinde yapılmaktadır. 

Şunu unutmamak gerekir ki, Dünyamız her ülkesini 
en elverişsiz yerlerinde bile ucuz veya pahalı, bazı 
yatırımların yapılabileceğini unutmamak gerekir. Bu 
durumun değerlendirilmesi ve verimliliği ise bölge in-
sanının bilgi, beceri, eğitim ve kültür durumları ile de 
orantılı ve bağlantılıdır. Demek ki bölgelerin ekonomik 
durumları, ekonomik farklılıkları, orada yaşayan insan 
yapısından daha çok, bölgenin coğrafi yapısına ve 
bölgede yaşayan insanların eğitim, kültür, çalışkanlık 
gibi özelliklerine bağlıdır. Bu gerçekleri günümüzde 
herkesin bilmesinde insanlık adına büyük yararlar 
vardır. Burada yapılacak iş, bu bölgeler arasındaki 
yetişmiş insanı değerleri ile ekonomik değerleri birbiri-
ne yaklaştırmak en geçerli düşünce olmalıdır. Çünkü 
bu durumların gerçek statülerin izahatı, açıklaması, 
tartışması, yorumlanması, çarelerin bulunması bütün 
bu işlerin denetimi ve kontrolü demokratik parlamenter 
sistemlerde mümkündür. Bugün Türkiye Cumhuriye-
ti’nde de yapılan şey ve yapılması gereken şey de 
budur. Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu bunun bilin-
cindedir. Bütün bu işleri boyutları da parlamenter sis-
temin içinde çizilmelidir. 

Bir ülkenin, coğrafi farklılıkları o ülkenin bir zengin-
liği olarak kabul edilmelidir. Niçin derseniz ise farklı 
insani ve coğrafi değerlerin imkanları birbirini tamam-
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lar, böylece de ekonomik ve sosyolojik gereklilikler 
yerine getirilmiş olurlar. Buradaki strateji, bölgelerin 
insani farklılıklarını bölücü ve yıkıcı faaliyetlerin iza-
hında değil de insani ve coğrafi farklılıkların, birbirini 
tamamlaması telkininin yapılması gerekmektedir. Bu-
rada Avrupa Güvenlik Birliği Teşkilatına (AGİT-OSCE) 
düşen görevde, AGİT bölge ülkelerindeki sosyolojik ve 
ekonomik farklılıkları, etnik açıdan olumsuz yönde, 
tartışmalı şeklide, yorumlama yerine, farklılıkları bir 
bütünlük gerçeği içinde alıp, bölgenin ve o ülkenin 
birlik beraberliğini koruyucu, tüm ekonomik değerle-
rinde paylaşmacı bir düşünce içinde değerlendirilme-
sinin yapılmasını ve bu bağlamda yorumlar ve çözüm-
ler üretimi yapmasıdır. Bugün AGİT’den bunu bekle-
mekteyiz. Zaten AGİT’in prensiplerinin ve taahhütleri-
nin de bu bağlamda oluğunu düşünmekteyiz. Türki-
ye’de taahhütlerini bu bağlamda yerine getirmeye ha-
zırdır. 

4- AGİT Bölge ve Ülkelerinde Dil 

AGİT oturumlarında ülkelerdeki dil durumları önce-
likle ele alınan konuların başında gelmektedir. il konu-
sun ele almadan önce, AGİT üyesi Avrupa ülkelerine 
dil nasıl yorumlanmaktadır, onu bilmekte yarar vardır, 
diye düşünüyorum. 

İngiltere’de, resmi dil İngilizce’dir. İngiltere’de İngi-
lizce ile ilgili yasalar, 1942 Galler Mahkemesinin kara-
rı, 1967 Galler Dili Yasası, 1981 Britanya Vatandaşlık 
Yasasıdır. İngiltere çok uluslu bir devlet olmasına 
rağmen Galler dili ile özel yasalar çıkartılmış, ancak 
ayrı dil özellikleri bulunan İskoçya ve İrlanda dilleri için 
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özel yasa çıkartılmamıştır. İskoç dili milli dil olarak ka-
bul edilmemektedir. İngiliz Parlamentosunda İngilizce 
konuşulur, yasalar milli dillere çevrilmez. Yargı ve ida-
re sisteminde de İngilizce geçerlidir. Başka dil ve leh-
çe kabul edilmez. İngiltere’nin etkin olduğu yerlerde 
yerel ana diller olan Urduca, Hintçe, Paştuca ve Pen-
cap dillerince de yargı, idare durumlarında kullanım 
üstünlükleri yoktur. Yargı, idare, hukuk, çalışma ve 
ticarette İngilizce tek ve rakipsiz bir dildir. 

Fransa’da ise 25 dil konuşulmasına rağmen, 1992 
Anayasasının 2. maddesi Cumhuriyetin resmi dilinin 
Fransızca olduğunu belirtmiştir. Fransa’da 34 karar, 
36 adet idari genelge vardır. Önceki dil yasaları ise 
1951, 1975 ve 1994’te çıkartılan yasalardır. Bütün bu 
yasalar Fransızca’yı esas dil olarak kabul etmekte, 
yerel dilleri de hukuken kabul etmektedirler. Yine aynı 
yasalar, Fransızca’yı eğitim dili olarak kabul ederken 
eğitim sürecinde yerel diller ve kültürler hakkında da 
bilgi ve eğitim verebilirler, denilmektedir. 1994 Toubon 
Yasası ile de Fransızca’daki yabancı kelimeler temiz-
lenmeli, Fransız makamlarınca kabul edilmiş sözcük-
lerin kullanılması sağlanmalıdır, denilmektedir. 

Fransız Hükümeti, anayasasına ve ulusal yasaları-
na rağmen etkin grupların dil ve diğer hakları konu-
sunda bir netlik getirememiştir. Yine Fransız Hükümeti 
yerel dillerin kullanımının, bilimsel amaçlar dışında bir 
amaçla tanımlanması için bir kriter oluşturmayacağını 
belirtmiştir. 

İtalya’da ise yaklaşık olarak 25 dil konuşulmaktadır. 
Bu 25 dilin 12’si İtalyanca’nın lehçeleridir. İtalya 5 böl-
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gesine özel statü tanımasına rağmen, bu bölgeler eği-
tim konusunda yasama yetkisi kullanamazlar, kültür 
konusunda yetkileri vardır. Dil konusunda yetkili ma-
kam Roma’daki İtalyan Parlamentosudur. Anayasanın 
3. maddesine göre dil ayrımı yapılamaz denmesine 
rağmen, Parlamentoda İtalyanca konuşulur, yasalar 
İtalyanca yazılır ve yayımlanır. Özerk bölgelerde İtal-
yanca yayın yanında yöre dilleri de kullanılabilir. Eği-
tim alanında ilkokuldan üniversiteye kadar İtalyanca 
kullanılır. Bazı özerk bölgelerde yerel azınlık dillerince 
de ek ders saatleri konulmuştur. 

Avusturya’da, Almanca, Slovence, Hırvatça, Çekçe, 
Macarca ve Sorab dilleri kullanılmaktadır. Bu ülkede 
azınlık, diller ve ilgili yasalar 1919 tarihli Saint Ger-
main Anlaşması ile 1920, 1955 devlet anlaşmalarıyla 
konulmuştur. Bu anlaşmalarda Almanca resmi ve yazı 
dili olarak kabul edilmiştir. Yine bu anlaşmalarca 
Avusturya’daki azınlıklara eğitim, yargı, idare gibi yer-
lerde kendi dillerinde kullanım hakları getirmiştir. 

Rusya Federasyonunda bugün hali hazırda 
120’den fazla dil ve lehçe konuşulmaktadır. Ancak 
hepimizin bildiği gibi yazı ve konuşma dili olarak, eği-
timde ilim ve bilim dili olarak Rusça kullanılmaktadır. 
Uluslar arasında da konuşulan dil Rusça’dır. 

Gördüğümüz gibi AGİT üyesi birçok ülkede, eğitim, 
idare, yargı, medya gibi dil ve kültür konularına daha 
olumlu yönlerde yaklaşım yapılmaktadır. 

AGİT, 1990 Paris şartlarında, azınlıkların dil ve din, 
kültürlerinin gelişmesini kabul etmiştir. Bu konularda 
asimilizasyon kabul edilemez denilmiştir. Yine 1971 
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Cenevre Toplantısında ise etnik dilsel, dinsel ve kültü-
rel farklılığın her zaman bir azınlığın var olduğu sonu-
cunu doğurmayacağı hususu karara bağlanmıştır. 

1992 Helsinki toplantısında ise organize terör olay-
larının görülmesi durumunda “ulusal azınlık” konusu-
nun gündeme alınmaması kararlaştırılmıştır. AGİT 
toplantılarında İngiltere ve Fransa gibi bazı ülkelerin 
davranışları ile kesin ve bağlayıcı kararlar alınama-
mıştır. Bugün dünyada azınlık sorunları olan kültür, dil 
ve din bakımlarından sorunları olmayan ülke hemen 
hemen yoktur. Dünyadaki hangi ülkeye baksak az ve-
ya çok etnik-azınlık sorunlarıyla karşı karşıyadır. Yani 
tüm dünya ülkelerinin azınlık hakları bakımından bir 
birine fazlaca söyleyecekleri bir şeyleri de yoktur. 

AGİT’de üyeler içindeki azınlık hakları yönünden 
vatandaşlık, oy hakkı gibi durumlarda fazla bir sorun 
yoktur. Sorunlar din, dil ayrımı konularındadır. AGİT 
üye devletlerinde ve tüm dünya ülkelerinde en hassas 
konu ayrılma konusudur. Hiçbir AGİT üyesi devlet ve-
ya dünyadaki herhangi bir yerdeki herhangi bir devlet 
ayrılıkçı fikirlerde müsamahalı değillerdir. AGİT’in yo-
rum getireceği en önemli konu da budur. 

Türkiye Cumhuriyeti’nde, Türk Anayasası incelen-
diğinde, AGİT ülkelerinde olduğu gibi Türkçe’nin resmi 
ve yazı dili olması tartışılamaz. 

Vatandaşlık hukuku yönünden Türkiye, Fransa’ya 
oldukça benzemektedir. Şöyle ki; her iki ülkede ırk 
farklılığı kabul edilemez. Devlet burada, yasalarla hak-
ların kullanma özgürlüğünü sağlamaktadır. Bazı dü-
şüncelere göre ise dilsel ve dinsel sayıların ileri sü-
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rülmesi Anayasaların demokratik ilkelerine aykırıdır. 
AGİT’de şimdiye kadar her ülkenin azınlık sorunları ile 
az veya çok karşılaştığı ve öncelikle kendi varlığını 
tehdit etmeyecek şekilde bir yaklaşım yaptıkları orta-
dadır. Bu gelinen nokta yeni bir başlangıcı göstermek-
tedir. 

AGİT toplantılarında önem verilen diğer bir konu ise 
İnsan Hakları ve demokrasidir. Gerek küresel ölçekte, 
gerek Avrupa Konseyi, AGİT gibi küreselleşmeler çer-
çevesinde uyulması zorunlu kurallar, ölçütler mevcut-
tur. Bu duygu ve düşünceler içinde insan hakları ko-
nusu bu objektif temelde irdelendiğinde bütün dünya 
ülkelerinde, belirli ölçülerde farklılık gösteren, eleştiri-
ler ile eksikliklerin esas itibari ile örtüştüğü görülecek-
tir. Bu durumda tüm AGİT üyeleri, Demokrasi ve İnsan 
Hakları alanında gerekli iyileştirmeleri, birileri talep 
ediyor veya istiyor diye değil, eleştirilerin dayandıkları 
değer ve ölçütlerin, kendisi için, insanlık ve bölge ülke-
lerinin çıkar ve menfaatleri için gerçekleşmesinin fay-
dalarına inandıkları için yapma arzusu içerisinde ola-
caklarına inanmaktayız. Burada belirtilen düşünce ve 
kavramların da; AGİT ruhunun temelini teşkil edeceği 
düşüncesindeyiz. Ayrıca AGİT’in çalışmalarında, bü-
tün üyelerin eşit prensiplerden faydalanmaları da 
önemlidir. Yine üyeler arasında dostça olmayacak 
niyet ve yaklaşımların da AGİT’in karar ve prensipleri-
ne ters düşeceğine inanmaktayız. 

AGİT zirvelerinde, Kosova, Bosna-Hersek, Hırvatis-
tan, Arnavutluk, Makedonya, Orta Asya Cumhuriyetleri, 
Gürcistan, Otesya, Abhazya, Ermenistan, Azerbaycan 
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ve Karabağ, Kafkasya ve Çeçenistan sorunları ele 
alınmıştır. Buralarda sorunların ele alınmasına rağ-
men, sorunlar tam olarak da giderilememiştir. 

AGİT insan hakları ve demokrasi üzerindeki çalış-
malarını, AGİT ülkeleri arasında bir işbirliği ve uzlaş-
ma unsuru olarak görmesini ve bu doğrultuda çalışma 
yapmasının, bölge insanları arasındaki diyalog ve yak-
laşımlara daha çok katkı yapacağına, bu düşüncenin 
gelecekte de daha çok hakim ve yararlı olacağına 
inanmaktayız. 

AGİT’in temel on prensibine uygun şekilde AGİT’in 
gelecek çalışmalarında, kışkırtma yapılmadan ülke ve 
devletlerin birlik ve bütünlüklerine dokunulmadan, kül-
türel, sosyolojik, psikolojik, eğitimsel farklılığın bir 
zenginlik unsuru olduğuna inanarak çalışmalarını sür-
düreceği ve her ülke için faydalı bir yere gelineceği 
kanaatini de taşımak gerekmektedir. 
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ANADOLU COĞRAFYASINDA BİRLİK VE 
BERABERLİĞİN ÖNEMİ 

İçinde bulunduğumuz çağdaş dünya, sanayileşme 
ve sosyal değişme olguları nedeni ile büyük çapta bir 
hareketlilik süreci yaşanmaktadır. Yaşanan bu süreç 
öncelikle Batı dünyasında yaşanmakla birlikte dayan-
dığı ideolojilerin özellikleri nedeni ile evrensel bir nite-
lik taşımaktadır. Modernleşme adıyla bütün dünyada 
eksikliğini gösteren, modernleşme hem sosyo-
ekonomik hem de kültürel yönden bir hayli sarsıntılara 
ve değişimlere yol açmaktadır. 

Toplumsal yapını manevi unsurları, maddi unsurları 
kadar süratli değişmezler. Bu değişim hızındaki farklı-
lık iç çatışmalar sebep olabilmektedir. Bu durumda en 
önemli sorun, sosyal bütünleşme milli birlik ve bera-
berliktedir. 

Türkiye’de sosyal bütünleşme, maddi, manevi, kül-
türel unsurların bir araya gelmesi ve birbirini tamam-
laması ile olmalıdır. Bugün Türkiye’de sosyal ve siya-
sal haritaya bakacak olursak milli birlik ve beraberliği 
her zamankinden daha çok ihtiyacımızın olduğunu 
görürüz. 

Bugün Anadolu insanı dış tahriklerden dolayı bö-
lünme ve parçalanma tehlikesi ile karşı karşıya gel-
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miştir. Burada Ahmet Yesevi’lerin, Mevlana’nın, Yu-
nus’ların, Hacı Bayram-ı Veli’lerin, Hacı Bektaş-ı Ve-
li’lerin ve daha birçok uluların “Bir olalım, iri olalım, diri 
olalım.” felsefesine uygun olarak, İslam felsefesinin 
esaslarını uygulayarak birlikteliğimiz, iç ve dış tehlike-
lerden koruyabilmemiz zarureti doğmuştur. Bugün 
dünya şartlarında değişen dengelerle beraber, her 
alanda yapılanma ihtiyacı söz konusudur. 

Değişen dengelere göre, ülkemizin bulunduğu 
coğrafyanın jeo-fizik ve stratejik konumuyla ilgili 
olara jeo-politik rolü çok büyük önem arz etmek-
tedir. Sovyetler Birliği’nin çöküşü, Ortadoğu’daki 
olaylar sebebi ile bugün Türkiye Ortadoğu’nun ve 
Türk Dünyasının önderleri durumuna gelmiştir. 

Türkiye’nin üstlendiği yeni misyonun farkına 
varan düşmanlar Türkiye’nin aleyhine yeni oyunlar 
tezgahlayabilirler. Türkiye Cumhuriyeti, Selçuklu 
ve Osmanlı Devletlerinin kültürel yönden bir de-
vamı olarak, gelişmiş kültür coğrafyasında, yaşa-
yan bütün insanları bir araya toplamıştır. Bugün, 
Ortadoğu’da, Kafkaslar’da Orta Asya’da, Balkan-
lar’daki olaylara bakınca Türkiye’nin ve Anadolu 
insanının birlikteliğinin önemi açıkça görülmektedir. 

Tüm vatandaşlarımızın hazırlanan tezgahlara 
karşı birlik ve beraberliklerini korumaları, bölge-
mizde ve dünyamızda saygın bir yer almaları iste-
nen bir durumdur. Bugün tüm dünyanın hasretini 
çektiği, huzur, refah, barış, güvenlik, sevgi, saygı, 
hoşgörü, fedakarlık, şefkat, merhamet, yardım-
laşma ve dayanışma tüm Anadolu insanını ideali 
olmalıdır. 
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TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİNDE 
DÜN VE BUGÜN 

Son dönem Osmanlı Padişahlarından olan, II. Ab-
dülhamit’ten (1875-1908) Yahudiler, bugünkü İsrail’in 
yerini para ile satın almak istemişlerdir. II. Abdülha-
mit’in bu isteği reddetmesi üzerine Yahudiler taktikle-
rini değiştirerek İttihat-Terakki Cemiyetini etkileyerek, 
Osmanlı Devletini I. Cihan Savaşına sokmuşlardır. 
I. Cihan Savaşı sonucu yeniden Osmanlı Devletini 
toprakları üzerinde 30’dan fazla devlet kurulmuştur. 

1917’de İngiltere’de “Balfour Bildirisi” ile Ortado-
ğu’da Filistin’de bir Yahudi Devleti kurulması önerisi 
sunulmuştu. 1920’de de Filistin, İngiltere’nin mandası-
na geçmişti. 1948’de İngiltere mandası sona erince 
uzun yıllar planlanmış olan Filistin’de bir Yahudi devle-
tinin kurulması, Ulusal Yahudi Konseyince “İsrail” ku-
ruldu. 

1948’de İngiltere, Fransa, Amerika bir bildiri yayın-
layarak kurulan İsrail Devletinin sınırlarını güvenlik 
altına aldıklarını duyurdular. Böylece Arap-İsrail mü-
cadelesi de başlamış oldu. 
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1956’da İngiltere ve Fransa’nın desteğini sağlayan 
İsrail, Araplarla savaştı ve Mısır’ı yenilgiye uğrattı. 

1967’de yeniden başlayan Arap-İsrail Savaşında, 
Kudüs’ün eski kısmı, Sina Yarımadası, Gazze Bölgesi 
İsrail’in eline geçti. Daha sonra, Amerika’nın arabulu-
culuğu ve dünya kamuoyunun baskıları ile İsrail bu 
topraklardan bir kısmını Mısır’a iade etti. 

Yukarıda bahsedilen dönemlerin hepsinde, Türkiye 
Arap tezini savundu. İsrail’i ve Arapları gücendirme-
den Ortadoğu’daki ilişkilerini nazik bir şekilde devam 
ettirdi. Türkiye’nin Arap-İsrail politikaları son senelerde 
öncekilerden farklı seyretti. 

İsrail, bugün, 1967’de aldığı Galan Tepelerini, Ku-
düs’ün tamamını Batı Şeria’yı elinde tutmak istiyor. 
Bundan dolayı da, Filistin’de bir türlü barış sağlanamı-
yor. İsrail, devamlı genişlemek istiyor. Yani İsrail 
1918’de Osmanlı Türkiye’sinin İngiltere’ye bıraktığı 
yerden daha fazlasını istiyor. 

Bugün Filistin meselesinin en ciddi problemi Ku-
düs’ün durumudur. Müslümanlarca Kutsal sayılan Ha-
rem-i Şerif doğu Kudüs’tedir. Bugün barış için en ge-
çerli yol, Harem-i Şerif’de bağımsız bir Müslüman ida-
resinin kurulmasıdır. 

Son zamanlarda, Türkiye-İsrail sataşmaları Türkiye-
ABD arasını açıp muhtemel bir ABD-İsrail-İran sava-
şında Türkiye’yi güç durumlara sokmak düşüncesi de 
olabilir. 

Son İsrail-Gazze olaylarında Arapların, İslam Kon-
feransının sesi duyulmamıştır. Mısır, Gazze kapısını, 
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ABD’den izin alarak açmıştır. ABD ve İsrail’le Türki-
ye’nin ilişkileri ölçülü olması Türkiye’nin lehinedir. 
Olumsuzluklara ve kışkırtmalara, Türkiye’nin taham-
mülü yoktur. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, “Türki-
ye’nin İsrail halkı ile Dünya Yahudileri ile bir mese-
lesi yoktur. Ortadoğu’da barış olmazsa, dünyada 
barış zor olur.” düşüncesi doğrudur. Dünyanın 
tarih, kültür, din, ekonomi bakımından çok çok 
önemli olan Ortadoğu’da barış hepimizin arzusu 
olmalıdır. Barış konusunda da herkesin katkısı 
olmalıdır. 

Türkiye, Filistin, İsrail ve diğer Ortadoğu ülkeleri 
tarih, kültür, din, ekonomi ve coğrafya bakımından 
birbirlerini ve dünyayı etkilemişler ve gelecekte de 
etkileyeceklerdir. Birbirine her zamankinden daha 
fazla ihtiyaçları vardır. 

Ortadoğu’da tüm insanlara ve insanlığa emanet 
edilmiş emanetler vardır. Bu emanetler Mekke, 
Medine, Kudüs, Şam, Diyarbakır, Dicle, Fırat, Or-
tadoğu Petrolleri ve daha birçokları. Bu emanetler 
tüm insanlığı ilgilendirmektedir ve insanlığın ortak 
mallarıdır. Bu emanetleri korumak, tüm insanların 
ve devletlerin görevidir, diye düşünmenin en ge-
çerli yol olacağına inanmaktayım. Temennimiz ki 
insanlara emanet edilmiş emanetlere sahip çıkmak 
Ortadoğu’da her devletin, her milletin ve herkesin 
görevi olması bilincine sahip olmasıdır. İnşallah 
bu bilinç gelişir. 
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MİSAK-I MİLLİ VE KUZEY IRAK 

Osmanlı Devleti I. Cihan Harbi sonunda birlikte 
harbe girdiği devletlerin yenilmesi ile Osmanlı Devleti-
nin de yenik sayılması üzerine, 30 Ekim 1918’de 
Mondros Mütarekesi ile Osmanlı Devleti de harpten 
çekilmiştir. Böylece asırlardır hür ve müstakil yaşamış 
olan Türk Milleti esaret zincirine vurulmak istenerek, 
bir Türk yurdu olan Anadolu’da, bir program dahilinde 
parça parça işgal edilmek istenmiştir. Bu oldu bittiyi 
kabul etmeyen ve devlet olmanın onuruna, millet ol-
manın haysiyetine erişmiş bulunan Türk Milleti, bağ-
rından çıkardığı Mustafa Kemal’le birlikte “Ya İstiklal 
Ya Ölüm” sloganı ile Türk İstiklal Harbinin başladığını 
tüm dünyaya duyurmuştur. 

Türk İstiklal Harbinin temeli esas olarak 28 Ocak 
1920’de gizli bir toplantıda son Osmanlı Mebusan 
Meclisinde kabul edilen Misak-ı Milli ile atılmıştır. 
Misak-ı Milli’nin şartlarına, aynen kabul eden aziz 
Türk Milleti ise “Ya bu ahdin şartlarını yerine geti-
recek ya da bu yolda şerefle silinip gidecek fakat 
esir olmayacak düsturunu kabul etmiştir.” Misak-ı 
Millinin kabulü ile Türk Milleti kadını kızı, erkeği 
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genci ve yaşlısı ile yediden yetmişe büyük bir bir-
lik ve beraberlik içinde, Kuvay-i Milliye ruhuyla 
Anadolu’nun işgaline karşı gelmiştir. Misak-ı Milli 
barış yapmak için en makul ve asgari şartlarımızı 
ihtiva eden bir program olarak kabul görmüştür. 
Ancak barış yapmak memleketimizi kurtarmak için 
kafi değil anlayışı Anadolu’da kabul görmüştür. 
Misak-ı Milli kararları, Mustafa Kemal ve arkadaş-
larınca ve daha sonra da TBMM’de noktası ve vir-
gülünü değiştirmeden aynen kabul edilmiştir. 
TBMM’de 1922’de aynen kabul edilen Misak-ı Mil-
linin sınırlarımızı belirlemesinde Kerkük, Musul, 
Erbil, Süleymaniye daha doğrusu Kuzey Irak milli 
sınırlarımız içinde olarak kabul edilmiştir. 

Milli Mücadele yıllarında çeşitli cephelerde kazanı-
lan zaferler sonucunda Misak-ı Milli ile çizilen sınırlara 
kademe kademe erişilmiştir. Ancak Lozan’da, Kuzey 
Irak’taki haklarımız sonraya bırakılmıştır. 

Misak-ı Millide Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, 
Trabzonlu, İstanbullu, Kerküklü, Adanalı, Trakyalı, 
Makedonyalı aynı cevherin ve aynı inancın damar-
ları olarak kabul görmüştür. 

Bugün Kuzey Irak’ta çözüm, Misak-ı Milli esas-
ları göz önüne alınarak olabilir. 

Yine Misak-ı Milli esasları içinde Türk-Kürt kar-
deşliği ve birlikteliği doğal müttefikliği esas alın-
malı, şiddete harcanan enerji birlikteliği harcanma-
lıdır. 
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TÜRKİYE’NİN ARKEOLOJİ MİRASI 

Yeryüzünde belirli yerler vardır ki, bu yerler in-
sanlık tarihi kadar eski olup, aynı zamanda da, in-
sanlığın oluşturduğu medeniyetlerin bir belgesi ve 
bir tapusu şeklindedir. Bu cümleden yola çıkacak 
olursak, işte Türkiye Cumhuriyetinin bulunduğu 
yer de, dünyada benzeri olmayan, tarihi kronoloji 
içinde bir çok medeniyetin sırasıyla oluştuğu ve 
sırasıyla tarihe mal olduğu yer olan Anadolu’dur. 

Ülkemiz olan Anadolu’da, milattan önce ve milattan 
sonra dönemlerde, 15-16 adet devlet ve medeniyetler 
silsilesi kurulmuştur. Anadolu’muzda kurulan ve yaşa-
yan bu devletler, ülkemizde, yer altında ve yer üstün-
de birçok paha biçilmez tarihi eser bırakmışlardır. Bu 
eserler, adeta, tüm insanlığın ortak bir mirası halinde-
dir. İşte, bu mirasa sahip olmak için, tüm dünya ülkele-
ri, birbirleriyle adeta yarış halindedirler. Bu yüzden, 
binlerce savaş ve yüzyıllarca süren Haçlı Seferleri 
olmuştur. Halende, kültürel anlamda bu savaşlar de-
vam etmektedir. Bu yarış yeri ise, Türkiye Cumhuriye-
tinin bulunduğu yer olan Anadolu’dur. 

Hepimizin bildiği gibi, kutsal kitaplarda Yukarı 
Mezopotamya olarak bilinen, Dicle ve Fırat nehirle-
rinin suladığı havza, tüm dünyada önemli bir yer-
dir. Dicle ve Fırat Nehirleri, Tevrat ve İncil’in en az 
yirmiye yakın bölümünde, bu kutsal kitaplarda zik-
redilmektedir. Bu havza da dünya literatüründe 
önemli bir yer işgal etmektedir. 
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Yine, hepimizin bildiği gibi, Hazreti Nuh’un tufa-
nı da ilk önce Yukarı Mezopotamya’da başlamış ve 
Nuh’un gemisi de, Doğu Anadolu’daki Ağrı Dağın-
da karaya oturmuştur. Bugün, Nuh’un gemisi, bir-
çok batılı arkeolog tarafından Ağrı Dağında aran-
maktadır. Yine, Hazreti Nuh’un mezarının ise Gü-
neydoğu Anadolu’da Cizre yakınlarında olduğu 
düşüncesi mevcuttur. 

İnanç ve arkeoloji bakımından, bir Güneydoğu şeh-
rimiz olan Şanlıurfa da çok önemli bir yerdir. Bildiğimiz 
gibi, Hazreti İbrahim’in yaşadığı ve İslam Dinine, Hıris-
tiyanlık ve Musevilik Dinlerine göre de ateşe atıldığı 
yer, Şanlıurfa ve Harran bölgesidir. Bu bakımdan, 
Şanlıurfa ve bölgesi, yukarıdaki durumu nedeniyle, 
tüm dünyada, inançlar bakımından çok önemli bir yer 
işgal etmektedir. 

Anadolu’da, arkeolojik, mitolojik ve tarihi değeri 
olan, insanlık tarihine mal olmuş çok değerli tarihi 
miraslarımız vardır. Bu tarihi arkeolojik mirasları-
mız arasında, İstanbul’u, Efes Antik Kentini, Ber-
gama, Perge, Aspendos, Antalya, Nemrut Harabe-
leri, Harran Harabeleri, Kapadokya ve bunlar gibi 
binlerce diğer tarihi yerlerimizi sayabiliriz. 

Avrupa, Amerika ve tüm Batının dikkatlerini 
Anadolu ve Türkiye Cumhuriyetinin üzerine topla-
yan, Hıristiyanlık inancı yönünden önemli arkeolo-
jik miraslarımız da vardır; bunlar arasında, Tarsus, 
Talas, Kapadokya, Antalya, Efes, Sümela Manastı-
rını sayabiliriz. Bu tarihi yerlerden birçok arkeolo-
jik eserler de çalınmıştır. Çünkü buralarda Romalı-
ları, Bizanslıları Hıristiyanlaştıran Aziz Paulus, İn-
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cil yazarı Luca gibi ve birçok Hıristiyan misyoner-
ler Anadolu’da buralarda yaşamışlardır. 

Ülkemizde, bu yüzden, inanç turizmi bakımından 
çok önemlidir. Hele de Hz. İsa’nın doğumunun 
2000’nci yılında inanç turizmi bakımından ve Batının 
Haçlı düşünceleri bakımından yapılacak bazı şeyler 
şimdiden hazır olmamız gerekliliğine inanıyorum. 

Bu bağlamda, asırlarca önce yapılan savaşlarla alı-
namayan kutsal yerler kendiliğinden elimizden çıkma-
sın; bu gerçeği de bilmemizde yarar olduğunu vurgu-
lamak istiyorum. 

İşte, bu yüzden Anadolu, dünyanın diğer yerlerine 
benzemez. Anadolu bir Afrika ülkesi değildir, Anadolu 
bir Asya ülkesi değildir. Görüyoruz ki, Türkiye Cumhu-
riyetinin bulunduğu yer, tüm Batının da inanç bakımın-
dan, medeniyetler silsilesi bakımından sahiplenmek 
istedikleri, en azından kontrol altında tutmak istedikleri 
yerdir. Batı, bu düşünceden hareket ederek, şu veya 
bu nedenlerle arkeolojik miraslarımız ve ülkemiz üze-
rinde bazı emellerinin olduğunu, istek ve davranışlarıy-
la belli etmektedirler. Bu nedenlerle, ülkemizde terörizm 
vardır. Terörizmi yapan ve organize eden dış güçler 
Anadolu’daki isteklerini gerçekleştirmek için terörizmi 
bir araç, bir metot olarak bu yüzden seçmişlerdir. 

İstanbul, Ağrı Dağı, Nemrut Dağı, Cudi Dağı, Mer-
yem Ana, Sümela Manastırı, Mevlana, Hacı Bektaşı 
Veli Külliyeleri, Kahramanmaraş Afşin’de bulunan Ye-
di Uyurlar, Kapadokya, Bergama Harabeleri, Perge ve 
Aspendos, Çorum’daki Boğazköy gibi arkeolojik mi-
raslarımız, inanç turizmi bakımından çok önemlidir. 
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Görüldüğü gibi, Türkiye Cumhuriyeti arkeolojik miras 
bakımından dünyamızın en zengin ülkesidir. Bu du-
rumları, ülkemiz çıkarları ve dinimiz bakımından taviz 
vermeden, tüm dünyaya icap ettiği şekilde anlatma-
mız, hepimizin, ülkemizin, bölgemizin ve tüm insanlığı 
çıkarına olacaktır. 

Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu Anadolu, insanlık 
tarihi ve insanlığın yarattığı medeniyetler zinciri bakı-
mından dünyanın tek ülkesidir. Anadolu’nun sahip 
olduğu yer altı, yerüstü, canlı ve cansız tüm arkeolojik 
miraslarının yegane sahibi, koruyucusu ve mirasçısı 
Türkiye Cumhuriyetidir. Bunun en güzel ifadesi, Ça-
nakkale’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Anzak As-
kerleri için söylediği vecizede mevcuttur. Bu vecize 
şöyledir: “Bu memlekette kanlarını döken kahra-
manlar, burada bir dost ülkenin toprağındasınız. 
Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Siz, Mehmetçik-
lerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlarda 
evlatlarını harbe gönderen analar, göz yaşlarınızı 
dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır; huzur 
içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacak-
lardır. Bu topraklarda canlarını veren onlar, bizim 
de evlatlarımız olmuşlardır.” 

İşte, bu düşünce, Anadolu topraklarının üstünün 
de, altının da Türkiye Cumhuriyetine ait olduğunu 
göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti de insanlığa 
ait bu mirasların yegane koruyucusu, emanetçisi ve 
sahibidir. Bu gerçekler de tüm dünya ülkeleri tara-
fından bilinmelidir. 
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ÜÇÜNCÜ BİN YILA GİRERKEN 

Üçüncü bin yıla girdiğimiz bu günlerde, geçmi-
şin, hafızalarımıza unutulmayacak hatıralar nak-
şettiğini hep birlikte görüyoruz. Hazreti İsa’dan 
önce ve sonraki binlerce yıllık zaman dilimleri, 
dünyanın kronolojik tarihi içinde, oldukça kısa sa-
yılır; ancak, insanlık tarihi için bu, oldukça uzun 
bir zaman dilimidir. Hazreti İsa’dan önceki binli 
yıllar, insanlık için bir uyum mücadelesi zamanı 
olmuştu. 

Miladi ilk bininci yılla, sonraki bin yıllara damgasını 
vuracak olayların yaşandığını hep birlikte görüyoruz. 
Dünyayı etkileyen iki büyük din, bu dönemde insanlığa 
nail olmuştur. Hıristiyanlığın ve yüce dinimiz İslami-
yet’in doğuşu ve yayılışı, bu zaman aralığındadır. Bu 
dönemde dünyamız, Kavimler Göçüne de sahne ol-
muştur. İnsanlık, tanıyabildiği, ulaşabildiği kadar dün-
yaya egemen olmaya bu dönemde başlamıştır. Hafı-
zalarımızı zorladığımızda, Hun İmparatorlukları, Roma 
İmparatorlukları, İslam dininin, kuruluşlarında etkili 
olduğu bir dizi büyük imparatorlukları ve devletleri de 
bu zaman aralığında saymamız mümkündür. Ne var 
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ki, birinci bin yılın son çeyreğinde büyüme ve ihtişa-
mın, aynı bin yılın sonuna doğru parlaklığını kaybetti-
ğini hep birlikte görmekteyiz. 

Geride bıraktığımız ikinci bin yıl ise, insanlık için 
hem gelişme ve ilerlemenin hem de acı ve göz yaşla-
rının hatıralarıyla anılacaktır. Geçtiğimiz bin yılda in-
sanlık, teknik gelişmenin temposunu artırarak sürdür-
dü. Keşiflerle dünyayı bilmek ona yetmedi. Nitekim, 
uzaya gitmek, onun için sıradan olay haline geldi. Kas 
gücüne dayanan üretim, önce su gücüne, oradan da 
buhar gücüne, ardından da elektrikten nükleer enerji-
ye uzanan bir gelişme seyri gösterdi. Günde 40 kilo-
metre yürüyebilen insan, bin yıl içinde saatte, sesten 
üç beş defa daha hızlı yer değiştirebilecek güce erişti. 

Geçmiş bin yılda nüfusun yarısını silip süpüren ve-
ba, sıtma, kolera gibi salgın hastalıklar, birer sağlık 
felaketiyken, şimdi birer basit tıbbi vakıa olarak görül-
meye başlandı. 

Geçen bin yılda, Avrupalılar, kazanma ve sahip ol-
ma hırsıyla, dünyanın tüm zenginliklerini yüzyıllarca 
kıtalarına taşımışlar, taşıyamadıkları yerlere de yer-
leşmişlerdir. 

Bu zaman diliminde Avrupa’yı tarihi boyunca zorla-
yan tek gücün Osmanlı Türk İmparatorluğu olduğunu 
da ifade etmek yerinde olacaktır; ancak geçen bin yıl-
da tarih sahnesinden rolünü oynayarak çekilen Roma, 
Bizans, Selçuklu, Sovyetler Birliği gibi bir dizi impara-
torluktan da bahsetmek mümkündür. Yine, Avrupa 
kaynaklı ve milyonlarca insanın hayatını kaybettiği iki 
büyük dünya savaşını da burada anmak gerekir. 
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İnsanların bir meta gibi alınıp satıldığı köle düze-
ninden, önce hukuki eşitliğe, ardından da siyasi ve 
sosyal eşitliğe uzanan zor ve zahmetli yolculuğa, geç-
tiğimiz bin yıl içerisinde insanlık şahit olmuştur. 

Maddeye egemen olan insan, geçen ikinci bin yılda, 
dünyayı, kendi arzu, istek ve ihtiyaçlarına göre değiş-
tirmiş, yeryüzünde dağları düzlemiş, köprüler, yollar, 
barajlar kurmuştur. Dünya bin yıl öncekinden çok farklı 
bir hale gelmiştir; ancak, çevreye bu kadar müdahale-
ye yol açan kazanma hırsı, dünyanın dengesini de 
yeterince bozmuştur. Gelecek bin yılın en önemli so-
runu da bu olacaktır. Kirlenen topraktan, içme suyun-
dan, kirlenen atmosferden, yakılan ormanlara kadar 
bir dizi çevre sorunu, bizleri ve bizlerden sonrakileri 
beklemektedir. 

İlk bin yılın tarım toplumu, ikinci bin yılın sanayi 
toplumu, içerisinde bulunduğumuz bin yılın ise 
bilgi toplumunun bin yılı olarak adlandırılmış ol-
duğunu biliyoruz. Bu üçüncü bin yıl, geçmişten 
farklı olacaktır; bilgiye erişebilen, onu kullanan ve 
üretenler, bu bin yılın efendileri olacaktır. Bilgi ve 
bilgi teknolojileri, zaman ve mesafe kavramını, ti-
careti, savunmayı, siyasi sınırları, gizliliği yeni bir 
zemine taşımaktadır. 

Artık, en önemli sermaye, eğitilmiş insan ola-
caktır ve olmaya da devam edecektir. Türkiye, ge-
lecek bin yılını kurtarmak istiyorsa, öncelikle, bilgi 
toplumuna ulaşmanın yolunu bulmalıdır; Türk in-
sanının en büyük sermayesi budur. Gelecek üçün-
cü bin yıl, rekabet edenlerin değil, işbirliği yapan-
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ların bin yılı olacağını ve de kazanacaklarını gös-
termektedir. Türkiye, Avrupa Birliği ilişkilerine bu 
temelde yaklaşmalı, teslimiyetçi değil, eşitler arası 
işbirliğine yönelik girişimlerini sürdürmelidir. 

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu 
Türkiye Cumhuriyetinin, üçüncü bin yılda kendisi-
ne gösterilen hedefleri yakalayarak, ilerideki nice 
bininci yıllardaki muasır medeniyetlerin içinde ye-
rini alması ve ilerlemesi temennilerimle. 



46 Temel Düşünceler 4 

 

 

 

 

 

BİYOTERÖRİZM 

Biyolojik silahlar, doğada normal olarak bulu-
nan ve patojen özelliği olmayan; ancak, genetik 
girişimlerle insanlar, hayvanlar ve bitkiler üzerinde 
hastalık yapan toksinlerden oluşan silahlardır. 
Toksinlerden oluşan biyolojik silahlar, çok geniş 
bir dağılım göstererek, kullanıldığı yerlerde, dost-
düşman ayırımı yapmadan, çeşitli organ ve doku-
larda çeşitli hastalıkları sebep olurlar. Biyolojik 
toksin ve silahlar, insanlar, su ve besin maddeleri, 
ticari nakil araçlarıyla yayılım gösterirler. Ani ola-
rak etkileri kaybolacağı gibi, yıllarca süren çevre 
kirliliğine de sebep olabilirler. 

Biyolojik silahlar, kolayca depolanabilir, kolay uygu-
lanabilir; ancak, pahalı korunabilen silahlardır. Biyolo-
jik savaş ajanları, aşı, ilaç üretimi, tarım ve hayvancı-
lıkta kullanılan insani amaçlı maddelerin arkasına giz-
lenerek, sinsi ve kolayca kullanılan, şiddet ve terör 
amaçlı kullanıldıklarında da toplumları kolayca paniğe 
götüren silahlardır. 

Biyolojik silahlar, harp tarihinde her zaman mevcut 
olan silahlardır. Özellikle Ortaçağda, Moğol ve Arap 
orduları, vebadan ölmüş ve hayvanlardan elde ettikleri 



 Mehmet Kaya 47 

 

maddeleri karşı ordulara bulaştırarak, onları yenmenin 
yollarını denemişlerdir. Yine, Amerikan bağımsızlık 
savaşında da, çiçek hastalarının battaniyeleri İngiliz 
koloni ordularına gönderilerek, İngiliz ordularında çi-
çek salgınları oluşturulmuş ve böylece de, İngilizlerin 
gücünün kaybolması sağlanarak, biyolojik savaş me-
toduyla Amerikalılar, İngilizleri yenmişlerdir. 

Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında, Galiçya, 
Kafkasya, Mısır, Yemen, Anadolu, Balkan, Avrupa 
ve Rusya cephelerinde veba, tifüs, kolera, dizante-
ri, sıtma gibi hastalıklardan ölenlerin sayısı, süngü 
ve mermiyle ölenlerin sayısından onlarca ve bin-
lerce kat daha fazladır. 

Biyolojik ajanların etkilerini ve hasarlarını göstermek 
amacıyla, zamanın dünya imparatoru Büyük İsken-
der’in ve ordularının, Mısır’da, cüssesi belki 1 gram bile 
olmayan, ömrü 8-10 saat olan sivri sineklerin oluştur-
duğu sıtmadan öldüklerini dünya harp tarihi yazmak-
tadır. Yine, tarihe geçmiş daha birçok şahsiyetin de 
zehirlenerek ve biyolojik silahlar kullanılarak öldürül-
düklerini, harp tarihi ve askeri tıp kayıtları göstermek-
tedir. 

Biyolojik ajanlar harp tarihinde zaman zaman baş-
vurulan, denenen silahlardır. İngiltere 1941 yılında 
şarbon mikroplarıyla deneme amaçlı bir adasını kir-
letmiş; ancak, 40 yılda, 1980’lerin başında adayı şar-
bon mikroplarından temizleyebilmiştir. İkinci Dünya 
Savaşı sırasında Japon orduları işgal ettikleri Mançur-
ya ve Moğolistan’da veba biyolojik silahını kullanmış-
tır. Amerika Birleşik Devletleri 1943’te biyolojik savaş 
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ve savunma amaçlı bir merkez oluşturmuştur. Bu 
merkez halen görevi başındadır. 1979 yılında Sovyet-
ler Birliğinde, Ukrayna’da şarbon sporlarının bulundu-
ğu laboratuardan yanlışlıkla havaya karışan şarbon 
mikropları, rüzgarın etkisiyle atmosfere yayılmış ve 
1000 civarında Ukraynalının akciğer şarbonundan 
ölmesine neden olmuştur. 

1990’ların başında Körfez Savaşı döneminde de bi-
yolojik tehdit unsurlarının ön plana çıkarıldığı biyolojik 
savunma ve biyolojik istihbarat için büyük çabalar sarf 
edildiği bir dönem başlamıştır. Bu dönemde Birleşmiş 
Milletler, Irak’ta bulunan şarbon, botilium gibi birçok 
biyolojik ajanlar içeren projelere ulaşmıştır. 

11 Eylül 2001’den itibaren de, Amerika Birleşik 
Devletlerinde de şarbon mikrobu bulaştırılmış mektup 
ve posta paketleri ile biyoterörizm kaynaklı ciddi ve 
gerçek bir aktivite mevcut olmuştur. Biyeterörizmde 
kolayca kullanılan şarbon mikrobu, toprakta yıllar ve 
hatta yüzyıllar boyunca canlı kalabilen mikroplardır. 
Şarbon mikrobu kolay ve çabuk üreyen, yüksek bir 
teknoloji gerektirmeyen, ucuza mal edilen bir mikrop-
tur. 

Bu mikropların, 80-100 adeti 15 mikronluk sen-
tetik partiküllere monte edilir. Biyolojik silahlar 
olarak da, işte mikrop monte edilen bu partiküller 
kullanılır. Bu partiküller atıldığında, 1 ila 6 gün 
sonra ateş, öksürük, nefes darlığı, göğüs sıkıştır-
ması şeklinde kendini gösterir. Amerika Birleşik 
Devletleri bugün terörizm amaçlı şarbon salgının-
dan toplumunu korumak için çok büyük efor sarf 
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etmektedir. Bu eforların başında eğitim, aşılama, 
hastaları tedavi, turistleri, uçak yolcularını ve tüm 
gıda maddelerini kontrol gibi aktiviteler gelmekte-
dir. Bu aktiviteler için ise milyonlarca dolar, gün-
lerce ve aylarca da zaman harcanmaktadır. 

Bugün, şarbon mikrobunun yanı sıra, biyolojik 
silah olarak en çok kullanılabilecek mikroplar ise 
veba, kolera, ruam, tifo, tifüs, çiçek, beygir ensefa-
latisi, AIDS mikropları kullanılmak üzere hazır bek-
letilmektedirler. 

İşte bu bilgiler doğrultusunda, biyoterörizm ba-
kımından ülkemizin de diğer ülkelerden geri kal-
maması için Milli Savunma, Sağlık, İçişleri ve Ulaş-
tırma Bakanlıklarımızın da, biyoterörizmle ilgili ye-
ni birimler oluşturarak biyolojik silahlara karşı or-
ganize olmalarının önemini arz etmek istiyorum. 
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TÜRKİYE VE NÜKLEER ENERJİ 

Kainatın ve insan yaşamının devamı için enerji 
ve güç kaynaklarına ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçlar, 
zamanla yeni yeni güç kaynaklarının bulunmasını 
gerektirmektedir. Bu gereken ihtiyaçlardan biri de, 
nükleer enerji kaynaklarıdır. 

Günümüzde enerji üretmenin birçok yolu vardır. 
Bugün, sanayide ve evlerimizde ihtiyacımız olan elekt-
rik enerjisi tüketimini karşılayabilecek başlıca üç enerji 
kaynağı söz konusudur. Bunlar, fosil yakıtlarından, 
yani, kömür, petrol ve doğalgaz yakılmasıyla elde edi-
len enerji, diğer biri, yüksekten dökülen veya akan 
suyun enerjisinden oluşan hidroenerji ve bir diğeri de, 
nükleer enerji dediğimiz atom çekirdeklerinin bölün-
mesinden ele edilen enerji olarak özetlenebilir. Bun-
lardan, hidrolik enerjiyi temin etmek, diğerlerine naza-
ran daha da kolay bir usuldür; çünkü, aynı kaynak 
üzerinde birden fazla santral kurmak mümkündür. Ül-
kemizin enerji ihtiyacının yaklaşık olarak yüzde 40’ı da 
bu hidroelektrik santraller sayesinde sağlanmaktadır. 
Enerji üretiminde hangi yol seçilirse seçilsin, enerji 
üretiminin çevreye bazı olumsuz etkilerinin olması da 
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kaçınılmazdır. Nükleer enerji kaynakları olan santralle-
rin çevre üzerinde en çok konuşulan yan etkisi, rad-
yasyonun yarattığı etkidir. Oysa, bir nükleer santralin 
çalışması sırasında, çevreye yaydığı radyasyonun 
doğal radyasyon içindeki payı yok denecek kadar az-
dır. 

Bazı ülkelerin 13 Eylül 2011 yılı itibariyle ülkele-
re göre işletilen ve inşaat halindeki nükleer reaktör 
sayısı, toplum gücü ve elektrik üretimindeki payı 
şöyledir; 

- ABD; 104 reaktör, 9399 Toplam Güç (Mwe 
NET), Elektrik üretimindeki payı %38,1’dir. 

- Fransa; 58 reaktör 63130 Toplam Güç, Elektrik 
üretimindeki payı, %74,1’dir. İnşaat halinde 1 reak-
törü vardır. 

- Rusya Federasyonu; 32 reaktör, Toplam Güç, 
23084, Elektrik üretimindeki payı %17,1’dir. İnşaat 
halinde 10 reaktörü mevcuttur. 

- Çin Halk Cumhuriyeti; 14 reaktör, Toplam Güç 
11271, Elektrik üretimindeki payı %1,8’dir. İnşaat 
halinde 26 reaktöre sahiptir. 

Türkiye’de kurulacak olan nükleer santralin ye-
rinin Akkuyu yöresi olarak seçilmesini isabetli bir 
karar olduğu düşüncesindeyim. Bugün nükleer 
santraller kurulurken, yapım maliyetlerini aza in-
dirmek ve deprem riskinin de en düşük olduğu 
yerleri seçmek önemlidir. Akkuyu yöresi, bu an-
lamda, Türkiye’nin en güvenli bölgelerinden biri-
sidir. 
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Ülkemizde kurulacak nükleer santrallerin öncelikli 
olarak deniz kenarında olması, ekonomik olarak bü-
yük yarar sağlayacaktır. Termik santrallerde olduğu 
gibi, nükleer santrallerde de üretilen ısıyı alabilmek 
için, bir soğutucuya gereksinim duyulmaktadır. Bu so-
ğutucu, genellikle, akarsu ya da denizden sağlanacak 
suyla yapılmaktadır. Türkiye’deki çoğu akarsuyun de-
bisi, bu soğutmayı sağlayabilecek düzeyde olmadı-
ğından, nükleer santrallerin deniz kenarına kurulması 
en uygun seçeneği oluşturacaktır. 

Dünyadaki hiçbir nükleer enerji üretim yöntemi tam 
olarak güvenli değildir; ancak, nükleer santrallerin teh-
likelerinin, enerji üretmek için kullanılabilecek diğer 
yöntemlere oranla çok daha az olduğunu söyleyebiliriz. 

Anlatmış olduğumuz bu yöntemler, enerji üre-
timinin yollarıdır. Nükleer santraller de bu yöntem-
lerin içindedir; fakat, diğerlerinden farkı yapım ma-
liyetidir. Tabii ki, önemsenecek bir farkı daha var-
dır. Dünyaya gücünü kanıtlamış ülkeler, nükleer 
enerjiye sahip olan ülkelerdir. Akkuyu’ya kurulma-
sı planlanan nükleer santral kurulduğunda, ülke-
mizin de nükleer güce sahip olması, ülkemiz insa-
nını daha da memnun edecektir. Ülkemizde kuru-
lacak nükleer enerji santralleri, ülkemizde yeni 
enerji kaynakları olacaklardır ve ülkemizin de gü-
cüne güç katacaklardır. 
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TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ 

Avrupa Birliği Projesi, en büyük, medeniyet projesi-
dir. Türkiye’nin Avrupa Birliğine girmesi ile gerek coğ-
rafi yapısıyla, gerek kültürel yapısıyla Doğu ve Batı 
arasında bir köprü oluşturacaktır. Bu köprü, Türki-
ye’nin ve diğer AB ülkelerinin ekonomik, askeri ve kül-
türel alanlarda gelişmelerine katkıda bulunacaktır. 

Türkiye’nin de bu en büyük medeniyet projesinden 
beklentileri vardır. Bu beklentilere kısaca değinecek 
olursak; 

AB çalışmalarını, ekonomik olduğu kadar siyasi ko-
nulara da önem vererek yürütmeli ve her ülkenin te-
mel sorunlarından olan terörizm, uyuşturucu, insan 
kaçakçılığı gibi konular hakkında çalışmalar yapmalı-
dır. AB yaptığı bütün çalışmalarda ve aldığı kararlarda 
çıkar gözetmeksizin ve tarafsız olarak bütün sorunları 
evrensel bir nitelikte çözerek, tüm Avrupa’ya eşit me-
safede kucak açmalıdır. 
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Avrupa Birliğine Girişin Türkiye’ye Faydaları 
Neler Olabilir? 

1) Türkiye’nin uluslararasında siyasi etkinliği ar-
tabilir. 

2) Türkiye’nin savunması güçlenebilir. 

3) Türkiye’nin İslam ülkesi olması nedeni ile ko-
numu güçlenebilir. 

4) Türkiye’de demokrasi daha da güçlenebilir. 

5) Türkiye’de terör, göç ve uyuşturucu gibi 
olumsuzluklarla mücadelede, daha da kolaylık 
sağlanabilir. 

6) AB ile Türk firmalarının rekabet gücü artabilir. 

7) Türkiye ekonomik çıkarlarını daha da iyi ko-
ruyabilir. 

8) Türkiye’de AB ile daha şeffaflıklar gelişebilir. 

9) Türkiye’de yabancı yatırımlar artabilir. 

10) Türkiye’de AB ile üretim kalitesi yükselebilir. 

11) Türkiye’de AB ile bilim ve teknoloji daha da 
artabilir. 

12) Türkiye’de AB ile tarımda daha verimlilik ve 
daha kaliteli ürünler yetiştirilebilir. 

13) Türkiye’de AB ile turizm gelişebilir. 

14) Türkiye’de AB ile işsizlik azalabilir. 

15) Türkiye’de AB ile ulaşım enerji ve çevre ko-
nularında önemli gelişmeler olabilir. 
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16) Türkiye’de AB ile sosyal güvenlik konula-
rında önemli gelişmeler olabilir. 

17) Türkiye’de AB ile eğitimde kalite artabilir. 

18) Türkiye’de AB ile bölgeler arası gelişmeler 
ve farklılıklar azalabilir. 

19) Türkiye’de AB ile demokrasi, siyaset kültür 
ve sanat gelişebilir. 

20) Türkiye’nin AB Parlamentosunda temsili 
güçlenebilir. 

21) Türkiye AB’den katkı payı alabilir. 

22) Türkiye’de AB ile güçlü bir serbest piyasa 
oluşabilir. 

23) Türkiye’de AB ile bankacılık gelişebilir. 

24) Türkiye’de AB ile tekstil gelişebilir. 

25) Türkiye’de AB ile otomotiv sanayi gelişebi-
lir. 

26) Türkiye’nin AB ile gıda ve sanayi pazarı olu-
şabilir. 

27) Türkiye’de AB ile beyaz eşya kalitesi ve sa-
tışı artabilir. 

28) Türkiye-Avrupa medeniyetleri yakınlaşabilir. 

29) Türkiye’de AB ile iç barış daha da gelişebilir. 

30) Türkiye’de AB ile insan hakları gelişebilir. 

31) Türkiye’de AB ile 200 yıllık batılılaşma ger-
çekleştirilmiş olabilir. 
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Türkiye’nin AB ile birleşmesindeki düşüncelerimizi 
daha da artırarak söyleyebiliriz. Fakat bu maddelerin 
hepsinin gerçekleşeceği anlamına gelmez, bunların 
hepsi birer temenni ve beklentidir. Bu yazdıklarımızın 
bir kısmı gerçekleşeceği gibi terside olabilir. Zararlı 
durumlarda ortaya çıkabilir. 

Türkiye’nin Avrupa Birliğine Girişiyle 
Avrupa’nın Kazançları Neler Olabilir? 

1) AB’nin Türkiye’nin katılımı ile, AB’nin sa-
vunma politikası ve bölge istikrarı güçlenir. 

2) AB, Türkiye’nin katılımı ile enerji teminini da-
ha kolayca sağlar. 

3) AB’de Türkiye’nin katılımı ile Türkiye-
Yunanistan ve Kıbrıs sorunları daha fazla meşgu-
liyet arz etmez. 

4) AB’de Türkiye’nin katılımı ile sınırlar genişler. 

5) AB’de Türkiye’nin katılımı ile Avrupa’nın pa-
zarı genişler, Ortadoğu ve Asya’ya dayanır. 

6) AB’de Türkiye’nin katılımı ile sanayi ve ticaret 
gelişir. 

7) AB için Türkiye’nin katılımı ile Türkiye, Orta-
doğu ve Asya’ya yatırım alanları açılır. 

8) AB’ye Türkiye’nin katılımı ile Avrupa’da genç 
bir nüfus oluşur, sosyal bir dinamizm gelişir. 

9) AB’ye Türkiye’nin katılımı ile AB topyekün 
güçlenir. 
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Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılımına 
Türkiye’de Olumsuz Görüşler de Mevcuttur 

1) Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılımı ile Kıb-
rıs, Ege, İnsan Hakları konularında Yunanistan’ın 
dediği olur. 

2) Türkiye’nin AB’ye katılımı ile Türkiye’nin et-
nik yapısında yeni gelişmeler olur. Türkiye’nin iç 
işlerinde karışmalar artar. Türkiye’de kardeş kav-
gaları olur. 

3) Türkiye’nin AB’ye girmesi Türk Silahlı Kuv-
vetlerinin gücünü azaltmaya çalışır. Bu da Türki-
ye’nin coğrafi-tarihinin önemini zayıflatır. Güçsüz 
bir Türkiye oluşur. 

4) Türkiye’nin AB’ye girmesi ile AB Türkiye’nin 
etnik yapısını olumsuz yönde değiştirmeye çalışır. 
Özellikle, Ermeni ve Kürtçülük olaylarını yönlendi-
rir. 

5) Türkiye’nin  AB’ye girmesi ile Türk kültürü-
nün inanç yapısına Türk büyüklerine eleştiriler 
geliştirilerek Türkiye’nin zayıflatılması olur. Türki-
ye’nin birlik ve beraberliği bozulur. 

6) Türkiye’nin AB’ye girmesi ile AB, Türkiye’yi 
sanayi çöplüğüne dönüştürür. 

7) Türkiye’nin AB’ye girmesiyle, Hıristiyanlık ve 
misyonerlik faaliyetleri çoğalır. 

8) Türkiye’nin AB’ye girmesi ile Türkiye Cumhu-
riyeti sona erer. 
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Yukarıdaki düşünce ve varsayımlar daha da ar-
tırılabilir. Türkiye’nin AB’ye girmesi olayı oldukça 
teferruatlı ve karışık yönleri mevcut olan bir olgu-
dur. 

Cenabı Allah, Türkiye ve Avrupa Birliği için ha-
yır olanı nasip eylesin. 
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TÜRKİYE - ABD İLİŞKİLERİ 

Türkiye ve ABD ilişkileri, ABD’nin müstakil bir devlet 
olması ve tüm dünya ile ticaretini geliştirmek istemesi 
ile başlar. 1800’den sonra yapılan anlaşmalar uyarın-
ca ABD ticaret gemileri, başta İzmir Limanı olmak üze-
re tüm Türk limanlarına uğramaya ve ticaret yapmaya 
başlamışlardır. 

1945’den itibaren Türkiye-ABD ilişkileri, ulusal gü-
venlik politikaları ve ortak çıkarları üzerine kurulmaya 
başlanmıştır. 1945’te yeni bir eksene geçen Türkiye-
ABD ilişkileri 1900’lara kadar ABD-SSCB çekişmesi 
ekseni etrafında gelişmiştir. 

Türkiye, 1945 sonrası SSCB’nin Avrupa ve Asya’da 
genişlemesi ve taraflarının artması sonucu, SSCB’nin 
Anadolu’da da etkili olması düşüncesi ve çekinmesin-
den, Batı Avrupa ve ABD ittifakını tercih etmiştir. Yalta 
Konferansından sonra Türkiye, Truman Doktrini ve 
Marshall yardımı ile de iyice ABD’nin önderliğini yaptı-
ğı sistem içinde kalmıştır. 

1950’den sonra ise ABD, Türk dış politikasının da-
yandığı nokta olmuştur. Bu dayanak, soğuk savaş 
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boyunca da devam etmiştir. Türkiye ABD ile Kore Sa-
vaşına katılmış, 1952’de NATO’ya üye olmuştur. 

1948’de, ABD ve İngiltere’nin tasvibi sonucu, İsrail 
Devleti kurulmuş, Türkiye de İsrail’i tanıyan ilk Müslü-
man ülke olmuştur. İsrail’in kurulması Türkiye’nin İs-
rail’i tanıması, Türkiye-ABD ilişkilerinde belirleyici ol-
muştur. Bu arada Türkiye, Arap ülkeleri ile ilişkilerinde 
Arap tezleri yanında görünerek mesafeli olmaya ça-
lışmıştır. Türkiye bu davranışları ile de BM’de üçüncü 
dünya ülkelerinden uzak durarak, Batı ve ABD ekse-
ninde yer almıştır. 

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde davranan 
Türkiye ABD yardımlarından da yararlanarak ekono-
mik kalkınmasını düşünmüştür. Ancak iş böyle olma-
mış 1950’lerin ortasında ekonomik olumsuzluklara 
uğrayan Türkiye, Avrupa ile de temaslara geçerek, dış 
politika ve ekonomik durumunu çeşitlendirmeye ça-
lışmıştır. Türkiye’nin bu durumunu ABD de tasvip et-
miştir. 

Türkiye’nin Avrupa’ya yakınlaşması sonucunda 
1959 yılında Ortak Pazar’a başvurmuştur. Türkiye’nin 
Ortak Pazar’a başvurması sonucunda da ABD politi-
kaları aynen devam etmiştir. 1958’de ABD’nin Lübnan 
çıkarmasında, 1959’da Yunanistan’ın kabul etmediği 
Jupiter füzelerini Türkiye’nin kabul etmesi gibi, Türk - 
ABD dayanışmaları devam etmiştir. 

1960’da NATO önemini aynen korumasına rağmen, 
soğuk savaş döneminde ABD-SSCB arasında “Barış 
İçinde Birlikte Yaşama” 1970’lerde “Detand” süreçleri-
nin başlaması Türkiye-ABD ilişkilerinde bir gerileme 
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yaratmıştır. 1960 İhtilalinden sonra Türkiye’de, dış 
politikada bağlantısızlardan bahsedilmesi, anti-
Amerikan eğilimlerin oluşması ile Türkiye-ABD ilişkile-
rinde sarsıntılar ortaya çıkmıştır. 

1960’ların başından itibaren Türkiye-ABD ilişkilerin-
de olumsuz eğilimlerin başlamasında, Küba krizinde 
ve SSCB üzerinde, U-2 ABD casus uçağının düşürül-
meleri olaylarında ABD-SSCB arasındaki sürtüşmele-
rinde Türkiye’nin bir pazarlık unsuru olarak görülmesi, 
1963-1964 Kıbrıs olaylarında ABD’nin Yunanistan’a 
yakın tavır alması, ABD başkanı Johnson’un İnönü’ye 
yazdığı mektupta ABD silahlarının Kıbrıs’ta kullanıl-
maması, İnönü’nün “Yeni bir dünya kurulur, Türkiye 
onun içinde yerini alır” demesi Türkiye’de 1968’den 
itibaren başlayan öğrenci hareketlerinde anti-
Amerikan hareketlerin artması 1960’ların Türkiye-ABD 
ilişkilerinde olumsuz yönler olarak değerlendirebiliriz. 

1960’ların sonu 1970’lerin başında ABD’de Vietnam 
Savaşının olumsuz etkileri ve ekonomik sıkıntılar, 
SSCB ile silahsızlanma görüşmelerinin başlaması, 
1975’de, SSCB başkanı Leonid Brejnev’in önerisi ile 
AGİT’in Helsinki’de toplanması sonucu, dünyada bir 
detant (yumuşama) oluşmuştur. Bu dönemde Türki-
ye’de 1971’de yasaklanan afyon ekimi 1974’de yeni-
den serbest bırakılmıştır. ABD ile Türkiye arasında 
afyon ekiminden dolayı yeniden gerginlik başlamıştır. 
1974 Kıbrıs Barış Harekatı, 1978 ABD’nin Türkiye’ye 
silah ambargosu uygulamaları Türkiye-ABD ilişkilerini 
iyice gerginleştirmiştir. Bu ara Türkiye’de ekonomik 
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kriz baş göstermiştir. 1978’de silah ambargosu kaldı-
rılmış Türkiye’de de bir kısmi rahatlama olmuştur. 

1979’da İran’da Şah’ın devrilmesi Humeyni’nin 
gelmesi, SSCB’nin Afganistan’ı işgalleri ABD nazarın-
da Türkiye’nin stratejik önemini artırmıştır. 

1980 Eylül’ünde İran-Irak Savaşının başlaması 
Türkiye’nin önemini ABD nazarında daha da artırmış-
tır. Böylece krizli bölgede Türkiye-ABD güvenilir bir 
müttefik olmuşlardır. 1980’de ABD ile yeniden Sa-
vunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması yapılarak müt-
tefiklik kuvvetlendirilmiştir. 

12 Eylül 1980 askeri darbesini ABD anlayışla karşı-
lamıştır. ABD Türkiye’ye yardımın devam edeceğini 
bildirmiş 13 Eylül 1980’de ABD NATO büyük elçisi 
Ankara’yı ziyaret etmiştir. Darbe sonrası Avrupa ile 
ilişkiler duraklamış, bütün ilişkiler ABD üzerinden ya-
pılmak istenmiştir. Her zaman güvenlik ön plandadır. 
Bu dönemde yardım değil ticaret sloganı ortaya atıla-
rak yeni bir dönemin başlamasını Türkiye başlatmıştır. 
1983’de Turgut Özal dönemi ile ABD ile ekonomik 
durumun öne çıktığı söylenebilir. Turgut Özal döne-
minde, ABD ile ilişkilerde Türk Ordusunun modernleş-
tirilmesinde ve Türk Ekonomisinin gelişmesinde 
ABD’nin katkıda bulunması savunulmuştur. Askeri 
yardımın artırılmasını, Kıbrıs olayına bağlayan ABD, 
Türkiye 10, Yunanistan 7 (10/7) oranını değiştirme-
miştir. 

1980-1987 yılları arasında IMF kredileri, borç erte-
lemeleri, askeri yardımlar gibi yapılanmalarla Türkiye 
13 milyar dolarlık bir kaynak sağlamıştır. Bu yardımlar 
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Türkiye’nin serbest piyasa ekonomisine geçişler için 
yapılmıştır. 1987’den sonra ABD yardım ve desteği 
yine azalmıştır. 

1980’lerde İran’da Şah devrilmiş, anti-Amerikan bir 
rejim oluşmuş, CENTO dağılmış, SSCB Afganistan’ı 
işgal etmiş, Yunanistan’da anti-Amerikan PASOK, 
seçimleri kazanmış, birçok yerde ABD karşıtlığı olay-
lar gelişirken, Türkiye’deki Askeri Yönetim, ABD ile 
istikrarlı bir müttefik olarak kalmıştır. 

1980’lerin başında ABD başkanı Ronald Reagan, 
Batı-Doğu çatışmasında ve Ortadoğu petrollerinin 
kontrolünün yapılmaları amaçları doğrultusunda Çevik 
Kuvvet diye bir NATO oluşumu yapmıştır. Böylece 
Ortadoğu ve Körfez petrolünün savunması NATO 
şemsiyesi altına alınmıştır. Bu durumda Türkiye’nin 
konumu, Mısır ve İsrail’in önüne geçmiştir. 

1990’ların başında, ABD’nin İsrail’in güvenliği, Or-
tadoğu petrolleri, terörizmi önlemeyi ön plana alarak 
Irak-Saddam’a “Çöl Fırtınası” harekatını başlatmıştır. 
Türkiye, ABD ve Irak savaşında, doğrudan savaşa 
katılmasa da, ABD ve müttefiklerinin yanında gönüllü 
olarak yer almış, Türkiye’deki ABD üstlerinin kullanı-
mına müsaade etmiş, Irak’a karşı uygulanan ekono-
mik yaptırımlara katılmıştır. 1990’lardan sonra ABD, 
Türkiye’ye Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya, Bağımsız 
Türk Cumhuriyetlerindeki durumlar ve kontrolleri için 
bakmaya başlamıştır. Böylece ABD-Türkiye ilişkilerin-
de yeni bir strateji geliştirilmeye çalışılmıştır. ABD ve 
Türkiye pek çok konuda ortak hareket etmişler, fakat 
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Kıbrıs ve Ermeni meselelerinde birçok defalar karşı 
karşıya gelmişlerdir. 

Bugün ABD hala dünyada en büyük küresel güçtür. 
Kafkaslar, Balkanlar, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Orta 
Asya, Güney Asya, Türkiye tarihi ile ilgili coğrafyalar-
dır. Bu bölgelerin hepside değişime ve değiştirilmeye 
çalışılan bölgelerdir. Nitekim Tunus’da başlayan deği-
şim ve değiştirme hareketleri Mısır, Libya, Suriye seri-
si olarak devam etti. İleride nerelere gideceğini kes-
tirmek zordur. Bu Arap Baharı denen olaylarda esas 
aktöründe ABD olduğunu söylemek mümkündür. 

11 Eylül saldırıları, Türkiye-ABD ilişkilerini de olum-
suz etkilemiş, sorunlu bir döneme sokmuştur. ABD 
kendi güvenliği açısından tek başına hareket etmeye 
başlamıştır. Irak da tek başına denecek şeklide hare-
ket etmiştir. 11 Eylül sonrası Türkiye-ABD ilişkileri te-
rörizmle mücadele bağlamında yeniden yapılandırıl-
mıştır. İki ülke arasındaki ilişkiler, 50 yıldır ittifaklar 
halinde giderken, 11 Eylül sonrası stratejik ortaklığa 
dönüşmüştür. 

Türkiye-ABD, teröre karşı ortak mücadele ve Büyük 
Orta Doğu Projesi gibi hususlarda ortak hareket etme 
kararları almalarına rağmen bu içerikli bazı husus ve 
kararlarda da farklı politikalar göstermişlerdir. Bu du-
rum iki ülkenin birbirine güvenini zaman zaman test 
etme çalışmalarına sebep olmuştur. “1 Mart Tezkere-
si”nin TBMM’den geçmemesi ile ABD’nin Türkiye’ye 
güveni sarsılmış iki ülke arasındaki dostluk yara al-
mıştır. ABD de Irak’ı işgalinden sonra, Kerkük statü-
sünde, Türkmenlerin durumunda, Türkiye’nin PKK ile 
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mücadelesinde kayıtsız kalmıştır. Eğer, 1 Mart 2003 
Tezkeresi TBMM’den geçse idi, bunlar olmayacaktı. 
Kuzey Irak’taki durumlar Türkiye lehine dönecekti. 

1 Mart 2003 Tezkeresinin olumsuzlukları, 4 Tem-
muz 2003’de 11 Türk subayının Süleymaniye’de tu-
tuklanmaları ile devam etmiştir. İki NATO üyesi ülke-
nin askerleri karşı karşıya gelmişlerdi. 

ABD bu olaylardan sonra Kuzey Irak Yönetimini, 
Türkiye’den daha güvenilir bir müttefik olarak seçerek 
Türkiye’nin de Kuzey Irak’ta rahatça operasyonlar ya-
pamayacağını bildirmiştir. Türkiye’de PKK ile mücade-
lede, ABD’nin rol değiştirmesi sonucu, İran ve Suriye 
ile bazı ikili çalışmalar yapmıştır. 

Türkiye-İran gaz anlaşmaları ABD’yi ciddi anlamda 
rahatsız etmiştir. Yine Türkiye uluslararası baskı altın-
da tutulan Suriye’ye destek veren tek ülke konumuna 
gelmiştir. Türkiye’nin Ortadoğu halk hareketlerinde 
Libya, Suriye olaylarında olduğu gibi, ABD politikaları 
yanında yer alması Türkiye-ABD ilişkilerinde olumlu 
yönde gelişmeye sebep olmuştur. 

Türkiye-ABD ilişkilerinde hayati bir çıkar çatışması 
olmadığı müddetçe iki ülke arasında uzlaşmanın dai-
ma olabileceğini söyleyebiliriz. 

2005’den sonra Türkiye çok boyutlu ve çok kutuplu 
bir dış politika takip etmektedir. Türkiye’nin bu politi-
kası, ABD ile ilişkilerinde güvenlik açısından bir gev-
şekliğe ve güvensizliğe yol açmamalıdır. Türkiye ve 
ABD’nin karşılıklı çıkarları, geçmişleri kadar güvenli ve 
köklü olmak zorundadır. Türkiye ve ABD ilişkileri coğ-
rafyaları ve geçmişleri gereği beraber olmalarını ge-
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rektirmektedir. ABD-Türkiye ilişkilerini, iki ülke arasın-
da koşullar belirlememektedir. ABD-Türkiye ilişkilerini 
üçüncü ülkelerle olan koşullar etkilemektedir. 

PKK ile mücadelede ABD’nin daha açık olarak ezeli 
müttefiki olan Türkiye’nin yanında olduğunu, belirgin 
ve ısrarlı olarak göstermesi iki ülkenin menfaatinedir. 
ABD, Ermeni soykırım iddiasını siyasi alandan çıkartıp, 
bilimsel ve tarihi alana taşınmasını desteklemesi, tüm 
tarafların lehine ve çıkarına olacağının ABD’nin vurgu-
lanmasının güncel ve uygun olacağı kanısındayız. 

ABD-Türkiye ilişkilerinde, Türkiye’nin demokra-
tik ve laik bir ülke olmasının yanı sıra Türkiye coğ-
rafyasının önemi belirleyici olmaktadır. 

Dünya tarihi incelendiğinde, birçok büyük dev-
letler, büyük imparatorluklar ve büyük medeniyet-
ler gelmiş ve geçmişlerdir. Hepside tarihteki yerle-
rini almışlardır. Günümüzdeki süper güçler ve dev-
letlerde bir gün gelip tarihe mal olacaklardır. An-
cak bugün mevcut olan güçlü devletler olsun yada 
Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlar olsun önlerinde 
enerjilerini harcayacakları yerler mevcuttur. Bun-
lar; küresel ısınma, uzaydaki yaşamlar, gezegeni-
mizdeki açlık, terörizm ve savaşlar gibi insanlık 
aleyhine olan olgulardır. Bu olgularla mücadele 
etmek en güzel şeylerdir. Süper güçlerin bunlarla 
ilgilenmeleri ve başarılı olmaları durumunda daha 
süper olacaklardır. 

Özetleyecek olursak, güç sahibi ülkeler ve büyük 
kuruluşlar güçlerini insanlığa hizmet için kullanma-
lıdırlar. Bu bütün dünya için en iyisi olacaktır. 
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