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AVRASYA DA OLUŞAN 
YENİ GÜÇ DENGESİ  VE 
TÜRKSOY’UN KONUMU

 Tarihe “Covid Salgını” ile mücadele 
ve küresel karantina dönemi olarak 

geçecek olan 2020, Türk dünyası 
açısından olumlu gelişmelerin de 
meydana geldiği bir yıl olmuştur.                                                            

PROF. DR. FIRAT PURTAŞ

2. KARABAĞ SAVAŞI SONRASI 
GÜNEY KAFKASYA’DA YENİ 

JEOPOLİTİK DENKLEM
’Azerbaycan için bu savaş bir kurtuluş 
savaşıdır/Vatan Muharebesidir’’ diye 
nitelendirdiği Dağlık Karabağ Savaşı, 

Azerbaycan’ın yaklaşık 30 yıldır Ermeni 
işgali altında bulunan öz topraklarını 

büyük bir kararlılıkla tek tek geri 
almasıyla şanlı bir zafere dönüştü. 

DR. SİNAN OĞAN

ORTA DOĞU’DA GERÇEKLEŞEN 
ÖNGÖRÜLER, DÖNGÜLER 

VE YENİ DENGELER…
Orta Doğu’da olmak üzere ABD’de ve 
ABD’nin en stratejik ve vazgeçilmez 

müttefiki İsrail’de yaşanan gelişmeler 
ve değişimler gözlerden kaçırılmak 

istenmektedir. 
MURAT ARIK

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANI PROF. DR. MUSTAFA ŞENTOP

Yeni Anayasa bir ütopya değil, gerçekleşebilir bir şeydir, yeter ki iyi niyetli olunsun, bunu 
yapma konusunda her kesim irade göstersin. Türkiye'nin ihtiyacı olan yeni Anayasa 
konusunda ortak bir niyet varsa ben TBMM Başkanı olarak üzerime düşen ne varsa 

yapmaya, elimi taşın altına koymaya hazırım.. 

52

21

34

30



2 /  Parlamenter Mart - Nisan - Mayıs 2021

KATKI VERENLER

www.artmental.com.tr

TÜLAY SELAMOĞLU
24 VE 25. DÖNEM ANKARA MV.

YÜKSEL COŞKUN YÜREK
ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANI 
BAŞDANIŞMANI, 22 VE 23. DÖNEM 
BOLU MV. 

YÜKSEL ÖZDEN 
23 VE 24. DÖNEM MUĞLA MV.

YAYINCI
ART MENTAL A.Ş.
ADINA İMTİYAZ SAHİBİ
ALI ATAY
YAYIN GRUBU BAŞKANI
DOĞAN ACAR
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
SEDA BAŞARAN TAŞDELEN
YAYIN YÖNETMENİ
MURAT ARIK 

EDİTÖR
KEMAL ATAY
HABER MERKEZİ
ILTER SAĞIRSOY
HASAN ÖZÇAKMAK

FOTOĞRAF EDITÖRÜ
KUBİLAY ÇALIKOĞLU  

WEB SİTESİ
www.tdpv.org
İLETİŞİM
Kavaklıdere Mah. Havuzlu Sok. 4/8 
Çankaya / ANKARA
0 (312) 229 04 00
HABER MERKEZİ
0(312) 424 24 00
YAZIŞMA ADRESİ
info@parlamenter.net
0(312) 424 24 00

Art Mental Akademi Sağlık Turizm  
Organizasyon San. Tic. A.Ş.
Hilal Mahallesi 707. Sokak 6/2 Çankaya / 
Ankara 
T. 0(312) 424 24 00
HUKUK DANIŞMANI

MUSTAFA MÜFIT ÇINGIR
YAYIN TÜRÜ
Yaygın, Süreli, Türkçe
BASKI
Afşar Medya Matbaacılık
San. Tic. A.Ş.
Ostim OSB Mah. 1424. Sk.
Ostim Mega Center 8/2
Yenimahalle / ANKARA
E-POSTA
Info@afsmedya.com
TELEFON
0312 394 39 22
Bu dergi uluslararası grafik tasarım ve 
editöryal ilkeler uyarınca hazırlanmıştır. Türk 
Dünyası Parlamenterler Vakfı Dergisi aylık 
olarak yayımlanır. Dergide yer alan makale, 
araştırma, yorum, röportaj gibi yazıların 
sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergide yer 
alan yazılardan kaynak gösterilerek alıntı 
yapılabilir.  
Mart - Nisan - Mayıs 2021 Sayı: 1
TÜRK DÜNYASI PARLAMENTERLER VAKFI
Toplu Satışta Birim Fiyatı: 
35 TL + KDV

DR. SİNAN OĞAN
Stratejist; Marmara 
Üniversitesi İİBF İşletme 
Bölümünü bitirdi. Marmara 
Üniversitesi Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsünde 
araştırma görevlisi, 
Azerbaycan Devlet Ekonomi 
Üniversitesinde öğretim 
görevlisi ve Dekan Yardımcısı 
olarak görev yaptı. TİKA 
Azerbaycan Temsilcisi oldu. 
Avrasya Stratejik Araştırmalar 
Merkezi (ASAM) Rusya 
Ukrayna Araştırmaları Masası 
Başkanlığı yaptı. TÜRKSAM'ı 
kurdu ve Başkanlığını yaptı.

DR. ŞABAN ALİ DÜZGÜN
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1989'da Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi'nden 
mezun oldu. ... Uluslar 
arası Ahmet Yesevi Türk-
Kazak Üniversitesinde 
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(2013). Fulbright Türkiye 
Seçici komisyon üyesidir. 
Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Kelam Anabilim 
Dalı başkanıdır.

DR. FIRAT PURTAŞ
Dr. Fırat Purtaş 1974 

yılında Kahraman Maraş’ta 

doğan Purtaş, ilk ve orta 

öğrenimini memleketinde 

tamamlamıştır. 1994 

yılında Gazi Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Uluslararası 

İlişkiler Bölümü’nden 

mezun olmuştur. TÜRKSOY 

Genel Sekreter Yardımcılığı 

görevini uzun bir süre yaptı. 

Halen Ankara Hacı Bayram 

Veli Üniversitesinde Öğretim 

Üyesidir.
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KAHRAMANMARAŞ MV.
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B A Ş K A N I N  M E S A J I
T Ü R K  D Ü N Y A S I  P A R L A M E N T E R L E R

V A K F I  B A Ş K A N I
D R . A B D U L L A H  Ç A L I Ş K A N

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) yayın organı olarak PARLAMENTER dergimiz ilk sayısı ile yayın 

hayatına başladı. Mutluyuz, heyecanlıyız. Bu ilk sayımızda öncelikle sizlere dergimizin yayın çizgisi hakkında bilgi 

vermek istiyorum. PARLAMENTER Dergisi TBMM’de görev yapmış mevcut ve önceki dönem parlamenterlerin 

ülke ve dünya gündemi ile ilgili düşünceleri başta olmak üzere insanlığın içinde bulunduğu tüm sorunlara yönelik 

görüş ve çözüm önerilerini esas alan bir anlayışa sahiptir. Tüm parlamenterlerimizin bilgi, birikim ve tecrübelerinin 

zaman içinde dergi sayılarımıza yansıyacağına inanıyoruz. Mevcut ve önceki dönem TBMM Başkanlarımız, 

bakanlarımız, büyükelçilerimiz, rektörlerimiz, üst düzey bürokratlarımız ve STK başkanlarımız da dergimizin 

içeriğine katkı vereceklerdir. Öğretim üyelerinin ve alanında uzman kişilerin yazılarını da dergi sayılarımızda 

göreceğiz. 

Vakfımız, Türk Dünyası ülkeleri ve akraba toplulukları arasında parlamenterler düzeyden başlayarak birlik, 

beraberlik, sevgi, saygı, kardeşlik, dostluk ve dayanışma duygularını geliştirerek iletişimi güçlendirmek, siyasi, 

ekonomik ve kültürel işbirliğini artırmak, tarihimizden gelen bağlarımızı güçlendirerek ortak zenginliklerimizin ve 

değerlerimizin tanıtılmasına ve yaşatılmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Vakfımızın Türk Dünyası 

ülkelerinde temsilcilikler açması ile birlikte dergimizin içeriği daha da zenginleşecektir. Dergimizin başta Türkiye 

olmak üzere tüm Türk Dünyasına, Türklerin ve akrabalarımızın yaşadığı tüm bu coğrafyaya hitap etmesini ve 

Vakfımızın kuruluş gayesine katkı sağlamasını hedefliyoruz. 

Bu ilk sayımızda TBMM Başkanımız Sayın Mustafa ŞENTOP ile röportaj yaptık. Cumhurbaşkanımız Sayın 

R. Tayyip ERDOĞAN tarafından 2021 yılı için ilan edilen Yunus Emre, Ahi Evran ve Mehmet Akif ile ilgili yazı ve 

röportajlara yer verdik. Türk Dünyası için çok önemli bir ilim adamı olan İmam Mâtürîdî’nin düşünce dünyasına 

bir adım attık. Kuruluşundan bu yana Vakfımızın yaptığı faaliyetleri kısaca özetlemeye çalıştık. Mart ayının 

gündeminde bulunan İstiklal Marşı, Çanakkale Savaşı ve Dünya Kadınlar Günü de dergimiz içeriğinde yer aldı. 

Ayrıca  Antalya, Bursa, milletvekilleri ve Gümüşhane Belediye Başkanı ile röportaj yaptık. 

Dergimizin ülkemiz ve Türk Dünyası için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür 

ediyorum. Zengin içeriği ile dergimizin ilk sayısını beğeneceğinizi ümit ediyor, hepinize selam ve saygılarımı 

sunuyorum. 

TÜRK DÜNYASI PARLAMENTERLER VAKFI (TDPV) 
YAYIN ORGANI OLARAK PARLAMENTER İLK SAYISI İLE 

KARŞINIZDA
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TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı 

Mustafa Şentop’un ilk imza sahibi olduğu ve AK 

Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti’nin imzasının 

yer aldığı önergeyle, 2021 yılının “İstiklal Marşı Yılı” 

olmasını içeren düzenleme kabul edildi. 

Düzenlemeyle 2021, “İstiklal Marşı yılı” olacak. 

2021 yılı boyunca bütün kamu kurum ve kuruluşları 

tarafından İstiklal Marşı’nın anlamını ve Kurtuluş 

Savaşı’nın önemini anlatmak amacıyla halkın ve sivil 

toplum kuruluşlarının katılımıyla İstiklal Marşı’nın 

kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri 

düzenlenecek.

Önergenin gerekçesinde, İstiklal Marşı’nın, büyük 

şair ve dava adamı Mehmet Akif Ersoy’un, Anadolu’nun 

dört bir yanında devam eden Milli Mücadele’nin 

ruhunu ve kararlılığını yansıtan ve aynı zamanda o 

büyük mücadeleye coşku ve heyecan kazandıran 

abidevi eseri olduğu belirtildi.

“İSTİKLAL MARŞI DÜNYAYA MEYDAN 
OKUYAN BİR DİRENİŞİN DESTANI”
İstiklal Marşı’nın zalime, işgalciye ve 

sömürgeciye boyun eğmeyen ve dünyaya meydan 

okuyan bir direnişin destanı olduğu vurgulanan 

gerekçede, Mehmet Akif Ersoy’un mısralarının, 

‘‘İSTİKLAL MARŞI’’ 
DÜNYAYA MEYDAN OKUYAN 

BİR DİRENİŞİN DESTANI
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G Ü N D E M

Milli Mücadele’nin ruhunu temsil 

eden, sadece lafzıyla değil manası 

ve hakikatiyle her an yaşayan 

bir coşku ve heyecanı yansıttığını 

ifade edildi.

Bugün yediden yetmişe herkesin 

aynı inanç ve heyecanla okuduğu, 

ezberlediği ve haykırdığı İstiklal 

Marşı’nın her mısrasında tarih, 

medeniyetin ortak değerleri, vatan 

ve bayrak aşkının bulunduğuna 

işaret edilen gerekçede, “100 

yıl önce kaleme alınan ve şairi 

merhum Akif ’in kahraman ordumuza ithaf ettiği 

bu marş, milletimizin tüm fertlerinin aynı heyecan 

ve imanla verdiği İstiklal Harbi’nin manifestosudur. 

Varlığımıza ve birliğimize yönelik 

her tehdit karşısında, ‘nazlı’ ve ‘şanlı’ 

hilalin altında toplanmaya hazır 

milletimizin ortak vicdanı, yüreği ve 

iradesidir.” denildi.

Mehmet Akif Ersoy tarafından 

Şubat 1921’de kaleme alınan 

İstiklal Marşı’nın, İstiklal Harbi’nin 

devam ettiği günlerde, TBMM’nin 

1. Dönemi’nde, 2. Yasama Yılı’nın, 1 

Mart 1921 tarihli birinci birleşiminde 

TBMM Genel Kurulunda ilk kez 

okunduğu hatırlatılan gerekçede, 

milli marşın bu tarihten 11 gün sonra, 

12 Mart 1921’de icra edilen altıncı 

birleşimde ise TBMM Genel Kurulu 

tarafından “ekseriyet-i azime ile” resmi İstiklal Marşı 

olarak kabul edildiği belirtildi. 

VARLIĞIMIZA 
VE BİRLİĞİMİZE 
YÖNELİK HER 

TEHDİT KARŞISINDA, 
‘NAZLI’ VE ‘ŞANLI’ 
HİLALİN ALTINDA 

TOPLANMAYA HAZIR 
MİLLETİMİZİN ORTAK 
VİCDANI, YÜREĞİ VE 

İRADESİDİR.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

Resmi Gazete’de yer alan genelgede, Türk dili ve 

medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus 

Emre’nin vefatının 700. yılı nedeniyle 2021 yılının, 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 

(UNESCO) tarafından anma ve kutlama yıl 

dönümleri arasına alındığını hatırlattı.

Yunus Emre’nin şiirlerinde insan ve doğa sevgisini, 

hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru 

Türkçe ile işlediğini ve bu şiirlerle din, dil ve ırk ayrımı 

gözetmeksizin tüm insanlığa seslendiğini belirten 

Erdoğan, şunları kaydetti:

“Yunus ‘yetmiş iki millete bir göz ile bakmak’ 

ilkesi ve evrensel insani değerler üzerine inşa edilmiş 

“YUNUS’’ 
‘YETMİŞ İKİ MİLLETE BİR GÖZ İLE BAKMAK’

2021 Yılı ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’
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G Ü N D E M

felsefesiyle dünya hümanizmine katkılar sağlayarak 

insanları ortak değerler etrafında birleştiren, çağının 

çok ötesinde bir şair olmayı başarmıştır.

2021 YILI ‘BİZİM YUNUS’

Yunus Emre’nin hem dünya beşeriyetine ortak bir 

değer olarak takdim edilmesi hem de ülkemize bir kez 

daha hatırlatılması maksadıyla 2021 yılının ‘Bizim 

Yunus’ olarak anılması, Yunus Emre’nin mirası olan 

Türkçenin öneminin vurgulanması, medeniyet dili 

kimliğiyle bilinçli ve doğru kullanımının sağlanması 

amacıyla ‘Dünya Dili Türkçe’ adıyla yurt genelinde 

ve yurt dışında bir kampanyanın tertiplenmesine 

karar verilmiştir.”

Etkinlikler Cumhurbaşkanlığı himayesinde 

yapılabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda 

düzenlenecek etkinliklerin Kültür ve Turizm Bakanlığı 

koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla 

yürütüleceğini ifade ederek söz konusu etkinliklerden 

Cumhurbaşkanlığınca belirleneceklerin Cumhurbaşkanlığı 

himayesinde yapılabileceğini duyurdu.

Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve 

benzeri belge ve görsel dokümanların Kültür ve Turizm 

Bakanlığı tarafından ilgili kurumlarla belirleneceğini ve 

kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacağını belirten 

Erdoğan, “Gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere 

ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca 

karşılanacaktır. Bu çerçevede yıl boyunca tertiplenecek 

etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için 

ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın 

tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin 

öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini 

ve gereğini rica ederim.” ifadelerini kullandı.
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TÜRK DÜNYASININ İKTİSADİ 
BİRLİĞİ İÇİN BİR MODEL OLARAK 

AHİLİK

DR. ABDULLAH ÇALIŞKAN
Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) 

Yönetim Kurulu Başkanı,  
23 ve 24. Dönem Kırşehir Milletvekili

PROF. DR. ALI ERBAŞI
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi

Ahilik, Türk dünyasının iktisadi birlikteliğinin sağlanabilmesi 
ve bu birlikteliğin güçlü bir zemine oturtularak sürdürülebilir 
kılınabilmesi için bir model olarak kullanılmalıdır. Böylesi bir 
modelin Türk kültürünün hazinelerinde yaşamış olması ayrı bir 
gurur kaynağı olarak değerlendirilmelidir.

BİR GURUR KAYNAĞI OLARAK AHİLİK
Tarih sahnesinde ne zaman ortaya çıktığı tam olarak 

bilinmemekle birlikte Ahiliğin en derin izlerine 13. yüzyılda 
rastlanmaktadır. Bu bağlamda Ahilik, Osmanlı Devleti’nin 
kuruluşunda ve dünyaya kök salmasında etkili olan dinamiklerden 
biridir. Bir yandan dünyayı saran Moğol baskısı ile diğer 
yandan esnaflığa tüm Anadolu’da hâkim bir Rum ve Ermeni 

M A K A L E
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AHİLİK, TÜRK KÜLTÜRÜNÜN 
SAHİP OLDUĞU DEĞERLERİ 

İSLAM’IN ÖĞRETİLERİYLE 
BÜTÜNLEŞTİREN VE İNSANLARA 
YAŞATAN MÜESSESENİN ADIDIR.

hükümranlığıyla mücadele etmiştir Ahilik. Bu 
mücadele kapsamında oluşturulan yapının 
temelleri, Türk esnaf ve sanatkarlarını tek bir çatı 
altında toplayıp Anadolu’daki Rum ve Ermeni 
ticaret tekelini kırmak için Ahi Evran liderliğinde 
atılmıştır. Onun önerdiği ve yaşattığı evrensel 
değerler, Ahilik kavramı altında bütünleşmiş ve tüm 
dünyayı etkisi altına almıştır. Bu çerçevede Ahilik 
esnaf ve sanatkarlığın temsiliyetini ifade ederken, 
Ahi Evran bu sistemin temsilcisi konumundaydı. 
Türk-İslam kimliğinin yaşatılması için çaba gösteren 
böylesi gelişmiş bir modelin kendi kültürümüzün 
temellerinde bulunması, en büyük gurur ve özveri 
kaynaklarından biri olarak kabul edilmelidir.

AHİLİĞİN TEMEL FONKSİYONLARI
Ahilik yaşatıldığı dönemlerde sadece dini bir 

fonksiyon üstlenmemiş; siyasi, askeri, insani, ahlaki, 
iktisadi gibi tüm açılardan farklı fonksiyonlar 
üstlenmiştir. Her zaman devletin yanında olup 
yönetime katılan Ahiler, devletin ihtiyaç duyduğu 
dönemlerde yönetimi bizzat elinde bulundurmuştur. 
Kimi zamanlarda yaptıkları başkaldırılarla zulmün 
ve esaretin ortaya çıktığı olaylara müdahale 
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etmişlerdir. Bireyleri sadece dini veya mesleki açıdan 
eğitmekle kalmamış, birer asker olarak yetişmeleri 
için çaba göstermişlerdir. Gençlere kılıç kuşanmayı, 
ata binmeyi, ok atmayı öğreterek ihtiyaç duyulan 
her zaman devletin birer asker neferi olarak hazır 
bulunmalarını sağlamışlardır.

Hep daha iyisine ve mükemmele ulaşmayı 
arzulayarak üretimde, finansta, yönetimde, halkla 
ilişkilerde, lojistikte, tedarikte farklı açılımları 

beraberinde getiren bir yapının adıdır Ahilik. Bu gibi 
üstlendiği fonksiyonlar sayesinde, iktisadi açıdan 
devletin gelişmesi için esnaf ve sanatkarları bir arada 
tutarak kaliteli ürünler üretilmesine yönelik çaba 
sarf etmiştir. Yüzyıllar boyunca devletin ekonomik 
fonksiyonunu tek başına üstlenen ve ekonomik 
refahı fethedilen tüm topraklarda yaşatmak için 
sistem kuran Ahilik felsefesinin, günümüzün önemli 
iktisadi problemlerinin çözümü için bir örnek 
olduğunu bilmek gerekir. Bu kapsamda Ahilik, 
özellikle en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemlerde 
Türk dünyası için arzulanan iktisadi birlikteliğe 
yönelik bir model olarak değerlendirilmelidir.

TÜRK DÜNYASI İÇİN İKTİSADİ BİRLİK   
       MODELİ: AHİLİK

Ahilik, tüm esnafları tek bir çatı altında toplayarak 
birliğin ve dirliğin sembolü olmuştur. Bu sistemin 
izlerine sadece Anadolu’da değil, Türk dünyasının 
yaşadığı tüm coğrafyalarda da rastlanmaktadır. 
Bu ise bizlere, Ahilik sisteminin tüm dünyadaki 
esnaf ve sanatkarları bir araya getiren anlayışını ve 
sistemini bugüne uyarlayarak Türk dünyası için 
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yapabileceklerimizin emarelerini vermektedir. 
Bu nedenle Ahilik sisteminin içinde barındırdığı 
tüm unsurların etraflıca incelenmeye devam edip 
Türk dünyasındaki tüm esnaflar için günümüz 
koşullarına uygun bir modele dönüştürülmesi 
mümkündür ve elzemdir. 

Ahilik, Türk kültürünün sahip olduğu değerleri 
İslam’ın öğretileriyle bütünleştiren ve insanlara 
yaşatan müessesenin adıdır. Bu bağlamda Türk-
İslam kimliğinin yaşatılması için önemli bir 
örnek teşkil etmektedir. Ahilik, devletin iktisadi 
güçlenmesinin insanların refahıyla mümkün 
olabileceği gerçeğinden hareketle esnaf ve sanatkarları 
bir bütünlük içinde ele alan ve bunu çok çeşitli 
yöntemler kullanarak yaşatan bir modeldir. 

BİRLİKTEN KUVVET 
DOĞAR
Ahilik felsefesinin temel unsurları olan birlik, 

beraberlik ve dayanışma ruhunun Türk dünyası 
işletmeleri arasında kurgulanması, gelir dağılımının 
dengeli ve eşit dağılımını mümkün kılacak bir alt 
yapıyı sağlayabilecektir. Ahilik, “Birlikten kuvvet doğar.” 
ya da “Bir elin nesi var iki elin sesi var.” atasözlerinin 
uygulamada anlam bulmasını sağlayacak bir modeli 
içinde barındırmaktadır. 

Ahiliğin sahip olduğu ahlaki, etik, sosyal ve 
ekonomik anlayışın Türk dünyasının kültüründe 
var olduğu bilinen bir gerçektir. Önemli olan var 
olan bu kültürün yaşatılması için gerekli olan 
iklimin oluşturulmasıdır. Bu bağlamda Ahiliğin 
sahip olduğu değerler ve uyguladığı modeller, Türk 
dünyasının geleceği için önemli açılımları beraberinde 
getirebilecektir. Bu nedenle yapılması gereken ilk adım, 
Ahiliğin sahip olduğu değerlerin Türk dünyasında 
ortak bir vizyon kapsamında değerlendirilmesi, 
ele alınması ve Ahilik ruhunun yaşatılması için 
girişimlerde bulunulmasıdır.

Bireysel menfaat yerine toplumsal menfaatin ön 
plana alınması gerektiği varsayımından hareketle, 
Türk dünyasında yer alan işletmelerin bir bütünlük 
halinde hareket etmesini sağlayacak stratejilerin 
geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu bağlamda en iyi rol 
model, kendi tarihimizde ve kültürümüzde var olan 
Ahi teşkilat yapısıdır. 

Ahi teşkilatının “Ben siftah ettim, yan komşum siftah 
etmedi. Aynı ürün onda da var, onun da alışverişini 
bereketlendiriniz.” anlayışının ve Ahi Evran’ın “Hak 
ile sabır dileyip bize gelen bizdendir, akıl ve ahlak ile 
çalışıp bizi geçen bizdendir.” anlayışının Türk devletleri 
için taşıdığı anlamı yaşatmaya her zamankinden daha 
çok ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu kapsamda Türk 
devletlerinin ticari menfaatlerine katkı sağlamayan 
unsurların belirlenerek ticari ilişkilerin yeniden ele 
alınması büyük önem taşımaktadır. Bu bakış açısı, Türk 
devletlerinin iktisadi gelişimlerinin sağlanmasında 
önemli açılımları beraber getirebilecektir.

Ahilik, Türkiye Cumhuriyeti ile can Azerbaycan’dan 
can Kazakistan’a, can Türkmenistan’dan can 
Özbekistan’a, can Kırgızistan’dan can Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ne kadar uzanan bağımsız Türk 
devletlerinin bir çatı altında toplanması ve bu 
birlikteliğin iktisadi açıdan müreffeh ve sürdürülebilir 
kılınmasında bir model olmalıdır. Her bir Türk 
devletinin en iyi olduğu alandaki üretimlerini 
artırarak kendi aralarında dayanışma oluşturmaları, 
Ahilik perspektifiyle mümkün bir sonuçtur. Türk 
dünyasındaki işletmeler arasında oluşturulacak 
böyle bir dayanışma ortamının tek bir merkezden 
yönetilmesini sağlayacak üst bir oluşum, diğer dünya 
ülkelerinin yapamayacakları kadar derin bir duyguyu 
içinde barındırmaktadır. 

AHİLİK SİNERJİ DEMEKTİR
Bacıyan-ı Rum modeli ile kadınların iş hayatına 

katılımının sağlanmasında, bedesten arasta ve 
uzun çarşılarıyla etkin bir üretim ve pazarlama 
modelinin kurgulanmasında, orta sandıkları ile 
esnafların olumsuz ve ruhsal bunalımlarının önüne 
geçilip ihtiyaç duyanların yanında dayanışma ve 
yardımlaşma ruhunun yaşatılmasında, zaviyelerdeki 
ruhun yaşatılarak İslam dininin öğretileri ile gençlerin 
yoğrulmasının sağlanmasında, mesleki ve teknik 
eğitim modeli ile teknik becerileri yüksek bir kapasite 
oluşturmada, bu sayede iç çekişmeler yerine bir 
bütünlük halinde hareket edilmesini mümkün kılacak 
sinerjinin oluşturulmasında Ahilik, Türk dünyasının 
birlikteliği için bir model olarak alınmalıdır.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete’de yayımlanan 

genelgede, Anadolu’da ahilik teşkilatının kurucusu, esnaf 

ve sanatkar zümresinin piri olarak kabul edilen, çok 

yönlü bir ilim ve fikir insanı Ahi Evran’ın, ahilik teşkilatı ile 

sosyal, iktisadi ve siyasi hayata yön verdiğini, Anadolu’nun 

vatanlaşmasında, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda ve bir 

cihan devleti olmasında büyük rol oynadığını, tefsir, hadis, 

fıkıh, kelam ve tıp alanlarında derin bir alim, tasavvuf 

yolunda yüksek makam sahibi bir veli olduğunu hatırlattı.

Kardeşliğe, cömertliğe, yiğitliğe, fedakarlığa, ahlaka, 

akla, bilime ve sanata dayanan, kaliteli üretimin 

ve adil paylaşımın esas alındığı ahilik teşkilatının 

Anadolu’da birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin mayasını 

oluşturduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

ahilerin, “Hakka hizmet, halka hizmet” anlayışıyla uzun 

yıllar Anadolu’da ticaretin ve sanat dallarının gelişmesinde, 

barış ve huzurun tesisinde önemli roller üstlendiğine 

işaret etti.

Ahilik teşkilatının, geçmişte sosyal ve ekonomik hayatı 

yönlendirdiği gibi günümüzdeki birçok sosyal ve iktisadi 

ANADOLU’DA 
AHILIK TEŞKILATININ                 

KURUCUSU

kuruluşun oluşumunda ve şekillenmesinde de büyük 

pay sahibi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

şunları kaydetti:

“Doğumunun 850. yılı olan 2021 yılı, UNESCO 
tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına 
alınan Ahi Evran’ı ve yüzlerce yıldır bu topraklarda 

Ahilik geleneğini yaşatmış tüm esnaf ve sanatkarlarımızı 

rahmetle yad etmek, bilginin hikmetle, ticaretin ahlakla 

buluştuğu Ahilik müessesini dünya milletlerine en doğru 

şekilde anlatmak, bu kutsal emaneti sonraki nesillere 

aktarmak amacıyla 2021 yılı boyunca yurt genelinde ve 

yurt dışında etkinlikler düzenlenmesine karar verilmiştir. 

Bu kapsamda düzenlenecek etkinlikler, Ticaret Bakanlığı 

koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla 

birlikte yürütülecektir. Söz konusu etkinliklerden 

Cumhurbaşkanlığınca belirlenecekler Cumhurbaşkanlığı 

himayesinde yapılabilecektir. Etkinliklere ilişkin logo, 

afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel 

dokümanlar mezkur Bakanlık tarafından ilgili kurumlarla 

birlikte belirlenecek kurumsal kimliğe uygun şekilde 

kullanılacaktır. Gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere 

ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca 

karşılanacaktır. Bu çerçevede yıl boyunca tertiplenecek 

etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için 

ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın 

tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin 

öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve 

gereğini rica ederim.”
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İmam Mâtürîdî (852-944 m.), bugün Özbekistan sınırları 

içinde bulunan Semerkant’ta doğmuş ve eğitimini burada 

almıştır. Âlimler arasındaki saygınlığına işaret etmek üzere 

doğru yol rehberi ve Kelamcıların önderi gibi sıfatlarla 

anılmıştır. Adına atfen kullanılan Mâtürîdîlik, günümüzde 

Hint Alt-kıtası, Orta ve Uzak Asya (Endonezya, Malezya), 

Kafkaslar, Orta Doğu gibi geniş bir coğrafyada bir mezhep 

olarak takip edilmektedir.

Mâtürîdî döneminde Semerkant, Samani Emirliği 

tarafından yönetilen kozmopolitan, çoğulcu, farklı din ve 

kültür yapılarından oluşan bir bölgedir. Şii ve Batınî tehditlerin 

gölgesindeki Bağdat ve Basra’dan farklı olarak Müslüman 

İMAM MÂTÜRÎDÎ 
VE DÜŞÜNCEDE 

MAKULİYET HATTI

PROF. DR. ŞABAN 
ALI DÜZGÜN
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MÂTÜRÎDÎ’NİN DÜŞÜNCE 
HATTINI TAKİP ETTİĞİ 
VE SIK SIK ‘İMAMIMIZ’ 

ŞEKLİNDE REFERANSTA 
BULUNDUĞU ALİM 
İMAM-I AZAM EBU 

HANİFE’DİR.
 

toplumların iç enerjilerini tüketen siyasal kavgalardan uzak 

bir kültür merkezidir. Tarihçi Yâkût el-Hamevî, bölgede 

on iki ayrı kütüphanenin her birinde bulunan Arapça, 

Farsça, Yunanca ve Süryanice 12.000 cilt yazma eserden 

bahsetmektedir. Politik merkeziyetçiliğin minimum düzeyde 

bulunduğu bölge aynı zamanda İslam dünyasının farklı 

coğrafyalarında düşünce baskılarından kaçanların sığınağı 

durumundaydı. Bu yapı, İslam düşüncesinin en büyük 

usulcülerinin, kelamcılarının, fakihlerinin, muhaddislerinin, 

müfessirlerinin ve filozoflarının burada 

yetişmesini sağlamıştır. Müslüman 

düşünürlerin yüzyıllarca takip edeceği 

düşünce şablonları ağırlıklı olarak bu 

coğrafyada üretilmiştir.  

İslam’ın göç ettiği topraklarda yaşanan 

çapraz döllenmenin en iyi örneğini 

yine bu bölgede görürüz. Mâtürîdî, 

İslam’ın ebedî değerlerini kendi yerel 

kültür kodlarıyla harmanlayarak, 

İslam’ın Türkistan coğrafyasındaki 

halkların zihin ve eylem dünyasını 

medeniyet yaratacak kıvamda 

nasıl inşa edebileceğini göstermiştir. 

Arnold Toynbee bu bölgenin 

düşünce karakteristiğine Kuzey 

İslam’ı adını vererek, Hicaz 

bölgesinde gelişen düşünceden 

farklılığına dikkat çekmektedir. 

Toynbee’nin Kuzey ve Güney 

İslam’ı adlandırması, İslam’ın 

farklı yorumları arasında var olan 

derin bir zihniyet farklılığına 

işaret etmektedir. Toynbee, 

Suudi Arabistan-Kahire hattında 

şekillenen Güney İslam’ı ile Buhara-

Semerkant-İstanbul hattında 

karakterini kazanan Kuzey 

İslam’ı arasında bir karşılaştırma 

yapmakta ve hangi İslam yorumunun Batı için bir meydan 

okuma kudretini içinde barındırdığını tartışmaktadır. Akıl-dışı 

Güney’e karşı aklı önceleyen Kuzey; sabit formlara yaslanan 

Güney’e karşı ilerlemeci ve bilimi önemseyen Kuzey; tekelci 

Güney’e karşı çoğulcu/demokrat Kuzey vurgusuyla Toynbee 

bir karşılaştırma yapmaktadır. 

Mâtürîdî’nin düşünce hattını takip ettiği ve sık sık 

‘imamımız’ şeklinde referansta bulunduğu alim İmam-ı Azam 

Ebu Hanife’dir. Ebu Hanife’nin yaşadığı Kûfe’nin de ağırlıklı 

olarak Arap olmayan unsurlardan 

oluştuğunu biliyoruz. Ebu Hanife 

sisteminde itikadı temellendirme ve 

fıkhi hüküm üretmede akla açtığı alan 

sebebiyle ehl-i rey olarak bilinen ekolün 

kurucusudur. İmam Mâtürîdî aynı 

akılcılığı Semerkant’ta devam ettirmiştir. 

Hanefîlik-Mâtürîdîlik kimliği böyle bir 

ortak zeminde gelişmiştir.

Akılcı yorum, hem Kur’an 

metnini anlama, yorumlama ve 

hüküm çıkarmada akla biçtiği rol 

hem de insanın tecrübe dünyasını 

anlaşılacak, yorumlanacak ve 

hükme kaynaklık edecek değerli 

bir alan olarak görmesi sebebiyle 

önemlidir. Bu, ‘varlığı varlıktan 

öğrenme’ dediğimiz şeydir. Bu 

öneminden dolayıdır ki, Mâtürîdî 

Kitâbu’t-Tevhîd’ini bilgi bahsiyle 

başlatmış, insanın aklının, 

tecrübesinin ve vahyin insana 

inkârı mümkün olmayan ‘zorunlu’ 

bilgi sağladığını temellendirmeye 

çalışmıştır. Aklın, tecrübenin ve 

vahyin insana sağladığı zorunlu 

bilgilerle insan temyiz gücü 

kazanmaktadır. İnsan bu temyiz 

gücüyle doğruyu yanlıştan 

ayırarak bilimi; iyiyi kötüden 
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ayırarak ahlakı; güzeli çirkinden ayırarak sanatı; 

faydalıyı zararlıdan ayırarak ekonomiyi; zulmü 

adaletten ayırarak da siyaseti ve hukuku var 

etmiştir.

İNSANLARI KÜFÜRLE İTHAMI 
VE SEKTERYEN TUTUMLARI 
REDDETMESİ
Mâtürîdî’nin devralınan tarihsel ve toplumsal 

mirasın insanları mezhep üzerinden bölüp 

parçalayan dokusunun farkında olarak 

düşünce üretmiştir. Haşr Suresi’nin 10. Ayetini 

yorumlarken bu sekteryen tutumu tarihe 

gömecek yorumlarda bulunur. Ayet-i kerime 

şöyledir: 

 “Kendilerinden sonra gelenler şöyle dediler. 

Rabbimiz bizi ve bizden önce geçen din 

kardeşlerimizi bağışla. Onlara karşı kalbimizde bir 

kin bırakma. Sen Rauf, Rahimsin.”

 Mâtürîdî ayet-i kerimeyi şu şekilde 

yorumlamaktadır: 

“Kendilerinden önce geçenleri tekfir etme 

geleneğine sahip olan ümmet-i Muhammed’in bu 

durumunu bilen Allahu Taâla, onlardan geçmiş 

insanlar için istiğfarda bulunmalarını istemektedir. 

Bu ayette hem Rafızilerin hem Haricilerin hem 

de Mutezilenin görüşlerindeki yanlışlığa işaret 

vardır. Hz. Peygamber’in vefatından sonra halifeliğe 

geçtiği için Hz. Ebu Bekir’i tekfir eden Rafızilerin; 

Muaviye ile savaşması sebebiyle Hz. Ali’yi tekfir 

eden Haricilerin; ve savaşta kim haktan uzaklaşırsa 

imandan çıkmıştır diyen Mutezile’nin yanlış yargıda 

bulundukları açığa çıkmaktadır. Eğer yaptıkları 

şey onları imandan çıkarmış olsaydı, Allah onlar 

için istiğfar dilememizi bizden talep etmezdi. 

Zira müşrikler için istiğfar edilemeyeceğini Allah 

Kur’an’da beyan etmiştir. Bu durumda işlenen 

günahların insanı dinden çıkarmadığı da anlaşılmış 

olmaktadır.” Mâtürîdî’nin, bütün fikir farklılıklarına 

ve eylem çeşitliliklerine rağmen, Müslüman 

toplumu bir arada tutma çabası içinde olduğu 

gözlenmektedir. 

KUR’AN YORUMUNDA YÖNTEM: TEFSİR VE 
TE’VİL AYRIMI
Mâtürîdî, Kur’an’ı anlamanın ve yorumlamanın iki ayrı yöntemi olarak 

tefsir ve te’vîl arasında ayrım yapmaktadır. Ona göre, Kur’an’ın nüzûl ortamını 

tecrübe eden sahabenin Kur’an kelimelerinin ne anlama geldiğine ilişkin 

beyanları, tefsirdir. Tefsirde Allah’ın ne murad ettiğini tespit etme iddiası 

vardır. Halbuki te’vîl yapan Allah’ın muradını değil, ibareden kendisinin 

anladığını ortaya koyma iddiasındadır. Te’vîlde hiçbir zaman kesin bir dille 

“bu kelimeyle yahut bu ifadeyle Allah şunu murad etmiştir” gibi kesin bir dil 

kullanılmaz. Aksine, bu ifade şu muhtemel anlamlara gelebilir, denilerek 

yorumun odağına metni yorumlayan insan yerleştirilir. Metni yorumlayanın 

insan olduğu gerçeğinden hareket eden Mâtürîdî ulemanın içtihatlarında 

yanılabileceklerini kabul etmiştir. Bu ilke ile âlimimiz, mutlak doğruluk 

iddialarının yaratacağı ‘hakikat tekelciliği’ne dayalı ayrışmaların önünü 

kapamayı amaçlamış görünmektedir.

MÂTÜRÎDÎ’NİN KUR’AN YORUMUNDA ÜÇ BAĞLAM 

Âyeti yorumlarken Mâtürîdî; (1) Önce âyetin iniş ortamını dikkate alan bir 

yorum yapmakta, sonra (2) Kendi yaşadığı ortama gelerek âyetin yorumunu 

bağlamsallaştırmakta, (3) Ardından da bu iki ortamdan bağımsız olarak aklî 

yoruma dayalı çıkarımlarda bulunmaktadır. 

Bu yorum tarzı, bir yandan geleneğe has iç mantığı göz önünde 

bulundurmakta, bir yandan kendi zamanının ruhunu dikkate almakta, diğer 

yandan da sağduyuya ve akla-mantığa dayalı nesnel yorumlar getirmektedir. 

Mâtürîdî’nin bu üç unsuru bariz bir şekilde kullanışını şu ayeti yorumundan 

takip edelim:

“Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katmış, her biri belirli bir 

zamana kadar kendi yörüngesinde akıp giden güneşi ve ayı buyruk altına 
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Aklın, 
tecrübenin ve 
vahyin insana 
sağladığı 
zorunlu 
bilgilerle insan 
temyiz gücü 
kazanmaktadır.

almıştır. Her şeyin melekûtu kendisine ait olan 

Rabbiniz O’dur. Onu bırakıp taptıklarınız, bir çekirdek 

zarına bile sahip değillerdir.”

• Nüzûl ortamını dikkate alan yorum:

 “Âyet öncelikle Allah’ı, ölümden sonra dirilmeyi ve 

elçileri inkâr eden Mekkelilere hitap etmektedir. Zira 

Mekke müşrikleri üç gruptan oluşmaktaydı: Bir grup 

Allah’ı ve tevhidi; bir grup öldükten sonra dirilmeyi; 

başka bir grup ise elçileri inkâr ediyordu. Bu âyet 

hem Allah’ı, hem ölümden sonra dirilmeyi hem de 

elçilerin varlığını ispat eden bir içeriğe sahiptir. Gece 

ve gündüzün, ayın ve güneşin ve benzeri bütün 

varlıkların tek bir Varlığın koyduğu yasalarla ve yine 

tek bir Varlığın sağladığı dengeyle, ne bir eksik ne bir 

fazla, işlemeye devam etmesinde, Allah’ın varlığının 

ve birliğinin delilleri vardır. Zira bütün bunlar, her şeyi 

planlayıp yaratan ve yarattıklarının bir denge ve yasa 

üzerine devamlarını sağlayan bir Varlığın yarattığı ve 

yönettiği bir alanla bizi karşılaştırmaktadır. Planlayan, 

yaratan ve yaratmayı sürdüren tek bir Varlık değil 

de varlığın kendisi olsaydı varlıktaki bu standart 

düzen bozulur, farklılaşmalar ve kaos olurdu. Tek 

bir Varlığın değil de birçok varlığın tasarrufunda 

olmuş olsaydı anılan varlıklar için belirli bir zamanda 

bahsedilemez, bazen ileri gider, bazen geri kalırlardı; 

bazen değişiklik gösterir bazen kendisinden 

bekleneni gerçekleştirmez başına buyruk 

davranırlardı. Ayın güneşin, gece ve gündüzün bitişik 

oluşu ve şaşmaz bir şekilde varlığa devam edişi 

hem planlama hem de yürütmede tek bir Varlığın 

etkinliğinin göstergesidir, birkaç varlığın değil.” 

• Yaşanılan anın zihnini ve sorunlarını dikkate alan 

bağlamsal yorum:

“Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar” 

ifadesinde iki incelik var: Birinin bütün izlerinin 

silinmesinin diğerinin gelme sebebi oluşu yahut 

birinin izlerindeki artışın diğerinde azalmaya sebep 

olması. Birinin saatlerinin diğerinin saatlerine 

dahil edilmesi. Bu da Seneviyye’nin (düalistlerin), 

“hayrın yaratanı şerrinkinden farklıdır; nur, hayrın 

yaratanının eseriyken; karanlık, şerrin yaratanının 

eseridir”, söylemini ortadan kaldırmaktadır. 

Seneviyye’nin dediği gibi karanlık ve ışık arasında 

böyle bir çatışma olmuş olsa ve her biri başka bir tanrının eylemi olarak 

öne çıkıp diğerini yerinden etmiş olsaydı, karanlık ve ışık arasında, 

düşmanlar arasındaki ilişkiden bahsederken dediğimiz gibi bir mağlup 

etme, boyun eğdirme gibi bir ilişki söz konusu olurdu ve bir kere mağlup 

olan bir daha da kendine gelip işlevini yerine getiremezdi. Ama gece ve 

gündüz arasında böyle bir çatışma, mağlubiyet-galibiyet ilişkisi olmadan 

her biri vakti gelince kendisi için tayin edilen işlevi gördüğüne göre tek bir 

Varlık her ikisini de kontrol ediyor demektir.”  

• Genel aklî yorum:

“Gecenin bütün varlığıyla ortadan kaybolması, gündüzün bütün 

etkileri ve görünümleriyle çekip gitmesi, benzer şekilde güneşin bütün 

varlığıyla kendini gösterirken kaybolup gitmesi ve hemen ardından 

başka bir gerçekliğin (ayın) hayat bulması, ölümden sonra dirilmenin 

delilidir. Zira bu süreçlerin 

her biri birer dirilmeden 

ibarettir. Bütün bu olup 

bitenlerin planlandığı bir 

dünyada insanların bu 

planın dışında bırakılması, 

kendilerine bu düzenin 

iyi işlemesini sağlayacak 

emirlerin ve yasakların 

gelmemesi ve bütün 

bunların bir imtihan vesilesi 

olarak planlanmaması 

düşünülemez. O halde 

bu emirleri ve yasakları 

insanlara bildirecek, 

haklarından ve sorumluluklarından haberdar edecek bir elçinin 

gönderilmesi gereklidir. Bilgi ve hikmet sahibi bir Yaratan bu şekilde 

kuşatıcı bir yönetim sergiler.” 

İmam Mâtürîdî’nin özgür iradeyi, içtihadı/aklı/re’yi savunması; 

bunlarla, dinin akla, mantığa ve tecrübeye kapalı dogmatik bir yapıya 

dönüştürülmesini engelleme çabası; alemde hikmeti/ yasalılığı kabulü; 

delile dayalı inancı savunması; ahlaki yargıların, doğruluk değerine 

de dikkatimizi çekmesi; insan fıtratının ayartılma riskine karşı aklın 

doğrularını önermesi; te’vil yöntemiyle çoğulcu metin yorumunun 

önünü açması; içtihadî ve örfi nesh kavramlarıyla, gerekçesi ortadan 

kalktığında mevcut hükmün yerine yenisini üretmede insana inisiyatif 

vermesi onu yaratıcı bir düşünür olarak öne çıkarmaktadır. Bu şablon, 

çağdaş dünyanın meydan okumalarıyla karşı karşıya kalan günümüz 

mütefekkirlerine geliştirecekleri makul düşünce hattı konusunda 

önemli ipuçları vermektedir.
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Vakfımız, Türk Dünyası ülkeleri ve akraba 

toplulukları arasında parlamenterler düzeyden 

başlayarak birlik, beraberlik, sevgi, saygı, kardeşlik, 

dostluk ve dayanışma duygularını geliştirerek iletişimi 

güçlendirmek, siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini 

artırmak, tarihimizden gelen bağlarımızı güçlendirerek 

ortak zenginliklerimizin ve değerlerimizin 

tanıtılmasına ve yaşatılmasına katkıda bulunmak 

amacıyla 2016 yılında kurulmuştur. Vakfımızın 99 

Mütevelli Heyeti üyesi bulunmaktadır. Mütevelli 

Heyetimizde başta parlamenterler olmak üzere 

bürokratlar, akademisyenler, belediye başkanları ve iş 

insanları yer almaktadır.

Vakfımızın bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetleri 

ve hazırladığı projeleri şu şekilde özetleyebiliriz:

Vakfımızı tanıtmak ve ikili işbirliği imkânlarımızı 

görüşmek için bugüne kadar birçok kurum ve 

kuruluşu ziyaret ettik. Başta TBMM Başkanlarımız, 

Dışişleri Bakanımız olmak üzere bakanları, 

rektörleri, büyükelçileri, genel başkan yardımcılarını, 

milletvekillerini, belediye başkanlarını ve kurum 

başkanlarını ziyaret ederek Vakıf çalışmalarımız 

hakkında bilgi verdik ve karşılıklı görüş alış verişinde 

bulunduk.

Her ayın son Salı günü düzenlediğimiz konferans 

programlarında ülkemizin değişik kademelerinde 

görev yapan üst düzey devlet ve siyaset adamları ile 

başta Türk Dünyasından gelen öğrenciler olmak üzere 

milletvekili, bürokrat ve STK yöneticileri bir araya 

gelmiştir. Bu 15 konferansta sırası ile Ortadoğu’daki 

Son Siyasi Gelişmeler Bağlamında Türkiye’nin Dış 

Politikası, Darbeler ve Demokrasi, 2071 Türkiye 

Vizyonu, Ortadoğu ve Suni Sınırlar Sendromu, Şehir 

Diplomasisi, 100.Yılında Birinci Dünya Savaşı, Hak ve 

TÜRK DÜNYASI 
PARLAMENTERLER VAKFI

DR. ABDULLAH ÇALIŞKAN
Türk Dünyası 

Parlamenterler Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanı 

AK Parti 23 ve 24. Dönem 
Kırşehir Milletvekili
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Özgürlükler, Dünya Savaşları, Ortadoğu’da Bitmeyen 

Güçler Mücadelesi ve Türkiye, 27.Yıldönümünde 

Hocalı Soykırımı, Ermeni Sorununun Arka Planı ve 

Tarihi Gerçekler, Türkiye’deki Belediyecilik Anlayışı ve 

Türk Dünyasındaki Gelişmeler, Türkiye Azerbaycan 

İlişkileri Üzerinden Türk Dünyasına Bakış, Türkiye’nin 

Kültürel Diplomasisi ve Türkiye Maarif Vakfı, Mâtürîdî 

Günümüze Ne Söyler ve Hoca Ahmet Yesevi 

Bugünümüze Ne Söyler gibi konular ele alınmıştır. 

Virüs salgını nedeni ile her ayın ikinci ve dördüncü 

Salı akşamları başlatılan Parlamenter TV YouTube 

canlı yayın programlarında da sırasıyla Güç ve Ahlak, 

Hayata Şiirden Bakmak, Türkiye Azerbaycan İlişkileri 

ve Bölgedeki Son Gelişmeler, Kıbrıs Meselesi, Kapalı 

Maraş ve Güncel Konular, ABD Seçimleri ve Dünyaya 

Etkileri, Geçmişten Günümüze Türk Rus İlişkileri, 

İmam Mâtürîdî, Ortaçağda Doğu ve Batı Medeniyeti, 

Dünden Bugüne Türk Yunan İlişkileri, Osmanlı 

Dönemi Sultanlar, Dervişler, Ahiler, Fakihler, Doğu 

Akdeniz’de Ne Oluyor ve Haşhaşiler, Hasan Sabbah ve 

Propogandaları konuları işlenmiştir. Ayrıca Parlamenter 

TV’de Parlamenter Sohbetleri programı başlatılmıştır. 

Programa ilk konuk olarak TBMM İdare Amiri ve 

Gaziantep Milletvekili Sayın Ali ŞAHİN katılmıştır.

YURTDIŞI ETKİNLİKLERİMİZ
Vakfımız, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları 

Başkanlığı’nın desteği ile 2018 ve 2019 yıllarında 

Uluslararası Öğrenci Akademisi Asya İhtisas Grubu 

sorumlusu olarak eğitim ve kültür faaliyetleri 

gerçekleştirmiştir. Bu programlara Asya ülkelerinden 

gelen ve ülkemizde lisans, yüksek lisans ve doktora 

yapan toplam 68 yabancı öğrenci katılmıştır. Bu 

eğitimlerde Akademik Türkçe, Etkili İletişim ve Liderlik, 

Takım Nedir, Kadro Nedir, Lider ve Yetki Kullanımı, Yeni 

Yüzyılda Liderlik Kavramı, Liderlikte Takım Kültürü, 

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Kültürel Dinamikleri, 

Türkiye Jeopolitiği ve Liderlik, Yakın Dönem 

Türk Siyasi Hayatı ve Çok Partili Dönem, Asya’nın 

Yükselişi, Avrasya Jeopolitiği, Soğuk Savaş Yılları 

Siyasal Gelişme ve Düşünce Akımları, Tarih Boyunca 

Türkiye-Türkistan İlişkileri, 1980 Sonrası Dönem 

Türk Dış Politikası, Türkiye’nin Mücavir Coğrafyası 

ile İlişkileri, SSCB Öncesi ve Sonrasında Siyasi ve 

Ekonomik Yönlendirmeler, Asya’dan Avrupa’ya Kültür 

Göçü, Türkiye-Rusya Ekseninde Kültürel Siyasetin 

İkili İlişkilere Yansıması, Dünyada Sanayileşme ve 

Millileşme Süreçleri, Türk Dünyasında Toplum 

Sağlığı, UNESCO ve Türkiye’nin Kültürel Dinamikleri, 

Avrasya Coğrafyasında Ortak Kültürel Değerler, Son 

200 Yıl İçinde Batının Doğuya Bakışı, Orta Asya İnanç 

Önderleri, Türk Savunma Sanayisinin Tarihsel Gelişimi, 

21. Yüzyılda Yönetim Anlayışları ve Sivil Toplum 

Örgütlenmesi Olarak Ahilik konularında alanında 

uzman akademisyenler tarafından öğrencilere bilgi 

verilmiştir. 

Bu eğitimlerin haricinde öğrencilerin ülkemizi 

daha yakından tanımaları için Çanakkale, Bursa, 

Kırşehir, Kapadokya, Urfa ve Mardin illerine kültür 
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VAKFIMIZ, YURT DIŞI 
TÜRKLER VE AKRABA 

TOPLULUKLARI 
BAŞKANLIĞI’NIN 
DESTEĞİ İLE 2018 

VE 2019 YILLARINDA 
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ 
AKADEMİSİ ASYA İHTİSAS 

GRUBU SORUMLUSU 
OLARAK EĞİTİM VE 

KÜLTÜR FAALİYETLERI 
GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR.

gezileri  düzenlenmiştir. Ayrıca 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (TBMM), 
Hacettepe Üniversitesi TEKNOKENT, 
TÜRKSOY Uluslararası Türk Kültürü 
Teşkilatı, OSTİM Organize Sanayi 
Bölgesi, OSTİM Teknik Üniversitesi 
(OTÜ), TAİ Uçak ve Helikopter 
Üretim Tesisi, TÜBİTAK Uzay 
Araştırmaları Enstitüsü ve Türkiye 
UNESCO Milli Komitesi’ne yapılan 
ziyaretlerle öğrencilerin bilgi ve 
deneyimlerine katkı sağlanmıştır.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİMİZ
Vakfımız, 25-27 Ekim 2018 tarihleri arasında 

Ankara’da Kayıp Aydınlanmanın İzinde sloganı ile 
Uluslararası İmam Mâtürîdî Çalıştayı düzenlemiştir. 
Çalıştaya yurt içi ve yurt dışından toplam 43 öğretim 
üyesi katılmıştır. Çalıştayın açılış programına başta 
TBMM Başkanı Sayın Binali YILDIRIM olmak üzere 
toplam 600 davetli katılmıştır. 2 gün süren çalıştayın 4 
oturumunda İmam Mâtürîdî’nin düşünce dünyası akıl, 
adalet, hikmet ve özgür irade konu başlıklarında ele 
alınmıştır. Çalıştaya sunulan tebliğ ve müzakereler kitap 
haline getirilerek 4 Şubat 2020 tarihinde düzenlenen 
program ile kamuoyuna tanıtılmıştır.

Cuma Sohbetleri adı altında Vakıf merkezinde 
yapılan toplantılarda alanında uzman 
akademisyenlerin katılımı ile sırası ile geçmişten 
günümüze Türk-Rus ilişkileri, tarih boyunca Türk-
İran ilişkileri ve günümüze etkileri ve Balkanlarda 
Müslümanlar konuları ele alınmıştır. 

Mamak Belediyesi, Yeni Dünya 
Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti ve 
Azerbaycan Gençlerinin Ankara 
Dayanışması Derneği işbirliği ile 
27 Şubat 2020 tarihinde insanlık 
tarihine kara bir leke olarak 
yazılan Hocalı katliamının 28. yılı 
anma etkinliği organize edilmiştir. 

KKTC, Kosova ve Özbekistan’a 
yaptığımız ziyaretlerde hem 
Vakfımızın tanıtımına hem de 
ülkeler arasındaki işbirliğinin 
gelişmesine yönelik önemli 
adımlar atılmıştır. 

Vakfımız, Türk Dünyası ülkelerinden gelerek 
ülkemizde eğitim gören yabancı öğrencilere maddi 
imkânları çerçevesinde burs vermektedir. Bugüne kadar 
25 öğrencimize bu şekilde eğitim bursu verilmiştir.Sadece 
milletvekillerine özel programladığımız 18 ayrı online 
toplantıda milletvekilleri uzmanlık ve ilgi alanlarına giren 
konularda diğer milletvekillerini bilgilendirme ve onlarla 
görüş alış verişinde bulunma imkânı bulmuşlardır. Bu 
toplantılarda ele alınan konular sırasıyla şu şekildedir: 

1-Türkiye’nin koronovirüsle mücadelesi ve 
pandemi sonrası sağlık sektörü, 

2-Pandemi sonra algı yönetimi ve dünya nereye 
gidiyor, 

3-İmkânsızlıkların imkânı, 
4-Pandemi sürecinin dünya ekonomi ve siyasetine 

etkileri, 
5-Sağlık savunma sistemimizi güçlendirmek için 

ne yapmalıyız, 
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VAKFIMIZ BUGÜNE
KADAR OLDUĞU GİBİ 
BUNDAN SONRA DA 

TÜRKİYE VE TÜRK 
DÜNYASINA FAYDALI 
OLACAK PROJELER 

GELİŞTİRMEYE DEVAM 
ETMEKTEDİR.

6-Japonya izlenimleri ve teknolojik kalkınmada 
Japonya örneği, 

7-Türkçe sevdam, 
8-Çin izlenimleri ve pandemi sürecinde yaşanan 

son gelişmeler, 
9-Endüstri 4.0’dan toplum 5.0’a: Akıllı/Gözetim 

Toplum(u), 
10-Pandemi, tarımsal üretim ve gıda güvenliği, 
11-Demografik dönüşüm, yaş(lı) dostu 

politikalar, 
12-Dijital dönüşümde (Endüstri 4.0 ve toplum 

5.0) meslekler ve eğitimin geleceği, 
13-Pandemi sonrası Türk eğitim sisteminde 

neler yapılması gerekir, 
14-Tarım kredinin vizyonu ve tarım 

sektöründeki yeri, 
15-Bir kültürel hareket olarak Anadolu Mektebi, 
16-Yol hikâyeleri, 
17-Sanayileşmede yeni dönem ve akıllı 

fabrikalar, 
18-Sanat, edebiyat ve toplum.
Birçok TV ve radyo programlarına 

katılarak Vakıf çalışmalarımız, 
projelerimiz ve Türk Dünyasındaki 
son gelişmeler hakkında kamuoyunu 
bilgilendirdik.

YURTDIŞI     
TEMSİLCİLİKLERİMİZ
Vakfımız bünyesinde yer alan 

İşadamları Kurulunda bulunan 
işadamlarımız başta Türk Dünyası 
ülkeleri olmak üzere Türkiye ile 
diğer ülkeler arasındaki ticaret 
hacminin geliştirilmesine yönelik 
çok önemli çalışmalar ve hazırlıklar 
yapmaktadırlar. Vakfımız KKTC 
ve Azerbaycan’dan başlayarak 
tüm ülkelerde temsilcilik açma 
çalışmalarını da hızla devam 
ettirmektedir.

Turizm ve Tanıtma Platformu ile 
yaptığımız işbirliği ile ülkemizin başta 
Türk Dünyası ülkeleri olmak üzere 
yurt dışında daha etkin tanıtılması 
için gerekli adımları attık. Mevcut ve 
önceki dönem tüm milletvekillerinin Kültür ve Turizm 
Elçisi olarak ülkemizin tanıtımına katkı sağlamaları için 
gerekli çalışmalar zaman içerisinde gerçekleştirilecektir.

Siyasete ilgi duyan, siyasete ve topluma katkı 
sağlamayı düşünen kişilerin bilgi ve tecrübelerini 
artırmak amacı ile 2021 yılı başında Türk Dünyası 
Siyaset ve Liderlik Akademisi duyuruları yapılmıştır. 

Mart ayında online eğitime başlayan Akademiye toplam 
140 kişi katılmıştır. Katılımcılar 53 farklı konuda ders 
göreceklerdir. Ayrıca üst düzey siyasetçi ve bürokratların 
katılımı ile tecrübe paylaşımı sohbetleri olacaktır. Akademi 
sonunda yapılacak online sınavda başarılı görülen 
öğrencilere Katılım ve Başarı Sertifikası verilecektir.

Vakfımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da Türkiye ve Türk Dünyasına faydalı olacak projeler 
geliştirmeye devam etmektedir. Bu projelerin başlıkları 
kısaca şu şekildedir: 

1-Hacettepe Üniversitesi, OSTİM Organize Sanayi 
Bölgesi ve Keçiören Belediyesi ile ortak hazırlanan 
Sivil Toplum, Belediye ve Özel Sektör İşbirliği ile 
Rusya Federasyonu ve Türk Cumhuriyetlerine 
Ekonomik Açılım Projesi Ticaret Bakanlığı’na 
sunulmuştur, 

2-Özbekistan’ın Semerkant ilinde düzenlenmesi 
planlanan ve önceki çalıştayın devamı niteliğindeki 
Uluslararası İmam Mâtürîdî Çalıştayı proje dosyası 
TİKA’ya ve Özbekistan Hükümetine sunulmuştur, 

3-Kuzey Makedonya’da yaşayan 
Türk asıllı öğrencilerin eğitim ve 
öğretimlerinde kullanılmak üzere 
100 yardımcı okuma kitabının 
hazırlanması, basılması ve 
dağıtılmasını kapsayan Türkçe 
Oku Türkçe Düşün projesi Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Yurt Dışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı’na sunulmuştur, 

4-Başta parlamenterler olmak 
üzere toplumun iklim değişikliği 
hakkında bilgilendirilmesi ve 
farkındalığın arttırılmasına 
yönelik hazırlanan Avrupa 
Birliği projesi Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na sunulmuştur, 

5-Uluslararası Öğrenci 
Akademisinde eğitim alan 
öğrencilerin hazırladıkları 
akademik makalelerin kitap 
haline getirilmesi projesi Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Yurt Dışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı’na sunulmuştur, 

6-2021 yılının UNESCO tarafından Ahi Evran 
Veli, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre yılı olarak ilan 
edilmesi nedeni bu önemli şahsiyetlerin tanıtımına 
yönelik proje hazırlama çalışmalarımız devam 
etmektedir.

Mevcut ve önceki dönem tüm milletvekillerimizin 
Vakfımıza üye olarak çalışmalarımıza katkı 
sağlamalarını bekliyoruz.
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2020 yılının bölgemiz ve Azerbaycan tarihi açısından en önemli 
gelişmesi, Azerbaycan’ın haksız ve hukuksuz şekilde işgal 

edilmiş topraklarını kurtarma operasyonuydu.

DR. SINAN OĞAN

‘’Azerbaycan için bu savaş bir kurtuluş savaşıdır/Vatan Muharebesidir’’
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2020 yılının bölgemiz ve Azerbaycan tarihi 

açısından en önemli gelişmesi, Azerbaycan’ın 

haksız ve hukuksuz şekilde işgal edilmiş 

topraklarını kurtarma operasyonuydu. 

Azerbaycan’ın öz topraklarına kavuşması 

ile sonuçlanan 44 günün her dakikasını tüm 

Azerbaycan halkı yüreğinde hissetmiş, devletin ve 

milletin tüm unsurları ile savaşa fiziken, fikren ve 

kalben katılmıştır. Azerbaycan, ordusu, milleti ve 

devleti ile haklı Karabağ davasında kalıcı çözüme 

katkı sağlamış ve Vatan Muharebesi’nde zafere 

ulaşmıştır. Azerbaycan toprak bütünlüğünü 

yeniden sağlarken yalnızca işgal altında tutulan 

toprakların değil aynı zamanda Kafkasya’nın 

tarihini değiştirmiş ve hatta genel itibariyle 

Avrasya coğrafyasında güç dengesinin yeniden 

şekillenmesine sebep olmuştur.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 

‘’Azerbaycan için bu savaş bir kurtuluş savaşıdır/Vatan 

Muharebesidir’’ diye nitelendirdiği Dağlık Karabağ 

Savaşı, Azerbaycan’ın yaklaşık 30 yıldır Ermeni işgali 

altında bulunan öz topraklarını büyük bir kararlılıkla 

tek tek geri almasıyla şanlı bir zafere dönüştü.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 27 Eylül’de 

başlayan Dağlık Karabağ Savaşı, 9 Kasım 2020 

tarihinde imzalanan ateşkes ile sona erdi. İşgalci 

Ermenistan diz çökmek zorunda kalarak işgal ettiği 

bölgeleri terk etmek zorunda kaldı. Tarihi adalet 

sağlanarak, Karabağ ana vatanına, göçmen/kaçkınlar 

ise öz doğma yurtlarına kavuştu. 

‘’Azerbaycan için bu savaş bir kurtuluş savaşıdır/Vatan Muharebesidir’’ diye nitelendirdiği Dağlık 
Karabağ Savaşı, Azerbaycan’ın yaklaşık 30 yıldır Ermeni işgali altında bulunan öz topraklarını 

büyük bir kararlılıkla tek tek geri almasıyla şanlı bir zafere dönüştü.

2. KARABAĞ SAVAŞI SONRASI 
GÜNEY KAFKASYA’DA YENİ 

JEOPOLİTİK DENKLEM

DR. SINAN OĞAN
 MHP 24. Dönem Iğdır Milletvekili
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Soğuk Savaş döneminden bile öncesine dayanmakta, 

Soğuk Savaş sırasında da bu sorun çözülememiştir. 

Soğuk Savaş’ın sona ermesinden hemen sonra Rusların 

desteğini alan Ermeniler Azerbaycan’a ait Dağlık 

Karabağ bölgesine saldırarak 1991’de Hankendi’ni, 

1992’de Şuşa ve Hocalı’yı işgal etmiştir. Ermenistan’ın 

bu tecavüzkar tavrı, kritik Türk şehirlerinin işgali ile 

son bulmamıştır. Rusya’nın desteği ve uluslararası 

toplumun sessizliğini de yanlarına alan Ermeniler daha 

sonra Laçın, Hocavend, Kelbecer ve Ağdere’yi de ele 

geçirmiş, 1993’te Ağdam’a girmiştir. Ağdam’ı, Cebrayıl, 

Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerinin işgali izlemiştir. 

Tarihi Azerbaycan şehirlerinin işgali sırasında 

sivillere yönelik zulüm ve katliam bir yana Hocalı’da 

büyük bir Soykırım dehşeti yaşanmıştır. Süreç boyunca 

Azerbaycan’ın Vatan Muharebesi, tüm 

bölgenin kaderini değiştirdiği gibi dünya savaş 

tarihine de SİHA savaşlarını ilave ederek savaş 

tarihinin kaderini değiştirdi. Klasik savaş usulleri, 

pahalı balistik füzeler, tanklar, silah sistemleri vs. 

Türkiye’nin Bayraktar SİHA sistemleri karşısında 

çaresiz kaldı. Diğer taraftan bu savaş, Nahçıvan 

Koridoru ’nun açılması ve bölgedeki tüm 

komünikasyon hatlarının açılmasını gündeme 

getirdiği için belki de yüz yıldan fazla bir süredir 

bir çatışma bölgesi olan Kafkasya’nın artık barış 

ve huzur bölgesi olmasına da vesile olacağına dair 

umutlar yüksektir.

Ermenistan’ın haksız ve hukuksuz bir şekilde 

işgal altında tuttuğu Karabağ sorununun kökleri 
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AZERBAYCAN’IN 
TOPRAK 

BÜTÜNLÜĞÜNÜN 
SAĞLAYAN VATAN 

MUHAREBESİ, 
ASLINDA 

BÖLGEDEKİ 
JEOPOLİTİK 

DENKLEMİ DE 
DERİNDEN 

ETKİLEMİŞTİR.

Azerbaycan’ın Vatan Muharebesi, tüm 
bölgenin kaderini değiştirdiği gibi dünya 
savaş tarihine de SİHA savaşlarını ilave 
ederek savaş tarihinin kaderini değiştirdi. 

Azerbaycan topraklarının yüzde 20’si işgal 

edilmiş, 1 milyona yakın Azerbaycanlı da 

yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda 

kalmıştır. Savaş nedeniyle 30 bin civarında 

Azerbaycanlı hayatını kaybetmiştir.

Sıcak savaşı durduran 1994 Mayıs ayında 

gerçekleştirilen ateşkes antlaşmasından bugüne 

kadar sınır bölgelerinde iki taraf arasında yer 

yer çatışmalar yaşanmıştır. Ermenistan’ın 

tacizlerine misli ile cevap veren Azerbaycan 

ordusu, 27 Eylül 2020 tarihinde Karabağ ve 

civarında yeniden başlayan çatışmaları işgal 

altındaki topraklarını kurtarmak için bir ivme 

olarak görmüş ve 44 gün süren destansı bir 

mücadele ile Vatan Muharabesi’ni zafer ile 

sonuçlandırmıştır.  Ermenistan’ın yenilgisi ile 

sonuçlanan savaş ve Azerbaycan’ın elde ettiği 

bu askeri zaferin ardından sağlanan siyasi 

mutabakatın hayata geçirilmesine dair süreç 

devam etmektedir. Azerbaycan’ın toprak 

bütünlüğünün sağlayan Vatan Muharebesi, 

aslında bölgedeki jeopolitik denklemi de 

derinden etkilemiştir.

Karabağ’ı işgal altında tutarak Ermenistan, 

Azerbaycan’ın her türlü girişimine rağmen 

uluslararası camianın görmezden geldiği bir 

statüko yaratmayı amaçlamış, uluslararası 

hukukun tüm kurallarını açıkça çiğneyen 

hamleler yapmıştır. Karabağ’da yaşanan süreç 

açık bir gasp ve uluslararası hukuk ihlalidir. 

Bu gasp ve ihlal 44 gün gibi kısa bir sürede 

Karabağ Zaferi ile sonuçlanmıştır. Azerbaycan 

ordusunun gücü ve etkisinin ispat edildiği, 

Azerbaycan Cumhurbaşkanının ilk günden son 

güne kadar kararlı tutumunu ortaya koyduğu bu 

zafer, aslında Azerbaycan ve Türkiye’nin destansı 

iş birliğine de konu olmuştur.  

Bu noktada bazı tespitler yapmak, bölge 

jeopolitiğinde yaşanması muhtemel değişimleri 

ortaya koymak açısından önem arz etmektedir.

Son yıllarda başarılı bir şekilde ordusunu ve 

ekonomisini modernize ederek tarihi bir zafere 

imza atan Azerbaycan, Güney Kafkasya’daki 

yıllardır süre gelen statükoyu değiştirmeyi 

başarmıştır. 
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AZERBAYCAN’IN 
ÖZ TOPRAKLARINA 

KAVUŞMASI İLE 
SONUÇLANAN 

44 GÜNÜN HER 
DAKİKASINI TÜM 

AZERBAYCAN 
HALKI YÜREĞİNDE 

HİSSETMİŞTİR.

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN 
TUTUMLARI TAMAMEN BOŞA 
ÇIKMIŞTIR
Bugüne kadar Karabağ hususunda en çok 

eleştirilen süreç uluslararası teşkilatların tutumu 

olmuştur. Bu kapsamda uzun yıllardır faaliyetlerini 

sürdüren ancak deyim yerindeyse bir arpa yolu 

mesafe kaydedemeyen Avrupa Güvenlik ve 

İşbirliği Teşkilatı (AGİT)  Minsk grubudur. 

Bilindiği üzere sorunun barışçıl bir şekilde 

çözümü için girişim 1992 yılında Minsk Grubu ile 

oluşturulmuştur.  Ancak ABD, Fransa ve Rusya’nın 

eş başkanlarından oluşan grup, bugüne kadar 

geçen sürede bu sorunun çözülmemiş olmasından 

herhangi bir rahatsızlık hissetmemiş sorunun 

içinde bir soruna dönüşmüştür. Zira Minsk 

Grubunun eş başkanları ABD, Fransa ve Rusya 

Karabağ meselesini ele alarak mevcut statükonun 

devam ettirilmesinin kendi çıkarları arasında daha 

kıymetli olduğu noktasında fikir birliğine varmış 

görüntüsünü kıramamışlardır.  BM tarafından 

alınan işgalin bir an önce sonlandırılmasını salık 

veren kararlara rağmen AGİT Minsk grubu üyeleri, 

Karabağ’da yaşanan işgal sürecini iç ve dış politik 

çıkarları çerçevesinde görmeye devam etmişlerdir. 

Uluslararası teşkilatlar Ermenistan tarafından 

işgal edilen Karabağ’ın ve yedi rayonun 

Azerbaycan Cumhuriyetinin bir parçası olduğunu 

kabul etmesine rağmen, AGİT Minsk grubu 

tarafından meselenin çözümüne yönelik hiç bir 

başarı elde edememiş olması aslında operasyonun 

gerçek nedenidir.  Zira bu noktada yaşanan 

çözümsüzlük nedeni ile Azerbaycan kendi sınırları 

dahilinde operasyonlar düzenleyerek, topraklarını 

temizleme çabalarına girişmiştir.

ULUSLARARASI TOPLUM
ERMENİSTAN’A DUR 
DEMEYECEĞİNİ SİVİL 
SALDIRILARINA SESSİZ 
KALARAK GÖSTERMİŞTİR
İşgal altında tutulan Azerbaycan topraklarının 

azat edilerek anavatana geri dönüşü ile 

sonuçlanan Vatan Muharebesi’nin başlaması 

da yine Ermenistan’ın sivil yerleşim birimlerine 

ateş açması üzerine yaşanan gelişmelerin 

sonucu olmuştur. Azerbaycan, Ermenistan’ın bu 

provokatif eylemlerine en sert şekilde karşılık 

vermiş ve topraklarını işgalden kurtaracak 

operasyonu başlatmıştır. Azerbaycan topraklarını 

işgal ettikten sonra tarihi Türk topraklarındaki 

tüm izleri silmeye çalışan Ermenistan, 44 gün 

boyunca da savaş suçu işlemekten, masum ve 

silahsız sivilleri bombalamaktan çekinmemiştir.

Ermenistan, operasyonların başladığı 27 

Eylül’den itibaren sistematik olarak sivilleri hedef 

aldı. Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan 

açıklamaya göre Ermenistan’ın Azerbaycan 

yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği 

saldırılarda bugüne kadar 61 sivil yaşamını yitirdi, 

282 sivil yaralandı. Sahada Azerbaycan ordusuna 

karşı hiçbir varlık gösteremeyen Ermenistan 

ordusu operasyonun kritik dönemlerinde masum 

sivillere ve operasyon alanı dışında kalan yerleşim 

yerlerine saldırarak dikkatleri dağıtmaya çalıştı. 

Uluslararası kamuoyunun görmezden geldiği bu 

saldırılar sonucunda 1846 ev, 90 apartman, 341 

kamu binası kullanılamaz hale geldi. Azerbaycan 

ordusu muharebe alanında ilerlerken hızla 

mevzi kaybeden Ermenistan, Azerbaycan’ın sivil 

yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırmaktan 

geri durmadı. 
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Azerbaycan Cumhurbaşkanının 
ilk günden son güne kadar kararlı 
tutumunu ortaya koyduğu bu 
zafer, aslında Azerbaycan ve 
Türkiye’nin destansı iş birliğine 
de konu olmuştur.

TÜRKİYE
“TEK MİLLET 
İKİ DEVLET” 

ŞİARIYLA 
KARDEŞ 
ÜLKENİN 
YANINDA 

OLMUŞTUR.

ERMENİSTAN İÇ SİYASETİ KAOSA 
SÜRÜKLENİYOR
27 Eylül – 9 Kasım 2020 yılında yaşanan ve 

Ermenistan’ın askeri açıdan yenilgisi ile sonuçlanan 

İkinci Karabağ Savaşı olarak nitelendirebileceğimiz 

süreç, Ermenistan’da iç siyaset buhranını, krizini daha 

da derinleştirmiştir. Diasporanın Ermenistan toplumu 

üzerinde etkisi ve baskısının en yoğun hissedildiği 

dönemlerden biri olan savaş döneminde Ermenistan 

iç siyasetindeki sıkışıklık hat safhaya ulaşmıştır. Askeri 

açıdan yenilgilerle uğraşan Ermeni halkı, siyasilerin 

üstlenmesi talebi ile ayaklanmıştır. 

Azerbaycan’ın kararlı tutumu sayesinde “yeni 

topraklar işgal etmek için yeni savaş” ve “savaş yeniden 

başlarsa Bakü’de biter” söylemini her fırsatta gündeme 

taşıyan ve saldırgan diasporasını tatmin eden 

Ermenistan, tarihinin en büyük stratejik yalnızlığı ile 

karşı karşıya kalmıştır. 

Ermenistan’ın tam aksine Azerbaycan tarafında 

ise savaş sırasında büyük bir milli birlik örneği 

gösterilmiştir. Sahada başarı ile yürütülen askeri 

operasyonun ötesinde elde edilen zaferin arka 

planında diplomatik, psikolojik ve medya boyutunda 

yürütülen mücadele de ayrıca dikkat çekicidir. Tarihe 

geçen 44 gün boyunca her fırsatta Azerbaycan 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, haklı davalarını 

ve kararlılıklarını tüm dünyaya anlatmak için 

röportajlar vermiş, sahadaki askerlerini her anlamda 

desteklemeye, moral ve motivasyonlarını üst seviyede 

tutmaya çalışmıştır. 
TÜRKİYE VE RUSYA’NIN BÖLGEDEKİ 
ETKİNLİĞİ ARTIYOR
Barış Bildirisi sonrasındaki süreçte dikkat çeken en 

önemli hususlardan birisi de, Güney Kafkasya’da hem 

Türkiye’nin hem de Rusya’nın askeri açıdan konumunu 

kuvvetlendirmeye başlamalarıdır.

9 maddeden oluşan Ermenistan’ın teslimiyet 

belgesinin imzalanmasının hemen ardından sıcak 
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çatışmaların durdurulması ile birlikte 5. maddeye dayalı 

olarak Rus “barış gücü”nün bölgeye doğru hızlı bir 

şekilde yola çıkması da dikkat çeken bir husus olmuştur. 

Azerbaycan açısından önemli bir zafer olarak 

görülen bu anlaşma ile 15 Kasım 2020 tarihi itibari ile 

Kelbecer, (bu bölgenin boşaltılması için 10 günlük bir 

ek süre verildi),20 Kasım 2020 tarihi itibari ile Ağdam, 

1 Aralık 2020 tarihi itibari ile de Laçın’ın Ermeniler 

tarafından boşaltılması ve yaklaşık 27 yıl önce o bölgeyi 

terk etmek zorunda kalan Azerbaycan vatandaşlarının 

evlerine geri dönmeleri kararlaştırılmıştır. Türkiye ve 

Rusya bölgede Barış’ı Gözetleme Birliği göndererek 

bölgede barışın korunmasına yönelik ortak çaba 

içerisine girmiştir.

Türkiye ise çatışmaların ilk gününden bugüne 

kadar Azerbaycan’a destek vermiş, “tek millet iki 

devlet” şiarıyla kardeş ülkenin yanında olmuştur. İHA 

ve SİHA dahil birçok teknik ekipman ve teçhizatlarla 

Azerbaycan’ın destekçisi olan Türkiye, Azerbaycan’a 

somut bir şekilde destek vermiştir. Bölgede etkin 

bir güç olarak kabul edilen Türkiye’nin, Kafkasya’nın 

güney kısmında yaşanan gelişmeler sürecinde bu denli 

söz sahibi olması bölge denklemlerini değiştirecek 

niteliktedir. Türkiye sadece kardeşine destek 

vermemiş aynı zamanda bölgesel pozisyonunu da 

kuvvetlendirmiştir. 

TÜRK DÜNYASI BÜTÜNLEŞİYOR 
2020 yılındaki Karabağ Savaşı, Azerbaycan 

açısından hem askeri hem de psikolojik bir üstünlükle 

sürdürülmüştür. Azerbaycan’ın hem diplomatik 

hem de askeri anlamda en önmeli destekçisi Türkiye 

olmuştur. Karabağ Zaferi ve yapılan anlaşmalar ile açılan 

koridorlar sayesinde, Türkiye - Azerbaycan ile Türk 

dünyası arasındaki coğrafi engellerin tamamen ortadan 

kalktığı bir dönem başlamıştır. Bu koridorun Turan 

Koridoru olarak adlandırılmasının psikolojik etkisinin 

de ayrıca altının çizilmesi gerekmektedir. Bu koridorun 

vaat ettiği ekonomik, ticari ve kültürel gelişmeler Türk 

dünyasının tamamında heyecan uyandırmaktadır. 

Vatan Muharebesi, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki 

entegrasyonu en üst seviyeye taşımıştır. Karabağ 

Zaferi’yle sonuçlanan Türkiye- Azerbaycan askeri ve 

stratejik iş birliği, Türk Dünyası için kritik nitelikte bir 

modeldir. İki ülke tek yürek olarak zafere ulaşmış hem 

siyasi hem sosyal tüm kaynakları mobilize ederek 

tek gündemle kamuoylarını tek bir amaç etrafında 

kilitleyebilmiştir. Bundan sonra hedef, Azerbaycan ve 

Türkiye’nin kazandığı bu askeri zaferi ekonomik, siyasi 

ve stratejik iş birlikleri ile taçlandırması olmalıdır.
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Tarihe “Covid Salgını” ile mücadele ve küresel 

karantina dönemi olarak geçecek olan 2020, Türk dünyası 

açısından olumlu gelişmelerin de meydana geldiği bir 

yıl olmuştur. Bu olumlu gelişmeler arasında şüphesiz en 

önemlisi Azerbaycan’ın yaklaşık 30 yıldır Ermeni işgali 

altında bulunan topraklarını işgalden kurtarmasıdır. 44 

gün süren başarılı askeri harekatını, diplomasi masasında 

elde ettiği zaferler de teminat altına alan Azerbaycan, 

yürüttüğü etkin kamu diplomasisiyle dünya kamu 

oyunu da yanına alarak Karabağ’da üç renkli Azerbaycan 

bayrağını yeniden dalgalandırmış ve Karabağ semalarında 

ezan sesi yeniden yankılanmıştır. Azerbaycan’ın zaferi 

Türkiye’de ve tüm Türk dünyasında sevinçle karşılanmış, 

tüm Türk dünyasında gurur vesilesi olmuştur. Türk 

cumhuriyetleri, Azerbaycan’ın bu haklı mücadelesine 

başından itibaren açık destek vermişlerdir. Savaş devam 

ederken Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreev, 

Ermenistan tarafından Azerbaycan’ın sivil yerleşim 

yerlerine yapılan füze saldırılarını yerinde gözlemleyerek 

kınamış, Konsey’e üye ülkeler arasındaki dayanışmayı 

tüm dünyaya duyurmuştur. Silahlı çatışmalar sona erip 

ateşkes sağlandıktan sonra ise Türk dünyası işbirliği 

kurumlarının yöneticileri, işgalden kurtarılan Ağdam 

ve Fuzili’yi ziyaret etmişlerdir. Türk Konseyi, TÜRKSOY, 

TÜRKPA ve Türk Kültür ve Miras Vakfı teşkilatlarının 

yöneticileri Azerbaycan’a ait mezarların dahi yok 

edildiği, Türk kültürü ve tarihine ait tüm zenginliğin 

yerle bir olduğu “Kafkasya’nın Hiroşima”sını yerinde 

görmüşlerdir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 

heyeti kabulünde yaptığı konuşmada Türk dünyası 
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kurumların yöneticilerine teşekkür ederek, Karabağ’ın 

kardeş ve dost ülkelerle birlikte yeniden canlanarak 

ihtişamlı görünümüne kavuşacağını dile getirmiştir.1 

9 Kasım gece yarısı online olarak imzalanan 

Karabağ’da Ateşkes Anlaşma’sı ise Güney Kafkasya’da 

ve Avrasya’da yeni bir güç dengesi kurulduğuna 

işaret eden bir belge niteliğinde olmuştur. Ateşkes 

anlaşmasına Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan devlet 

başkanları imza koymuş olmakla birlikte, anlaşmanın 

imza edildiği günün arifesinde Türkiye Dışişleri 

Bakanı ve Savunma Bakanı’nın Bakü’de bulunmaları 

bu belgenin ortaya çıkmasında Türkiye’nin de 

katkılarına işaret etmektedir. Güney Kafkasya’da 

hedeflenen yeni düzenin en somut şekildeki tarifini 

ise 10 Aralık 2020 tarihinde düzenlenen Zafer 

Geçidi’ne katılmak üzere Bakü’yü ziyareti sırasında 

düzenlenen basın toplantısında Türkiye ve Azerbaycan 

Cumhurbaşkanları birlikte yapmışlardır. Güney 

Kafkasya ülkelerinin tamamının dahil olduğu 6’lı bir 

işbirliği platformu her iki devlet başkanı tarafından 

da dile getirilmiştir. Erdoğan,  “Rusya-Türkiye-

Azerbaycan-İran-Gürcistan eğer kabullenir, 

uyarlarsa Ermenistan bu platformun içerisinde yer 

alabilir. Bu konuda olumlu adım atıldığı takdirde 

biz de kapalı olan kapılarımızı açarız. Çünkü biz 

barışın güvercinleri olmak istiyoruz.” şeklinde 

konuşurken Aliyev de “Tarihi zafer sonrası yeni 

bir dönem için tam hazırlıklıyız. Bölgede yeni bir 

işbirliği platformu oluşturmalıyız. Ermenistan 

yönetimi, savaştan doğru sonuç çıkarırsa ve kendi 

asılsız iddialarından vazgeçerek geleceğe bakarsa, 

o zaman onların da bu platformda yeri olabilir. Biz 

işbirliğine açığız.”2

Bu ifadelerle Türkiye ve Azerbaycan bölgede 

barıştan ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğunu 

tüm dünyaya bir kez daha ilan etmişlerdir. İşgal 

altındaki topraklarını uluslar arası hukukun tanıdığı 

ölçüler çerçevesinde tecavüzden kurtaran Azerbaycan 

ise kimsenin bir karış toprağından göz olmadığını 

defaatle söylemiştir. İki ülkenin pozitif tutumu ve 

Ermenistan’a da nefes aldıracak düzenlemeler 

10 Kasım’da imzalanan ateşkes anlaşmasına da 

yansımıştır. Dolayısıyla 10 Kasım ateşkesi Ermenistan’ın 

komşularıyla ilişkilerini normalleşebilmesi için önemli 

fırsatlar sunmaktadır. Bu ateşkesin etkin bir şekilde 

uygulanması, özellikle Ermenistan ile Hankendi 

arasında, Azerbaycan ile Nahcivan arasında kurulacak 

yeni ulaşım hatlarının işlerlik kazanması taraflar 

arasında dengeye dayalı bir güven tesisine imkan 

sağlayabilecek niteliktedir. 
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Güney Kafkasya’da oluşan yeni düzenin 

şekillenmesinde Türkiye’nin rolüne işaret eden 

bir diğer somut göstergede Karabağ’daki ateşkesin 

korunması görevini Türkiye ile Rusya’nın birlikte 

yerine getirmesidir. Rusya’nın “yakın çevre” olarak 

adlandırdığı ve nüfuzunu korumaya çalıştığı eski 

Sovyet coğrafyasında Türkiye ile birlikte barışı koruma 

faaliyeti yürütmesi Avrasya’daki değişimin bir diğer 

yansımasıdır. 101 yıl aradan sonra Güney Kafkasya’ya 

giren Türk ordusu, Nuri Paşa komutasındaki Kafkas 

İslam Ordusu’nun bıraktığı yerden Azerbaycan’ın 

egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün garantörü 

sıfatını Türkiye’ye kazandırmıştır. 

Ermenistan dahil bölge ülkelerinin tamamının dahil 

olacağı bir Güney Kafkasya istikrar paktı bu stratejik 

alana dışarıdan müdahale girişimlerini sınırlandıracak, 

iyi komşuluk ve karşılıklı güven tesis etmek suretiyle 

yeni işbirliklerinin önünü açacaktır. İstikrarlı bir 

Güney Kafkasya ise Doğu-Batı güzergahında inşa 

edilene ulaşım ve iletişim koridorlarının sağlıklı bir 

şekilde işleyebilmesi açısından önem taşımaktadır. 

ÇHC öncülüğünde yürütülen ve sürekli genişleyen 

küresel bir işbirliği programına dönüşen “Yol ve Kuşak” 

inisiyatifi içerisinde Orta Asya-Hazar Denizi-Güney 

Kafkasya-Türkiye istikametinde gelişen sağlam bir 

“Orta Koridor” inşa edilmiştir. Kara yolu, Tren yolu, 

boru hatları, enerji nakil santralleri, lojistik terminalleri 

ile donanmış bu güzergahı “Türk Dünyası Hattı” 

olarak adlandırmak mümkündür.3 10 Kasım ateşkesi 

Ermenistan’a refah ve kalkınma için imkan sağlayacak 

“orta koridor”a dahi olmanın fırsatını sunmaktadır. 

Öte yandan istikrarlı bir Güvey Kafkasya ise “orta 

koridor”un rekabet gücünü ve etkinliğinin artıracak bir 

gelişme olacaktır. 

Avrasya’da kurulan yeni düzende Türk dünyası 

daha da önem kazanmaktadır. Ekim 2019’da 

Özbekistan’ın Türk Konseyi’ne üyeliği, 2020 yılı 

sonlarında Türkiye’den Çin’e giderecek ilk ihracat 

treninin seferlerine başlaması gibi gelişmelerin yanında 

21 Ocak 2021 tarihinde Azerbaycan ile Türkmenistan 

Hazar Denizi’nde 30 yıllık tartışmalı petrol yataklarının 

birlikte işletmesine ilişkin vardıkları mutabakat Türk 

cumhuriyetleri arasındaki çok yönlü ortaklığı daha da 

güçlendirmiştir. Hazar Denizi’nde Azerbaycan’ın Kepez, 

Türkmenistan’ın ise Serdar olarak adlandırdığı, iki ülke 

arasında tartışmalı olan petrol ve doğal gaz yatağının 

“Dostluk” olarak adlandırarak birlikte işletilme 

konusunda anlaşma sağlanması Karabağ zaferi kadar 

önemli bir gelişmedir. Bu anlaşma özellikle Türkmen 

doğalgazının Hazar geçişli bir boru hattı ile Türkiye 

üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılması açısından 

da önem taşımaktadır.4 Azerbaycan ile Türkmenistan 

arasında bu anlaşmanın imzalanması sürecinde 

2014’de başlatılan Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan 

üçlü mekanizma önemli katkı sağlamıştır. Bu çerçevede 

23 Şubat 2021 tarihinde Ankara’da üç ülkenin dış 

işleri bakanları bir araya gelmiştir. Toplantı sonunda 

imzalanan ortak bildiride taraflar “Doğu-Batı” Trans 

Hazar Ulaşım koridoru dahil olmak üzere ülkelerin 

transit potansiyelini güçlendirecek çabaların önemini 

vurgulamışlardır.5

Şubat 2021’de Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı 

Sergey Lavrov’a bir tv programında “Türkiye’nin Türk 

cumhuriyetleri ile geliştirdiği bağlarını “Büyük Turan” 

politikası olarak görüp görmediği sorulmuştur. Lavrov, 

bu soruyu Ankara’nın bir uluslar arası üstü oluşum 

olarak “Büyük Turan” kurulması hedefi gütmediğini, 

eski Sovyet cumhuriyetlerinin böyle bir yaklaşımı 

desteklemeyeceklerini ifade ederek yanıtlamıştır. 

Lavrov’a göre yeni bağımsız cumhuriyetlerin dış 
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politikaları daha ziyade kendi ulusal egemenliklerini ve 

milli devletlerini güçlendirmeye yöneliktir.6 Lavrov’un 

ifadeleri Türk-Rus ilişkilerinin olduğu kadar, Türkiye 

ile Türk cumhuriyetleri arasındaki işbirliğinin ne 

kadar sağlam temeller üzerinde yükseldiğinin bir 

göstergesidir. Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliği 

benzeri bir modelin Türkiye ile Çin arasında da 

tesis edilmesi Doğu Türkistan meselesinin sağlıklı 

bir şekilde çözülmesinin de anahtarıdır. Türkiye 

Rusya’da yaşayan ve sayıları 20 milyonu aşan Türk ve 

Müslüman nüfusu iki ülke ilişkilerde köprü ve işbirliği 

aracı olarak görmüş ve bu konuda Rusya’nın tepkisini 

çekecek davranışlardan kaçınmıştır. Tek Çin politikasını 

benimseyen Türkiye, aynı yapıcı tutumunu Çin Halk 

Cumhuriyeti ile ilişkilerinde sergilemektedir. 

Rusya, başta Tataristan ve Başkurdistan olmak üzere 

Türk ve Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı 

özerk cumhuriyetlerin Türkiye ile geliştirdikleri ticari 

ve kültürel ilişkileri desteklemektedir. Tataristan’ın 

başkenti Kazan’ın TÜRKSOY tarafından 2014 yılında 

“Türk dünyası kültür başkentli olarak ilan edilmesi” 

ve bu kapsamda düzenlenen etkinliklere federal 

merkezi temsilen üst düzey resmi katılımların 

gerçekleşmesi buna örnek olarak gösterilebilir. 

Rusya’nın özerk cumhuriyetlerinin somut projeler 

çerçevesinde TÜRKSOY’la işbirliği yaptığı Rus 

Dışişleri Bakanı tarafından da dile getirilmektedir. 

Lavrov, Türk işbirliği kurumlarının uzun süredir 

faaliyet gösterdiği, ağırlıklı olarak kültür, dil ve eğitim 

üzerinden ortaklıklar yürütüldü, Rusya’nın da gözlemci 

statüsünde bu yapılarla ilişkili olduğunu objektif 

bir şekilde izah etmiştir.7 Benzeri bir anlayışın Çin 

tarafından benimsenmesi Uygur sorununa dışarıdan 

müdahalelerin önünü kesebilecek bir adım niteliğinde 

olacaktır.

Dünyanın ekseni Asya’ya kaymaktadır. Türkiye, Türk 

cumhuriyetleriyle yürüttüğü çok yönlü bütünleşme 

çabaları, 2019’da ilan ettiği “Yeniden Asya” açılımı, Yol-

Kuşak girişimi ile entegre “Orta koridor” inşası ile Asya 

yüzyılına güçlü bir şekilde hazırdır. Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın Pekin’de düzenlenen “Kuşak ve Yol 

Forumu”nda yaptığı konuşmada belirttiği üzere 

Türkiye, “Orta Koridor”u güçlendirmek için bölge 

ülkeleriyle çok sayıda proje yürütmektedir ve bu 

güzergahı “Kuşak ve Yol”un ana ve tamamlayıcı unsuru 

olmasını hedeflemektedir.8  Asya’nın en Batısında 

ve medeniyetlerin kavşağında yer alan konumuyla 

Türkiye, oluşmakta olan yeni dünya düzeninin 

mimarlarından biridir. Yükselen Asya’da, Türk dünyası 

adeta kutup yıldızı gibi parlamakta ve geleceğe dair yol 

göstermektedir. 

1) https://www.turksoy.org/tr/news/2021/01/19/turksoy-genel-sek-
reteri-dusen-kaseinov-un-da-bulundugu-turk-dunyasi-isbirligi-
teskilatlar
2)“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev 
ile ortak basın toplantısı düzenlendi”, 10.12.2020. https://www.
tccb.gov.tr/haberler/410/123142/-44-gunluk-savas-sonrasinda-or-
taya-cikan-netice-azerbaycan-daki-kardesleri-gibi-turkiye-de-
ki-kardeslerini-de-sevindirmistir-
3)Dinmuhammed Ametbek, “Kazakistan-Türkiye İlişkilerinin 
Stratejik Boyutu”, Laura Bolatova (Ed.), Nursultan Nazarbayev 
Büyük Bozkır’ın Manevi Dirilişi, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçiliği ve Ahmet Yesebi Üniversitesi Mütevelli Heyet Baş-
kanlığı, 2018, s.185.
4 Bruce Pannier, Turmenistan, Azerbaijan Resolve A 30-Year 
Dispute Over Caspian Field, Jaunary 22, 2021
https://www.rferl.org/a/analysis-turkmenistan-azerbaijan-resol-
ve-a-30-year-dispute-over-caspian-field-/31063736.html
5 Muhammet Tarhan, “Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü 
Dışişleri Bakanları 5 Toplantısı’nın Ardından
Ortak Bildiri İmzalandı”, 23 Şubat 2021, https://www.aa.com.tr/tr/
dunya/turkiye-azerbaycan-turkmenistan-uclu-
disisleri-bakanlari-5-toplantisinin-ardindan-ortak-bildiri-imza-
landi/2154829
6 “Lavrov Prokommentiroval Turetskuyu İdeyu Velikogo Turana”, 
https://tengrinews.kz/world_news/lavrov-prokommentiroval-tu-
retskuyu-ideyu-velikogo-turana-429569/
7 “Lavrov Prokommentiroval Turetskuyu İdeyu Velikogo Turana”, 
https://tengrinews.kz/world_news/lavrov-prokommentiroval-tu-
retskuyu-ideyu-velikogo-turana-429569/
8 https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/75192/
bolgemizde-istikrar-ve-refah-temelli-yeni-bir-donemin-kapilari-
aralanacak
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Orta Doğu’da bölgesinde küresel bir güç olarak 
Türkiye’nin yeni konumunu ve devam eden süreçte 
Astana’nın orta doğu için yeni finansal konumunu 
ve karşılığında İstanbul Finans Merkezinin 
tamamlanmasına dair kararlılık, Anadolu’nun beş 
deniz ülkesi sınırlarına aidiyeti olan ve tarihten 
günümüze Türk olduğuna dair ortaya konulan 

ORTA DOĞU’DA GERÇEKLEŞEN 
ÖNGÖRÜLER, DÖNGÜLER 

VE YENİ DENGELER…  
 

MURAT ARIK

Orta Doğu’da olmak üzere ABD’de ve ABD’nin en stratejik ve vazgeçilmez müttefiki İsrail’de yaşanan 
gelişmeler ve değişimler gözlerden kaçırılmak istenmektedir.

akademik-stratejik tez, Brexit’ten sonra Birleşik 
Krallık ve Türkiye ilişkisine dair gerçekleşecek 
yeni orta doğu denkleminde Türkiye’ye duyulan 
muhtaçlık, Trump hakkında yürütülen birinci 
azil süreci ve orta doğu’yu kan gölüne çeviren 
karmaşıklık doktrini ve Karadeniz’de Türkiye’nin 
gaz hamlesi ile çıkmasına ramak kalmış bir savaşın 

- 1 -
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ORTA DOĞU BÖLGESİNDE 
KÜRESEL BİR GÜÇ OLARAK        
TÜRKİYE’NİN YENİ KONUMU öncül ilişki ağını, orta doğu’da 

karmaşıklıkların liman kenti 
Lübnan/Beyrut patlamasını 
kırk beş gün önceden tüm 
tarihsel geçmişi ile ortaya 
koyan uzgörümün ve üzerinden 
çok geçmeden terör ve ihanet 
koridorunun diğer ucunda başlatılacak Ermenistan 
savaşının ayak seslerini ve dedeleri hoybuncuların 
günümüze kadar gelen terör, ihanet ve cemiyet 
bağlantılarını, Orta Doğu’da Hz. Peygamber (S.A.V.)’in 
torununun kanı olan kadim topraklarda devam eden 
ve geçmişi günümüzden yaklaşık 3300 yıl kadar 
önceye dayanan diplomasinin başlangıcı olarak 
bilinen (Kadeş Antlaşması)  toprak paylaşımının 
üzerine bugünü anlamak ve anlamlandırmak için 
yapılan okumanın, üzerin de kan ve ahın bulunduğu 
Orta Doğu’nun kurşuna dönüşen kültür varlıklarının 
kendine ailesine devletine toprağına geçmişine 
ihanet eden halkını vuran kurşuna dönüşme 
gerçekliğini ve düşünce tarihinin yeni kırılma 
noktası kuantum düşüncenin tarihsel köklerini 
hem bugünün dünyasına bilimsel, metodolojik ve 
ideolojik etkilerini değerlendiren bir yazı kaleme 
almamızın üzerinden henüz bir yıldan az bir süre 
geçmişken dünyanın yeni bir düzen için gelinen 
noktada tüm dünyayı kontrol altına alan kovid-
19 virüsü ile ilgili henüz kesinleşmiş bir sonuç 
alınamamış olması ile yirmi yıl önce başlatılan ve 

dönüştürülmek istenen yeni bir 
dünya düzenine dair devletlerin 
beklentilerini ve hamlelerini 
etkilediğine ve ertelediğine yanı 
sıra bir siyasetçi ve orta doğu 
siyaset bilimcisinin uzgörülerinin 
hem de yazılı metin halinde 

kamuya açıkladığı haliyle çok geçmeden 
gerçekleşmiş olduğuna şahitlik ediyoruz. 

Bugünü okuyabilmek ve yarının olası güncelini 
yorumlayabilmek için yeni bir dünya düzenine 
dair Kovid-19 harici siyasi ve ekonomik gelişmelere 
yönelik başlangıcı hatırlamak ABD’nin 45.Başkanı 
D.Trump’tan sonra Orta Doğu’da gerçekleşen 
öngörüler, kurulan yeni dengeler ve yarım kalan 
döngüleri ile değişimin ve dönüşümün kaldığı 
yerden yeniden başlatılmak istendiği günleri 
yaşıyoruz. Dünya’da ve Orta Doğu’da gelişen siyasal 
olayların ve açıklamaların Orta Doğu merkezli 
yeni bir dünya düzeni geliştirmek isteyen ABD 
ve Avrupalı müttefiklerinin dönemin ABD’nin 20. 
Ulusal Güvenlik Danışmanı iken Condalize Rice’ın 
The Whashinton Post Gazetesinde 07.08.2003 
tarihinde kaleme aldığı “Transforming in the 
Middle East” başlıklı makalesi ile başlatıldığının 
farkına henüz yeni varıldığı günlerde Op-Ed olarak 
The Whashintong Post Gazetesinde yayımlanmak 
üzere kaleme aldığım “Regional Power or Global 
Power in the Mid-East.” başlıklı makalede günümüz 
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Türkiye’sinin olarak bölgesinde güvenlik, enerji ve 
su politikaları ile güçlenerek çıktığı üçüncü ve en 
büyük kırılmasını yaşadığı süreci anlatırken Orta 
Doğu’ya ülkesel, kişisel, çıkarsal, etnik, mezhepsel 
bakanların çok ötesinde tarihsel ve derinliği olan 
bir siyaset aklı ile ortaya koyduğu hamlesini, belki 
de içeride ve dışarıda birey, grup, cemiyet ve 
cemaat yapılanmalarının çıkar, pozisyon, itibar, 
mevki, unvan, makam kaybetme korkusu ile hala 
tedbirli yaklaştığı ve hala anlamlandıramadığı bir 
dönemi geçirmekteyiz. Makalenin temel analiz 
metodu olarak ortaya konulan düşüncesine 
dair tarihsel derinlik analizi ve bağıl realistik 
duruşu belki de geçtiğimiz 19 yüzyıllık (1900 yıl) 
süreçte en sade anlatımıyla bu geçen uzun sürede 
tarafların kurtulamadıkları klasik ve romantik 
yaklaşımlarına karşı en net tavır olarak düşünce ve 
siyaset tarihinde yerini almış oldu. 

Başlangıca dönecek olursak “İkinci Dünya 
Savaşı’nın hemen ardından, Amerika kendini 
Avrupa’nın uzun soluklu değişimine adadı. 
Siyasetçilerimiz, savaşın getirdiği ölümler ve 
yıkımları ( yüz binlerce Amerikan kaybı da dâhil 
olmak üzere) inceleyip araştırarak başka savaşın 
düşüncesinin bile yer alamayacağı yeni bir Avrupa 
için işe koyuldular. Biz ve Avrupa halkı kendini 
demokrasi ve refaha adadı, sonuç olarak birlikte 
başardık.

Bugün, Amerika ve müttefikleri kendilerini 
dünyanın bir başka yerindeki uzun soluklu 
değişimlerden bir tanesine hazırlamalıdır: 
Orta Doğu. 22 ülkeden oluşan ve toplamda 300 
milyonluk bir nüfusa sahip olan Orta Doğu, 40 
milyon nüfuslu İspanya’dan daha düşük bir toplam 
gayri safi yurt içi hâsılaya sahiptir. Bu bölge, Arap 
aydınların politik ve ekonomik bir “özgürlük açığı 
(eksiklikliği)” diye adlandırdığı şeyler dolayısıyla 
geri kalmaktadır. Onlarca yıldır devam eden 
umutsuzluk duygusu, insanlara üniversitelerini, 
kariyerlerini ve ailelerini dahi bir kenara 
bıraktıracak nefret ideolojileri için verimli bir 
temel oluşturmakta ve bunların yerine kendilerini 
patlatmayı tercih ettirmektedir - beraberlerinde 
olabildiğince çok fazla masum canı da götürerek. 

Tüm bu faktörler, bölgenin istikrarsızlığı 
için ana sebepler olmakla birlikte, Amerika’nın 
güvenliğine de sürekli bir tehdit oluşturmaktadır.

Bizim işimiz, Orta Doğu’da daha ileri demokrasi, 
hoşgörü, refah ve özgürlük arayanlarladır”. 

Cümleleri ile başlayan bir değişim sürecinin 
son aşamasına gelinmiştir. Aslında ulusal güvenlik 
danışmanı her ne kadar makalesinde “Türkiye’de 
dâhil olmak üzere Orta Doğu’da 22 ülkenin siyasi 
sınırları ve yönetim şekillerinin değişeceğine dair 
bir ifade kullanmamış olsa da bu düşünceye dair 
bir analizin temelini oluşturan makalesinden 
hareketle; geçen yaklaşık yirmi yıllık süreçte 
orta doğu ülkelerinde yaşanılan gelişmeler ve 
değişimler orta da iken başta Orta Doğu’da 
olmak üzere ABD’de ve ABD’nin en stratejik ve 
vazgeçilmez müttefiki İsrail’de yaşanan gelişmeler 
ve değişimler gözlerden kaçırılmak istenmektedir. 
Çünkü İsrail anlaştığı Arap akrabaları ile savaştığı 
Arap Dünyasını bir birinden net çizgilerle ayırmış 
durumda iken İsrail halkı İsrail Meclisi Knesset’te 
tarihinde hiç olmadığı kadar ayrışmış durumda. 
Beklide tüm bu ayrışma planı Türkiye üzerinde 
uygulanmak istenirken, köklü ve tarihsel geçmişi, 
devlet aklı, siyasi tecrübesi, halkının medeniyet 
ve kültür birikimi ile Türkiye son on yıldır içine 
sokulmak istenen her cendereden güçlenerek 
çıkmış Orta Doğu’da bölgesinde küresel bir güç 
olarak sömürü ve terör baskısı ile tutsak edilmek 
istenen Orta Doğu halkının sığınacağı tek liman 
olduğunu bir kez daha teyit etmiş durumdadır.

İsrail’de değişimin başlangıcı 19 Temmuz 
2018 tarihinde İsrail Temel Yasalarına 1948’den 
bugüne en köklü değişiklik yapılarak “Yeni İsrail 
Yahudi Ulus-Devlet Yasası”  55 “hayır” oyuna 
karşılık 62 “evet” oyuyla İsrail Meclisi Knesset’ten 
geçti ve yasalaştı. Bu değişikliğin sonrasında 
Binyamin Netenyahu artan aşırı sağ talepleri 
kontrol etmekte zorlanır duruma geldi. Ve 
Muhalefetin çağrılarına cevapsız kalamayarak 24 
Aralık 2018 tarihinde erken genel seçim kararı 
almak zorunda kalmıştır. İsrail Polisi tarafından 
Binyamin Netanyahu hakkında yürütülen 
rüşvet soruşturmasının kıskacından ve ABD’nin 
baskısından kurtulmak üzere yapılan bir hamle 
gibi görünse de aslında bu Türkiye’de 31 Mart 
2019 ‘da yapılacak olan yerel seçimlerin hemen 
ardından 09 Nisan 2019 tarihinde yapılacak 
olması 2003 yılında ABD merkezli başlatılan 
ve Orta Doğu’nun yeniden şekillendirilmesiyle 
sonuçlanacak olan bir sürecin son aşamasıdır. Ve 
İsrail’de bu olayları sonuca erdirecek süreci ise 
28.02.2018 tarihinde İsrail Başsavcısı Mendelblit, 
Netanyahu hakkında “yolsuzluk, rüşvet ve görevi 
kötüye kullanma” suçlamasıyla iddianame 
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hazırlanmasına karar verdi.  Bu süreç içerisinde 
asıl ilginç olan ve Türkiye tarafından dikkatle 
takip edilmesi gereken konu ise İsrail’de 2012’de 
Başbakan Vekili sıfatı ile İsrail-Filistin sorununun 
çözümünde iki devletli bir çözüm için çalışan 
ve Filistin sorununun görmezden gelinerek 
çözüme ulaşılamayacağının altını çizen eski 
Ana Muhalefet lideri Tzipli Livni ABD’de Hillary 
Clinton ile görüştükten sonra 18.02.2019 yaptığı 
bir basın toplantısında İsrail’de mevcut yönetim 
anlayışı ile barışın ve istikrarın sağlanamayacağını 
ifade ederek siyaseti bıraktığını açıkladı. Devam 
eden süreçte İsrail’de sular durulmadı aksine iç 
çatışma ve Netanyahu’ya olan blok muhalefet 
cephe genişleterek Netanyahu’yu iki defa daha 
erken seçim kararı almaya mecbur bıraktı. Mart 
2021’de 4. erken genel seçime gidecek olan İsrail 
de diğer seçimlerin aksine çok büyük blok bir 
değişiklik beklenmiyor. Ve belki de 2018 yılında 
başlatılan bilinçli süreçte 2021 yılı yaz aylarında 
İsrail’de 5. erken genel seçimin şimdiden kesin 
olduğunu söylemek mümkün. Netenyahu Orta 
Doğu’da sahayı kontrol altına almak için Trump 
döneminde Arap ülkeleri ile beklenmedik 
bir şekilde el sıkışırken son haftalarda İsrail 
vatandaşlarının ve İsrail muhalefetinin tepkisini 
çeken Suriye hamlesi de kendisi ve partisine 
seçimlerde nasıl döneceği bir başka merak 
konusu.  

19 Temmuz 2018 tarihinde “Yeni İsrail Yahudi 
Ulus-Devlet Yasası”nın kabulünden sonra 
yaşanılan süreç özelinde gelinen noktada 
yapılan bu açıklamada 120 sandalyeli İsrail 
Meclisi Knesset’in genel yapısında olmasa bile 
İsrail Devleti’nin yönetim şeklinde yeni bir 
yönetim modelinin üretilme zorunluluğunu 
açıkça tartışılır hale getirmiştir.  İki yıldır 
seçimle iş başına gelmiş bir hükümetin 
yoksunluğu ile İsrail içişlerinde kronikleşerek 
devam eden siyasi krizlerinden çıkamaz, Doğu 
Akdeniz’de Türkiye’siz enerji ve güvenliğine 
yönelik çalışmalarında arzuladığı başarılı bir 
sonucu elde edemeyeceği gibi ve dahi İsrail’in 
kurulduğu gün -Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
hariç- kendisine savaş ilan eden bölgede ki diğer 
devletler ile -yalnızlaştırıldığı bir dünyada ve 
bölgesinde- bugün gireceği herhangi bir savaştan 
büyük yara almadan ve gerilemeden çıkması 
pek mümkün görünmemektedir. Geçen 20 yıl 
içerisinde İsrail’de Koalisyon Hükümetlerinin 

yaptığı o kadar çok hata İsrail’in Dünya ile olan 
dostluğuna zarar vermiştir. Bu geçen süreç 
içerisinde Türkiye ile olan ilişkileri de büyük 
ölçüde aksatılmıştır. Orta Doğu’da yeni oluşumun 
içerisinde İsrailli muhalif kanat ve Koalisyon 
Hükümetinin diğer ortakları İsrail’in kuruluşundan 
bugüne devam eden yönetim sorununun artık 
ABD’nin desteği ile dünyada ki tüm platformlarda 
dâhil olmak üzere sürdürülebilir bir durum 
olmadığı anlaşılmıştır. Örneğin; ABD’nin Filistin’in 
Devlet olma statüsünü veto etmeyerek, Filistin’in 
BM’de ki Devlet Olma statüsünü koruyor olması 
ABD’nin İsrail’e karşı Orta Doğu’da üstü örtülü bir 
tehdit olarak kullanıldığı İsrail siyasetinde iyiden 
iyiye konuşulan bir başlık halini almıştır. Bu durum 
İsrail’in devlet yapılanmasına karşı bir tehdit algısı 
olarak ortada duruyorken İsrail’in mevcut devlet 
yapısı ile bağımsız bir hükümet kurma, kabiliyeti 
sınırlı kalacaktır.

Geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaleme alınan 
analiz yazısında İsrail ile ilgili Orta Doğu ve 
geleceğine dair tespitler hala geçerliliğini 
koruyorken yeniden hatırlamak ve güncellemek 
yerinde olacak.

Not: Yazının ikinci kısmı Haziran-Temmuz 
sayımızda yer alacaktır. 
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İSTİKLAL MARŞI YILI
TBMM Genel Kurulunda Meclis Başkanımız Mustafa 

Şentop’un öncülüğünde 5 siyasi partimizin imzalarıyla 

12 Mart 1921-12 Mart 2021 İstiklal Marşının Kabulünün 

100’üncü yıl dönümü münasebetiyle 2021 yılının 

‘İstiklal Marşı Yılı’ olması kararlaştırılmıştır.  

MEHMET AKİF ERSOY
Milli Mücadele, Kurtuluş Savaşı Öncesinde 

Anadolu’nun ve Tüm Osmanlı Coğrafyalarının 

Uyanışında en etkili, en güçlü, en sözü kabul gören, 

sözleri gönüllere dokunan ve  dirilişe vesile olan 

konuşma ve yazılarıyla rehber olmuştur.

Allah’a şükür ki İstiklal Marşını yazan Mehmet Akif, 

bu marşla, milletin ana damar kodlarını her kelimesi, 

satırları ve dizelerinde ortaya koyarak, devletler ve 

medeniyetler kurarak gelen milletimizin gücünü de, 

özünü de gün yüzüne çıkarmıştır. 

Benim en büyük arzum ilkokul, ortaokul, liselerde 

Mehmet Akif ’i özünden anlayıp, anlatan, programlar 

yapan öğretmenlerin ve araştırmacıların olmasıdır. 

Sonrası çocukların bir disiplin içerisinde mayalanarak 

yoğrulması sağlanmalıdır. İnsan odaklı hayatın her 

aşamasında Mehmet Akif ’in düşünceleri ortaya çıkacak 

ve üstüne eklene eklene gençlerin ve insanımızın 

gönlünde makes bulacak, zaferle taçlanacak tarihi 

sonuçlar alınacaktır. 

Vefatından sonra birçok mütefekkire, gönül 

dostuna, Allah dostuna birçok hak davası alan devlet 

adamına ve siyasetçiye, öğretmene, öğrenciye ilham 

ve yol gösterici olmuştur. İstiklal Harbimizin büyük 

mücadele adamı, İstiklal Marşı’mızın yazarı, ilim ve 

irfan geleneğimizin en mühim halkalarından biri olan 

Mehmet Akif Ersoy, eserleriyle, şiirleriyle ve yılmak 

bilmeyen azmiyle günümüzde de bizlere hala ışık 

tutmaya ve öncülük etmeye devam etmektedir.

ASIM’IN NESLİ
Onun tek umudu gençliktir.  Nitekim ebedi 

istirahatgahına da hayatını adadığı, o gençlerin 

omuzlarında gitti. Onun hayal ettiği gençlik,  ‘Paris’e 

gitmeden önce millete Fatih Cami’nin minaresinden, 

gelince de Eyfel Kulesi’nden bakan’ yani kendine ve 

değerlerine yabancılaşan bir gençlik değildi. Tam 

aksine tarihine, medeniyetine, kültürüne sahip çıkan, 

bu birikimi Batının fenniyle, bilgisiyle, tekniğiyle teçhiz 

eden ve tahkim eden bir gençlik peşindeydi.

2021 ‘‘İSTİKLAL MARŞI’’ 
YILINDA VATAN ŞAİRİ 

MEHMET AKİF’İ 
ANLAMAK

BAYRAM ÖZÇELIK
AK Parti 22. 23. 24. 26. ve 27. Dönem

Burdur Mileltvekili 
TBMM Başkanlık Divan Üyesi
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Ülkemize yönelen her türlü tehdidi bertaraf 

edebilme yolunda Mehmet Akif ’in İstiklal Marşı ile 

ortaya koyduğu milli mutabakat iklimine bugün her 

zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız vardır. 

Bir tarafta yerli ve millî olan vardır, diğer tarafta belli 

mahfillerin taklitçiliğini aydın olmak sananlar vardır.

Bir tarafta bu millete hizmet edenler vardır, diğer 

tarafta milleti tahkir edenler, aşağılayanlar vardır. 

Bir tarafta ‘hâkimiyet milletindir’ diyenler, diğer 

tarafta milleti mümeyyiz görmeyen vesayetçiler vardır. 

Bir tarafta bu ülkenin gençlerinin geleceği için canını 

siper edenler, diğer tarafta gençleri kör ideolojilerine 

kurban edenler vardır. 

İşte şu anda Güneydoğu’da ve Doğu’da yaşananlar…

Orada gençlerimiz için örülen ağlar… 

Bir tarafta ihya ve imar edenler vardır, diğer tarafta 

yakıp, yıkanlar vardır. 

Bir tarafta herkes için hak, adalet ve özgürlük 

mücadelesi verenler, diğer tarafta sadece kendi 

grupları, kendi çıkarları için çalışanlar vardır. 

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY 
ÜNİVERSİTESİ
Mehmet Akif Ersoy,  Birinci Meclis’te Burdur 

Milletvekili olarak seçilmiştir. Burdur halkı ile birlikteliği 

ve beraberliği önce gönül, dava ve milli mücadele 

birlikteliğiyle başlamıştır.  

Mehmet Akif Ersoy, Anadolu’yu dolaşırken, Burdur 

meydanlarında konuşurken nasıl bir milletin mensubu 

olduğunu, manevi dünyasını zenginleştiren nasıl bir 

inanç mefkûresi içerisinde olduğunu, dünyada söz 

sahibi olduğu dönemlerde nasıl adalet ve hakkaniyeti 

gözettiğini, karamsar olmayan, yeise düşmeyen bir 

kök zenginliğinin olduğunu, devletimiz ve milletimizin 

düşmanları ile kavga mücadele ve savaşırken de nasıl 

ufkunun ve inancının güçlü olduğunu, düşmanın 

perişan olacağı savaş taktiklerini uyguladığını, genleri 

ile de taşıdığı mazlumun ve mağdurun yanı başında, 

dünyada insanlığa akıttırılan kan ve gözyaşlarına karşı 

nasıl bir iman ile cehennem ateşini söndüren gözyaşı 

medeniyeti kurduğunu taşıdık ve taşımaya devam 

edeceğiz inşallah. 

Burdur halkı tarafından da çok sevilen  Birinci 

Meclis’te Burdur halkının milletvekilliğini yürüten 

Mehmet Akif Ersoy’a yıllar sonra 1 Mart 2006 yılında 

AK Parti hükümeti döneminde, TBMM üyeleri ve 

Burdur halkının kadirşinaslığının bir göstergesi olarak 

üniversitesine Mehmet Akif Ersoy ismini vermiştir. 

Mehmet Akif Ersoy üniversitemiz kurulduğu 

günden beri Mehmet Akif Ersoy’un doğum ve ölüm 

yıl dönümlerinde, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü 

ve Mehmet Akif Ersoy’u anma devlet törenlerinde 

Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma merkeziyle 

öncülük etmektedir. Mehmet Akif Ersoy, Milli Mücadele 

yıllarında halkımızı, kurtuluşa, fazilet mücadelesine 

ve hürriyet mücadelesine teşvik için Anadolu’yu adım 

adım dolaşırken Burdur’a da uğramış, Burdurluların 

coşkun sevgisiyle, hürmetiyle karşılaşmıştır. 

Mehmet Akif Ersoy ismi bir bakıştır.

Mehmet Akif Ersoy ismi bir akış ve bir koşuştur. 

Mehmet Akif Ersoy ismi Burdur’da onun yüksek 

idealizmi ile geleceğe emin adımlarla yürüyen 

üniversitenin kumaşında bir nakıştır. 

Mehmet Akif Ersoy ismi Burdur’da 
onun yüksek idealizmi ile geleceğe 
emin adımlarla yürüyen üniversitenin 
kumaşında bir nakıştır. 
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DİL, TARİH, KÜLTÜR, 
YURT, BAYRAK VE 

AMAÇ GİBİ ÖĞELER 
TOPLUMLARIN 

DOKUSUNU 
OLUŞTURAN 

DEĞERLERD;R.

O bir dava adamı. İnandığı gibi 

yaşayan, duruşunu bozmayan, 

son asırda savaşlarla, yenilgilerle, 

bunalımlarla boğuşan milletimize 

umut aşılamış adeta bir milletin 

tarih sahnesine yeniden çıkmasına 

katkıda bulunmuş müstesna bir 

şahsiyettir. 

MEHMET AKİF VE 
İSTİKLAL  MARŞI
Dil, tarih, kültür, yurt, bayrak 

ve amaç gibi öğeler toplumların 

dokusunu oluşturan değerlerdir. 

Bu değerler, toplumları anlamsız kalabalıklar 

olmaktan kurtararak toplum olabilme bilincine 

yükseltmektedir. İstiklâl Marşımız da, bu ortak 

değerlerimizden biridir. O da bizim birlikteliğimize 

anlam ve önem katan ulusal 

duygu birliğinin simgesini 

oluşturmaktadır. İstiklal Marşımız, 

Türk tarihinin en sancılı günlerinde, 

öldüğü sanılan bir milletin yeniden 

dirilme azminin özetidir. Bu marş 

tarihimizin son iki yüzyılında acılar 

içinde hayatta kalmaya çalışan 

büyük bir çınarın ruh halini tarif 

ederken, aynı zamanda o çınardan 

boy veren Cumhuriyetimizin 

bağımsızlığını da ilan eder. İstiklal 

Marşı aslında, bu toprakların vatan 

olma macerasını anlatmaktadır. Her 

köşesinin şehit kanlarıyla sulandığı, 

kefensiz şehitlerin bu topraklarda 

yattığıdır ki; Ne olursa olsun 

dünyada üzerinde bulunan hiçbir 

maddi değerle ölçülemeyecek, uğruna her zaman 

içinde şehit kanı ve gözyaşı verilerek cennet vatan 

olmuştur.
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Çanakkale ruhunu gelecek nesillere, evlatlarımıza aktarmalı, 
birlik ve beraberliğimizi korumak için Mustafa Kemal ATATÜRK 

ve Mehmetçiklerimizin emaneti olan Cumhuriyetimize ve 
demokrasimize sahip çıkmalıyız. Herkes bilmelidir ki bu millet 106 

yıl önce esaret altına girmediği gibi sonsuza dek girmeyecektir. 

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

ISMAIL KAŞDEMIR
 AK Parti 24. Dönem Çanakkale Milletvekili

Çanakkale Savaşları Gelibolu 
Tarihi Alan Başkanı

Dünya tarihinde sebepleri ve sonuçları bakımından dönüm noktası 

olarak kabul edilen, dengeleri değiştiren Çanakkale Zaferi; askerî, tarihî, 

edebi, siyasi ve sosyal birçok yönden Türk toplumunda derin izler 

bırakmıştır; övünç ve gurur ile anımsanacak birçok olayın cereyan ettiği 

destansı bir kahramanlık örneği olmuştur. Komutanlarımızın üstün 

muharebe taktikleri ve kahraman askerlerimizin düşmana karşı verdiği 

mukaddes mücadele zaferle sonuçlanmıştır. Teknolojik üstünlüğü 

olan ve yenilmez kabul edilen İtilaf devletleri içinse tam bir yenilgi ve 

hüsranla sonuçlanmıştır. 

Çanakkale Muharebeleri, yüce Türk milletinin gücünü bir kez daha 

gözler önüne sermiş; bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne 

denli kararlı, azimli, çalışkan, cesur ve kahraman bir millet olduğunu 

göstermiştir. Bununla beraber Türk askerinin savaşta dahi insanlığını 

kaybetmediği, karşısındaki düşmanı bile olsa merhametini esirgemediği 

savaş sonrası ortaya çıkan günlüklerden ve anılardan bilinmektedir. 

Çanakkale Muharebelerinin, Türkiye ve uluslararası politika ve 

diplomasi tarihi açısından ortaya koyduğu sonuçlar son derece 

önemlidir. Tarihi ve resmî belgelerden yararlanarak kısaca özetlemek 

gerekirse Çanakkale’de İtilaf devletlerine karşı kazandığımız bu 

mücadele; Balkanlardaki kayıplarımızın ardından uluslararası boyutta 
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DÜNYA TARİHİNDE SEBEPLERİ VE 
SONUÇLARI BAKIMINDAN DÖNÜM 
NOKTASI OLARAK KABUL EDİLEN, 

DENGELERI DEĞIŞTIREN BIR 
DESTAN ÇANAKKALE ZAFERI.

devletimizin prestijini kurtarmış ve güçlendirmiş; 

aynı zamanda kahraman bir milletin varlığını 

yeniden ortaya koymuştur. Batının müttefiki 

Rusya’ya ulaşmasına engel olunmuş, bu vesileyle 

Çarlık Rusya’sı içeriden çökmüş ve Bolşevikliğin 

pençesine düşmüştür. Birleşik Filo’nun Boğaz’da 

uğradığı yenilgi, İngiltere ve Fransa’nın prestijini 

bir hayli sarsmış, özellikle İngilizlerin, denizlerdeki 

tartışılmaz üstünlüğü imajını ortadan kaldırmıştır. 

Bu da onların sömürgelerindeki bağımsızlık ve 

özgürlük akımlarının doğusuna ve dolayısıyla 

dünya siyasi haritasını değiştiren bazı gelişmelere 

yol açmıştır. Avustralya ve Yeni Zelanda gibi deniz 

aşırı ülkelerde savaş sonrası ulusal bilinç oluşmaya 

başlamıştır. Aynı zamanda bu iki ülkeyle aylarca 

gece ve gündüz cenk etmemize rağmen sonrasında 

belki de savaşın kaderini paylaşmanın getirdiği bir 

yakınlaşmayla ülkeler arası bir dostluk oluşmuş, 

siyasi ilişkileri de olumlu yönde etkilemiştir. 

Öte yandan Çanakkale Zaferi’nin en önemli ve 

anlamlı siyasi sonuçlarından birisi de Doğu’nun en 

büyük imparatorluğu Çarlık Rusya’nın yıkılması 

yanında, ülkesinde güneş batmayan Büyük Britanya 

İmparatorluğu’nda da ilk yarayı açmaya yetmiş 

olmasıydı. 

Sosyo-ekonomik sonuçlarına bakıldığında 

ise savaşı kaybetmiş olsaydık boğazların açılarak 

Rusya’ya ulaşılması durumunda Rusya, dış alım 

satıma kavuşabilecek, ekonomik denge kurabilecek, 

müttefikleri de Rusya ve Romanya’nın buğday 

kaynaklarından yararlanabilecekti. Tuna yolu da 
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ÇANAKKALE MUHAREBESİ
Bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda 
ne denli kararlı, azimli, çalışkan, cesur ve 
kahraman bir millet olduğunu göstermiştir.

ÇANAKKALE’NİN RUHU 
Herkes bilmelidir ki bu millet 106 yıl önce esaret 
altına girmediği gibi sonsuza dek girmeyecektir. 

yeniden trafiğe açılıp Karadeniz’de toplanacak 

çeşitli devletlere ait 129 parça ticaret gemisinden 

yararlanma fırsatı elde edilmiş olacaktı. Böylece 

uluslararası ticari ilişkiler, olumsuz yönde 

etkilenmeyecekti. Kısaca denebilir ki; boğazların 

kapalı tutulması sayesinde, iki yıl uzayan savaş 

boyunca Anlaşma Devletleri’nin ekonomilerinde 

sıkıntılar oluşmuştur. Bu durumsa, özellikle Rusya’yı 

bunalıma sürüklemekle kalmamış, bu yüzden rejim 

değişmiş ve bu devlet savaş dışı kalmıştır.

Kazanılan bu zaferde, çelik zırhlara bürünmüş, 

her yönüyle teknik üstünlüğe ve bol cephaneye 

sahip armadaya karşı, toprak tabyalarda can 

siperane mücadele veren topçularımız yanında, 

boğaz kıyıları ve sularında ustalıkla yerleştirilen gizli 

obüs bataryalarıyla mayınların ve nihayet Türk güç 

ve yeteneğinin büyük payı vardır.

Türk’ün bittiği sanılan askeri gücünün 

tükenmediğini, koşullar ne kadar ağır olursa olsun 

iyi yönetildiği takdirde, tüm zorlukların üstesinden 

gelebilecek güç ve inanca sahip bulunduğu tüm 

dünyaya kanıtlanmıştır.  Mehmetçiğin azmi ve 

fedakarlığıyla, komutanlarımızın başarılı sevk ve 

idaresiyle, Türk milletinin büyük desteğiyle, Allah’ın 

yardımıyla büyük bir zafer kazanılmıştır. 

Çanakkale’de; azim, umut ve kararlılıkla Kurtuluş 

Savaşı’nın da meşalesini yakan Mustafa Kemaller, 

Yüzbaşı Yusuf Kenanlar, Yüzbaşı İsmail Hakkılar, Ali 

Faikler, Bigalı Mehmet Çavuşlar, Seyit Onbaşılar, 

Ezineli Yahya Çavuşlar, Kınalı Hasanlar, yuvasını 

yaralı askerlere açan gönüllü Melek Hanımlar, 

Müstecip Onbaşılar, Hemşire Safiye Hüseyinler 

ve yüce milletimiz kendisine özgü sabrı ve serin 

kanlılığıyla yılmadan direnişini sürdürmüştür. Ancak 

maddi ve manevi olarak sinemizde çok derin yaralar 

bırakan bir savaş olmuştur. Çanakkale Zaferi’nin, 

uluslararası ticari ve ekonomik alandaki etkileri 

yanında Türk milletinin, 210.000-218.000’e ulaşan 

zayiatı olmuş ve bunlar arasında binlerce okumuş 

aydınını da birlikte yitirmiştir. Bu nedenle bugün 

toplum olarak vatanseverlik, cesaret, çalışkanlık, 

mertlik, dürüstlük, bayrak sevgisi, ecdadını tanıma 

gibi birçok değerimize sahip çıkmalı; özellikle de 

Çanakkale ruhunu gelecek nesillere, evlatlarımıza 

aktarmalı, birlik ve beraberliğimizi korumak için 

Mustafa Kemal ATATÜRK ve Mehmetçiklerimizin 

emaneti olan cumhuriyetimize ve demokrasimize 

sahip çıkmalıyız. Herkes bilmelidir ki bu millet 106 

yıl önce esaret altına girmediği gibi sonsuza dek 

girmeyecektir. 

Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya, aziz 

hatıralarını her yerde yaşatmaya devam edeceğiz. 

Aziz şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve rahmetle 

anıyoruz.
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Z kuşağı soruları mizansendir. Atatürk’ün 

yanıtları ise bizzat Atatürk’ün kendi sözlerinden ve 

değiştirilmeden, Falih Rıfkı Atay’ın “Çankaya” ile 

Ruşen Eşref Ünaydın’ın “Mustafa Kemal ile Mülakat” 

adlı eserlerinden derlenmiştir.

Politika dışındaki Türk halkı sizi ilk 
kez Anafartalar kahramanı olarak tanıdı. 
Çanakkale Savaşı’nın aksiyonlu anından 
başlayalım.

25 Nisan 1915’te, gün ağarırken Arıburnu 
ve Seddülbahir bölgesine ilk düşman birlikleri 
çıktı. Sonra?

Arıburnu’na çıkan kuvvet gözetleme taburunu 

püskürterek, sonradan Kemalyeri adı verilen yere 

kadar ilerledi. Burada arkadan koşup gelen 27’nci 

Türk alayı ile karşılaştı. Bu düşman çıkarmasını haber 

aldım. Conkbayırı yönünde yürüyen düşmana karşı 

ordudan emir almayı beklemeden kuvvetlerimi 

harekete geçirdim.

Birliklerinize kendiniz nasıl yol buldunuz?
Dağ tepe bir yol bularak Kocaçimen Tepesi’ne 

vardık. Askerlerime orada kısa bir dinlenme vererek, 

atla gidilemediği için yanımızdakilerle yaya olarak 

Conkbayırı’na geldik. Orada cephaneleri bittiği için çekilen 

ve düşmanca kovalanan bir gözetme bölüğüne rastladım.

Sonra ne oldu?
Niçin kaçıyorsunuz? dedim.

- Efendim düşman” dediler.

Nerede düşman? dedim.

- “İşte...” diye 261 rakımlı tepeyi gösterdiler.

Gerçekten de düşmanın bir avcı hattı 261 rakımlı 

tepeye yaklaşmış, serbestçe ilerliyordu.

E siz orada değil miydiniz?

Şimdi durumu düşünün. Askerlerimi dinlenmeleri için 

bırakmışım. Düşman da bu tepeye gelmiş. Düşman bana 

benim askerlerimden daha yakın. Düşman bulunduğum 

yere gelse kuvvetlerim çok kötü duruma düşecek.

Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü… 
Tarihin seyrini değiştiren bu zaferi Z kuşağı nasıl sorgular?

Hatta sorularını direkt Atatürk’e sorsalar?
İşte Z kuşağının soruları ile Atatürk’ün kendi ağzıyla anlattığı o büyük destan, 

ÇANAKKALE!

Z KUŞAĞI SORDU, ATATÜRK ANLATTI
ÇANAKKALE DESTANI

AYKAN ÇUFAOĞLU
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Neden kazandığımız an o an diyorsunuz?
Çünkü düşman ne yapacağına karar verinceye kadar 

57’nci alay Conkbayırı’na yetişti. Bu bölüğü takviye ederek 

ateş açmasını emrettim. Arkasından 19’uncu Tümenin 

öteki alaylarını da Arıburnu’na yönelttim. Daha önceden 

orada tutunmuş olan 27’nci Alayı da emrime alarak 

saldırıya daha çetinlik verdik. Savaş gece de sürdü ve 

düşman kıyının son sırtlarına kadar geri atıldı. Böylece 

Gelibolu yarımadasının en önemli bir parçası olan 

Kocaçimen platosunun elden çıkmaması sağlanmış ve 

Çanakkale savunuşunun temeli atılmış oldu.

Herhangi bir dayanağınız var mıydı?
O gün, alelade bir taarruz değildi. Herkesin başarılı 

olmak veya ölmek azmiyle hareket ettiği bir taarruzdu. 

Hatta ben, kumandanlara verdiğim emirlere şifahen 

şunu da ilave ettim, Arıburnu kuvvetleri komutanı 

olarak verdiğim emirde şöyle diyordum: “Size ben saldırı 

emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar 

geçecek zamanda yerimizi başka kuvvetler alabilir.”

İnternet yok, cep telefonu ve mesajlaşma 
uygulamaları yok, teknik takip de 
yapamıyorsunuz. Öyle bir çaresiz durumda ne 
yaptınız peki?

O zaman, bir mantıkla mıdır, yoksa bir sezgi ile mi, 

bilmiyorum, kaçan erlere:

Düşmandan kaçılmaz, dedim.

- “Cephanemiz kalmadı” dediler,

- Cephanemiz yoksa süngümüz var, dedim.

Ve bağırarak:

- Süngü tak, dedim. Yere yatırdım. Aynı zamanda 

Conkbayırı’na doğru ilerleyen piyade alayı ile 

cebel bataryasının erlerini marş marşla benim 

bulunduğum yere gelmeleri için yanımdaki emir 

subayını geriye gönderdim. Erler yere yatınca 

düşman da yere yattı. Kazandığımız an, bu andır.
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‘‘Size ben saldırı emretmiyorum, 
ölmeyi emrediyorum. Biz 
ölünceye kadar geçecek zamanda 
yerimizi başka kuvvetler alabilir.” 

Büyük cesaret. Peki, 19 Mayıs 1915’e kadar saldırı 

ve savunma savaşları ile düşmanın her gün artan 

kuvvetlerini yerlerinde durdurmayı başardınız. 

Macera bu kadar mı? 

Ne o, yoruldunuz mu? Daha bu, olayın başlangıcıdır. 

Benim Arıburnu’nda 12 Nisan dahil gününden 4 Mayıs 

dahil gününe kadar 23 günlük ‘Arıburnu kuvvetleri’ 

kumandanlığım ve ondan sonra da bütün cephenin sağ 

cenahında tekrar yalnız 19’uncu fırka kumandanlığım 

vardır. Bu müddet zarfında birçok vakayii harbiye cereyan 

etmiştir. Biz yalnız en mühim günleri işaret edebiliriz.

Savaşı nereden idare ediyordunuz?

Cephede ve özellikle Kemalyeri’nden idare ediyordum. 

Çünkü o yerden bütün düşman mevzilerini, sağ cenahtaki 

bazı kısımlar müstesna olmak üzere, bütün düşman 

mevzilerini, sonra da hemen bütün kıt’alarımızın 

hareketlerini göz altında bulundurabilmem mümkündü.

En çarpıcı kurtarma operasyonlarınızdan bir 

örnek verir misiniz?

23 Mayıs günü biz siperleri kurtararak ele geçirdik. 

Tedbirler sayesinde ve bilhassa 27’nci ve 57’nci 

Alayların kumandanlarının, zabitlerinin ve efradının 

kahramanlıkları sayesinde o siperler içinde bulunan 

düşman kâmilen yok edildi. Bombalarla parça parça 

oldular. Siperler elimize geçtiği zaman içerleri düşman 

cesetleriyle ağız ağıza dolu idi. İngilizlerden bir fert bile 

kurtulmamıştı.

O gün siz Kemalyeri’nde mi bulunuyordunuz?

Hayır, ben muharebe mahallinde idim. Düşmanın 

yalnız bu ufak muharebedeki zayiatı 3 binden fazla tahmin 

olunmuştu.

Düşman, yani İngiltere, Fransa, İngiliz Hindistanı, 

Avustralya ve Yeni Zelenda gibi ülkeler askerlerine 

takviyede bulunmadı mı Türklere karşı?

Yeni kuvvetler getiren düşman Conkbayırı-Kocaçimen 

hattına saldırıp buraları aldıktan sonra Kabatepe-Maydos 

hattına ilerleyerek Türk Ordusu’nun İstanbul’la bağını 

kesmek, geri kalan kuvvetlerle Anafartalar’a çıkarak 

burasını hareket üssü yapmak istedi. 6-7 Ağustos gecesi 

Arıburnu kuzeyinde ve Anafartalar’da çıkarma başladı. 

Arıburnu’ndan 20 bin kişilik bir kuvvet Kocaçimen’i almak 

için ilerledi. Buradan üç kolla Conkbayırı ve kuzeyine 

doğru yürüdü.

Savunma ne durumdaydı?

7 Ağustos sabahı Conkbayırı-Kocaçimen bölgesinde 

ciddî bir tehlike baş gösterdi. Çünkü bu hat boştu. Bu hat 

düşmanın eline geçerse Gelibolu Yarımadası düşebilirdi. 

En yakın tehlikede olan benim 19’uncu Tümenim idi. 
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Etraftan yardım gelinceye kadar elimdeki son yedek 

kuvveti de Conkbayırı’na göndererek burayı 7 Ağustos’a 

kadar elde tuttuk.

Ciddi bir felaketin eşiğindeydiniz?

Durum buhranlı ve çok tehlikeli idi. Başkumandan 

vekili Enver Paşa’ya kadar doğrudan doğruya yazmak 

zorunda kaldım. Kandırıcı bir cevap alamadım. Karargâhı 

Yalova’da bulunan ordu komutanı Liman von Sanders 

Paşa telefonla beni aradı.

Von Sanders Paşa, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki 

Alman Askeri Misyon Başkanı olan, yani o dönem 

Osmanlı Ordusunu ıslah etmeyi amaçlayan kurulun 

başkanı. Evet, nasıl konuştunuz?

Konuşmamıza aracılık eden Kurmay Başkanı Kâzım 

Bey’di. Sorduğu şu idi:

- Durumu nasıl görüyorsunuz ve nasıl bir tedbir 

düşünüyorsunuz?

Durumu nasıl gördüğümü ve nasıl tedbirler alınmak 

gerektiğini çoktan bütün ilgili olanlara bildirmiştim. Hepsi 

cevapsız kalmıştı. Dedim ki:

- Durumu nasıl gördüğümü çoktan size bildirmiştim. 

Şimdi alınabilecek tek bir tedbir kalmıştır.

- O tedbir nedir?

- Bütün komuta ettiğiniz kuvvetleri emrime veriniz. 

Tedbir budur.

Alaylı bir sesle:

- Çok gelmez mi? dedi.

- Az gelir! dedim.

Telefon kapandı.

8 Ağustos gecesi Anafartalar grubu 

kumandanlığına tayininiz bildirildi. Ne hissettiniz?

Gerçi böyle bir sorumluluğu almak basit bir şey 

değildir. Fakat ben vatanım yok olduktan sonra 

yaşamamaya karar verdiğim için bu sorumluluğu 

yüklendim.

Şu hep merak ediliyor; mermiye karşı süngü. Bu 

neden yapıldı?

Çamlıktekke’den Kocaçimen’e yöneldik. Bir düşman 

uçağı bizi takibe başladı. Sağa sola açılmak zorunda kaldık. 

Kocaçimen üzerinden Conkbayırı’na gitmek istedim fakat 

bu yol İngilizler tarafından tutulmuş olduğu için ateşe 

maruz kaldım. Güneyden dolaşarak Conk sırtının doğu 

yamaçlarında bulunan karargaha ulaştım. Gerekli emirleri 

verdim. Her geçen zaman düşmana fayda verecekti. Az 

kuvvetle ama hücum etme kararı aldım. 
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17 MAYIS’TA 
ÇATALTEPE HALIT VE 
RIZATEPE DENILEN 
YERDE KANLI BIR 

MUHAREBE OLUYOR. 
O TEPEYE NEDEN 

HALIT VE RIZATEPE 
DENDI? 

‘‘ORADA RIZA EFENDİ 
İSMİNDE VE HALİT 
EFENDİ İSMİNDE 

GAYET KAHRAMANCA 
BİR HÜCUM İCRA 
EDEN İKİ ZABIT 

ŞEHİDİMİZ OLDUĞU 
İÇİN!...’’

Nasıl gerçekleşti?

Gayet basit! Conkbayırı’ndaki ve Şahintepe’deki 

düşman karşısında duran kuvvet, ...inci fırkaya aitti. Yeni 

gelecek alaylar bu hattın gerisinde ve hemen yakınında 

toplu saffı harp nizamında ahzı mevki edeceklerdi. 

Hareket tan ağarırken beraber başlayacaktı: Hiçbir tüfek, 

top ve bomba patlamaksızın süngü ile düşman üzerine 

atılmak!

Çılgınca değil mi?

Bütün geceyi pek rahatsız ve 

uykusuz geçirdim. Gün ağarmak 

üzereydi. Çadırımın önüne çıktım. 

Hücum edecek askeri görüyordum. 

Hücuma başlanmasını bekleyecektim. 

Gecenin karanlığı kalkmıştı. Artık 

hücum anı idi. Saatime baktım. 

Birkaç dakika sonra ortalık büsbütün 

ağaracak ve düşman, askerlerimizi 

görebilecekti. Düşmanın piyade, 

mitralyöz ateşi başlar, kara ve deniz 

toplarının mermileri bu sıkı nizamda 

duran askerlerimiz üzerinde bir defa 

patlarsa hücumun imkânsızlaşacağına 

şüphe etmiyordum. Hemen ileri 

koştum.

Tümen komutanına rastladım. 

O ve bütün yanımızdakiler hücum 

safının önüne geçtik. Çok çabuk ve 

kısa bir teftiş yaptım. Önlerinden 

geçerken yüksek sesle askerlere selâm 

verdim ve dedim ki:

- Askerler! Karşınızdaki düşmanı 

yeneceğimize hiç şüphe yoktur. Fakat 

siz acele etmeyin. Önce ben ileri 

gideyim. Size kırbacımla işaret verdiğim zaman hep 

birden atılırsınız.

Askerler ne yaptı?

Komutan ve subaylara da işaretime askerlerin 

dikkatini çekmelerini emrettim. Ondan sonra hücum 

safının önünde bir yere kadar gittim ve oradan 

kırbacımı havaya kaldırarak hücum işaretini verdim. 

Bütün askerler, subaylar artık her şeyi unutmuşlar, 

gözlerini, kalplerini verilecek işarete saplamışlardı. 

Süngüleri ve bir ayakları ileri uzatılmış olan askerlerimiz 

ve onların önünde tabancaları, kılıçları ellerinde 

subaylarımız kırbacım aşağı iner 

inmez çelikten bir yığın gibi aslanca 

ileri atıldılar. Biraz sonra düşman 

siperleri içinde, Allah Allah’tan 

başka ses duyulmaz oldu. Düşman 

silâh kullanmaya vakit bulamadı. 

Boğaz boğaza kahramanca savaş 

sonunda ilk hatta bulunan düşman 

tamamıyla yok edildi. Dört saat 

boğuşmadan sonra 23’üncü ve 

24’üncü alaylarımız Conkbayırı’nı 

düşmandan temizlediler ve 28’inci 

Alay da Şahinsırt’ın en yüksek yerini 

geri aldıktan sonra, Ağıl üzerinden 

batıya saldırıp önüne rastlayan 

düşman birliklerini yendi ve bozdu. 

28’inci Alayın bir kısmı Şahinsırt’ın 

boyun noktasında yerleştirilmiş olan 

düşman mitralyözlerinin etkili ateşi 

altında daha ileri gidememişti.

Conkbayırı elinize geçmiş 

oldu? 

Conkbayırı Tepesi elimize 

geçtikten sonra düşman karadan 

ve denizden yönelttiği süratli 

ve yoğun topçu ateşi ile Conkbayırı’nı cehenneme 

çevirmişti. Gökten şarapnel, demir parçaları 
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yağıyordu. Büyük çapta deniz toplarının tam 

vuruşlu taneleri yerin içine girdikten sonra 

patlıyor, yanımızda büyük çukurlar açıyordu. Bütün 

Conkbayırı dumanlar ve ateşler içinde kaldı. Herkes 

tevekkülle sonunu bekliyordu. Etrafımız şehitler 

ve yaralılarla doldu. Olan bitenleri seyrederken 

bir şarapnel parçası göğsümün sağ tarafına çarptı. 

Cebimdeki saati parça parça etti. Etime giremedi. 

Yalnız derince bir kan lekesi bıraktı. Bu parçalanmış 

saati sonra bugünün hatırası olarak Liman von 

Sanders Paşa’ya verdim. O da aile armalı kendi saatini 

bana hediye etti.

Düşmanın zehirli gaz kullanması söz konusu 

olmuş?

Bu savaşlar sırasında düşmanın zehirli gaz 

kullanacağı haberi duyuldu. Karşı bir silâhımız yok. 

Düşman zehirli gaz kullansa bile, biz tepedeyiz, 

onlar ovada, bize tesir etmez, sözünü yazdım. Gerçi 

bir deneme yaptılarsa da rüzgâr yön değiştirmesi 

üzerine bir belâdan da kurtulmuş olduk. Askerin de 

bize güveni arttı.

Sizi yoruyoruz, olay çok, uzadıkça uzadı.

Yorulmam efendim... Bilhassa böyle milletin 

hayatıyla alâkadar olan bir meseleyi dinleyip bütün 

okuyuculara da nakledebilmek benim için büyük ve 

samimî bir zevktir.

Son olarak, aklınıza gelen bir kahramanlık 

sahnesinden bahsedebilir misiniz?

Biz ferdi kahramanlık sahneleriyle meşgul 

olmuyoruz. Yalnız size Bombasırtı olayını 

anlatmadan geçemeyeceğim. Karşılıklı siperler 

arasında mesafemiz sekiz metre, yani ölüm 

muhakkak, muhakkak... Birinci siperdekiler, 

hiçbiri kurtulmamacasına kâmilen düşüyor, 

ikincidekiler onların yerine gidiyor. Fakat ne 

kadar şayanı gıpta bir itidal ve tevekkülle biliyor 

musunuz? Öleni görüyor, üç dakikaya kadar 

öleceğini biliyor, hiç ufak bir fütur bile göstermiyor; 

sarsılmak yok! Okumak bilenler ellerinde Kuranı 

Kerim, cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler 

kelime-i şahadet çekerek yürüyorlar. Bu, Türk 

askerlerindeki ruh kuvvetini gösteren şayanı hayret 

ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale 

muharebesini kazandıran, bu yüksek ruhtur.

Kemalyeri 1915 Nisan…
‘‘Burada benimle beraber harp eden 

bütün askerler kat’î olarak bilmelidirler 
ki bize düşen namus görevini yerine 
getirmek için, bir adım geri gitmek 
yoktur. Rahat uykusu aramanın, bu 
rahattan yalnız kendimizin değil, 
bütün milletimizin ebedî olarak yoksun 
kalması ile sonuçlanacağını hepinize 
hatırlatırım.’’

Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile 
başlayan ve her zaman zaferle beraber 
uygarlık nurları taşıyan kahraman Türk 
Ordusu!

    Atatürk
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Yeni Anayasa bir ütopya değil, gerçekleşebilir bir şeydir, yeter 
ki iyi niyetli olunsun, bunu yapma konusunda her kesim irade 
göstersin. Türkiye'nin ihtiyacı olan yeni Anayasa konusunda 
ortak bir niyet varsa ben TBMM Başkanı olarak üzerime 
düşen ne varsa yapmaya, elimi taşın altına koymaya hazırım.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANI PROF. DR. MUSTAFA ŞENTOP

T ü r k i y e  B ü y ü k  M i l l e t  M e c l i s i  B a ş k a n ı  M u s t a f a  Ş e n t o p ,  s i y a s i 
y o l c u l u ğ u n a  n a s ı l  b a ş l a d ı ,  b u  y o l c u l u k t a  n e l e r e  t a n ı k l ı k  e t t i ?

Genç yaşlarda siyasete ve ülke meselelerine hep duyarlı biriydim. Üniversite çağlarında 

çıkardığımız dergilerle ülkemize dair sorunları ve çözüm yollarını arkadaşlarla birlikte 

aramaya çalıştık .  Sonrasında akademik hayatımda da ülkeme hep katkı sunmak için 

çalıştığımı söyleyebilirim. 2009 yılında milletvekili  olarak Gazi Meclisimize seçildikten 

sonra aktif  olarak siyasi  hayatımız başladı ve önce Anayasa Komisyonu Başkanlığı 

ardından Siyasi İşler Başkanlığı 'nın ardından benim için büyük bir onur olan iki kez 

Gazi olmuş Meclisimizin Başkanı oldum. Elbette şu bir gerçek ki,  bu süreçte Türkiye'nin 

en büyük kırılma noktalarına şahitlik ettik.  Ama ülkemizi işgal planı olan 15 Temmuz 

darbe girişimi hiç şüphe yok ki yaşadığımız en kritik olaydı.  FETÖ'cü hainlerin yapmak 

i stedikler i  mi l let imizin s ine sinde durdurulmu ş ve hain plan uygulanamamı şt ır. 

Ye n i  Y ö n e t i m  s i s t e m i m i z  C u m h u r b a ş k a n l ı ğ ı  H ü k ü m e t  S i s t e m i n d e 

Meclisimizin konumunu siya sal  ahlak ,  özg ürlük ve adalet  g ibi  konularda 

ü l k e  p r a t i ğ i n e  k a t k ı s ı  v e  y a n s ı m a s ı n ı  n a s ı l  y o r u m l u y o r s u n u z ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi;  Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran iradenin adıdır. Hem kurucu 

hem Gazi sıfatlarını üstlendiği önemli vasıflarla hak etmiştir Yüce Meclisimiz. Bu bakımdan 

dünyadaki mil let  meclisleri  nezdinde büyük bir  anlam farkına ve it ibara sahiptir. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de; yasama, yürütme ve yargıdaki zamanla iç içe 

geçerek karmaşık hal almış yetki ve alan ihlallerini kesin bir çizgiyle ayıran ve Gazi Meclis’in 

yasama gücünü tahkim eden bir yapıdır.  Bir önceki sistemde meydana gelen aksaklıklar, 

tıkanıklıklar ve yoğun bürokrasi bu sistemle birlikte aşılmış, Gazi Meclis’in yasamadan 



2021 Mart - Nisan - Mayıs  Parlamenter /  53

R Ö P O R T A J



54 /  Parlamenter Mart - Nisan - Mayıs 2021

R Ö P O R T A J

mülhem asl i  vazifesi  tam bir  bütünlük 
içerisinde çalışmasına imkan sağlamıştır. 
Eski sistemde olduğu gibi koalisyonların 
doğurduğu akıl almaz ve kirli pazarlıkların 
gölgesi  art ık TBMM’ye düşmemektedir. 
T B M M ;  y a l n ı z c a  y a s a m a  g ö r e v l e r i n e 
odaklanmış ve Türk milleti  için zamanın 
r u h u n a  u y g u n  k a n u n  ç a l ı ş m a l a r ı n ı 
yürütmektedir. Yürütmeye intibak etmeyen, 
yürütme i le  kanunlar  dı ş ında bir  i l i şki 
kurmayan Meclisimiz böylelikle tam bir 
performansla çalışmalarını sürdürmektedir. 

Bu bakımdan gerek s iyasi  ahlak ,  gerek 
adalet gerekse de özgürlük gibi konularda 
TBMM alanını genişletmiş bulunmaktadır. 

T ürkiye’nin de mok ra sisi ,  kalkınma 
i d e o l o j i s i  v e  ç o k  p a r t i l i  s i y a s i 
b i r i k i m i n i n  ro l  m o d el  o l a ra k  T ü rk 
d ü n ya s ı n a  b i r e s i n  ka y n ağ ı  o l m a s ı 
h a k k ı n d a  n e  d ü ş ü n ü y o r s u n u z ?

Türkiye Cumhuriyeti; genç bir asra yaklaşmış 
bir siyasi  teşekkül olmasına rağmen en 
a z  2 0 0 0  y ı l l ı k  b i r  devle t  te c r ü b e s i n e 

haizdir. Milli  beşik olarak adlandırabileceğimiz 
Anadolu merkezl i  bu topraklar  S elçuklular, 
Osmanlı lar  gibi  iki  büyük imparatorluğa ev 
sahipl iği  yapmı şt ır.  Bunun dı ş ında pek çok 
Türk beyliği de Anadolu’da ve bu coğrafyada 
varlığını sürdürmüştür. Bu bakımdan Türkiye 
Cumhuriyeti  muazzam bir devlet birikimi ve 
tecrübesinin üzerine bina edilmiştir. Bu da genç 
Türkiye Cumhuriyeti’nin daha ilk günlerinde 
dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde 
d e m o k r a s i y i  h a z m e d i p  c i d d i  k a l k ı n m a 
hamlelerinde başarı sağlamasına sebep olmuştur. 

Yakında 100.  yı l ına ulaşacağımız Türkiye 
C u m h u r i ye t i ;  1876 ’d a n  b u  y a n a  ge l e n  b i r 
demokrasi tecrübesinin de mirasçısıdır. Bilhassa 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
öncülüğünde son 20 yılda demokrasi,  özgürlük, 
hukuk ve insan hakları  alanında Türkiye bir 
devrim yaşadı.  Sosyal devletin güçlendiği ve 
Türkiye’nin dünyanın en büyük 20 ekonomisi 
arasına girdiği  bir  sürecin iç indeyiz .  Bizim 
e n  b ü y ü k  g ü c ü m ü z  i s e  t a r i h i  ve  kü l t ü re l 
bir ikimimiz ve bağlarımızdır.  Bu bakımdan 
Türk Dünyası ile ilişkilerimizi çok önemli hatta 
hayati  derecede buluyoruz. Atalarımızın göç 
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ettiği anayurdumuzdaki kardeşlerimiz, bizler 
için kendimiz kadar önemlidir.  Ekonomi ve 
demokratik gelişimin paralelliği  bağlamında 
Türk Dünyasının, geleceğin önemli güç merkezi 
olacağını düşünüyoruz. Kardeşlerimizin refahı 
bizler için çok önemlidir. Türkiye gerek iktisadi 
gerek askeri gerekse de demokrasi tecrübesiyle 
kardeşlerinin yanındadır.  Biz de TBMM olarak 
Türk Dünyasına gösterdiğimiz özene daha fazla 
anlam ve ivme katma kararlı l ığını taşıyoruz.

Parlamenter sistem ile Cumhurbaşkanlığı 
H ü k ü m e t  S i s t e m i n e  m u k a ye s el i  o l a ra k 
baktığınızda Türkiye Büyük Millet Meclisi 
B a ş k a n ı  v e  p a r l a m e n t e r  b a ğ l a m ı n d a 
parlamento işleyişini nasıl yorumluyorsunuz?

H e r  s i s te m i n  a r t ı l a r ı  ve  e k s i l e r i  o l a c a k t ı r. 
Pa r l a m e n te r  S i s te m ;  T ü rk iye  Cu m hu r iye t i 
sosyoloj i s ine uygun bir  yapı  de ği ldi .  İc rac ı 
ve sorumluluk sahibi  bir  B aşbakanın yanında 
h e r  ş e yd e n  i s t i s n a  t u t u l m u ş  a m a  ye t k i  ve 
i m t i y a z  b a k ı m ı n d a n  e ş i  g ö r ü l m e m i ş  b i r 
C u m h u r b a ş k a n l ı ğ ı  m a k a m ı  v a rd ı .  B u  h e r 
zaman si stemin bir  aç ığı  idi .  B aşbakanı  halk , 
Cumhurbaşkanını  Mecl i s  seçiyordu.  Bu iki l i 
aynı  görü şe veyahut or t ak bir  s iyasi  frekansa 
sahip değilse ülkede kaos ç ıkıyor,  hükümetler 
sarsıl ıyor,  devlet zaafa düşüyordu. Yani kırı lgan 
bir  yapı  vardı .  Biz Cumhurbaşkanlığı  Hükümet 
S i stemi  i le  bunu çözdük ,  or t adan kaldırdık . 

A r t ı k  ka l ı n  ç i z g i l e r l e  b i r b i r i n d e n  ay r ı l m ı ş 
yasama,  yürütme ve yargı  erkleri  var.  Herke s 
kendi  mahir  olduğu i ş ini  yapmakla mükel lef . 
Cumhurbaşkanını  doğrudan halk seçiyor ve 
o n a  y ü r ü t m e  ye t k i s i n i  ve r i yo r.  Ke s i n t i s i z 
b i r  ş e k i l d e  5  y ı l  g ö r e v i n e  d e v a m  e d i y o r. 
Yü r ü t m e n i n  k ı r ı l ga n  ol u şu ,  ko a l i s yon l a r ı n 
sun’ i  olması  g ibi  sebepler  Türkiye’ye zaman, 
ener j i  ve f ırsat lar  kaybett irdi .  Ama ar t ık  öyle 
bir  durum söz konu su de ği l .  Etkin ,  yer inde 
karar al ıp uygulan ve sonuç odaklı  bir  sistemin 
sahibiy iz .  B u bakımdan Cumhurbaşkanl ığ ı 

H ü kü m e t  S i s te m i ,  T ü rk i ye’ n i n  h e d e f l e r i n i 
g e r ç e k l e ş t i r m e s i  a d ı n a  z a m a n ı n  r u h u n a 
u ygu n  b i r  s i s te m  ol a r a k  ka r ş ı m ı z a  ç ı k ı yo r. 

C u m h u rb a ş k a n ı  Rece p  Ta y y i p  E rd o ğa n 
ye n i  a n a ya s a  kon u s u n d a  t ü m  ke s i m l e re 
ç a ğ r ı d a  b u l u n m u ş t u .  M u h a l e f e t i n 
yaklaşımını  nasıl  değerlendiriyorsunuz?

Meclis Başkanı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız 
b u  ç a ğ r ı y ı  y a p t ı ğ ı n d a  h e y e c a n l a n d ı ğ ı m ı 
s öy l e m i ş t i m .   B i r  b ü t ü n l ü k  i ç i n d e  h e r ke s 
görü şünü or t aya koysun.  Mut abık kal ınan ve 
ka l ı n m aya n  konu l a r  or t aya  konu l su n .  Ye n i 
a n aya s ay ı  h aya t a  ge ç i r m e k  i ç i n  b i r  for mü l 
bulunur.  Mutabık kal ınacak konular kolayl ıkla 
ç ö z ü m e  k a v u ş t u r u l a b i l i r .  R e f e r a n d u m a 
g e r e k  b i l e  k a l m a z .  Z i r a  m i l l e t i m i z ,  b e l l i 
b i r  ç o ğu n l u ğu  s a ğ l a m a k  kayd ı y l a  a n aya s a 
y a p m a  y e t k i s i  v e r m i ş  M e c l i s ' e .  A n l a ş m a 
s a ğ l a n a m a y a n  ko n u l a r  i ç i n  i s e  n i h a i  s ö z 
s a h i b i  o l a n  m i l l e t i m i z e  b a ş v u r a b i l i r i z . 

Yeni  anayasa bir  ütopya de ği l ,  gerçekle şebi l ir 
bir  şeydir,  yeter  ki  iy i  niyet l i  olunsun,  bunu 
yapma konu sunda her ke sim irade göstersin . 
T ü r k i y e ' n i n  i h t i y a c ı  o l a n  y e n i  A n a y a s a 
konu sunda or t ak bir  niyet  varsa  ben TBMM 
B a ş k a n ı  o l a r a k  ü z e r i m e  d ü ş e n  n e  v a r s a 
yapmaya,  e l imi  t aşın al t ına koymaya hazır ım. 
Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın ç ağrı s ının 
a rd ı n d a n  d i l e  ge t i r m i ş t i m .  M i l l e t i m i z  i ç i n , 
T ü r k i y e ’ m i z  i ç i n ,  e v l a t l a r ı m ı z ı n  g e l e c e ğ i 
iç in ben her zorluğa göğü s germeye hazır ım.

Ya k ı n  gel ecek t e  t ü m  b u  b i r i k i m l e r i n i z i 
d e n e y i m l e m el e r i n i z i  ge n ç  p a rl a m e n t e r 
v e  a d a y l a r ı n a  a k t a r m a k  i ç i n  b i r 
k i t a p  y a z m a y ı  d ü ş ü n d ü n ü z  m ü ?

B u n u  d a h a  ö n c e  d ü ş ü n m e d i m  a m a 
z a t e n  t ü m  a r k a d a ş l a r l a  s ü r e k l i  i s t i ş a r e 
iç indeyiz .  Kendi ler iyle  tüm konularda f ik ir 
t e a t i s i n d e  b u l u n u y o r u z .  K i t a p  m e s e l e s i 
belki  i leride bir nehir söyleşi  olarak olabil ir.
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TOPRAKLARIN MAYASI
2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak 

ikisine birden vurgu yapılarak genelge ile ilan 

edilmesi çok kıymetli.  Akabinde Hacı Bektaşi 

Veli de dahil edildi. Bu toprakların mayasını 

oluşturan bu kişilerdir. Ahmet Yesevi’den başlayıp 

Anadolu’ya gelen bu insanlar aynı çağda yaşıyorlar. 

Azerbaycan topraklarına baktığımız zaman 

Nesimi, Orta Anadolu’da Hacı Bektaşi Veli, Yunus 

Emre, Mevlâna… Aşağı yukarı 50-100 yıl arayla, 

çok zorlu bir dönemde yaşıyorlar. O dönemde 

de birçok dağınıklık var fakat söz konusu bu 

toprakların mayasını oluşturan isimler sayesinde 

Anadolu topraklarına bambaşka bir felsefe geliyor.

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ 11.  
YILINDA
Yunus Emre Enstitüsü kurulduğunda daha önce 

yurt dışında 100 yıldan fazla kültürel diplomasi ve 

başka toplumlarla bağ kurma görevini icra eden 

yabancı kurumlar vardı. Bildiğiniz gibi; Goethe 

Enstitüsü, British Council, Fransızların Fransız 

Enstitüsüler ya da Çinlilerin Konfüçyüs Enstitüsü 

gibi. Dolayısıyla bu görevi yerine getirmek üzere 

Yunus Emre Enstitüsü kurulduğunda temel 

misyonu bağ kurmak olarak tanımlandı. Sonra 

baktık ki Yunus Emre’nin şahsına göre zaten bütün 

canlılar arasında bağ var. Demek ki bağ kurmak 

değil, var olan bağları ortaya çıkartmaktı asıl 

amacımız.

FELSEFEMİZİN TEMEL ÖZELLİĞİ
Yunus Emre’nin temel yaklaşımı ve felsefesi: 

“Bütün canlılar arasında bağ vardır. Onun içinde 

o bağları ortaya çıkartmak gerekir” yönündedir. 

Bugün korona virüs sebebi ile biraz daha iyi 

anlıyoruz ki insanlar arasındaki bağ bu hastalıkta 

bile ortaya çıkıyor. Neden? Aldığınız nefes bütün 

dünyada aynı. Dolayısıyla bir avuç dolusu bile 

olmayan küçücük bir virüs ile bütün dünyada 

nefes aldığınız zaman geri veriyorsunuz. Yani 

aynı nefesi paylaşıyor bütün canlılar. Amerikalısı 

da Afrikalısı da Çinlisi de aynı nefesi alıyor. 

Dolayısıyla insanlar arasındaki ortak bağın nefes 

olduğu ortaya çıkıyor. Ama sadece insanlar değil, 

hayvanlar da bitkiler de bu ortak bağın içinde yer 

alıyor. Ağacın temizlediği havayı biz alıyoruz, sonra 

biz veriyoruz o alıyor. Bu bağları ortaya çıkartmak 

Yunus Emre’nin ve Anadolu felsefesinin temel 

özelliği.

TÜRK KÜLTÜRÜNÜ 
ANLATIYORUZ

PROF. DR. ŞEREF ATEŞ
Yunus Emre Enstitüsü 

Başkanı
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REKABET DEĞİL REFAKAT
İki temel sacayağı üzerine bütün faaliyetlerimizi 

kurguladık. Yunus Emre Enstitüsü olarak birincisi 

can felsefesi, ikincisi de refik felsefesi. Bizim 

temel yaklaşımımız bütün canlılar arasında bağ 

olduğu için rekabet edemez. Ancak birbirine 

refakat eder. Toprağa düşen her bir tohum, 

büyüme esnasında güneşin, havanın yardımıyla 

aslında birbirlerine refakat ediyor. Birbirlerine 

bu esnada refik oluyor yani aslında yoldaş 

oluyor. Dolayısıyla rekabete dayalı uluslararası 

ilişkilerde tüm dünya insanlarına refik olmayı 

öğretmek gerekiyor. Bu salgınla beraber bunun 

ne kadar kıymetli olduğunu anlıyoruz. İstediğiniz 

kadar birbirinizin aleyhinde çalışın ama insanlar 

yaratılırken belli bir güç ile belli bir kuvvet ile 

belli bir süre ile yaratılıyor. Siz bu süreyi çatışma 

ile de tamamlayabilirsiniz veya birbirine refik 

olmak ile yani eksiğini tamamlama şeklinde 

de gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için enstitü 

olarak dünyaya söyleyeceğimiz dünyaya yeniden 

anlatacağımız bir felsefemiz var.

FELSEFEMİZ TÜRKÇE
Felsefemizi en güzel ve sade bir şekilde kendi 

dilimizle Türkçemizle ifade etmemiz gerekiyor. 

Onun için bu dönemde özellikle salgınla birlikte 

tüm dünyaya ücretsiz olarak Türkçe kursları 

da açtık. Son 6 ayda 40.000 kişi sadece bizim 

uzaktan Türkçe öğretim platformu ile eş zamanlı 

bir şekilde haftada 6 saat Türkçe öğrendi. Ayrıca 

çalışmalarımızın arasında uzaktan Türkçe öğretim 

platformumuz da var. O platform üzerinden de 

500.000 kişi istediği videoları indirerek Türkçe 

öğrenebiliyor. Bunun yanında yine bizim klasik 

yöntem olarak yüz yüze eğitimlerimiz de devam 

ediyor. Böylelikle 2020’de Türkçe’nin yabancı 

dil olarak öğretilmesi anlamında hakikaten çok 

güzel bir performans yakalandı. Hem kendi 

platformumuzda hem de başka öğreticiler 

vasıtasıyla Türkçe dünyada en çok öğrenilen 

5’inci yabancı dil oldu.  Bu bizim için çok kıymetli, 

ekonomik gelişmişlikten daha kıymetli. Çünkü 

bir dile ilgi artıyorsa onun kültür coğrafyasına ve 

onun kültürüne ilgi artıyor.

KÜLTÜREL NEDENLER…
Kültür bir işi yapış şeklinizdir ve kültür 

yaşadığınız olaylara anlam verir. Bilim ise ‘nasıl?’ 

sorusunun cevabını verir. Bir sorunuz var ise 

diyelim ki korona virüsü ile ilgili sorunuz var, o 

zaman bunu nasıl çözeceğinize bilim karar verir 

ve buna çözüm üretir. Fakat çok daha kıymetli 

olan ‘neden?’ sorusudur. Çünkü gelişmişlik 

bilim vasıtasıyladır. Siz dünyadaki açlığı yok 

edebilirisiniz de ya da dünyadaki insanları 

kendinize köle edebilirsiniz. ‘Neden zengin olmak 

istiyorsunuz?’, ‘neden kalkınma sıralamaların da 

üst sıralara gelmek istiyorsunuz?’ Bu sorulardaki 

neden çok önemli. Dolayısıyla nasıl sorusu ile bilim 

tek başına insanlık için çözüm üretemez, bilim her 

zaman aslında neden sorusunu soran kültürün 

“Hem Yunus Emre Enstitüsü platformları 
sayesinde hem de diğer başka öğreticiler 
vasıtasıyla Türkçe, dünyada en çok 
öğrenilen 5’inci yabancı dili oldu.  Bu 
bizim için çok kıymetli, ekonomik 
gelişmişlikten daha kıymetli.”
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emrinde olmak durumundadır. Kültür, bize olayları 

neden yaşadığımızı, nasıl bir anlam bulduğumuzu 

ifade eder. Onun için de kültürü anlam dünyamız 

açısından çok kıymetli buluyorum.

İNSANLAR İHYA EDİLMELİ
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 

Erdoğan’ın da zaman zaman açıklamalarında 

özeleştiri olarak ifade ettiği; birçok alanda 

Türkiye’de son 20 yılda alt yapı, kalkınma, 

havacılık, savunma sanayi gibi birçok alanda 

dünyada belirli düzeylerde gelişmeler yaşanıyor 

fakat kültür dünyamız bu şekilde gelişmediği 

için yani biz bir şeyler yaptık ama işte şunu da 

yapabilirdik demeye başladık. Rahmetli Turgut 

Cansever’in mimar olarak güzel bir sözü vardır: 

“Siz şehirleri imal ederken insanları ihya etmeyi 

ihmal ederseniz o zaman ihmal ettiğiniz insanlar 

o imal ettiğiniz şehirleri imha edebilirler.” Mesela 

otobüs durakları, güzel ulaşım merkezleri 

kurarsınız ondan sonra insanlar oraları kötü 

amaçlar için kullanabilirler. Çünkü varoluş 

açısından neden sorusu çok kıymetlidir. Bu açıdan 

da bakıldığında bizim Yunus’la birlikte dünyaya bir 

mesajımız var. Onun için bu senenin Yunus Emre 

ve Türkçe Yılı ilan edilmesinin kıymeti var.

SİSTEM İNSANİ DEĞİL
Aslında Anadolu da imece usulü üretimden 

tutun da eskiden beri var olan hayvanın, ağacın 

can olarak hakkının olmasını düşünmek çok 

kıymetlidir. Bu düşünceleri yeniden gündeme 

getirmemiz gerekiyor, yeniden anlamlandırmamız 

gerekiyor. Herkes birbirine rakiptir onun için hayat 

bir yarış çizgisi gibidir. Bu yarışta herkes koşacak, 

birilerine tekme atacaklar, çelme atacak, birilerinin 

sırtına basarak ilerleyecekler. Çünkü var olan 

bir piramit var ve bu piramit gittikçe daralıyor. 

Sistem dünyada bu şekilde kurulu fakat bu sistem 

insani değil. Çünkü insanlar farklı özellikleriyle 

yaratılmıştır ve insan böyle bir yarış çizgisine 

odaklandığı anda sürekli stresle, mücadele ile 

hayatını geçirir ve onun içinde insani değerlerini 

geliştiremez. Fakat kültürü anlamlandırmak, 

üretmek olduğu için sükûnet, özgürlük gerektirir 

ve rekabetten refakate geçmek gerekir. Nasıl 

aile içinde farklı fonksiyonlar ve görevler var 

ise onlar birbirini tamamlıyorsa, iş yerinde de 

durum böyledir var olan sistemde de böyledir. 

Böyle bir sistem içerisinde de insanlar özgür bir 

şekilde yüzde yüz kabiliyetleriyle dünyada oluşum 

eylemine katkıda bulunurlar.

ÖZGÜR DÜŞÜNCE GEREKLİ
Dünya sisteminde özgün üretim yapabilmemiz 

için bizim de özgür düşünceye sahip olmamız 

gerekiyor ve o özgür düşünceyi şekle 

dönüştürebileceğimiz bir dil gerekiyor. Yani 

anadilin eğitimi, kullanımı, estetik bir şekilde 

geliştirilmesi çok kıymetlidir. Yunus Emre 

Enstitüsü olarak biz bir taraftan Türkçeyi yabancı 

dil olarak öğretirken diğer taraftan da Türkçe’nin 

ana dil olarak da bilim dili olarak da yaygınlaşması 

için çalışıyoruz. Böylelikle başka toplumlara 

götüreceğimiz bir malzememizin olması, 

kıymetimizin değerimizin olması gerekiyor. Yunus 

Emre Enstitüsü olarak, başka toplumlara farklı 

açılardan bakabileceği, insan olarak öteki ile 

birlikte can olarak birin parçası olduğu, çokluk 

içerisinde bir olduğu düşüncesini taşıyoruz. Aksi 
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takdirde top ile tüfek ile bir yeri fethedebilirsiniz 

ya da istila edebilirsiniz. Sonra ne olur? Kendi 

kendisini imha eden halklar olur. Nitekim yakın 

coğrafyamıza baktığınız zaman Suriye, Irak, 

Kafkaslar hep elli yıldır yüz yıldır bu çatışmalarla 

kavruluyor. Çünkü barış getirdiğini düşünen 

istilacılar hiçbir zaman orada refahın mutluluğun, 

güzelliğin temelini atmamışlar. 

SURİYE’DE TÜRKÇE ÖĞRETİYORUZ
Bizim şu anda güvenli bölge olarak 

tanımladığımız üç harekatla 2020 sonunda 

Suriye Azez’de bir merkez kurduk. Bu merkez 

üzerinden 6 farklı noktada Türkçe öğretimlerine 

başladık. Aynı zamanda orada kültür sanatın, 

edebiyatın, sinemanın yeniden gündeme gelmesi 

için yani kreatif endüstrinin oluşması için de 

bir alt yapı oluşturuyoruz. Bu bölgede yapılan 

en önemli hastaneler ile yol ile sağlık ile birlikte 

kültürel boyutu da kesinlikle ihmal etmemiz 

lazım. Şöyle bir anlayış da var; kültür ile din bazen 

karıştırılıyor. Kültür ile güzel sanatlar karıştırılıyor. 

Kültür en geniş tanımıyla yaşadığımız hayata 

anlam verir, anlamlandırır. Din ise farklıdır. Din 

sınırlıdır. Kültür bütün her şeyimizi kapsar. Yani 

çay içişinizden tutunda neden çay içtiğinize kadar 

olan süreç dini ilgilendirmez. Alkol değil ise din 

karışmaz. Hitabetinizden zarafetinize kadar her 

şey kültürü ilgilendirir.

İNSANİYET SINIRLANDIRILAMAZ
Aslında kültür insan yaşamında en üst düzeydir. 

İyilik ve güzelliği yaygınlaştırmak insani dediğimiz, 

bizim yine kendi kültürümüzde insani olanı biz 

sınırlandırmışız. Sadece iyilik yapmak. Hayran 

sanat olarak sınırlandırmışız oysaki insani demek 

aynı zamanda güzellik demek. Yani güzelliği 

yaygınlaştırmak. Mesela bir odanız var ve bunun 

duvarlarına estetik çizimler yapılmış bu insani 

olan bir davranış ve ilk insanlara da baktığınız 

zaman estetik var. Yani ilk insanlarda da taşı 

yontarken kullandığı alet bile bir estetik. Çünkü 

bu insanın fıtratında var yani insanla diğer canlılar 

arasındaki temel fark da bu. Diğer canlılarda 

mesela kutup ayısı ya da folk balığı yaşadığı o 

coğrafyada kendisini buluyor. Fakat insan yaşadığı 

topluma gelirken bir çevreyle gelmiyor. Çevresini 

kendisi oluşturması gerekiyor. Bütün bunlara 

bakıldığında kültür ve kültürel üretim bizi aslında 

dünya sistemi içerisinde de yeniden Türkiye’nin 

imajını, algısını, gerçeğini ortaya koyuyor.

2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan 

edilmesi akabinde Hacı Bektaşi Veli hazretlerinin 

Yılı ilan edilmesi çok kıymetli. Anadolu’nun tıpkı 

o dönemlerde Moğol istilalarının saldırılarının 

olduğu bir dönemde sevgiyi, barışı, güzelliği 

yaygınlaştıran bir dil geliştirdiği gibi bugün de 

kovid ile birlikte uluslararası çatışmalarla birlikte 

Türkiye yeniden Anadolu’nun aslında bu toprağın 

mayası olan bu felsefe ve düşünceyi bu isimler 

vasıtasıyla tekrar dünya ile buluşturma noktasına 

geliyor. 

Aslında Anadolu bulguları tam bir kaotik 

ortamda sunulmuş ve gerçekten de bu kaotik 

ortamda barışı, kardeşliği hoşgörüyü öğütlemiş. 

Bugünkü yansımasına baktığımız da farklı bir 

şey değil yaşanan bir taraftan kıtlık bir taraftan 

kuraklık bir taraftan da salgın. Sanki tarih kendini 

tekrar edercesine bir göçler hareketliliği var. Daha 

öncesinde kuraklıkla göç olurken şimdi savaşla, 

dayatmayla… Yunus Emre Yılı içerisinde hedef ülke, 

bu ülkede yoğunlaşacağımız kardeşlik duygusu, 

yani yol arkadaşım Yunus diye yola çıktığınız 

ülkeler arasında özel bir perspektif var mı?  Sadece 

genel manasında Yunus Emre’nin teşkilat yapısına 

göre her olan yerde bir lokal etkinlik olarak mı 

gerçekleşecek?

Öncelikle bizim en yakınımız Suriye. Çünkü 

o topraklarda gerçekten çok bereketli topraklar. 

Toprağın kendisiyle birlikte insanın kendisi de 

çok kıymetli. Başta oralar olmak üzere dünyanın 

her tarafında biz gittiğimiz her yerde, Yunus’un da 

dediği gibi ‘’Gelin Tanış Olalım’’. Yani tanışmak için 

ben ve sen olması gerekiyor. Ben ve öteki olması 

lazım dolayısıyla ötekini de kıymetli ve anlamlı 
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YUNUS EMRE ENSTITÜSÜ 
OLARAK BIZ BIR TARAFTAN 

TÜRKÇEYI YABANCI DIL 
OLARAK ÖĞRETIRKEN DIĞER 
TARAFTAN DA TÜRKÇE’NIN 

ANA DIL OLARAK DA 
BILIM DILI OLARAK DA 
YAYGINLAŞMASI IÇIN 

ÇALIŞIYORUZ. 

algılamamız gerekiyor. Yani ben geldim sen hiçbir 

şey bilmiyorsun onun için ben sana anlatacağım 

değil, ben geldim seninle tanışmak istiyorum 

sende ne var bende ne var. Onun için Yunus Emre 

Yılı içerisinde bütün coğrafyada başta Azerbaycan 

olmak üzere Azerbaycan da Nesib-i ile birlikte 

Yunus Emre’yi tanıtacağız. Almanya’ya gittiğimizde 

Almanya da Meister Eckhart’la birlikte Yunus 

Emre’yi anlatacağız. Hollanda’ya gittiğimizde 

Erasmus ile beraber anlatacağız. Çünkü Erasmus 

Rotterdamlıdır ve Erasmusda 

da birlik felsefesi vardır. 

Allah bütün dünyada 

hikmetini farklı coğrafyalara 

dağıtmıştır. Bizde ilim 

Müslümanın yetik hazinesidir 

nerde bulursa alır. Çin’e 

gittiğinizde de Konfüçyüs’ta 

da benzer özellikler var. 

Dolayısıyla gittiğimiz 

coğrafyalarda Yunus 

Emre’nin dengi ile birlikte 

anılacak onunla birlikte 

etkinlikler yapılacak. Onun 

dışında dijital mecralarımızı 

geliştirdik. Sıhhiye de üst 

kattaki odalarda stüdyolar 

oluşturduk. Buralarda yine 

müzik vasıtasıyla, hem 

Yunus’un müziklerini farklı 

formatlarda geliştiriyoruz 

hem de karşı tarafın 

müzikleri ile birlikte 

çalışmalar yapıyoruz. 

10 yıllık Yunus Emre 

Enstitüsü’nün geçmişinde 

hedefine koyup Türkçe 

öğrenmede dünyada ilk 5’e 

gelmesi çok kıymetliydi. 

Yeni bir öğrenme platformu 

üzerinden Türkçe’yi daha da öne taşımaya ve 

öğrenme adına da bir yol açıyor. Türkçeden 

bilim olmaz diyenin tersine Türkçeyle bilim 

olur, onlarca makale var. Aslında Yunus Emre bu 

anlamda kıymetli bir yol alıyor. Yunus Emre’nin 10 

yıllık öyküsünün içerisinde temel taşlarından her 

yıla birer tane koysak bu taşlar nelerdir ve bundan 

sonra taşıyacaklarınız nelerdir?  

Özellikle kültüre yapılan yatırım çok kıymetli 

bunu deminki konuşmalarda da ifade ettim. 

Kültüre yatırım yaptığınızda öncelikle kendinizi 

keşfediyorsunuz. Ben kimim? 

Hangi kültürel değerlerim 

var? Ailenizden, tarihinizden, 

edebiyatınızdan, 

efsanelerinizden 

kaynaklanan, geçmişten 

gelen bir kimliğiniz var. Buna 

ilaveten bir de bugünkü 

yaşantınız var. Dolayısıyla 

sadece tarih değildir, 

aslında her bir eyleminizin 

altında kültürel kodlarınız 

vardır.  Birisine bir iyilik 

mi yapıyorsunuz, birisine 

üçkağıt mı yapıyorsunuz, 

tüm bunlar kültürel 

kodlardır. Bunun sürekli 

tekrar edilmesi sorgulanması 

gerekiyor. Sonra, ulus 

devletler halinde yaşadığımız 

için kültürünüzü dünyanın 

farklı coğrafyalarına, farklı 

milletlerine götürmeniz 

gerekiyor. Götürürken de 

bakıyorsunuz ki başka bir 

formata büründürmeniz 

gerekiyor. Yunus Emre 

Enstitüsünün en büyük 

kazanımı aslında 10 yıl 

içerisinde bu oldu.
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KOLONYAYI DA ANLATTIK
Yani Türk kültürüne ait bir unsurunu ister 

yemek kültürü isterse en basiti bir kolonya, 

Türk kültürüne ait bir ürün. Kolonyasız misafir 

ağırlanmaz. Kolonya dediğimiz Köln’den çıkan 

su. Biz bunu senelerdir hikayesi ile birlikte 

Türk kolonyası ile arasındaki farkı, hangi 

şekillerde kullanıldığına dair davranışı dünya ile 

buluşturduk. Yine Türk edebiyatının özelliklerine 

bakıldığında Türk edebiyatını başka edebiyatlarla 

buluşturduk. Türk sinemasının hakikaten çok 

farklı bir tarzı vardır. Türk sinemasını, Türk 

dizilerini bütün dünyayla buluşturduk. Biz 

ülkelerin arasından çekildiğimizi düşünelim, 

dünyanın dört bir yanına tanıttığımız bu kültür 

oralarda devam edecektir. Mesela Latin Amerika 

ülkelerinde insanlar Türk dizileri izliyor.   

Dolayısıyla bir mentalite taşımış oluyorsunuz. 

Yani onlara farklı bir kapı açıyorsunuz. Bu çok 

kıymetli. Her kültür öyledir yani belli bir çerçevesi 

vardır o tarz da yaşar.  Türk peynirini uzak doğuya 

götürdüğünüz zaman bakıyorsunuz oralarda bir 

peynir kültürü yok mesela. Onlara bir kapı açılıyor, 

aynı zamanda onların bir farklı kültürü de size 

geliyor ve size bir kapı açılıyor. İnsan sınırlı yaşam 

içerisinde kültürel etkileşimlerle mutlaka çok 

kıymetli kapılar açıyor.

TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ANLATIYORUZ
Yunus Emre Enstitüsü olarak da biz Türk 

kültürünü, Türk tarihi efsaneleri edebiyatı 

sanatını, mutfak kültürünü, sinema kültürünü, 

bütün bunları biz yurt dışına taşıyarak nerede 

ilgili var nerede ilgi yok bunların verilerini 

topluyoruz.  Biz hangi enstrümanlarla gittiğimizde 

hangi ülke kapıları açılıyor. Japonya’ya gittiğimizde 

müzikle daha çok kapıların açıldığını gördük. 

Japonya’da mesela Türkiye’de bile olmayan 

Sümerce dersi veriyoruz. Anadolu’da yaşamış eski 

ölü dillerini yeniden canlandırıyoruz. Hatta şimdi 

onlar bizim Göbeklitepe’yi incelemek istiyorlar. 

Çünkü Göbeklitepe’nin başka bilim dallarıyla, uzay 

bilimiyle ilgisi olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla 

kültürel alışveriş gerçekten çok önemli. Biz bu 

tanışık ile gittiğimiz ülkelerde sadece etkinlikler 

yapıp gelmiyoruz. Şu anda yurt dışında 35 

bin metrekare Türkiye için kullanılabilecek 

alanımız var.  Bunlar tamamen sivil alanlar 

bunlar işadamlarımız için öğrencilerimiz için 

seyyahlarımız için gidip kullanabilecekleri alanlar. 

Orada hem oranın kültürü hem Türkiye’nin 

kültürünü birleştiriyoruz.

İRLANDA’DA DERS VERİLİYOR
İnsanlar bir araya gelip birbirleriyle tanış 

oluyorlar. Macaristan’da Budapeşte’deki 

merkezimizde ücretsiz kahve içiyorlar, Türkçe 

derslerine giriyorlar, okçuluk kursu isterse ya 

da Türkiye’de öğrenim görmek isterse veya 

Türk kütüphanesi var kütüphanesine iniyor. 

Böylelikle Türkiye ile arasında bir bağ oluşuyor. 

Ayrıca biz yurtdışındaki üniversitelerle de iş 

birlikleri yapıyoruz. Çünkü bilim çok kıymetli. 

Bilim ve kültür ayrı şeyler ikisi birbirinin yerine 

geçmez ama bilimsel gelişmelere çok önem 

veriyoruz. Amerika’dan Japonya’ya kadar 

her tarafta üniversitelerle işbirliklerimiz var. 

Oradaki üniversitelere hocalar gönderiyoruz. 

Böylelikle kısmi dönemsel ya da uzun soluklu 

Türkoloji bölümlerini destekliyoruz. Mesela 

İrlanda’da Türkiye’den gönderdiğimiz bir hocamız 

üniversitede ders veriyor. Böylelikle Türk kültürü 

tarihine ilgi duyanlar orada derslere katılıyor. Aynı 

zamanda üniversitelerde etkinliklerde yapıyoruz. 

Böylelikle oradaki Türk öğrencilerin kendine 

özgüveni artıyor. Diğer taraftan da kendi kültürel 

değerlerini evrensel değerlerle boy ölçüşebilecek 

kadar olduğunu gösteriyoruz. Çünkü kültürel 

her unsur özgündür, bu açıdan çok kıymetli 

görüyorum. 2021’de Türkiye’nin herhangi bir 

üniversitesinde okuyan bir genç için Amerika’ya 

gittiğinde orada bir Türk kültür merkezi görmesi 

onun öz bilincine öz kültürüne olan saygısını 

artırması bakımından çok kıymetli.
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Şairlerimiz ve aşıklar, hayatın olağan akışı 

içerisinde içine doğduğumuz gerçeklikleri yalınca 

ifadelendirmeyi başarmışlardır. Güçlü ifadeleriyle 

ruh halimize, hissettiğimiz şeye tercüman olan 

isimlerin başında hiç şüphesiz ki gönül telimizin 

en güçlü ve ince teli Neşet Ertaş gelir. Kadının 

adı, kadının toplumdaki yerine dair epey bir 

tartışma yürütülegeldiyse de, üstad Neşet Ertaş 

bu tartışmalara en yalın ve en isabetli şekilde 

bir nokta koymuştur. Neşet Ertaş demiştir ki; 

“Kadınlar insandır, biz insanoğlu.” Kadınlar, Allah’ın 

her bir yaratılmışa bahşettiği özellikler nispetinde, 

hayata ve insanoğluna, insanlığa büyüme ve 

yeşerme zeminini teşkil eder. Bir bakıma, sürüp 

giden yaratılışın, hayata tutunuşun başlangıç 

noktasıdır.

Bu perspektifle, “kadın ve siyaset” başlığı, 

esas itibariyle, kadının varoluşundaki ayrıntıcı 

ve müşfik kodlar düşünüldüğünde, siyaset 

kelimesinin mesafeliliğini bir miktar yumuşatan 

bir başlık gibi gözükmektedir. Ne var ki; “erkek ve 

siyaset” gibi ayrı bir başlığa ihtiyaç duyulmamasından 

hareketle, siyasette kadınların varoluşu bakımından 

“kadın ve siyaset” başlığı altında da ayrıca bir 

odak noktası ya da alt başlık oluşturmaya ihtiyaç 

bulunmamaktadır. Zira siyaset toplumun fotoğrafını 

çeker, dünyayı tanır, çözümler; ve bir gelecek 

projeksiyonu oluşturarak bir yol haritası ortaya 

koyar. Bu bakış açısıyla, siyasetin yarına söylediği 

sözün kuvveti, bugünün fotoğrafını en doğru şekilde 

çekmesiyle mümkündür. Bu bakımdan, toplumun 

bütün tamamlayıcı unsurlarının siyasete katılımı 

elzemdir. Kadınlar ve erkekler siyasetin aktif öznesidir; 

tıpkı, yaş alanlarla gençlerin siyasetin aktif öznesi 

olması gibi.. 

Siyaset en temelde, karar vericilik dolayısıyla gücün 

temerküz ettiği bir alan olarak düşünülür. Aileden, 

devletlere kadar karar vericiliği, gücün odağında hangi 

8 MART 
DÜNYA KADINLAR GÜNÜNDE 

 “KADIN VE HAKLARI”

AV. ZEYNEP YILDIZ
AK Parti 27. Dönem 
Ankara Milletvekili
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karar verici pozisyonda olmakla mümkündür. O 

halde, Türk toplumunda, ailede asıl karar verici kimdir 

sorusunu sorduğumda, çoğunlukla kadınların karar 

verici pozisyonda yer aldıklarını gözlemledim sıklıkla. 

Dolayısıyla birilerinin ataerkillik atfının ötesinde, 

Anadolu’nun anaerkil bir yapısı olduğuna daha ziyade 

ikna oldum. Bu bakış açısıyla; Cumhurbaşkanımız Sayın 

Recep Tayyip Erdoğan’ın kavramsallaştırması ile bir 

ara formül olarak; Türk toplumunun aile erkil, aileyi 

merkeze alan, aile kavramından beslenen bir yapısı 

olduğu noktasında uzlaşabiliriz. Zira, Türk toplumunun 

temelinde, aile ve ailede, aileyi oluşturan bireylerin 

kararları yer almaktadır.

Türk siyasetindeki kadının varlığı da esasen 

böyle olagelmiştir. Ahi Evran, bir siyasi ve ticari 

güç oluştururken, onunla birlikte Bacıyan-ı Rum 

kavramın yer aldığı uzun soluklu bir tartışmadır. 

Gelenekleri ve toplumsal yapıları ışığında, çeşitli 

isimlendirmelere, sınıflandırmalara, dahası 

etiketlendirmelere tabi tutulmuştur. Bir kavram, 

bir tanım edinmenin heyecanıyla yapılan bazı 

sınıflandırmalar, bir yandan tespit yapmayı 

kolaylaştırırken, bir yandan da derinlikli tahlillerin 

ıskalanmasına sebebiyet vermiştir. 

Türk toplumu üzerine giydirilmeye çalışılan 

gömleklerden biri de “ataerkillik” kavramıdır. Orta 

Anadolu normlarına göre yetişmiş biri olarak; 

Türk toplumuna, Anadolu’ya yöneltilen ataerkillik 

sıfatı üzerine epeyce düşündüm. Siyasette güç, 

erk sahibi olmak; karar verici olmakla ölçülür. 

Yumuşak gücün de, sert gücün de kullanımına, 

düzenlemelere karar vermek, esas itibariyle 
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teşkilatlanmasını görürüz. Yine Kurtuluş 

mücadelesinde, gür sesli, vatanperver kadınlar ön 

saftadır. Halide Edip Adıvar’ın kararlı cümleleri, 

bir neslin zihinsel kodlarına dokunmuştur. 

Kara Fatma’nın mücadelesi ise, Türk kadınının 

gerekliliklere göre, mücadele biçimini 

dönüştürebilme kabiliyetini ve fedakarlığını 

şahsında somutlamaktadır. İsmini bilmediğimiz 

fakat ninnileriyle başlayarak belleğimizi ilmek 

ilmek dokuyan kadınların Türk siyasetine 

etkisinin mutlak olduğu dışından bir hususu 

iddia etmek mümkün mü? Elbette değil. Yine, 

Neşet Ertaş’ın veciz sözüne dönecek olursak, 

insanı kendinde taşıyan kadınlar, toplumun 

belleğinin inşaını başlatanlardır. Bunun doğal 

bir izdüşümü olarak, siyaset, yarına söz söyleme 

ihtimalini pekiştirmek için kadının katılımına 

ihtiyaç duyar. Bu sebepten, kadını içermeyen bir 

siyaset kurgusu, kadük ve yarına söz söylemekten 

uzak kalmaya mahkumdur. 

Türk siyaseti de; , toplumun bilinçaltı 

kodlarında barındırdığı anaerkil izlerle, 1930 

yılında yerel seçimlerde, 1934’de ise genel 

seçimlerde kadına seçme ve seçilme hakkını 

veren ilk ülkelerden biri olmuştur. Bu hepimiz 

için, dünyaya sunduğumuz gerçekçi bir siyaset 

modeli örneği oluşturması açısından önemlidir. 

Ne var ki, burada dev bir parantezi açmadan 

da edemeyeceğim. Kadınların tamamı seçme 

hakkını kullanırken, kadınların tamamının 

seçilme hakkını kullanması 2015 yılını bulmuştur. 

1992 doğumluyum. 7 yaşımın belleğinde, 

kararlı bir kadının izi var. 1999 yılının bana ve 

akranlarıma düşen belleğinde kocaman bir 

“Merve Kavakçı” belleği var. Aslına bakarsanız, 

milletvekili seçildiğimde, çok daha ağır bir 

sorumluluk üstlenmenin kaygısı ve iş yerimi değiştirmiş 

olma tespiti dışında bir duygu hissetmedim. Milletvekili 

yeminini ettiğim gün, kişisel tarihimde, bu kutsal vazife 

için verdiğim bir yeminin yanında bir anlam daha 

taşıyor. O gün daha ağır bir sorumlulukla hayatıma 

devam ediyordum; fakat hayatın olağan akışında devam 

ediyordu. O olağan akışın içinde, olağandışı bir bellek 

çarpışması yaşadım. Yemini edeceğim kürsünün başına 

geldiğimde, aklıma tek bir sahne geldi. Merve Kavakçı’ya 

sadece ve sadece başörtülü olarak Meclis’e geldiğinde 

“dışarı, dışarı” diyerek tempo tutan bir grup takım 

elbiselerine bakmaksızın bir sürü psikolojine kapılmış 

olan güruh işte bu kürsünün başını tutmuştu. Bu 

kürsü, o kürsüydü. “Burası devlete meydan okunacak 

yer değildir” cümlesindeki kürsü, bu kürsüydü. 

1999’da o günün travmasını yaşayan 7 yaşındaki bir 

kız çocuğu, yıllar sonra o kürsüden başörtülü bir 

şekilde yemin edebilmişti. Yemin ettiğim videoyu 

izlediğimde tek hissettiğim olağan dışı duygu buydu. O 

kürsüden başörtülü yemin edebilmiştik, edebilmiştim. 
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Neşet Ertaş demiştir ki; 
“Kadınlar insandır, biz insanoğlu.”

1934 yılında verilen bir hakkı başörtülü bir kadının 

kullanmaya cesaret etmesi 1999 yılını bulmuş. Bu 

hakkını kullanmak isteyen o güçlü kadın üzerinden, 

bütün başörtülü kadınlara had bildirilmeye, hudut 

tayin edilmeye çalışılmıştır. Bu travmanın üzerinden 14 

yıl geçmesi beklenmiş ve 2013 yılında bir grup, seçilmiş 

ve yemin etmiş kadın milletvekili başörtülü bir biçimde 

Meclis’e girerek, yasağı “de facto” olarak bitirmiştir. 

Kadınların başörtülü bir biçimde seçilip, yemin etmesi 

ise 2015 yılını bulmuştur. Bu çaba başörtülü kadınların 

dua dua sürdürdüğü bir mücadeledir. Bu Türkiye’nin 

normalleşmesini, toplumunu kabullenmesini savunan 

siyasi aklın, istemezükçü, tektipçi yaklaşımlarla stratejik 

bir mücadele yürütmesinin sonucudur. Bu noktada, on 

yıllarca bu mücadeleyi dua dua, kavga kavga büyüten 

ve Meclis’in normalleşmesini sağlayan bütün kadınlara 

ve Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, bu 

mücadeleyi veren siyasilere ve sivil toplum reflekslerine 

minnettarlığımı tekrar ifade etmek isterim.

Bu tarihten itibaren, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nin çoğulcu görüntüsü pekişirken, dahası TBMM 

normalleşirken; Türk siyaseti de toplumsal kodlarıyla 

çatışmamak adına önemli ve gerçekçi bir adım atmıştır. 

Ne güzel demişti; lisanımızın en temiz hali Yunus 

Emre: “Biz gelmedik, kavga için, bizim işimiz sevgi 

için…” Evet, asgari müştereğimizi korumak ve normal 

olanı anlatmak için gerekirse; kavga ettik, inandığımız 

değerler uğruna gerektiğine yine kavga etmekten 

asla çekinmeyiz; fakat günün sonunda bizim nihai 

hedefimiz, Türkiye’nin toplumsal gerçekliği barışık, 

birbirini seven; dünyaya sevgi ve adalet ihraç eden 

bir siyasetin temsilcisi olabilmek. Bizimle aynı kodları 

taşıyan Müslüman Türk akraba topluluklarla birlikte bu 

avazı dünyaya haykırabilmek ve tüm insanların insanlık 

onuruna uygun yaşadığı, adil bir dünya düzeni için 

çabalamak ortak ülkümüz, ortak hedefimiz…

Ez-cümle: inancımızdan, toplumsal kodlarımızdan 

gelen kurallarımıza ve kararlılığımıza sahip çıkmayı 

sürdüreceğiz; müşfik bir geniş gönüllülükle, Allah’ın 

nefes ile rızıklandırdığı her canlıya daha da güçlü bir 

nefes olmaya, toplumu kuşatmaya ve kucaklamaya 

her gün yeniden niyet edeceğiz ve haddimizi de 

bilmeyeceğiz; zira haddimizi birileri ve birilerinin 

kurgusal kurallarının belirleyemeyeceğini gayet iyi 

biliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi bizce Millete 

meydan okunacak yer değildir... Saygı ile…
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Siyasetçi, hukukçu, köşe yazarlığı… Birçok 
kimliğinizle, çok yönlü bir kişiliksiniz. Osman 
MESTEN’i kısaca ifade etmenizi istesek siz nasıl 
anlatırsınız?

Kabul edelim ki, kişinin kendinden bahsetmesi çok 

zordur. Siyasetçi ve hukukçudan öte memleket ve millet 

sevdalısı, iyinin, doğrunun ve güzelliğin hakim olması 

için gayret eden bir siyasetçi, ailesine iyi bir baba, Allah’a 

iyi bir kul, Peygamberine iyi bir ümmet olmaya çalışan 

bir kişiyim.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun oldunuz. Bu süreçte milletvekili olmaya 
nasıl karar verdiniz? Milletvekili olmadan önce 
milletvekilliğini nasıl görüyordunuz?

Milletin iradesini görmezden gelen, millete 

tepeden bakan bağnaz bir siyaset anlayışı her daim 

yaşadığım, büyüdüğüm ortamda içimde kanayan bir 

yara olmuştur. Ve bu sadece bizim meselemiz değil 

aziz milletimizin de kahir ekseriyetinin bir meselesi 

olmuştur. Kılık, kıyafet ve semboller üzerinden ideolojik 

saplantılara dönüşen bu hastalıklı zihniyetin verdiği 

tahribat aynı zamanda ekonomik kalkınmamızın 

büyümemizin de önünde set olmuştur. 

Şan ve iftihar ile dolu bir tarihe sahip necip 

milletimizin ayaklarına pranga ellerine kelepçe 

takılmış, sürekli borç ve emir alan, rol biçilen bir ülke 

olmaktan ileriye gidemez olmuştuk. Önüne konulmuş 

sorunlardan kafamızı kaldırarak etrafımıza bakamaz 

hale gelmiştik. Bu heybetli Millet darbelerle boğuşan, 

dar elbisesine hapsedilmiş, öğrenilmiş çaresizlik içinde 

zaman kaybeder hale gelmişti.

Bu ahval içinde Rahmetli Erbakan Hoca’mızın 

zihinlerimizde bize ufuk açan maddi ve manevi 

kalkınmayı esas alan, hizmet ve eser siyaseti 

doğrultusunda ülkeyi yöneten, karar alan kadrolarında 

yer alma isteğimiz, arzumuz gençliğimizden beri 

idealimiz olmuştur. Bu idealimizin mayasında 

medeniyetimize, ülkemize, milletimize hizmet etme 

çabamız vardır. “Halka hizmet Hakk’a hizmet etmek” 

şiarı vardır. Kısmet, ülkemizin Büyük Türkiye olma 

yönünde büyük hamlelere imza attığı, Sayın Genel 

Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük ve kutlu 

yürüyüşüne eşlik edeceğimiz 2015 yılına imiş. 
Osmanlı’nın dibacesi, sultanlar ve evliyalar şehri 

Bursa’nın bir evladı olarak hemşehrilerime ve güzel 

Bursa’mıza hizmet için milletvekili olmayı lise yıllarında 

hayal ediyordum. Milletvekilliği adaylık sürecinde ve 

DÜNYA DEĞİŞİYOR, 
ŞARTLAR DEĞİŞİYOR

ÇAĞIMIZ HIZ ÇAĞI

OSMAN MESTEN
AK Parti 27. Dönem 
Bursa Milletvekili 
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milletvekilliği çalışmalarında zor ve meşakkatli bir 

süreç yaşanmaktadır. Bütün bu zorluklara karşın başta 

eşim olmak üzere, ailemin  büyük ilgi ve yardımlarını 

gördüm. Zorlandığım her aşamada benden desteklerini 

esirgemediler. Bunun için kendilerine içtenlikle 

teşekkür ediyorum.

Siyaset yolunda unutulmayacak, ders 
niteliğinde anekdotlar olmuştur elbet. Sizin siyasi 
yaşamınızdan paylaşmak isteyeceğiniz anekdot var 
mıdır?

Üniversite yıllarımızda Refah Partisinin 40 kişiyle 

TBMM ye  girdiği, Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul İl 

Başkanı olduğu ve Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 

seçimlerde aktif görevler aldım. O zamanki Miting, 

afişleme ve sandık çalışmaları, kahvehane ve evlerde  

Erbakan, Tayyip Erdoğan ve başka hatiplerin videolarını 

dinletme çalışmaları, Beyzıt Meydanında başörtü 

eylemleri, Sultanahmet Meydanında Ayasofya Eylemleri 

hafızamızda silinmeyecek izler bıraktı    

Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanı olunca Hukuk Fakültesi Öğrencilerinden 

oluşan bir heyetle tebrik ziyaretine gitmiştik. 

Adaletin simgesi olan küçük bir teraziyi öğrenci 

başkanı sıfatıyla kendisine takdim etmek de bana 

düşmüştü.  Terazinin kefelerinin dengesini kasden 

bozup kendisine vererek “Başkanım şimdilik bu 

terazinin dengesi bozuk, hukukçular olarak adalet 

terazisinin dengesini sizin sağlamanızı istiyoruz” 

demiştim, kendisi de “Hiç şüpheniz olmasın, bizim 

siyasetteki tek gayemiz adaletin tesisidir” demiş ve 

yıllarca o teraziyi masasının ön tarafında tutmuş 

idi. Hakikaten de Sosyal Belediyecilik ve Hizmet 

Belediyeciliğini Türkiyeye tanıtan, hizmette adaleti 

tesis eden anlayışı ile Milletimizin gönlünde taht kurdu. 

Cumhurbaşkanımızın bu gün hala milletimizin başının 

tacı olmasının sebebi, temelini işte o gün attığı adalet 

merkezli siyasettir.    
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 

Erdoğan tarafından yayınlanan genelgeler ile 
2021 yılı önemli bir yıl oldu. Sizin düşünceleriniz 
nelerdir?

Dünya değişiyor, şartlar değişiyor ve hızlı bir 

dönüşüm değişim yaşanıyor. Çağımız hız çağı aynı 
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zamanla hızlı ve doğru kara vermek çağı. Hayatın her 

alanındada  ihtiyaç, talep ve beklentiler değişiyor. 

Şükürler olsun ki Milletimizin derdiyle dertlenen bir 

hükümetimiz var ve bu doğrultuda kanun, kararname 

ve genelgeler çıkararak  vatandaşımızın ihtiyaç ve 

taleplerini karşılamaya, kurumların önünü açmaya 

çalışıyor.

Ülkemize Cumhuriyet tarihinde yapılanların 

tamamının katbekat fazlasını 18 yılda kazandırmış 

olmakla sadece iftiharetmiyor daha fazlasını nasıl 

yapabilirizin peşindeyiz. Cenab-ı Hakk bizlere bunu 

nasip etti. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, 

spordan sosyal devlet yardımlarına kadar hayatın 

her alanında ülkemize çağ atlattığımız için gurur 

duyuyoruz. Ve bununla yetinmiyoruz. Yapacak daha 

çok işimiz var.

Sayın Cumhurbaşkanımız  Recep Tayyip Erdoğan’ın 

önderliğinde, 2021 yılı demokratik ve ekonomik 

reformlar yılı olacak. Yapısal reformları hızlandırarak, 

içine hapsedilmeye çalışıldığımız faiz, kur, enflasyon 

sarmalını kırarak üretim ve istihdam merkezli bir 

sistem kurmakta kararlıyız.Bunu da başaracağız. 

Ekonomide maruz kaldığımız saldırılar ve tüm 

dünyanın başına bela olan pandemiye karşı aldığımız 

tedbirlerinin yol açtığı sıkıntıları en kısa sürede geride 

bırakmayı ümit ediyoruz. Demokratik reformları 

bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kimse 

bize dikte ettiği için değil, milletimizin her bir ferdinin 

bunlara layık olduğu için yapacağız.

Geçmiş tecrübelerinizden hareketle bugüne 
bakışınızı sorsak neler söylersiniz?

Geçmişten ders alarak ama geçmişe de takılıp 

kalmadan kararlı adımlarla geleceğe yürümemiz 

gerekiyor.Eski Türkiye, krizlerin, korkuların, yasakların, 

yoksullukların ülkesiydi. Eski Türkiye’de kavga, kaos, 

kargaşa, huzursuzluk vardı.Şükürler olsun ki Bugünün 

Türkiye’si, kalkınmanın, büyümenin, refahın barışın 

ülkesidir. Ülkemiz artık, bölgesinde cazibe merkezi 

olmuş, uluslararası zeminlerde oyun kurucu bir kimliğe 

dönüşmüştür. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı itibar 

kazanmıştır. Vatandaşına tepeden bakan, ötekileştiren, 

etnik kimliği, inancı, mezhebi, meşrebi üzerinden 

ayrım yapan eski Türkiye manzarasına biz son 

verdik. Bir yandan istiklalimize ve istikbalimize sahip 

çıkarken diğer yandan sürekli sorun üreten yönetim 

sistemimizi de rehabilite etmek için çalıştık, çırpındık. 

Demokraside, hukukta, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda 

altyapıda velhasıl hayatın her alanında ülkemizi hayal 

dahi edilemeyen seviyelere taşıdık. 84 milyonun 

her bir ferdine aynı sevda ile aynı heyecanla hizmet 

ettik. Kimse dışarıda bırakmadık. Siyaseten kendini 

dışarıda bırakmak isteyen, ötekileştirmek isteyenlere 

ise kucağımızı hep açtık. Çağrımız ses veren de oldu 

vermeyen de. Kalp kırmamaya gönül kırmamaya 

çalıştık. 
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GÖNÜLLER YAPA YAPA, KALPLER 
KAZANA KAZANA DAVAMIZI 

BUGÜNLERE KADAR GETIRDIK.

Röportajımızın sonuna gelirken eklemek, 
aktarmak istediğiniz bir şeyler var mıdır?

Bugün gerçekleştirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı 

Hükümet Sistemi ile daha istikrarlı bir yapıya 

kavuştuk. Geçmişin kısır çekişmelerinden ve koalisyon 

dönemlerinden kurtulduk. Artık geleceğe daha 

güvenle bakan bir ülkeyiz. Vesayetlerden ve bürokratik 

oligarşiden nefes alamayan ülkemiz daha pratik bir 

şekilde yönetilmektedir. Hızlı karar alıp, kararları daha  

hızlı hayata geçiriyoruz artık. 

Gönüller yapa yapa, kalpler kazana kazana 

davamızı bugünlere kadar getirdik.Yaşadığımız onca 

saldırıya, ihanete, kumpasa rağmen milletin emanetini 

yere düşürmedik. Zaferle değil seferle mükellef 

olduğumuzun bilinciyle davamıza sahip çıkıyoruz.

Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. 

Hiç kimseyi ve hiçbir kesimi dışarıda bırakmadan, 

vizyoner bir bakış açısıyla, hüsnü niyetle, yapıcı bir 

yaklaşımla bunları yapmayı kendimize  hedef belirledik. 

Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’sini hep birlikte inşa 

edeceğiz. Burada herkese sorumluluk düşüyor. Hiç 

kimse tarihi bu görevden kaçamaz, kaçmamalı. Millet 

olmanın gereği de budur zaten. Bu ülke hepimizin. 

Mücadelemiz, Milletimizin her bir ferdinin kendini 

bu çatının altında görmesini bu toprağa bu iklime ait 

olmasını hissettirmek içindir.

Son olarak geleceğimizin olan gençlerimize sizlerin 

aracılığıyla şunları iletmek isterim.Hızla değişen 

dünyaya ayak uydurabilecek, bilgi ve donanıma sahip 

olmaları, okuyan, düşünen ve öğrendiklerini ülkesi, 

milleti ve kendisi yararına rahatça uygulayabilen 

bireyler olarak yetiştirilmesi, ülkemizin ve milletimizin 

aydınlık geleceği için son derecede önemlidir

Dünyayı dönüştürecek fikirler üreten, eleştirel 

düşünen, kendine güvenen, çağın ruhunu anlayan, 

teknolojiye hakim, araştırmacı, girişimci, ufku, vizyonu 

geniş, milli ve manevi değerlerine bağlı kendini bu 

topraklara ait hisseden bir nesildir bizleri refaha 

ulaştıracak.
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Ülkemizin turizm politikasının belirleyici ve 
uygulayıcısı Kültür ve Turizm Bakanlığı, ülkemizin 
turizmine yönelik planlama çalışmalarını bütüncül bir 
yaklaşımla yürütmektedir. 2002 yılında dünyanın en 
çok ziyaretçi çeken 13. ülkesi haline gelen Türkiye’ye 
gelen toplam ziyaretçi sayısı 13 milyon kişi turizm 
geliri 12 milyar dolar civarında olmuştur. Ülkemiz 2019 
Yılında; 

• Turizm geliri bakımından dünyada 13’üncü, 
• Turist sayısı bakımından ise 6’ncı sıraya 

yükselmiştir. 
• Ülkemize, 2002 yılında gelen ziyaretçi sayısı 

yaklaşık 13 milyonken,  
• 2017 yılında gelen ziyaretçi sayısı yaklaşık 38 milyon 

kişi olmuştur. 
• 2019 yılında ise bu sayı 52 milyon kişiye yaklaşmıştır
• 2020 yılında ise ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı 

ÜLKEMİZİN TURİZMİNE YÖNELİK 

PLANLAMA VE ÇALIŞMALAR

 
ATAY USLU

AK Parti 27. Dönem Antalya Milletvekili
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi

 Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı

Ülkemiz turizminin gelişimi açısından önemli bir yere sahip olan 2634 sayılı Turizmi teşvik Kanunun bazı 
maddelerinin gerek ülkemiz gerekse dünya turizminin gelişimi karşısında uygulama kabiliyeti azalmış, 

turizm sektörünün sürekli gelişen ve değişen ihtiyaçlarını karşılamakta eksik ve yetersiz kalmıştır. Bu 
kanunda yapılacak değişikliğin ana hedefi turizm politikalarını bütüncül bir anlayışla oluşturulmak ve 

çeşitli kurumlar arasındaki yetki çakışmalarını düzene kavuşturmaktır.  

Covid-19 pandemisine rağmen 15,9 milyon kişiye 
ulaşmıştır. 

Maalesef, Turizm sektörü, pandemiden en çok 
etkilenen sektörlerden biridir.  Hükümetimiz İstikrar 
Kalkanı Paketi çerçevesinde sektöre gerekli destekleri 
vermiş, vermeye devam edecektir. Bir yandan Sağlıklı 
Turizm Sertifikası gibi uygulamalarla sezon için 
çalışmalar yapmalı diğer yandan bugünden salgın 
sonrası için hazırlıklar yapmaya devam etmeliyiz. 
Çünkü sektörün takipçileri, temsilcileri, turizm 
yazarları, salgının düşüş seyri ve bitişi ile birlikte 
Dünya’da ciddi bir turizm hareketinin olacağını 
öngörmektedir. 

Ülke olarak, dünya turizm pastasındaki payımızı 
artırmak, dünyanın en çok ziyaret edilen ve en çok 
turizm geliri elde eden ülkelerden biri olmak AK Parti 
Hükümetimizin temel hedeflerindendir.   
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Ülke olarak 2023 yılında dünya turizm pastasındaki 
payımızı artırmak, 75 milyon turist ile dünyanın 
en çok ziyaret edilen ülkeleri arasına girmek ve 65 
milyar Dolar turizm geliri hedefine ulaşabilmek 
için çalışıyoruz.  Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan liderliğinde hedefimize ulaşacağız.     

Ülkemizin sahip olduğu eşsiz potansiyeli göz önüne 
alarak, bir yandan turizmin tüm ülkemizin genelinde 
12 aya yayılmasına, diğer yandan da kıyı, kültür, inanç, 
eko, agro, kış, termal, spor gibi çeşitlendirilmesine 
yönelik çalışmalarımız devam ediyor.  Çeşitlendirme, 
turizmi 12 aya yayma, tanıtımı arttırma, alt ve üst yapıyı 
güçlendirme çalışmaları yanında sektörel değişim 
ve gelişimin gerektirdiği mevzuat değişiklikleri için 
de sektörün paydaşlarıyla irtibat kurarak çalışmalar 
yapıyoruz. 

TBMM’de milletvekili arkadaşlarımızla hedeflerimizi 
gerçekleştirmeyi hızlandıracak bir kanun teklifi 
hazırladık ve Meclisimize sunduk.   Ülkemiz turizminin 
gelişimi açısından önemli bir yere sahip olan 2634 
sayılı Turizmi Teşvik Kanunun bazı maddelerinin gerek 
ülkemiz gerekse dünya turizminin gelişimi karşısında 
uygulama kabiliyeti azalmış, turizm sektörünün 
sürekli gelişen ve değişen ihtiyaçlarını karşılamakta 

eksik kalmış kısacası turizmin hızlı gelişimi karşısında 
yetersiz kalmıştır. Bu kanunda yapılacak değişiklik ile 
turizm politikalarının bütüncül anlayışla oluşturulması 
hedeflenmekte ve çeşitli kurumlar arasındaki yetki 
çakışmaları düzene kavuşturulmaktadır.

Şunu net ifade edeyim; bu kanun teklifinin hiçbir 
yerinde belediyelerin veya yerel yönetimlerin yetkileri 
azaltılmıyor. Hiçbir maddesinde Cumhurbaşkanına 
yeni ve özel yetkiler verilmiyor. Doğa harikası hiçbir 
plaj veya kıyı paralı hale getirilmiyor, aksine ücretsiz 
günü birlik alanları ile ilgili halkın lehine düzenlemeler 
içeriyor. Hiçbir korunan alanla ile ilgili yeni bir 
düzenleme yapılmıyor. 

Kanunla Getirilen Düzenlemeler: 
• Turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm 

merkezlerinin tespitine ilişkin kriterler daha net hale 
getirilmiştir. Turizm bölgelerini ilan etme yetkisi 
bu düzenlemeden önce de Cumhurbaşkanına aitti. 
Cumhurbaşkanın kültür ve turizm koruma ve gelişim 
bölgelerini belirleme yetkisinde değişiklik veya artış 
olmamıştır. 

• Turizm koruma ve gelişim bölgelerinde, bölgenin 
bütüncül bir anlayışla yönetilmesi ve geliştirilmesi 
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için Bakanlıkça tahsis yapılan yatırımcıların 
katılımlarıyla sosyal ve teknik altyapının 
geliştirilmesi amacıyla “Turizm Hizmetleri 
Yönetim Birliği” kurulabilmesi öngörülmektedir. 
Bu birlikler, her yerde kurulamayacak yalnızca 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca tahsis yapılan 
yatırımcıların katılımıyla turizm bölgelerinde 
olabilecek. Örneğin, Bakanlık Antalya Belek 
turizm bölgesinde bir parseli turizm tesisi 
yapılması amacıyla ihaleye çıkıyor. İhaleye 
yatırımcılar katılıyor ve bir firma kazanıyor. Bu 
şekilde adına tahsis yapılanların katılımlarıyla 
Bakanlık tarafından birlik kurulabilecek.   Amaç 
bu alanlarda bazen yerel yönetimler yetersiz 
kalabiliyor veya özel ortak hizmetlere gereksinim 
duyulabiliyor. Aslında mevcutta bu birlikler 
birçok turizm bölgesinde var; Marmaris’te var, 
Bodrum’da var, Antalya’da var… Ancak yasal 
düzenlemeler eksik olduğu için uygulamada 
sorunlar çıkabiliyor. Birlik hizmetini alıp, 
katılım payı vermeyen ya da vermek istemeyen 
girişimciler olabiliyor, vs vs.  Biz bu sisteme 
kanuni bir nitelik kazandırıyoruz. 

• Konaklama tesislerinin ve plaj işletmelerinin 
Bakanlıktan Turizm İşletmesi Belgesi alma 
zorunluluğu getirilmektedir. Mevcut Turizm 
İşletmesi Belgesi olmayan konaklama tesislerine 
herhangi bir ücret almadan basit konaklama 
tesisi turizm işletme belgesi verilmektedir. 
Böylece mevcut “belediye belgeli konaklama 
tesislerinin” kazanılmış hakları korunarak, 
basit turizm belgesi de verilmektedir.  Turizm 
tesislerinin Kültür ve Turizm Bakanlığının 
kontrolünde olması önemlidir. Turizm işletme 
belgesi düzenlemesi ile belediyelerin yetkileri 
ve gelirleri azaltılmamıştır. Belediyeler, işyeri 
açma ve çalıştırma ruhsatı işlemlerini yapmaya 
devam edeceklerdir. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
belediyelerin verdiği açma ve çalıştırma 
ruhsatından sonra turizm işletme belgelerini 
düzenleyebilecektir. Mevcut belediye belgeli 
işletmeler için bir satır dilekçe yani ‘’Ben turizm 
konaklama belgesi almak istiyorum’’ dilekçesi 

yeterli olacak. Herhangi bir ücrete tabii olmadan bu 
dilekçeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı ilgili taşradaki il / 
ilçe müdürlüğüne verdikten sonra otomatik olarak bu 
tesislerin hepsine basit konaklama tesisi turizm işletme 
belgesi verilecek. Mevcutların haklarını korumak için 
kanun teklifini alınır yerine verilir şeklinde hazırladık. 
Yani Bakanlığa burada bir yetki değil görev verdik. Böylece 
7000’den fazla belediye belgeli konaklama tesisleri aynı 
zamanda otomatik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından da belgelendirilmiş olacak. Ama turizm 
işletme belgesi değil basit konaklama belgesi şeklinde 
olacak. Geçmişte kazandıkları hiçbir hak kaybolmayacak. 
Anadolu’daki farklı farklı düzenlemelere bundan sonra 
belli bir standart getirmiş olacağız, bundan sonrada 
açılacak tüm konaklama tesislerini Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın kontrol ve düzenleme yetkisi içine almış 
olacağız. Aynı düzenlemeleri plajlar içinde getiriyoruz. 
Konuyu şöyle somutlaştırabiliriz: Daha önce turist belediye 
belgeli bir pansiyonda kalıp, sorun yaşadığında ve en 
çok takip edilen internet sitelerine şikayetini yazdığında, 
Bakanlığın bir kontrol yetkisi yoktu.  Bu teklif kanunlaşırsa, 
Bakanlık artık tüm turizm ve konaklama tesislerini 
uyarabilecek ve denetleyebilecek.
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• Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde 
ve turizm merkezlerinde devletin hüküm ve tasarrufu 
altındaki yerlerin kamu yararı doğrultusunda 
korunmasına veya kullanılmasına katkıda bulunacak 
ücretsiz girişli günübirlik tesis yapılmasına ilişkin usul ve 
esaslar belirlenmektedir. Lüks kampçılık turizm türünün, 
ülkemiz mevzuatında yasal altlığı oluşturulmakta ve 
kontrollü gelişimi sağlanmaktadır. Tamamen devletin 
hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kamu yararı 
doğrultusunda korunmasına veya kullanılmasına 
katkıda bulunacak ücretsiz girişli günübirlik tesisler 
var. Bu tesisleri özellikleri ve standartları ne olmalıdır 
onu belirliyoruz. Yine bir hak kaybı, bir maliyet söz 
konusu değil amacımız ücretsiz olmasına rağmen bu 
tesislerimizde de bir standart olsun istiyoruz. 

• Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri içinde 
veya dışında kalan belediye, il özel idaresi ve yatırım 
izleme ve koordinasyon başkanlıkları gibi kamu kurum 
ve kuruluşlarına ait taşınmazların hem yatırımcıların 
talebi, hem de maliki idarenin talebi ile, tahsis bedeli 
maliki idareye ait olmak üzere, Bakanlık ile taşınmazın 
maliki kamu kurum ve kuruluşları arasında düzenlenecek 
protokol kapsamında Bakanlık tarafından yatırımcılara 
tahsis edilebilmesine imkân sağlanmasına yönelik 
düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemede Bakanlığa 
bir yetki değil, bir görev verilmiştir. Bir turizm yatırım 
alanın tahsisi maliki belediyeler veya özel idareler uygun 
görmediği sürece yapılamayacaktır. Somutlaştıracak 
olursak; bir belediyenin çok güzel bir turizm alanı var. Bu 
alan turizm bölgesi içerisinde de olabilir veya turizm 
bölgesi dışında da olabilir. Kanun teklifi ile belediye isterse, 
yatırımcı uygun görürse Kültür ve Turizm bakanlığına bu 
taşınmazın yatırımcıya tahsisi konusunda görev verebilir 
ve geliri de belediyeye aktarılır. Belediyenin tecrübesi eksik, 
bilgi birikimi eksik, yatırımcılarla temas sorunu olabilir.  
Belediye isterse, Kültür ve Turizm Bakanlığı teknik desteği 
vererek gerekli süreçleri takip edecek, yatırımcılarla teması 
sağlayacak. 

• Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm 
merkezleri ile bu bölge ve merkezlerin dışında olmakla 
birlikte denize kıyısı olan ilçelerde, 2873 sayılı Millî Parklar 
Kanunu gereğince tespit ve ilân edilen yerleri, konaklama 

içeren tesislerin yapılması amacıyla yatırımcılara tahsis 
etme konusunda ilgili bakanlığın uygun görüşü ile Kültür 
ve Turizm Bakanlığı yetkili kılınmaktadır. Bütüncül 
turizm politikaları uygulayabilmek için tahsislerin birden 
çok kurumun yetki ve görevleriyle yürütülmesi yerine 
Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolünde yürütülmesi 
öngörülmektedir. 

• Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kültür ve turizm 
koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde 
her ölçekteki plânları yapma, yaptırma, re’sen onaylama 
ve tadil etme konusundaki yetkisi mevcut yasada vardır 
ve bu yetki arttırılmamıştır. Bu bölge ve merkezlerle 
çakışan korunan alanlardaki planların Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile mutabakat sağlanarak Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca yürütülmesi sağlanmaktadır. Böylece, bu 
alanlara ilişkin kurumlar arası yetki çakışması ve ihtilaf 
ortadan kaldırılarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sisteminin ruhuna uygun olarak bürokratik işlemler 
azaltılmış, yetki çakışmasından kaynaklı yatırımcıların 
mağduriyeti giderilmiş ve yatırımların hızla planlanıp 
hayata geçirilmesi sağlanmış olacaktır. 

• Kurvaziyer liman, yat limanı gibi deniz turizmi 
tesisleri işletmelerinin Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi 
alma zorunluluğu getirilmektedir. 

• Pandemi döneminde uygulanan ve dünyada örnek 
gösterilen, güvenli turizm sertifikası uygulaması yasal 
zemine kavuşmaktadır. Güvenli turizm sertifikası gibi 
Bakanlıkça gerekli görülen durumlarda yeni sertifika 
programları uygulayabilmesi hedeflenmektedir. 
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Gümüşhane'de Belediye Başkanlığı görevine 30 

Mart 2014 yerel seçimlerinde seçilen Belediye Başkanı 

Ercan Çimen, kentte ilklere imza atmaya devam ediyor. 

Başkan Çimen, göreve geldikleri günden itibaren 

kentte 70 ayrı noktada yaklaşık olarak 150 milyon liralık 

yatırımın başlangıcını yaptıklarını ve bazılarını da 

tamamlayarak hizmete açtıklarını kaydetti. 

Gümüşhane'de AK Parti'den seçilen ilk Belediye 

Başkanı olduğunu belirten Başkan Çimen, "Göreve 

gelişimizin ardından yaklaşık olarak bir yılık süreçte 

tüm planlamalarımızı yaptık. Tabi bunu yaparken 

kendimize iki önemli misyon belirledik. Bunların 

birincisi 2014-2018 yılları arasında şehrimizin tüm 

altyapı sorunlarını çözmez. Diğeri de 2018-2029 yılları 

arasında kenti modern bir kent haline getirmek. Allah'ın 

ŞEHİR VE BAŞKAN  
 

GÜMÜŞHANE BELEDIYE BAŞKANI ERCAN ÇIMEN

Gümüşhane'de Belediye Başkanlığı görevine 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde seçilen Belediye Başkanı 
Ercan Çimen, kentte ilklere imza atmaya devam ediyor. 

izni ile bu minvalde yürüyoruz. Son 14 yılda Ülkemizin 

yakalamış olduğu büyüme ve değişim hızından 

şehrimizin mahrum kalmasını telafi etmek için 

çıktığımız bu yolda gecemizi gündüzümüze katarak 

çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gümüşhane'ye ve 

Gümüşhane insanına hizmet etmekten mutluluk 

ve gurur duyuyoruz.  Görev süremiz boyunca ilk 

günkü aşkla ilimiz ve insanımız için hizmet etme 

gayreti içerisinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. 

Büyük İslam Alimi Gümüşhaneli hemşerimiz Ahmed 

Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretleri'nin 'Esas olan 
hizmettir. İnsan hizmet ettikçe himmete mazhar 
olur, izzet bulur. Hem dünya hem ahiret saadetine 
erişir' buyruğu ile hareket eden bir anlayışa 

sahibiz. O'nun torunları olarak, biz yöneticiler için 

söylemiş olduğu bu sözü yerine getirmek için var 
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"GENÇLİK PARKI İLE ATATÜRK 
PARKI’NDAKİ ÇALIŞMALARIMIZ 

HIZLA SÜRÜYOR VE BURASI KISA 
SÜRE SONRA TAMAMLANACAK. 

PROJEMİZ ŞEHRİMİZ İÇİN 
PLANLADIĞIMIZ ÖNEMLİ 

PROJELERİMİZİN ARASINDA 
YER ALIYOR. ÇÜNKÜ BURASI DA 
İNSANLARIMIZIN NEFES ALACAĞI 

BİR ALAN OLACAK"

gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz 

Gümüşhane’mizi daha yaşanır, 

daha çağdaş bir hale getirmektir. 

Bize oy veren vermeyen herkesin 

hizmetkarıyız ve halkımızın 

desteğiyle daha yaşanılabilir bir 

Gümüşhane'yi hep birlikte inşa 

edeceğiz. Bunun için yola çıktık ve 

vatandaşlarımızın desteğiyle bunu 

başaracağız. Bu hizmetleri hayata geçirmemizde 

bizlerden desteklerini esirgemeyen başta 

Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, 

Başbakanımız sayın Binali Yıldırım'a, Bakanlarımıza, 

Milletvekillerimiz sayın Osman Akgül ve Cihan 

Pekştaş'a şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Başkan Çimen, görev süreleri boyunca yaptıkları 

çalışmaların bazılarını da şu şekilde sıraladı:

TÜRKİYE'DE BİR İLK GERÇEKLEŞTİ
Kentte ilklere imza attıklarını belirten Başkan Çimen, 

"Harşit Çayımızı kanalizasyon atıklarından kurtaracak 

olan projemizin başlangıcını verdik. Daha önce iptidai 

bir şekilde yapılan kanalizasyon hattı yetersiz kalıyor ve 

şehrimizin kanalizasyon atıklarının yüzde 50'si dereye 

akıyor. Göreve geldiğimizde bu durumun önüne 

geçmek istedik ve planlamalarımızı yaptık. Ancak 

Belediye kaynakları ile bunu başaramayacağımızı 

biliyorduk. Bu nedenle girişimlerde bulunduk ve 

projemizi Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı'nın üstlenmesini 

sağladık. Projemizin tutarı yaklaşık 

olarak 5 milyon lira. Yaklaşık 

12 kilometre uzunluğunda 

oluşacak olan hatta, en küçüğü 

300, en büyüğü 800'lük borular 

döşenecek. Şuan hali hazırda 

kullanılan boruların en büyük 

ebadı ise 200'lük boru. Proje Bağlarbaşı Mahallemizden 

başladı ve büyük bir bölümü tamamlandı. Atık su 

meselesinde çok büyük yol kat ettik. Yıl sonunda 

bu projemizi tamamlayacağız. Projemizin 

tamamlanmasının ardından Harşit Çayı'nı atıklardan 

temizleyeceğiz. Buradaki dere ıslah çalışmalarının da 

tamamlanması halinde burası şehrimizin gerdanlığı 

haline gelecek" ifadelerine yer verdi. 

Başkan Çimen, şehrin en önemli sorunlarından 

birisinin de içme suyu sorunu olduğunu kaydederek, 

"Bahçecik barajı içme suyu baraj inşaatımız başladı. 

Şuan yüzde 60 civarında devam ediyor. Proje 

tamamlandığında şehrimizin en az 50 yıllık su ihtiyacı 

karşılanmış olacak" dedi.

12 MİLYON LİRALIK MODERN PAZARYERİ  
PROJESİ 

Modern pazaryeri çalışmaları hakkında da 

bilgi veren Başkan Çimen, "Gümüşhane insanına 

yakışmayan bir pazaryerimiz vardı. Bunu ortadan 
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kaldırmak istedik. Kıbrıs Çarşısı'nda 13 bin metrekarelik 

alanı kapsayan çarşı Gümüşhane projemizin yapımına 

tamamladık. Burada uyguladığımız projemiz örnek bir 

proje özelliğine sahip. Projemizin içerisinde 115 araçlık 

otopark yer alıyor. 2 bin 970 metrekarelik kapalı, 700 

metrekarelik açık pazar alanı, her gün açık bulunacak 

olan 29 adet dükkan. Her türlü ihtiyaca karşılık 

verebilecek 790 metrekarelik çok amaçlı salon da 

projemizin içerisinde yer alıyor" diye konuştu. 

530 TOKİ KONUTU HİZMETE GİRDİ
Başkan Çimen, TOKİ ile ortaklaşa yaptıkları 530 

konutun yapımının tamamlanarak hak sahiplerine 

teslim edildiğini belirterek, "Milletimize söz verdiğimiz 

gibi konut noktasındaki sıkıntılar için ilk etapta 

Belediye-TOKİ işbirliğiyle 530 konutun yapımını 

tamamladık. Bunun yanı sıra projemizin hemen 

altındaki alana 357 konut yapılacak. Önümüzdeki 

günlerde bu projenin ihalesi gerçekleştirilecek. 

Hedefimiz 2 bine yakın konut yapmak" dedi.

GENÇLİK ve ATATÜRK PARKI PROJESİ
Kentte yıllardır atıl durumda bulunan eski Atatürk 

stadyumunda Belediye olarak Gençlik Parkı ve Atatürk 

Parkı’nda yenileme çalışması yaptıklarını kaydeden 

Başkan Çimen, "Gençlik Parkı ile Atatürk Parkı’ndaki 

çalışmalarımız hızla sürüyor ve burası kısa süre sonra 

tamamlanacak. Projemiz şehrimiz için planladığımız 

önemli projelerimizin arasında yer alıyor. Çünkü 

burası da insanlarımızın nefes alacağı bir alan olacak" 

ifadelerine yer verdi.

Başkan Çimen, "Gençlik Parkı Projemiz, şehrin 

kalabalık nüfusunun sosyal alan olarak kullanabileceği, 

spor aktivitelerini gerçekleştirebileceği, çocuk 

park alanı, açık sergi alanı, küçük bir amfi tiyatro ve 

hepsinden önemlisi şehrin nefes alabileceği bir yeşil 

alan olacak. Gençlik Parkı Projemizin üzerinde bunlar 

yer alırken araç trafiğinde meydana gelen yoğunluğu 

en aza indirilmesi amacı ile altında yaklaşık 300 araç 

kapasiteli kapalı otopark yer alacak. Atatürk Parkı 

projemiz de tamamlandığın da vatandaşlarımızın 

sürekli kullanacağı bir alan haline gelecek" diye 

konuştu. 

KENT PARK VE HAYVAN BARINAĞI PROJESİ
Çimen, "Belediyemize Orman ve Su İşleri 

Bakanlığınca tahsis edilen 140 dönüm arazilik alanda 

yapımına başladığımız Kent Park ve Hayvan Barınağı 

Projesi'ni tamamladık. Sokak Hayvanları Barınağı 

projemizde kedi ve köpek kulübeleri, karantina kedi ve 

köpek kulübeleri, yabani hayvan kulübesi, idari bina, 

hayvan mezarlığı, açık otopark bulunuyor" dedi.

HER MAHALLE 'ÖRNEK MAHALLE' OLUYOR
Kentte 'Örnek Mahalle' projesi başlattıklarını 

kaydeden Başkan Çimen, "Şehrimizde yıllarca ihmal 

edilen mahallelerimizde topyekun bir çalışma başlattık. 

Bu kapsamda projeler hazırladık ve ilk projemizin 

başlangıcını Yeni Mahallemizde verdik. Buradaki  

'Örnek Mahalle' projemizi tamamladık. Bu çalışmamız 

yine kentte bir ilk olma özelliği taşıyor. Burada sosyal 

tesis, Gümüşhane evi modelinde muhtar ve taziye evi 

yaptık. Yine projemiz kapsamında çocuk parkı, oturma 

alanları, peyzaj düzenlemelerini de tamamladık" 

ifadelerine yer verdi. 

Başkan Çimen, Yeni Mahalle'nin ardından Hasanbey, 

Eskibağlar ve Bağlarbaşı Mahallesi'nde de Örnek 

Mahalle çalışması başlattıklarını belirterek, "Bu güne 

kadar mahallelerimize önem gösterilmemiş. Her 

gittiğimiz yerde birçok eksiklikle karşılaşıyoruz. Bu 

güne kadar bir tane bile muhtar evi yapılmamış. Ama 

Allah'ın izni ile şimdi bunları yapmak bize nasip oldu. 

Yeni Mahallemizin ardından Hasanbey, Eskibağlar 
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ve Bağlarbaşı Mahallelerimizde de Örnek Mahalle 

çalışmalarına başladık. Hasanbey ve Eskibağlar 

Mahallelerimizdeki muhtar ve taziye evlerini 

tamamlayarak hizmete açtık. Yıllardır ihmal edilen 

mahallelerimizi daha güzel hale getireceğiz. Hedefimiz 

her mahallemizi 'Örnek Mahalle' haline getirmek" 

ifadelerine yer verdi.  

YENİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ PROJESİ
Çimen, "Belediyemize ait olan ancak ihtiyaca cevap 

veremeyecek durumdaki İtfaiye müdürlüğü hizmet 

binasını tamamladık. 2 bin 500 metrekarelik bir 

alana yapılan yeni İtfaiye hizmet binamızda 8 kapalı 

itfaiye otoparkı, 20 kişilik yatakhane, spor salonu, 

mescit, yemekhane, misafir salonu, konferans salonu, 

idari odalar ve zemin katında 20 tonluk sarnıç depo 

bulunuyor."

ŞEHRE 5 YENİ SU DEPOSU YAPILDI
Başkan Çimen, şehrin artan su ihtiyacına karşılamak 

için yürüttükleri çalışmalar kapsamında 5 yeni su 

deposu yapıklarını belirterek, "İller Bankası’nın Su ve 

Kanalizasyon Altyapı Projeleri (SUKAP) kapsamında 

yapımına başladığımız 5 yeni su depomuzun yapımı 

tamamlanmak üzere. Projemizin yaklaşık olarak 4 

milyon liraya mal olacak. Su depolarımızın en küçüğü 

200, en büyüğü de 1000 metreküp su kapasitesine 

sahip. Bağlarbaşı Mahallemizde 2, Eskibağlar 

Mahallemizdeki yeni devlet hastane bölgesine,  

Karşıyaka ve Özcan Mahallemizde 1'er olmak üzere 

toplamda 5 su deposu yapıyoruz. Bu su depolarımız 

Bahçecik barajına entegre olacak şekilde planlandı. 

Şehrimizdeki su ihtiyacını büyük oranda karşılayacağız" 

dedi.

SEMA DOĞAN PARKI KENTE DEĞER KATTI
Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan ve 

restorasyonuna devam ettiklerini Sema Doğan 

Parkı'nın kente değer katacağını kaydeden Belediye 

Başkanı Çimen, "Şehrin hem turizm hem sosyal 

yaşamına etki edecek olan Sema Doğan Parkını 

geçtiğimiz yıl başlayan köklü değişiklik devam 

ediyor. Burada 2 sinema salonu, bowling salonu, 

vatandaşlarımızın daha rahat bir şekilde piknik 

yapabilmeleri için kamelyalar, spor alanları, etkinlik 

alanı ve daha birçok oyun alanı ile yeniledik. Burayı 

birinci sınıf bir tesis haline getirdik" ifadelerine yer 

verdi.

GÜMÜŞSU FABRİKASI FAALİYETE ALINDI
Kentte 7 yıl atıl kalan Gümüşsu fabrikasını 

yeniden hizmete açtıklarını kaydeden Başkan Çimen, 

“Şehrimizde bir marka değeri bulunan ve yıllarca gerek 

kuşburnu gerek se diğer marmelat çeşitlerinin üretimi 

yapılan Gümüşsu fabrikasını yeniden hizmete açarak 

üretime başladık. Bildiğiniz gibi Gümüşsu fabrikası 

rahmetli Kemal Saygıner ile 1977 yılında üretime başladı. 

Uzun yıllar istihdama ve şehir ekonomisine önemli 
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katkı sağladı. Almanya ve Gürcistan gibi ülkelere ihracat 

yaptı. Ama maalesef çeşitli nedenlerden dolayı 2007 

yılından sonra ekonomik darboğaza düştü. Daha sonra 

Halk Bankası’ndan yatırım kredisi kullanıldı ancak 

ödemelerde sorun yaşandığı için Banka fabrikaya el 

koydu ve 2011 yılında kapandı. Bizde Belediyemizin asli 

görevlerinin yanı sıra burada atıl durumda bulunan 

Gümüşsu fabrikasına sahip çıkmak istedik ve Halk 

Bankası’nın elinde bulunan fabrikayı geçtiğimiz yıl 

satın aldık. Yapmış olduğumuz çalışmalar sonucu 

üretime tekrar başladık ve Allah’ın izniyle fabrikamız 

yine o eski günlerine geri dönecek. Gümüşhane'nin 

dağlarında yetişen meyveler ekonomiye bir değer 

olarak kazandırılmaya devam edilecek. İşletmemiz 

yaklaşık 22 bin metrekare arazi üzerine 4 bin metre 

kare kapalı alana kurulu. 25 personel ile birlikte; 

günlük 10 ton meyve suyu, 10 ton marmelat, 10 ton 

konsantre üretmekteyiz. Yeni yapacağımız yatırımla bu 

kapasitemizi daha da artıracağız” dedi.

GÜMSAŞ ŞİRKETİ
Yüzde 100 Belediye’ye ait olan Gümüşhane 

Şehircilik ve Sosyal Hizmetler A.Ş’yi kurduklarını 

ifade eden Başkan Çimen, “Şirketimiz kısa sürede 

önemli işler başardı. Bunlardan en önemlisi konut 

projemiz. Yeni Mahalle sınırlarında 750 sosyal konut 

hedefliyoruz. Projemizin kazı çalışmalarına başladık. 

Zemin ve Mimari alandaki çalışmalar bitmiş olup resmi 

ön talep toplama aşamasına gelmiş bulunmaktayız. 

Yüzde 10 ve 30 arası değişen peşinat oranlarıyla sıfır 

faizli veya 240 ay vadeli konut kredisi imkanı sunarak 

halkımızın sosyal konut ihtiyacını karşılamak istiyoruz. 

Bu imkanlar sağlandığında talep sorunu olmayan 

projemizde hızlı bir şekilde üretime odaklanabileceğiz. 

Konut Projemiz için Şirketimizde özel bir ekip 

kurulmuş olup projenin üretiminden satışa kadar her 

aşama da görev yapacaktır. Proje için gayrimenkul 

ortaklıkları ile birlikte proje veya direk satın alan 

müşteri kredisiyle sağlanan sermaye üzerinden proje 

başlatmak istemekteyiz. Bu sebeple müşterilerimize 

sağlanacak belirli süreli ve düşük faizi konut kredisi 

desteklerinden yararlanmak istiyoruz” diye konuştu.
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bİze ulaşın

Kentsel Dönüşüm sürecinde ülke genelinde 

deprem tasarımının, malzeme dayanımının 

yetersiz olduğu ve mühendislik hizmeti almamış 

kaçak binalar dahil yüz binlerce yapının 

yenilenmesi ya da güçlendirilmesi gerektiği 

tahmin edilmektedir.

Kentsel Dönüşüm

Binanın taşıyıcı sisteminin durumu, hasarı ve 

varsa deprem hesabı incelenir. Bu incelemede 

binanın köşe ve kenar kolonları ve her iki 

doğrultudaki yatay yük taşıyan çerçeve sayısı 

özel olarak gözden geçirilmelidir.

Bİna Güçlendİrme 
Denetİmİ

Günümüzde yapılardaki denetim 

sistemi sayesinde yeni inşa edilen 

binaların denetlenmesi ve bu 

binalara güvenilirlik onaylarının 

verilmesi söz konusu.

İnşaat yapı denetİm

Yapı denetim sektöründe sürekli gelişime ve değişime açık, müşteri memnuniyetini ilke edin-
miş bir şirket olarak üstlendiğimiz işleri eksiksiz doğru ve zamanında teslim ederek güvenilir 

hizmet sunmaktır.

20 yıllık tecrübe

bİz bu konuda 
gerçekten

İyİyİz...
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Yeditepe Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl Öneriyor

YAZAR: PROF. DR. MUSTAFA ÖZİLGEN

Endüstrileşme Sürecinde Bilgi 
Birikiminin Öyküsü 

Bilgi ne işe yarar? sorusunun cevabı, milyarlarca insan 

arasındaki yarışta önde olmak veya geride kalmakla özdeştir. 

Bilgiden yararlanabilmek kültürel bir olgu olarak süregelmiş; bilgiyi 

bilinçli kazanıp bilinçle kullananlar kaynakları ele geçirip ondan 

yararlanmış, bilgiye ulaşamayan veya bilginin ne işe yaradığını 

anlayamayanlar ise kaybeden taraf olmuşlardır.

Endüstrileşme Sürecinde Bilgi Birikiminin Öyküsü'nde, 

teknoloji, endüstri ve eğitim alanında sağlanan gelişmede Kim, 

neden gereksinim duymuş? Başarı için gerekli bilgiyi nereden 

bulmuş, bilgiye nasıl ulaşmış? Altyapıyı kim, neden, nasıl, hangi 

amaçla sağlamış? sorularının yanıtları akıcı bir dille aktarılıyor.

Teknoloji yaratabilen ülkelerin hangi nedenlerle ve nasıl 

organizasyon kurdukları; araştırma üniversiteleri, teknoparklar 

ve araştırmaya parasal destek sağlayan kurumların öyküleri, 

endüstrinin gelişmesiyle ortaya çıkan standartlaşma, kalite 

kontrolü, patent ve seri üretim gibi kavramlar ile çevre kirliliği 

gibi problemler; Türkiye'nin süreçten nasıl etkilendiği ve gelişim 

sürecinin önemli aşamaları da kitabın kapsadığı konular arasında 

yer alıyor.

Yayımlanmış çok sayıda uluslararası bilimsel eseri bulunan 

Prof. Dr. Mustafa Özilgen, ODTÜ ve Kaliforniya üniversitelerinde 

eğitim gördü. ODTÜ, University of California (Davis, ABD), Massey 

University (Yeni Zelanda) ve TÜBİTAK Marmara Araştırma 

Merkezinde çeşitli görevlerde bulundu. Prof. Özilgen, akademik 

kariyerine Yeditepe Üniversitesinde devam ediyor.

Fırat Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Fahrettin Göktaş Öneriyor

YAZAR: CEMİL MERİÇ

Bu Ülke

Cemil Meriç’in hayatından kesitleri ve 
yaşamı boyunca elde ettiği deneyimlerini 
topladığı bu kitap, deneme türünün  
modern Türk edebiyatındaki en muazzam 
örneklerinden birini oluşturuyor. Yakın Türkiye 
tarihine ışık tutan kitap, yazarın deneyimleri ve 
yorumlamaları ile ustaca harmanlanıyor.

Kitap, genel hatlarıyla yazarın kendi 
hayatının anlatıldığı ve yakın Türkiye tarihi 
üzerine deneyimlerinin yer aldığı iki ana 
bölümden oluşuyor. İlk bölümde yer alan Cemil 
Meriç’in çocukluğunun ve gençlik yıllarının 
anlatıldığı bölüm, oğlu Mahmut Ali Meriç’in 
gözünden babasını tasvir eden metinler 
şeklinde yer alıyor. Bu bölüm ile okuyucunun, 
yazarın kim olduğu, ideolojisi ve felsefesi 
açısından fikir sahibi olması da sağlanıyor.

Kitabın ikinci bölümünde ise Türkiye’deki 
sağ sol çatışmaları, ilerici ve gerici düşünceler, 
doğu ile batı karşıtlıklıklarını ele alan Meriç, 
yorumsuz ve düz anlatımı ile karşılıyor 
okuyucusunu. Doğrusuyla yanlışıyla tüm bu 
meselelerin incelendiği kitapta, Cemil Meriç’in 
hayatından izlere de tanıklık ediliyor. Öte 
yandan yazarın olaylara açıklık getirdiği değişik 
tanımlamaları da okuyucunun gözüne çarpan 
detaylar arasında yer alıyor. 






