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ÖNSÖZ

21. yüzy›l›n efli¤inde oldu¤umuz flu günlerde Müslüman Türk Milleti tarih sah-

nesinde çok büyük bir s›nav vermektedir. 

‹nsanl›¤›n manevi de¤erlerini büyük ölçüde kaybetti¤i ve bu nedenle de dünya-

n›n her yerinde büyük s›k›nt›lar›n yafland›¤› bu önemli dönemeçte Müslüman Türk

Milleti; önümüzdeki yüzy›la damgas›n› vurmak, uluslara önderlik ederek refah, ba-

r›fl, kardefllik ve adaleti tesis etmek imkan›n› elinde bulundurmaktad›r. 

‹nsanl›¤› ayd›nl›k yar›nlara tafl›yacak bu güç ve dirayet herkesten ziyade ve bel-

ki de sadece Türk gençlerinin "damarlar›ndaki asil kanda mevcut"tur. Zira Türk

gençleri, insanl›¤› yücelten de¤erlere, maneviyata ve mukaddesata, samimiyet ve iç-

tenlikle ba¤l›; hiçbir menfaat beklemeksizin vatan›, milleti için can›n› vermifl bir ec-

dad›n torunlar›d›r. 

‹flte tarihin, bugün Türk Milleti'nin omuzlar›na yükledi¤i sorumluluk uluslar›n

kaybetmeye yüz tuttu¤u milli ve mukaddes de¤erlere sahip ç›karak atalar›n›n yapt›-

¤› gibi insanl›¤a önder olmak, adalet, bar›fl, kardefllik ve huzur dolu bir dünya olufl-

turmakt›r. 

Milletimizin kendi gelece¤i aç›s›ndan da son derece önemli olan bu konuda sa¤-

l›kl› bir hareket tarz› tesbit etmek için baflvurulacak yegane kaynak, Büyük Önder

Atatürk'ün hayat›, onun fikirleri, görüfl ve düflünceleridir. 5000 y›ll›k flanl› bir geçmi-

fle sahip olan ve hiçbir zaman boyunduruk alt›na girmeden k›talara hükmeden Türk

Milleti, her konuda, Ulu Önder'in gösterdi¤i do¤rultuda hareket ederek insanl›¤a

önder kiflili¤ini ön plana ç›karacakt›r.  

Atatürk milliyetçili¤i etraf›nda kenetlenmifl, üniter devlet anlay›fl›na ba¤l›, de-

mokratik ve laik hukuk düzenini savunan, din, ahlak ve aile müesseselerine sahip

ç›kan bir yap›y› yerlefltirip korudu¤u sürece, Yüce Türk Milleti tüm dünyaya nizam

verecek ve Atatürk'ün hedef gösterdi¤i "muas›r medeniyet"in önderi olacakt›r. 

Bilim Araflt›rma Vakf› bu ülküyü gerçeklefltirmek amac›yla 1990 y›l›nda kurul-

mufl, 13 senelik k›sa geçmiflinde milyonlarca kifliye ulaflan hizmetlere imza atm›flt›r.

Bu kitapta ise, Bilim Araflt›rma Vakf›'nın dıfl politika konularında hazırladı¤ı konfe-

ranslara yer verilecektir. 





M‹LL‹ DAVAMIZ 

KIBRIS

K›br›s Türkiye'nin milli davas›d›r. K›br›s Türkü, Türkiye'den kopart›lmas›ndan

itibaren Anadolu'yu anavatan olarak görmüfl, alt›nda yaflad›¤› Rum tehdidine ve

bask›s›na karfl› umudunu Türkiye'ye ba¤lam›flt›r. Türkiye de yavruvatan K›br›s'a sa-

hip ç›km›fl, devleti ve milletiyle, K›br›s Türkü'nün yan›nda yer alm›fl, 1974'teki Bar›fl

Harekat› ile de soydafllar›m›z› Rum vahfletinden kurtarm›flt›r. 

Bar›fl Harekat› ile birlikte K›br›s davas› Türkiye için askeri olarak kazan›lm›flt›r

ve bu durumdan K›br›s Türkü'nü yeniden risk alt›na sokacak bir taviz verilmesi dü-

flünülemez. 

Ancak mesele sadece askeri boyutla s›n›rl› de¤ildir. 1974'ten bu yana "Rum tezi"

iki farkl› yönden ilerlemektedir. Bunun birinci yönü, KKTC Cumhurbaflkan› Say›n

Rauf Denktafl'›n flahs›nda Türk taraf›na yap›lan uluslararas› bask›d›r. Sanki K›br›s

dünya gündemini meflgul eden bir sorunmufl gibi, uluslararas› topluluk, Bat›'daki

güçlü Rum lobisinin de etkisiyle, ›srarla K›br›s Türkü'nü taviz vermeye, yeniden

Rum egemenli¤ini kabul etmeyle neticelenecek formüllere onay vermeye zorlamak-

tad›r. Bu formüllerin sonuncusu, 2003 y›l›nda BM Genel Sekreketi Kofi Annan tara-

f›ndan sunulan pland›r. Devletimiz ve KKTC yönetimi bu plan›n sak›ncalar›n› tespit

ederek kabul edilmezli¤ini vurgulam›fllard›r. Bilim Araflt›rma Vakf›, bu konudaki

politikay› son derece yerinde bulmakta, bu ve benzeri bask›lara kahramanca gö¤üs

geren Say›n Rauf Denktafl'› desteklemektedir.

Meselenin di¤er yönü ise, Bilim Araflt›rma Vakf›'n›n birinci derecede öncelikli

gördü¤ü kültürel boyuttur. K›br›s Türkü'nün varl›¤›, sadece diplomatik tuzaklarla

de¤il, ayn› zamanda K›br›s Türkü'nün kimli¤ini erozyona u¤ratmak ve yok etmek

amac›na matuf bir psikolojik savaflla da hedef al›nmaktad›r. Bilim Araflt›rma Vakf›,

meselenin özellikle bu yönünün hayati oldu¤unu düflünmekte ve bu yönde çözüm-

ler gelifltirmeyi kendisi için görev olarak addetmektedir. 

Bu bölümde BAV'›n K›br›s için çözüm önerisi ortaya konmaktad›r. Bilim Arafl-

t›rma Vakf› taraf›ndan ‹stanbul, Ankara ve Say›n Denktafl'›n kat›l›mlar›yla K›br›s'ta

düzenlenen "K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm" bafll›kl› panellere kat›lan say›n konuflmac›-

lar›n de¤erleri görüflleri aktar›lmakta ve K›br›s için gerçek çözüm olan yeniden "mil-

li uyan›fl" bütün detaylar› ile ortaya konmaktad›r .
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"KIBRIS ‹Ç‹N GERÇEK
ÇÖZÜM"

Bilim Araflt›rma Vakf›'n›n düzenledi¤i "K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm" konulu ilk

konferans, 6 fiubat Perflembe akflam› Ç›ra¤an Kempinski Oteli Bellini Salonu'nda

yap›ld›. Çok say›da tan›nm›fl siyasetçi, diplomat, bilim adam› ve emekli generalin

kat›ld›¤› toplant› genifl ilgi gördü. 

Baflkanl›¤›n› Kültür eski Bakan› Sn.Agah Oktay Güner'in yürüttü¤ü toplant› ‹s-

tiklal Marfl› okunmas› ve K›br›s flehitleri için sayg› duruflunda bulunulmas›yla bafl-

lad›. Ard›ndan Bilim Araflt›rma Vakf› taraf›ndan haz›rlanan "K›br›s" belgeseli göste-

rildi. 

Agah Oktay Güner aç›fl konuflmas›nda, vak›f yöneticilerini böyle bir toplant›

düzenledikleri için tebrik etti.  Agah Oktay Güner'in, kat›lamayan davetlilerin bafla-

r› dileklerini içeren mesajlar›n› iletirken, KKTC Cumhurbaflkan› Sn. Rauf Denktafl'›n

BAV Baflkan› Sn. Tarkan Yavafl'a hitaben yazm›fl oldu¤u mektubu okumas› izleyici-

ler taraf›ndan uzun süre alk›flland›.  

Böyle toplant›lar› Kuvay› Milliye hareketi ile ba¤daflt›ran Güner, "sorunlar›n de-

mokrasilerde milletin kat›l›m›yla çözüme ulaflaca¤›n›" belirtti.  

K›br›s'ta sinsi bir plan yürütüldü¤ü üzerinde duran Güner, "K›br›s Türkü'nün

kendi kendini da¤›tmas› planlanmaktad›r. Oysa kazanm›fl olduklar› haklar daha ön-

ce topyekün yok edilmek istenen bir halk›n kazand›klar› haklard›r ve ana sütü gibi

helaldir."dedi. Say›n Bakan, Türk taraf›na kabul ettirilmeye çal›fl›lan BM plan›na

dikkat çekerek, "Her bar›fl bar›fl› getirmez." dedi. 

Ard›ndan söz alan emekli Dz. Albay Neflet ‹kiz konuflmas›nda, Bat› ülkelerinin

eski Yunan tarihi nedeniyle Yunanistan'a sempati besledi¤ini hat›rlatt›. "K›br›s mese-

lesi 186 y›ll›k bir meseledir, anlamak için Rumlar›n "büyük ülkü"sünü anlamak la-

z›m."dedi. 1907'de Churchill adaya gitti¤inde Rumlar›n "‹ngiltere K›br›s'› bize vere-

cektir, size güveniyoruz." dediklerini belirtti. Ayn› flekilde Roosevelt'e de baflvurul-

du¤unu anlatt›. Adan›n Osmanl› ‹mparatorlu¤u  zaman›nda 336 gemi ile savafl›la-

rak al›nd›¤›n›, o zaman bile Sokullu Mehmet Pafla'n›n "tüm Avrupa'y› karfl›m›za al›-

r›z" diye uyard›¤›n› söyledi. "Anlaflmalar kudret ve kuvvetin ifadesidir." diyerek,

Türkiye'nin davet edilmedi¤i 1947 Paris Konferans›'nda Ege adalar›n›n ve benzer

fleklide K›br›s'›n da Avrupa'n›n menfaatleri do¤rultusunda Rumlara verildi¤ini an-

latt›. 
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Kültür ve Ticaret eski Bakan› Dr. Agah Oktay Güner konferans›n
yöneticili¤ini yapt›. BAV Baflkan› Tarkan Yavafl

‹skeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga

KKTC Cumhurbaflkan› Müflaviri Sabahattin ‹smailK›br›s Haraket›'nda görev yapan E. Deniz
Amfibi Albay Neflet ‹kiz



K›br›s gazisi gazeteci Engin Konuksever plaketini al›rken

K›br›s'ta görev yapm›fl E. Generallerimize plaketleri takdim
edilirken konferenstan duyduklar› memnuniyeti ifade ettiler.

Girne Milletvekili Nevzat ‹lker

ANAP eski Grup Baflkan Vekili Beyhan
Aslan Nevzat ‹lker'e plaketini verirken

Dr. Agah Oktay Güner plaketini al›rken

Ulusal Türk Kuruluflları Dünya Konseyi
Baflkanı Hüseyin M. Yusuf plaketini al›rken



Bir hukukçu ve siyaset bilimci olan KKTC Girne milletvekili ‹lker Nevzat, ko-

nuflmas›na BAV mensuplar›na, hizmetlerinden dolay› teflekkür ederek bafllad›. A¤›r-

l›kl› olarak K›br›s adas›n›n stratejik konumu ve Kofi Annan Plan›n› de¤erlendirdi¤i

konuflmas›nda, "Sorunu yaln›zca iki toplumun aras›ndaki ihtilaf olarak de¤erlendir-

menin yanl›fl olaca¤›n›" söyledi. Adan›n 3 k›tan›n birleflti¤i, petrol ve di¤er ikmal

yollar›n›n tam ortas›nda bulundu¤unu, bu yüzden de devletlerin ç›karlar›n›n yar›fl-

t›¤›n› aktard›. ‹ngilizlerin 19. yüzy›l›n bafl›ndan beri adada garantör devlet olarak 2

büyük askeri üsse sahip oldu¤u ve bu alanlar›n›n adan›n toplam yüzölçümünün

%3'üne tekabül etti¤ini belirtti. 30 y›ld›r ayr› yaflayan iki toplumu birlefltirmenin fe-

laket do¤uraca¤›n› anlatan Nevzat, Annan Plan›n›n bu yüzden kabul edilemez oldu-

¤unu belirtti.  

KKTC Cumhurbaflkan› Dan›flman› Sebahattin ‹smail konuflmas›nda K›br›s

Türkleri'nin medyadaki propaganda yolu ile Türkiye'den kopar›lmaya çal›fl›ld›¤›

üzerinde durdu. Psikolojik bir harekat yürütülmekte oldu¤unu ve böylece K›br›sl›

Türkler'in sanki anavatana baflkald›rm›fl gibi gösterilmeye çal›fl›ld›¤›n› söyledi. Mi-

ting alanlar›nda "Biz Rum de¤iliz, Türk de¤iliz, K›br›sl›y›z" yazan pankartlar›n kü-

çük bir az›nl›¤›n görüflünü yans›tt›¤›, özellikle solcu görüflüyle tan›nan Cumhuriyet-

çi Türk Partisi'nin çal›flmas› oldu¤unu anlatt›. Bu partinin güneydeki komünist

AKEL partisinin kuzeydeki uzant›s› oldu¤unu belirtti. Benzer flekilde, "Türkiye

AB'ye girmek için sizden vazgeçti." propagandas› da yap›ld›¤›n› anlatt›. Gençlerin

yurtd›fl› burslar ve ücretsiz kamplar vas›tas›yla, Türk kimli¤i ve kültüründen soyut-

lanmaya ve kopar›lmaya çal›fl›ld›¤›n› anlatt›. "Yeni bir halk var etme çabas› var. Oysa

tarihin hiç bir döneminde K›br›sl› diye bir halk yok, Rumlar ve Türkler var." dedi.   

‹skeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga ise konuflmas›nda, K›br›s halk›n›n manevi

de¤erlerinden uzaklaflmas›n›n üzerinde durdu. Türk kimliklerini red eden gençler

hakk›nda "Bu, gençlerin idealsiz ve imans›z yetiflmelerinden kaynaklan›yor." dedi

ve Denktafl'a manevi de¤erlerin kazand›r›lmas› konusunda ça¤r› yapt›. "Ehli küfrün

oyunu de¤iflmez." diyerek d›fl güçlerin Türkiye'yi hep bölmeye çal›flt›klar›n›, "mega-

lo idea"ya göre Anadolu'daki tüm Türkler'in de gitmelerinin amaçland›¤›n› hat›rlat-

t›. "Küfür tek bir millettir" diyerek, aralar›nda ayr›l›k olmad›¤›n› söyledi.  

Ulusal Türk Kurulufllar› Dünya Konseyi Baflkan›, Akdeniz TV ve Volkan gazete-

si sahibi Hüseyin Macit Yusuf yapt›¤› konuflmada, K›br›s'ta KKTC devletinin deva-

m› için verdikleri mücadeleyi anlatt›. "Sat›lm›fllar ve ifl birlikçilere karfl› ulusal Türk-

lük mücadelesi veriyoruz. Türk bayra¤› orada dünya var oldu¤u sürece gönderde
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kalacakt›r. KKTC'yi yaflatmaya devam edece¤iz. Yeter ki anavatandaki destek de-

vam etsin. Bu dava dünyadaki 300 milyon Türk'ün davas›d›r, Türklük davas›d›r."

dedi. 1974'teki Bar›fl Harekat›yla bask› rejiminden kurtulduklar›n› ancak flimdi An-

nan Plan› ile KKTC'nin Bat› Trakya konumuna sokulmaya çal›fl›ld›¤›ndan yak›nd›.

Medyada da bu yönde bir propaganda yap›ld›¤›n› belirtti. K›br›s'ta verilecek bir

ödünün ard›ndan baflkalar›n› da getirece¤ini söyledi: "Annan Plan› KKTC'nin orta-

dan kald›r›l›fl›d›r, topraklar›m›z›n 1/5'i Rumlara verilecek, sulu tar›m alanlar›n›n

%85'i verilecek, su kaynaklar›n›n %75'i verilecek, 52 köy verilecek ve 120 bin insan

göçmen hale getirilecek. Kanunla, isteyen bir Rum, Türk kesimindeki eski evine dö-

nüp 3 gün kalabilecek, 1350 iflyeri kapanacak, Rumlara ait eski bir eflya bulunursa

Türk tazminat ödemeye mahkum edilecek. Bu plan tuzak belgesidir, esaret plan›d›r.

En önemlisi de, Türkiye'nin garantörlü¤ü kalkacak. Biz Türkiye ile plan, Türk plan›

yapal›m" dedi.   

Vak›f Baflkan› Tarkan Yavafl ise konuflmas›nda, K›br›s'›n milli meselemiz oldu-

¤u ve vazgeçebilece¤imiz bir toprak olmad›¤›n› anlatt›. "Annan Plan› kabul edile-

mezdir, adan›n güvenli¤i, soydafllar›m›z›n hayat› tehlikeye düflmektedir." dedi.

Bu planla beraber psikolojik bir savafl›n da yürütülmekte oldu¤unu belirten Yavafl,

"Ada halk› bizden kopar›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Biz de bundan sonra gereken deste-

¤i verece¤iz. Oluflturulacak fiziki köprüleri de¤il manevi köprüleri kimse y›kamaz,

araya kimse giremez. BAV gibi sivil toplum kurulufllar›na düflen, bu politikalar› des-

teklemektir. Propaganda yöntemleri ayd›nlat›c› çal›flmalarla bertaraf edilmelidir. Bu

gece burada konuflulanlar burada kalmayacak ve vak›f olarak Türkiye Cumhuriye-

ti'nin bekas›n›n teminat› olaca¤›z." dedi. 

"K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm" konferans› KKTC Cumhurbaflkan› Rauf Denktafl'a

sa¤l›k temennileri ile sona erdi. 
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BAV, KIBRIS DAVASINI
BAfiKENT'TE DE SESLEND‹RD‹

Bilim Araflt›rma Vakf› taraf›ndan Ankara Sheraton Oteli'nde 22 fiubat 2003 tari-

hinde düzenlenen  "K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm" konferans›, "K›br›s Bar›fl Harekat›"

konulu resim sergisi ve Mehter Tak›m› taraf›ndan verilen konser ile bafllad›. Bu kon-

ferans K›br›s konferanslar› zincirinin ikincisiydi. ‹stiklal Marfl› ve ard›ndan K›br›s

flehitleri için yap›lan bir dakikal›k sayg› duruflundan sonra Bilim Araflt›rma Vakf› ta-

raf›ndan haz›rlanan "K›br›s Sorunu" konulu tan›t›m filmi izlendi.   

Konferana konuflmac› olarak Kültür eski Bakan› Agah Oktay Güner, emekli

Tu¤general ve Haliç Üniveresitesi Ö¤retim Üyesi Halil fiimflek, KKTC Cumhurbafl-

kanl›¤› Dan›flman› Sabahattin ‹smail, KKTC Sanayi ve Ticaret eski Bakan› Fuat Vezi-

ro¤lu, KKTC Bas›n Konseyi Baflkan› ‹smet Kotak ve Bilim Araflt›rma Vakf› Baflkan›

Tarkan Yavafl kat›ld›.

Konferans Baflkan› Agah Oktay Güner aç›l›fl konuflmas›nda K›br›s davas›n›n

Türkiye'nin günübirlik bir davas› olmad›¤›n› ve merhum Dr. Faz›l Küçük'ün bafllatt›-

¤› K›br›s davas›n› Say›n Rauf Denktafl'›n devam ettirdi¤ini söyledi. Annan Plan›n›n

çok büyük bir tuzak oldu¤undan söyleyen Güner, "Girit ve 12 Ada'n›n elden nas›l ka-

ç›r›ld›¤›n› bilmeyenler, K›br›s konusunun nas›l çözülece¤ine karar veremez." dedi.  

Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti Cumhurbaflkan› Say›n Rauf Denktafl, BAV kon-

ferans› ile ilgili olarak göndermifl oldu¤u mektubunda özetle, "Bu dava en kritik

aflamalardan geçmektedir, görüflme masas›nda mücadele verilmektedir. K›br›s da-

vas›na katk›lar›ndan dolay› Bilim Araflt›rma Vakf›'na teflekkür ederim." dedi.   

‹lk konuflmac› olan emekli Tu¤general Dr. Halil fiimflek, "K›br›s Adas›n›n co¤ra-

fi özelliklerinden, nüfus da¤›l›m›ndan, k›saca tarihinden ve startejik öneminden"

bahsetti. K›br›s Bar›fl Harekat› yap›lmas›n›n nedenlerini anlatan fiimflek, "Harekat

öncesi Rumlar taraf›ndan katledilen 714 flehidimizi hala unutmad›k." dedi. Halil

fiimflek ayr›ca "AB rüyalar› u¤runa K›br›s'taki Türk varl›¤›ndan taviz verilmemesi

gerekti¤ini" vurgulad›. 

KKTC Bas›n Konseyi Baflkan› ‹smet Kotak ise konuflmas›nda, "Annan Plan› bir

Sevr paçavras›d›r, K›br›s'tan et koparmak için yap›lan büyük senaryonun ilk k›sm›-

d›r." dedi. Kotak konuflmas›nda flunlar› söyledi: "Bunun arkas›ndan daha pek çok

ödün istenecektir. Bizi sizden ay›rma plan›d›r bu. Plan›n içinde K›br›s Türkü'ne

Rum katliam›na karfl›n hiçbir tazminat olmad›¤› halde Türk Ordusu K›br›s'a girdi¤i
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Konferanstan önce bir Mehteran
Gösterisi düzenlendi

Baz› yabanc› Büyükelçiler ile birlikte, Bakanl›k ve Baflsavc›l›k yapm›fl Devlet
büyüklerimizden güzide bir topluluk konferans› ilgi ile izledi 



KKTC Bas›n Konseyi Baflkan› 
‹smet Kotak

BAV Baflkan› Tarkan Yavafl

KKTC Sanayi eski Bakan› Fuat Veziro¤lu

KKTC Cumhurbaflkan› Müflaviri
Sabahattin ‹smail

Dr. Agah Oktay Güner, konferansa tebrik gönderen
Bakanlar›m›z›n telgraflar›n› okurken

E. Tu¤general Dr. Halil fiimflek plaketini, eski
Baflsavc›m›z Nusret Demiral’›n elinden ald›.



için tazminat verilmesi istenmektedir. Ayr›ca 185.000 Rum bu plan ile kuzey taraf›na

geçecektir. Türk Ordusu 90 gün içinde K›br›s'tan ç›kacak, Türk Bayra¤› K›br›s'tan ç›-

kacakt›r ama Yunan Ordusu K›br›s'tan ç›kmayacakt›r. Say›n Denktafl'a 'imzala' ya da

'istafa et' denmektedir."

Annan Plan›n›n tuzaklarla dolu oldu¤unu söyleyen Kotak, konuflmas›na flöyle

devam etti:

"Annan Plan› KKTC'nin aleyhine oldu¤u halde Türk televizyon kanallar›nda

dakikalarca yay›nlanm›flt›r. Türkiye ile K›br›s'›n aras›n› açmak için herfleyi yap›yor-

lar, fakat Türk ulusu bu oyuna gelmeyecektir. Türkiye Ortado¤u'nun en güçlü dev-

letidir ve dünyan›n en güçlü devleti bugün Türkiye'nin kap›s›ndad›r. Annan Plan›

tam bir paçavrad›r ve TBMM, Hükümet ve Milli Güvenlik Kurulu bu plan› elinin

tersi ile itmelidir."

‹skeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga, Bat› Trakya Türkleri'nin selamlar›n› ileterek

bafllad›¤› konuflmas›nda, "Bizim Lozan'da kazan›lm›fl haklar›m›z var, ama bunlar›n

hepsi çi¤nendi. AB, Türkiye'yi toplulu¤a almaz." dedi. Mehmetçi¤in adadaki varl›-

¤›n›n öneminden bahseden Aga k›sa konuflmas›n› flu cümlelerle noktalad›: "AB Yu-

nanistan'a 50 milyar Euro yard›m yapt› ve bizim bölgemize düflen yard›m miktar›

ise 500.000 Euro idi, fakat bize 5000 Euro bile vermediler. H›ristiyanlar Türkler'i As-

ya'ya göndermeyi düflünüyorlar. Mehmetçik olmasa hiçbirimiz olmazd›n›z. K›br›s

Türkiye için çok önemli ve çok stratejik bir yer. H›ristiyan dünyas› bir tek Türkler-

'den korkuyor. Zaten biz orada sizlere güvenerek yafl›yoruz"  

KKTC Sanayi ve Ticaret eski Bakan› Fuat Veziro¤lu ise Annan Plan›n›n adadaki

Türk varl›¤›n› sonu anlam›na gelece¤ini söyleyerek flu konulara dikkat çekti: "Bir sa-

bah K›br›s Türkü'nün kuca¤›na bir ka¤›t b›rakt›lar ve buna Annan Plan› dediler. An-

nan Plan›ndan ise Birleflmifl Milletlerin 150 üyesinden 147'sinin haberi yoktur. Bu

plan› Rumlar, ‹ngilizler ve Amerikal›lar haz›rlam›flt›r. Bu belge ile K›br›s Türkü k›sa

sürede eritilecek ve ada bir Helen Adas› haline getirilecektir. Filistin, Çeçenistan ve

Keflmir'de kan gövdeyi götürüyor. Say›n Denktafl da hasta iken ve Türkiye'de seçim-

ler varken Annan Plan› gibi bir dayatma ile bu boflluktan yararlanmaya çal›fl›yorlar."

Denktafl'›n sistemli bir flekilde y›prat›lmaya çal›fl›ld›¤›n› söyleyen Veziro¤lu, AB

içindeki Rum lobisinin bu y›pratma kampanyas›nda büyük rolü oldu¤unu söyledi. 

KKTC Cumhurbaflkan› Rauf Denktafl'›n dan›flman› Sabahattin ‹smail, K›br›sl›

kavram›n›n bir kand›rmaca oldu¤unu, adada Rum ve Türk halklar›n›n bulundu¤u-

nu söyledi. ‹smail konuflmas›nda flunlar› ifadelere yer verdi: "Ben Annan Plan›n›n
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felsefesi üzerinde durmak istiyorum. Bu plan› okudu¤umuz zaman gerçek amac›n›n

KKTC'yi tamamen ortadan kald›rmak oldu¤unu görüyoruz. Çünkü bu plan› kabul

ettikten sonra 2., 3. ve 4. planlar da gelecektir. Bunlara da sebep olarak ilk plan› iyi-

lefltirme planlar› diyecekler. KKTC var oldu¤u sürece K›br›s'ta Türk varl›¤›n› ve

Türk kültürünü yok etmek mümkün de¤ildir. Bir de bu plan da flöyle bir kavram or-

taya atm›fllar›d›r. Biz ne Rumuz, ne de Türküz biz K›br›sl›y›z. Bu da çok büyük bir

aldatmacad›r. Halbuki tarihin hiçbir devrinde böyle bir kavram olmam›flt›r. Bu da

asl›nda Yunan ideologlar›n ortaya att›klar› bir fikirdir. Bize söylenen 'KKTC bir flaka

olarak, bir pazarl›k olarak dünyaya lanse edildi. Sizde bu devletten vazgeçin' den-

mektedir. Böyle bir fley söz konusu de¤ildir."  

BAV Baflkan› Tarkan Yavafl ise K›br›s'ta milli kimli¤i unutan ve unutturmaya ça-

l›flan komünist ak›mlar›n bulundu¤unu ve bu ak›mlar›n ideolojilerinin temel daya-

na¤›n›n tüm kutsal de¤erleri reddeden "Darwinizm" oldu¤una dikkat çekti.  K›b-

r›s'ta çözümün milli ve manevi kalk›nmada yatt›¤›n› söyleyen BAV Baflkan› Yavafl,

adada ciddi bir kültür kampanyas› yürütülmesinin gerekti¤ini ve BAV'›n bu konuda

üzerine düflen görevi yerine getirece¤ini söyledi. Yavafl, konuflmas›nda flu ifadelere

yer verdi: 

"Türkiye'ye K›br›s geliflmelerinin çok iyi anlat›lmas› gerekmektedir. K›br›s'ta sol

görüfllü partiler enternasyonal bir mant›kla hareket ediyorlar ve bu arada milli kim-

liklerini unutuyorlar. Bunlarla mücadele için sivrisine¤in öldürülmesi de¤il, batakl›-

¤›n kurutulmas› gerekmektedir. 1998 y›l›ndan beri BAV bu konuda ulusal ve ulusla-

raras› yüzlerce konferans yapm›flt›r, çünkü Darwinizm'in y›k›lmas› demek bu teori

üzerine temellerini oturtan pek çok sapk›n fikir ak›m›n›n da peflinden y›k›lmas› de-

mektir."  

Konferans plaket töreninin ard›ndan sona erdi. ‹zleyiciler konferans›n amac›na

ulaflt›¤›n› ve K›br›s hakk›nda yanl› olarak lanse edilen haberleri kabullenmek yerine,

bu tip organizasyonlara kat›lman›n kiflileri bilinçlerdi¤ini ve K›br›s olay›n›n içinde

yaflam›fl kiflilerin samimi ifadelerini dinlemenin çok etkili oldu¤unu söylediler.
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Bilim Araflt›rma Vakf›'n›n düzenledi¤i konferanstan önce Mehter Tak›m› Ankara Sheraton Otelinde konserini
verirken, Devlet eski bakanlar›m›zdan Hamdi Üçp›narlar ve Bekir Aksoy, DGM eski Baflsavc›s› Nusret Demiral ve

Filistin Büyükelçisi Fuat Yasin'nin içlerinde oldu¤u seçkin topluluk konseri ilgi ile izledi.

Baflbakan eski
yard›mc›s› ve

‹çiflleri eski Bakan›
Nahit Mentefle ve

Sa¤l›k eski Bakan›
Halil fi›vg›n, KKTC

Bas›n Konseyi
Baflkan› ‹smet

Kotak'la  resim
sergisini izlerken
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Silahl› Kuvvetler
Akademisi Eski Komutan›
E. General Dr. Halil fiimflek
konuflmas›n› renkli bir
multivizyon gösterimi ile
birlikte sundu.

Konferanstan önce  "K›br›s Harekat›" ile ilgili resim sergisini be¤eni ile izleyen konuklara konferanstan
sonra yemek ikram› yap›ld›.





CUMHURBAfiKANI SAYIN DENKTAfi:

"B‹ZE GÜÇ VERD‹N‹Z"

Bilim Araflt›rma Vakf› taraf›ndan K›br›s'ta

düzenlenen "K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm" adl›

konferansta K›br›s Davas›na ve KKTC Cumhur-

baflkan› Denktafl'a tam destek verildi. Vakf›m›z

üyeleri ile birlikte Türkiye'den aralar›nda, E.

Tu¤general Adnan Tanr›verdi, Kültür ve Ticaret

eski Bakan› Agah Oktay Güner, Gazeteci Ahmet

Taflgetiren, AKP Milletvekilleri Ahmet Uzer, ‹b-

rahim Aflkar, Mahmut Durdu ve Turhan Çömez,

Devlet eski Bakan› Bekir Aksoy, TBMM Anayasa

Komisyonu Baflkan› Prof.Dr. Burhan Kuzu, Milli

Gazete Yaz›iflleri Müdürü Ekrem K›z›ltafl,  Irak

Türkmenleri Derne¤i Baflkan› Prof.Dr. Ekrem

Pamukçu, E. Tümgeneral Erol Özalp, Sa¤l›k eski

Bakan› Halil fi›vg›n, Çevre eski Bakan› Hamdi

Üçp›narlar, Devlet eski Bakan› Ifl›lay Sayg›n, E.

Kurmay Albay ‹brahim Artuç, Aksiyon Dergisi

Gen. Yay›n Koordinatörü ‹brahim Karaye¤en,

TBBM eski Baflkan Vekili Kamer Genç, Emekli

Tu¤general Mehdi Sungur, DYP Genel Baflkan Yard›mc›s›  Mehmet Göktürk, Devlet eski Ba-

kan› Mehmet Keçeciler, ‹çiflleri eski Bakan› Nahit Mentefle, BBP Genel Bflk.Yrd. Prof.Dr. Or-

han Aslan, Merkez Valisi R›dvan Yeniflen, Emekli Tu¤general R›za Begin, Devlet Eski Bakan›

Prof.Dr. Sabri Tekir, E. Tümgeneral Sad›k Öztekin, Milli Savunma eski Bakan› Vefa Tan›r, Ye-

ni fiafak Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni Selahattin Sad›ko¤lu, Ayd›nlar Oca¤› Genel Sekre-

teri Zeki H. ‹brahimo¤lu,  Önce Vatan Gazetesi Sahibi Abdullah Akosman ve Ortado¤u Ga-

zetesi sahibi Zeki Saraço¤lu gibi isimlerin bulundu¤u 160 kiflilik bir heyet konferansa ifltirak

etti. 

KKTC Cumhurbaflkan› Rauf Denktafl'›n da kat›ld›¤› konferans KKTC Devlet Televizyo-

nu Bayrak TV'de canl› yay›nland›. TRT ise konferansa genifl yer verdi. 

Konferans K›br›s'ta özgürlük mücadelesi verirken hayatlar›n› kaybeden flehitlerimiz

için bir dakikal›k sayg› duruflu ve ‹stiklal Marfl› ile bafllad›. BAV taraf›ndan haz›rlanan "Os-

manl› ‹mpatorlu¤u'ndan bugüne K›br›s davas›n›n geçirdi¤i evrelerin" anlat›ld›¤› K›br›s bel-

geseli büyük ilgi gördü. Çeflitli Bakan ve Milletvekillerinin yan› s›ra DYP lideri Mehmet

A¤ar vakf›m›z yetkililerine K›br›s Davas›na katk›lar›ndan dolay› teflekkür etti ve baflar›lar

diledi. 
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Annan Plan› Tuzaklarla Dolu 

Türkiye'den gelen heyet taraf›ndan dakikalarca ayakta alk›fllanan KKTC Cum-

hurbaflkan› Rauf Denktafl, konuflmas›na Bilim Araflt›rma Vakf›'n›n K›br›s davas›na

vermifl oldu¤u deste¤e teflekkür ederek bafllad›. 1963-1974 tarihleri aras›nda K›br›s

Türkü'nün büyük bir zulme maruz kald›¤›n› belirten Denktafl, her gün Türkiye'nin

kendilerini kurtarmas› beklentisi içinde yaflad›klar›n› söyledi. 20 Temmuz 1974'teki

K›br›s Bar›fl Harekat› ile yeniden do¤duklar›n› söyleyen Denktafl, "Türkiye'den, Bi-

lim Araflt›rma Vakf›'ndan ve K›br›s davam›za destek veren herkesten Allah raz› ol-

sun." dedi. Annan Plan›n›n Türkiye'deki baz› medya kurulufllar› taraf›ndan tam an-

lam›yla bilinmedi¤ini söyleyen Denktafl, Annan Plan› ile K›br›s'›n Girit gibi olaca¤›-

n›n alt›n› çizdi. Bilim Araflt›rma Vakf› öncülü¤ündeki Türk heyetini görünce çok

duyguland›¤› söyleyen Denktafl, bu tür desteklerin kendilerine mücadele azmi afl›-

lad›¤›n› söyledi. 

Milli De¤erleri Koruma Vakf› Baflkan› Altu¤ Berker

Türkiye'den gelen heyet,
Lefkofla-Magosa yolundaki Türk

fiehitli¤i'ni ziyaret etti

BAV ile birlikte Türkiye'den gelen üst düzey heyet Say›n Cumhurbaflkan› ile toplu foto¤raf esnas›nda
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Say›n Denktafl, eski Kültür Bakan›
Dr.  Agah Oktay Güner ve BAV Baflkan›
Tarkan Yavafl ile birlikte.

Cumhurbaflkan› Say›n Denktafl'›n bir saate yak›n süren konuflmas› dakikalarca ayakta alk›flland›.

Say›n Cumhurbaflkan›, BAV taraf›ndan sunulan plaketi kabul buyurdular ve ard›ndan Vakf›n fleref defterin imzalad›lar.

LEFKOfiA KONFERANSI'NDAN GÖRÜNTÜLER



BAV: K›br›s'› Unutturmayaca¤›z 

Bilim Araflt›rma Vakf› Baflkan› Tarkan Yavafl konuflmas›nda K›br›s'›n kalk›nma-

s›n›n milli ve manevi de¤erlerin kalk›nmas› ile gerçeklefltirilebilece¤ini söyleyerek

BAV'›n bu konuda kendilerine verilen her görevi büyük bir azimle yerine getirece¤i-

ni söyledi. Burada konuflulanlar›n unutulmayaca¤›n›n alt›n› çizen Yavafl, "BAV ola-

rak K›br›s'taki Müslüman soydafllar›m›z›n ba¤›ms›zl›k mücadelesinde ve temel hak

ve özgürlüklerinin korunmas› noktas›nda ellerinden gelen tüm gayreti gösterecekle-

rini ve yak›n takipçisi olacaklar›n›" söyledi. 

Ayr›ca konferansta bir konuflma yapan Milli De¤erleri Koruma Vakf› Baflkan›

Altu¤ Berker, Ortado¤u'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da ve Orta Asya'da Türkiye'nin

genifl bir hayat sahas› oldu¤unu belirtti. Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun tarihsel miras-

ç›s› olan Türkiye Cumhuriyeti'nin baflta K›br›s olmak üzere tüm Türk ve ‹slam dün-

yas›na yeniden nizam verebilece¤inin alt›n› çizdi. 

K›sa bir konuflma yapan AKP Bal›kesir Milletvekili Turhan Çömez "Kerkük

Türkmenlerinin, Do¤u Türkistan'daki Müslüman Uygurlar›n, Bat› Trakya'daki Müs-
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BAV Baflkan› Tarkan Yavafl



lüman Türk az›nl›¤›n ve KKTC'nin, Türkiye'nin do¤al birer parçalar› oldu¤unu söy-

leyerek, buradaki soydafllar›m›z›n korunmas›n›n Türkiye için tarihsel bir sorumlu-

luk oldu¤unu" belirtti. 

Lefkofla'da Mehter Konseri

Konferansta Irak Türkmen Derne¤i Baflkan› Ekrem Pamukçu, Do¤u Türkistan

Vakf› Baflkan› Muhammed R›za Bekin, ‹skeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga, Milli De-

¤erleri Koruma Vakf› Baflkan› Altu¤ Berker, Türkiye Gazetesi Yazar› Rahim Er, Girne

Milletvekili Ertu¤rul Hasipo¤lu, TBMM Anayasa Komisyonu Baflkan› Burhan Kuzu,

Kültür eski Bakan› Agah Oktay Güner ve E.Tu¤general Adnan Tanr›verdi birer ko-

nuflma yaparak K›br›s'› bekleyen tehlikelere dikkat çektiler ve Cumhurbaflkan›

Denktafl'a destek verdiler. Konferans ödül töreni ile son buldu. 

Konferans›n ard›ndan Lefkofla-Magosa yolundaki Türk fiehitli¤ini ziyaret eden

konferans heyeti, Rumlar taraf›ndan katledilerek toplu mezarlara at›lan soydafllar›-

m›z› bir kez daha üzüntü ile and›lar. K›br›s'taki etkinlikler bünyesinde Lefkofla'ya

götürülen Ankara Büyükflehir Belediyesi Mehter Tak›m› Lefkofla Meydan›'nda bir

konser gerçeklefltirdi. ‹lk kez Mehter Tak›m› ile karfl›laflan K›br›sl› soydafllar›m›z ve

s›n›r kap›lar›n›n aç›lmas›yla KKTC'ye ak›n eden Rum turistler konsere büyük ilgi

gösterdi.  
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Osmanl› Döneminden sonra K›br›s'ta ilk Mehteran sesi BAV’›n Türkiye'den getirdi¤i Mehter Tak›m› ile
birlikte  Lefkofla Meydan›’nda duyuldu.
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TBMM Anayasa Komisyonu

Baflkan› Prof. Dr. Burhan

Kuzu, Vali R›dvan Yeniflen,

Milletvekilleri Ahmet Uzer,

‹brahim Aflkar, Baflbakan eski

yard›mc›s› Mehmet Keçeciler,

‹çiflleri Bakan› ve Baflkakan

eski Yard›mc›s› Nahit Mentefle,

Kültür ve Ticaret eski Bakan›

Agah Oktay Güner, 

E. Tümgeneral Erol Özalp,

Prof.Dr. Cahit Babuna

Gazeteci Ahmet Taflgetiren ve

Ergin Konuksever Say›n

Denktafl ile birlikte hat›ra

foto¤raf› çektirirlerken

Türkiye Cumhuriyeti K›br›s

Büyükelçisi ve KKTC Meclis

Baflkan›, Say›n

Cumhurbaflkan› ile birlikte

BAV Baflkan›

Tarkan Yavafl'›n

konuflmas›n› ilgi ile

dinlediler
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TBMM Anayasa Komisyonu Baflkan› Prof. Dr. Burhan Kuzu ve TBMM Sa¤l›k-Aile ve Sosyal ‹fller Komisyonu
üyesi Dr. Turhan Çömez, Cumhurbaflkan› Say›n Denktafl'a hitap ederek, Türkiye Cumhuriyeti Baflbakan› 

Recep Tayip Erdo¤an ve D›fl iflleri Bakan› Abdullah Gül'ün selamlar›n› getirdiklerini ve Türk Hükümeti’nin 
Say›n Denktafl'la omuz omuza ve gönül gönüle oldu¤unu belirterek desteklerini ifade ettiler. 

BAV'›n düzenledi¤i bu konferans›n kendilerine çok büyük güç kazand›rd›¤›n› ifade eden Cumhurbaflkan› Say›n
Denktafl, konuflmas›n›n ard›ndan Bilim Araflt›rma Vakf› Baflkan› Tarkan Yavafl ve Milli De¤erleri Koruma Vakf›

Baflkan› Altu¤ Berker'i sevgiyle kucaklad›.
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TBMM Anayasa Komisyonu Baflkan› Prof. Dr. Burhan Kuzu ve E. Tüm General Erol Özalp
plaketlerini BAV Baflkan›'n›n elinden ald›lar.

KKTC Baflbakan› Say›n Dervifl Ero¤lu rahats›zl›¤› nedeni ile kat›lamad›¤› konferans›m›za tebrik çelengi
Göndermifltir. Arka planda ise Konferanstan önce yap›lan K›br›s Bar›fl Harekat› konulu foto¤raf sergisi

görülmektedir. 
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BAV'›n konferans› "Türkçülük Günü" olan 3

May›s 2003 tarihinde yap›ld›. Salonda Türkiye

Türkleri, K›br›s Türkleri, Irak Türkleri

temsilcileri, Do¤u Türkistan Türkleri, Bat›

Trakya Türkleri, Balkan Türkleri ve K›r›m

Türkleri Temsilcileri vard›. Konferans adeta bir

Türk Dünyas› zirvesi mahiyetinde gerçekleflti.

Do¤u Türkistan Vakf› Baflkan› E. General R›za Begin

Irak Türkmenleri Vakf› eski Baflkan› 
Prof. Dr. Ekrem Pamukçu

Bat› Trakya ‹skeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga



KIBRIS ‹Ç‹N GERÇEK ÇÖZÜM: 

M‹LL‹ VE MANEV‹ UYANIfi

K›br›s'›n tarihini incelerken, öncelikle K›br›s'taki Türk halk›n›n 19. yüzy›ldan bu

yana sürdürdükleri kahramanca direniflin hakk›n› teslim etmek gerekir. K›br›s Tür-

kü, aynen bir zamanlar Balkanlar'›n en uç noktalar›nda Osmanl›'y› temsil eden

Türkmenler gibi,  K›br›s'ta Türklük ad›na bir uç beyli¤i olmufltur. Aday› Rumlafl-

maktan, Rum yay›lmac›l›¤›na yem olmaktan korumufl, K›br›s'taki Müslüman ve

Türk varl›¤›n› gö¤üslerini siperek ederek muhafaza etmifllerdir. K›br›s Türkü'nün

bu kahramanca direniflini ve baflta Say›n Rauf Denktafl olmak üzere bu direniflin

mücahidlerini sayg› ve sevgiyle anmak, her Türk'ün görevidir.

Ancak K›br›s'› Rumlaflt›rmak isteyen güçler, önlerindeki en büyük engel olan

söz konusu güçlü Müslüman Türk kimli¤ini erozyona u¤ratmay› hedeflemektedir-

ler. K›br›s'ta 2003 y›l› bafllar›nda yaflanan baz› geliflmeler ise, bu sinsi hedefte baz›

mesafeler kat edildi¤ini göstermektedir. 

Bu dönemde, BM Genel Sekreteri Kofi Annan'›n gündeme getirdi¤i plana des-

tek vermek, KKTC yönetimini bu plan› kabul etmeye davet etmek için Kuzey K›b-

r›s'ta bir dizi giriflim düzenlenmifltir. Bunlar›n en önemlileri, Lefkofla'da düzenlenen

iki ayr› mitingdir. Bu mitinglerin her ikisinde de "K›br›s'ta çözüm" ça¤r›s› yap›lm›fl,

ancak hakl› gibi gözüken bu ça¤r›n›n alt›nda baz› vahim mesajlar da verilmifltir. Mi-

tinge kat›lanlar, Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'nin varl›¤›na dolayl› da olsa karfl›

ç›km›fllar, adada Rumlar ile ortak bir yönetim kurulmas›, Birleflmifl Milletler'in öne

sürdü¤ü -ve Türk taraf›na pek çok dezavantaj getiren- plan›n itirazs›z kabul edilme-

si ça¤r›s›nda bulunmufllard›r. At›lan sloganlarda "Avrupa Birli¤i vatandafll›¤›" ön

plana ç›km›fl, "Müslüman Türk" kimli¤i üzerinde en ufak bir vurgu yap›lmam›flt›r.

Mitinglerin sembolik manzaras› da dikkat çekicidir: Say›n Denktafl'›n Bayrak Tele-

vizyonu'ndaki aç›klamalar›nda da vurgulad›¤› gibi, mitinglerde hiç KKTC bayra¤›

aç›lmam›fl, Türk bayra¤› dalgaland›r›lmam›fl, bunlar›n yerine Avrupa Birli¤i bayrak-

lar› tercih edilmifltir. Hatta ikinci mitingde 1974 öncesinde var olan, Rum egemenli-

¤indeki birleflik K›br›s Cumhuriyeti bayra¤› aç›lm›flt›r ki, her ne kadar tepki üzerine

indirilmiflse de, bu hareket adadaki "Türk kimli¤i"nin bekas› aç›s›ndan endifle verici

bir alamettir. 

Bu mitinglere kat›lanlar›n say›s›n›n 30 bine kadar ç›kt›¤› yönünde tahminler

vard›r. Adan›n Türk nüfusunun 150 bin civar›nda oldu¤u düflünülürse, bu rakam›n
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oldukça kayda de¤er oldu¤u görülebilir. Bu mitingleri ve bunlara kat›lan kitleyi kü-

çümsemek, göz ard› etmek, mümkün de¤ildir. 

Yap›lmas› gereken, ortada ciddi bir "kimlik erozyonu" oldu¤u gerçe¤ini kabul

etmek ve bunun çözümlerini aramakt›r. Bir kimlik erozyonunun yegane çözümü ise,

o kimli¤i oluflturan de¤erlerin güçlendirilmesinden geçmektedir. 

Bilim Araflt›rma Vakf›, söz konusu kimlik erozyonunun güçlü bir kültürel e¤i-

tim kampanyas› ile karfl›lanmas› gerekti¤i kanaatindedir. Bunun için de öncelikle

kimlik erozyonunun kaynaklar›n› tespit etmek gerekmektedir. 

Öncelikle bu erozyonun kendili¤inden geliflen bir olgu olmad›¤›n› belirtmek ge-

rekir. Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'ni ve adadaki Türk varl›¤›n› zay›flatmak için

on y›llard›r sistemli bir kampanya yürütülmektedir. Rumlar ve aday› Rum egemen-

li¤inde görmek isteyen baz› Bat›l› mihraklar, Kuzey K›br›s Türkleri aras›nda olup da

milli ve manevi de¤erlerini yitirmifl baz› insanlar› da kullanarak, Türk kesiminde y›-

k›c› propaganda ve psikolojik savafl yürütmektedirler. Özellikle 1974 öncesindeki

Rum mezalimine tan›k olmam›fl olan genç kuflak, bu propagandan›n en önemli he-

defidir. Son y›llarda bu propagandaya büyük h›z verilmifl, adadaki Türk gençleri

Bat›l› ülkelere götürerek, seminer ad› alt›ndaki baz› endoktrinasyon programlar›na

tabi tutulmufltur. 

Bu kampanyan›n en önemli boyutu ise medya alan›ndad›r. Ne gariptir ki Kuzey

K›br›s'taki baz› yay›n organlar›nda Türkiye'yi sözde "iflgalci devlet" diye tan›mlama

gafletini gösteren baz› aldat›lm›fl kalemler olmufltur. Baz› gazeteler adeta Rum tezi-

nin sözcülü¤ünü yapmakta, Türkiye'nin K›br›s'la olan iliflkisinin kesilmesini ve

KKTC'nin sona ermesini savunmaktad›r. 

Lefkofla'daki mitingleri düzenleyen, bu mitinglerle KKTC, Türkiye ve Türklük

karfl›t› sloganlar atan ve böylece bu mitinglere sadece bar›fl dile¤ini ifade etmeye

gelmifl masum insanlar›m›z› da kendi saflar›ndaym›fl gibi göstermeye çal›flanlar, ay-

n› kimselerdir. Rumlar›n ve Bat›l› ülkelerin K›br›s politikas›n› yöneten Rum lobisi-

nin birer beflinci kolu gibi faaliyet gösteren bu gibi kiflilerin say›s› az, ancak etkileri

büyüktür. 

Peki nas›l olmaktad›r da, K›br›s'taki kahraman Türk halk› içinde bir beflinci kol

faaliyeti organize edilebilmektedir? Buna alet olanlar kimlerdir? Bu sorunun cevab›n›

arad›¤›m›zda, kaç›n›lmaz olarak bir tak›m afl›r› sol gruplarla yüzyüze geliriz. 

Komünist ideoloji, K›br›s Rumlar›ndan Türk kesimine bulaflm›fl bir ideolojidir.

Bu ideolojinin Rumlar aras›ndaki temsilcisi olan K›br›s Komünist Partisi AKEL, ne
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ilginçtir ki ayn› zamanda koyu Yunan milliyetçisi ve Enosis yanl›s›d›r. AKEL'in ide-

olojisinden etkilenen baz› K›br›sl› Türkler ise, milli bilinçlerini yitirerek, enternasyo-

nalizm ad›na asl›nda bilmeden Rum menfaatlerine hizmet eder hale gelmifllerdir.

AKEL'in Kuzey K›br›s'taki uzant›s› say›labilecek olan baz› organizasyonlar, Türklük

ve Türkiye aleyhine propaganda yürütür durumdad›r. Bir zamanlar Sovyet Rusya

taraf›ndan desteklenen bu afl›r› sol gruplar, komünizmin y›k›lmas›n›n ard›ndan,

K›br›s üzerinde Yunan egemenli¤ini destekleyen Bat›l› güçlerin yönlendirmesi alt›na

girmifltir. 

‹flte KKTC'nin la¤v edilmesi, K›br›s'›n Rum egemenli¤i alt›nda birleflmesi gibi

görüflleri savunan Türkler, genelde hep söz konusu afl›r› sol kesimin üyeleri veya bu

kesimin telkinlerinin etkisinde kalan insanlard›r. 

Bilim Araflt›rma Vakf›, sorunun bu fikri ve ideolojik yönüne büyük önem ver-

mekte, çözümün de buradan geçti¤ine inanmaktad›r. 

BAV'›n Çal›flmalar›

Bilim Araflt›rma Vakf› bu gerçeklerin bilincinde oldu¤u için, Devletimizin ve

Milletimizin bekas› için çok temel bir mesele olarak gördü¤ü bu tehlikeye, yani ma-

teryalizme karfl› fikri bir mücadele vermifltir ve vermeye devam etmektedir.

BAV, materyalist felsefenin ve Karl Marx'›n deyimiyle, onun en önemli bilimsel

dayana¤› say›lan Darwin'in evrim teorisinin geçersizli¤ini milletimize anlatmay› bu

nedenle kendisine görev edinmifltir. Vak›f, bu amaçla geçti¤imiz y›llar içinde Türki-

ye tarihinde efli görülmemifl bir kitlevi e¤itim seferberli¤i yürütmüfltür:

1) 1998 y›l›ndan bu yana Evrim Teorisinin Çöküflü ve Yarat›l›fl Gerçe¤i bafll›kl›

BAV konferanslar›, Edirne'den Ardahan'a kadar Türkiye'nin hemen hemen tüm ille-

rinde ve pek çok büyük ilçesinde düzenlenmifltir. 500'ü aflk›n konferansa ve 1000'in

üzerinde multivizyon gösterimine toplam 300 binden fazla vatandafl›m›z kat›lm›fl,

anlat›lan gerçekleri büyük bir ilgi ve coflkuyla izlemifltir. 

2) Bilim Araflt›rma Vakf› sözcüleri sadece Türkiye'de de¤il; Amerika Birleflik

Devletleri, ‹ngiltere, Kanada, Almanya, Endonezya, Malezya, Singapur, Azerbay-

can, Brunei, Hollanda gibi pek çok önemli ülkede, tüm izleyenlerin Türklere ve Tür-

kiye'ye olan hayranl›klar›n› art›ran baflar›l› ilmi konferanslar tertip etmifllerdir. Bir

köfleyazar›m›z (Sn. Hüseyin Üzmez), BAV'›n uluslararas› çal›flmalar›n›n anlam ve

önemini flöyle ifade etmektedir: " (BAV) ad› alt›nda gençler, kendilerini ‹slâm Türk

Mefkûresine vakfetmifl durumdalar. Yurt içi ve yurt d›fl›nda, yani dünyan›n her tara-

f›nda konferanslar veriyorlar. Gitti¤imiz her yerde onlar›n faaliyet ve baflar›lar›n›

B‹L‹M ARAfiTIRMA VAKFI

32



B‹L‹M ARAfiTIRMA VAKFI

33

duyuyoruz. Turizm ve Tan›tma Bakanl›¤›n›n iflini adeta tek bafl›na onlar yap›yorlar.

3) BAV; evrim teorisinin çöküflü, materyalist felsefenin geçersizli¤i, milli ve ma-

nevi de¤erlerin önemi, ahlak›n birey ve toplum yaflam›ndaki önemi gibi son derece

önemli konularda bugüne kadar pek çok kültürel e¤itim program› düzenlemifl, sü-

reli yay›nlar ç›karm›flt›r. Vak›f camias› mensuplar›; günlük gazetelerdeki yaz›lar, te-

levizyonlardaki kültürel programlar, belgesel filmler, internet siteleri ve teknolojinin

sa¤lad›¤› tüm imkanlar› seferber ederek, inand›¤› mukaddes de¤erleri toplumumu-

za sunmaya ve bunlara yönelik fikri tehditlere cevap vermeye çal›flm›fllard›r.

Bilim Araflt›rma Vakf›'n›n yürüttü¤ü ve yürütmeye devam etti¤i tüm bu kültürel

hizmetler, ülkemizin bugününe ve gelece¤ine önemli bir katk› sa¤lam›flt›r. Özellikle

genç neslimizin pek çok fikri buhranla yüzyüze oldu¤u, de¤er yozlaflmas› içinde bo-

calad›¤› bir devirde, BAV camias›, ça¤›n gerekleriyle uyum içinde bir dindarl›k ve va-

tanperverlik anlay›fl› ortaya koyarak pek çok insan›m›za moral kayna¤› olmufltur. 

Bilim Araflt›rma Vakf›'n›n K›br›s meselesine bak›fl›nda da söz konusu kültürel

de¤erleri temel alan yaklafl›m egemendir. BAV, Türkiyemizi hedef alan de¤er yozlafl-

mas›n›n ve kimlik erozyonunun adadaki soydafllar›m›z› da hedef ald›¤›n› düflün-

mektedir. Ve bu tehditlere karfl› tüm Türkiye çap›nda yürüttü¤ümüz kültürel hizme-

tin benzerlerinin, K›br›s'ta da yürütülmesi gerekti¤i kanaatindeyiz.

K›br›s ‹çin Kültürel Kampanya

Bu kültürel hizmetlerle, Kuzey K›br›s Türkü; sahip oldu¤u Türk kimli¤i, Müslü-

man kimli¤i ve Osmanl› miras› konusunda modern kitle iletiflim araçlar›yla bilinç-

lendirilmelidir. Müslüman-Türk kimli¤inin neden bir gurur ve fleref vesilesi oldu¤u-

nu, bu kimli¤i tafl›yan insanlar›n as›rlar boyunca tüm dünyaya nas›l nizam verdi¤ini

kavramal›d›rlar. 



Bu Kampanya Çerçevesinde;

1) K›br›s'›n tüm gazete ve dergilerinde ve baflta K›br›s resmi devlet televizyonu

Bayrak TV'de ve Bayrak Radyo'da yo¤un bir kültürel seferberlik yürütülmeli; Türk

tarihi, Osmanl› tarihi, Müslüman-Türk ahlak›, 1974 öncesinde K›br›s'ta yaflanan

olaylar, 1974'teki Bar›fl Harekat›'n›n K›br›s halk›na kazand›rd›klar› gibi önemli konu-

lar; aç›k, anlafl›l›r, düzeyli ve kaliteli yaz› ve yap›mlarla halka anlat›lmal›d›r.

2) KKTC'nin dört bir yan›nda, özellikle üniversitelerde konferanslar düzenlen-

meli, üstte say›lan konular insanlara yüzyüze anlat›lmal›, onlar›n bu konudaki gö-

rüflleri de¤erlendirilmeli, sorular› yan›tlanmal›d›r.

3) Kuzey K›br›s halk›n›n bir bölümünü rahats›z eden birtak›m hatal› politikalar

ve uygulamalar varsa, bunlar da bir an önce düzeltilmeli, halk›n KKTC'ye ve Türki-

ye'ye olan güvenini perçinleyecek sosyal politikalar gelifltirilmeli, insanlar›n sorun-

lar›na çözümler getirilmeli, halk bu çözümleri "Güney'le entegrasyon"da aramaktan

kurtar›lmal›d›r. Devlet yönetiminde, halka karfl› flefkat ve anlay›fl egemen olmal›, so-

runlar› olan kesimlerle yak›ndan ilgilenilmeli, K›br›s'›n geliflimi için giriflimcilerin

önüne f›rsatlar aç›lmal›d›r.

Bu konularda devletimizin ve KKTC'nin sivil toplum örgütleriyle ifl birli¤i yap-

mas› gerekti¤i ise aç›kt›r. Devletimiz kuflkusuz gerekli politikalar›n belirlenmesi ve

uygulanmas› konusunda gerekeni yapacakt›r, ancak kültürel kampanyalar en iyi ve

etkili biçimde gönüllü sivil toplum kurulufllar› taraf›ndan yürütülebilir. Bu konuda

tecrübe ve birikim sahibi olan vak›f ve dernekler, göreve ça¤r›lmal› ve desteklenme-

lidir. 

Bilim Araflt›rma Vakf›, bu konuda üzerine düflen görevi yapmaya, tüm Türki-

ye'de büyük bir azim ve hizmet aflk›yla yürüttü¤ü kültürel e¤itim kampanyalar›n›

Kuzey K›br›s'ta da yürütmeye taliptir. 

E¤er bu çal›flmalar baflar›l› ve etkili bir biçimde yürütülür, devletimiz bunun

için gerekli deste¤i sa¤larsa, o zaman Kuzey K›br›s'taki "kültür erozyonunun" da k›-

sa sürede önü al›nacakt›r. Ve Kuzey K›br›sl› soydafllar›m›z, kendilerini Avrupa Birli-

¤i bayra¤› açmaya iten yan›lg›dan s›yr›larak, yeniden Ay-Y›ld›z alt›nda onur, mut-

luluk ve güven bulacaklard›r.
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KKTC Cumhurbaflkan› Rauf Denktafl
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KKTC Meclis
Baflkan› Vehbi Z.
Serter

Çevre eski Bakan› 
A. Hamdi Üçp›narlar

Emekli Tümgeneral
Cumhur Evcil
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‹çiflleri eski Bakan› ve
Baflbakan Yard›mc›s›
Nahit Mentefle

Prof. Dr. Ekrem Pamukçu

DYP Genel Baflkan›
Mehmet A¤ar
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HALKIMIZA SUNULAN K‹TAP ve F‹LMLER

Bilim Araflt›rma Vakf› K›br›s konusunda

bir çok kültürel esere imza atm›flt›r. "K›br›s

için Gerçek Çözüm" isimli kitapta, vakf›m›z

konuya olan hassasiyetini dile getirmifl ve

K›br›s Türk Halk›n›n yaflamakta oldu¤u kül-

tür erozyonunu sona erdirecek çözüm öneri-

leri ve projelerini ortaya koymufltur. Yine ay-

n› kampanya kapsam›nda 6 ve 22 flubat 2003

tarihlerinde ‹stanbul ve Ankara ile 3 May›s

2003 de Lefkofla'da yap›lan K›br›s konferans-

lar› bir belgesel olarak haz›rlanm›fl ve vcd

olarak yay›nlanarak, kamuoyunun bu konfe-

ransta ortaya konan fikirlere kolayca ulafla-

bilmesi sa¤lanm›flt›r. Kitaplar ve belgesel CD  halk›m›z›n yo¤un ilgisini çekmifl ve

hemen tükenmifltir. 





TÜRKMEN SOYDAfiLARIMIZIN
YANINDAYIZ

Bilim Araflt›rma Vakf› taraf›ndan Ankara'da gerçeklefltirilen "Musul, Kerkük ve

Türkmenler ‹çin Gerçek Çözüm" adl› konferans daha öncekiler gibi büyük ilgi gör-

dü. Konferans›m›zda oturum baflkanl›¤›n› Kültür eski Bakan› Agah Oktay Güner

yapt›. Türk dünyas›n›n temsilcileri, milletvekilleri, ö¤retim görevlileri, Türk Silahl›

Kuvvetleri mensuplar›, sivil toplum kurulufllar› ve gazetecilerin izledi¤i yemekli

toplant›ya Saadet Partisi ad›na Genel Baflkan Yard›mc›s› Recai Kutan ve Temel Kara-

mollao¤lu kat›ld›. Konferasa AKP'li milletvekilleri ve BBP yöneticileri de büyük ilgi

gösterdi. 

Ankara Büyükflehir Belediyesi Mehter Tak›m›'n›n konserinin ard›ndan, Musul

ve Kerkük sorunu hakk›nda vakf›m›z taraf›ndan haz›rlanan sinevizyon gösterisi ilgi

ile izlendi. 

Konferans›n aç›l›fl konuflmas›n› yapan Kültür eski Bakan› Agah Oktay Güner,

Bilim Araflt›rma Vakf›'n›n ‹slam dünyas›n›n mazlum co¤rafyas›n›n temel hak ve öz-

gürlüklerini korumak amac›yla gerçeklefltirdi¤i etkinliklerin öneminin alt›n› çizerek

"Tarihlerini bilmeyenlerin co¤rafyalar›n› baflkalar› sahiplenir. Tarih fluuru ders

kitaplar›na hapsedilmemeli." dedi. Güner konuflmas›nda flunlar› söyledi: "1926'da

‹ngiltere ile savaflmam›z imkans›z oldu¤u için Musul ve Kerkük topraklar›n›

kaybettik. Ancak millet olarak as›l hatam›z 1926'dan sonra bu topraklar› bir daha

hat›rlamamam›z oldu. D›fl politikam›z, flu an ABD ve ‹srail ile ifl birli¤i yapan Ta-

labani ve Barzani'ye verdi¤i deste¤i ne yaz›k ki Irak'taki müslüman Türk varl›-

¤›ndan esirgemifltir. Devlet olarak flu aflamada yapabilece¤iz en büyük görev

Türkmenler'in yanl›z olmad›klar›n› hissettirmemiz olacakt›r."

Bilim Araflt›rma Vakf› Baflkan› Tarkan Yavafl ise konuflmas›nda millet ve devlet

olarak sa¤lam bir durufl sergilemenin önemini anlatt›. Bu duruflun Bat›'y› korkuta-

cak bir durufl olmad›¤›n› aksine dünyaya bar›fl, huzur ve mutluluk getirmeyi amaç-

lad›klar›n› söyledi. Sadece Irak Türkmenleri'nin de içinde bulundu¤u Türk-‹slam

co¤rafyas›n›n de¤il tüm dünyan›n bu bar›fla ihtiyac› oldu¤unu söyleyen Yavafl, ko-

nuflmas›nda flu önemli mesajlar› verdi: "Yedi as›r boyunca tüm dünyaya nizam gö-

türmüfl bir imparatorlu¤un tarihsel mirasç›s› olan modern Türkiye Cumhuriyeti,

yeniden ‹slam Birli¤i'ni oluflturabilir. Bu birli¤e flu an terör sald›r›lar› nedeniyle

toplumsal paranoya yaflayan ‹srail'in de ihtiyac› var. ‹slam co¤rafyas›n›n da¤›n›k

yap›s› nedeniyle muhatap olacak bir siyasi otorite bulamayan ABD, ‹slam ülkele-
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BAV Baflkan› Tarkan Yavafl Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli¤i Teflkilat› 2. Baflkan›,
‹stanbul Milletvekili  Prof. Dr. Nevzat Yalç›ntafl



ri ile ilgili sorunlar›n› silah kullanarak d›flar›dan çözmeye çal›flmaktad›r. Bu aç›-

dan bak›ld›¤›nda ‹slam Birli¤i'ne tüm dünya muhtaçt›r. Bu birli¤i ise, tarihsel so-

rumluluklar› ve co¤rafi konumu ile birlikte düflünüldü¤ünde, sadece Türki-

ye'nin gerçeklefltirebilece¤i ortadad›r."

Kerkük Vakf› Genel Sekreteri Prof. Suphi Saatçi ise Kerkük'te gerçeklefltirilen

katliamlar›n birço¤una gözleri ile flahit oldu¤unu ve annesi ve iki kardeflini kaybet-

ti¤ini söyledi. Türkiye'nin a¤abey görevini üstlenerek Irak'taki Türkmen varl›¤›na

destek vermesi gerekti¤ini belirten Saatçi, ABD'deki Türk lobisinin güçlü olmamas›

nedeniyle Türkmen sorununu ABD'ye ve Bat›'ya anlatamaman›n s›k›nt›s›n› yaflad›k-

lar›n› söyledi. 

AKP ‹stanbul Milletvekili Nevzat Yalç›ntafl ise AKP Hükümeti'nin Türkmen-

ler'in hakl› davas› hakk›nda hangi ad›mlar› atmay› düflündü¤ünü anlatt›. Bölgeyi

çok iyi bildi¤ini ve Türkmenler'in sorunlar›na vak›f oldu¤unu belirten Yalç›ntafl

özetle flunlar› söyledi: "Türkmen soydafllar›m›z›n te-

mel hak ve özgürlükleri koruma alt›na al›nmal›. ‹s-

rail'in bölgede gizli emelleri var. Kürt Devleti proje-

leri bunun bir uzant›s› olarak sahneye konuluyor.

Hedef Kuzey Irak'›n kontrol alt›na al›nmas›. Bu pro-

je içerisinde terör konusunu yeniden gündeme geti-

rebilirler. Ancak ifl iflten geçmifl de¤il. Ak›ll› d›fl po-

litika manevralar› ile Irak Türkmenleri'nin hakl› da-

valar›na destek verilebilir."

Marmara Üniversitesi Devletler ve Denizler

Hukuku Anabilim Dal› Baflkan› Prof. Ferit Hakan

Baykal ise konuflmas›nda Musul ve Kerkük'ün yeni-

den Türkiye topraklar›na kat›lmas›n›n flu aflamada imkans›z oldu¤unu, ancak

KKTC'ye verilen deste¤in bu bölgeye de rahatl›kla verilebilece¤ini söyledi. Baykal

ayr›ca Irak Türkmenleri'nin Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi'ne baflvurmalar› du-

rumunda gaspedilen haklar›na yeniden kavuflabileceklerinin de alt›n› çizdi. 

Irak Türkmenleri'ne destek için Ankara'da bulunan ‹skeçe Müftüsü Mehmet Emin

Aga ise konuflmas›nda Müslümanlar için herfleyde hay›r oldu¤unu belirterek özetle

flunlar› söyledi: "Bizim fler olarak gördü¤ümüz bir fleyde hay›r, hay›r olarak gördü¤ü-

müz bir fley de ise fler olarabilir. Dinimizde olmufl bir olayda hay›r vard›r. O yüzden

geriye de¤il ileri bakmam›z gerekir. Hiç kimsenin flüphesi olmas›n ki baflta Irak

Türkmenleri olmak üzere tüm ‹slam co¤rafyas›n›n sorunlar›na yak›n gelecekte çö-

züm bulunacakt›r. Bu yüzden ümidimizi hiçbir zaman kaybetmemeliyiz."
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Prof. Dr. Ferit Hakan Baykal
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Milli De¤erleri Koruma Vakf› Baflkan›
Altu¤ Berker

DGM eski Baflsavc›s› Say›n Nusret Demiral an› defterini
imzalarken

Konferans öncesinde Ankara Belediyesi Mehter Tak›m› bir konser verdi.

CHP Milletvekili Hüseyin
Gülen

AKP Milletvekili Dr. Turhan
Çömez
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E. General R›za Begin E. General Mehti  Sungur Kerkük Vakf› Genel Sekreteri
Prof. Dr. Suphi Saatçi

"Musul, Kerkük ve Türkmenler ‹çin Gerçek

Çözüm" adl› konferans her görüflten insan› birara-

ya getirdi. Asker, politikac›, ö¤retim görevlisi ve

gazetecilerin büyük ilgi gösterdi¤i konferansta flu

isimler dikkat çekti: Saadet Partisi Genel Baflkan

Yard›mc›s› Recai Kutan, Kültür eski Bakan› Agah

Oktay Güner, Do¤u Türkistan Vakf› Baflkan›

emekli Tu¤general R›za Bekin, Devlet eski Bakan›

Baki Tu¤, BBP Genel Baflkan Yard›mc›s› Ebubekir

Yi¤it, Birleflik Kafkas Konseyi Baflkan› Enver Kap-

lan, Sa¤l›k eski Bakan› Halil fi›vg›n, DGM eski

Baflsavc›s› Nusret Demiral, TBMM ‹nsan Haklar›

Komisyonu Baflkan› Mehmet Elkatm›fl, Türkiye

Yazarlar Birli¤i Baflkan› Nazif Öztürk, Kerkük Vakf› Genel Sekreteri Prof. Suphi Sa-

atçi, Irak Türkmenleri Yard›mlaflma Derne¤i Baflkan› Ekrem Pamukçu, ‹skeçe Müf-

tüsü Mehmet Emin Aga, ANAP eski Milli E¤itim Bakan› Vehbi Dinçerler, DYP Genel

Sekreter Yard›mc›s› Mehmet Göktürk, Milli De¤erleri Koruma Vakf› Baflkan› Altu¤

Berker, Türkiye-K›rg›zistan Derne¤i Baflkan› emekli Albay Süleyman Merdano¤lu,

Ortado¤u Gazetesi Sahibi Zeki Saraço¤lu, MHP Genel ‹dare Kurulu Üyesi Y›lma

Durak, Emekli Tümgeneral Mehdi Sungur, CHP Milletvekili Hüseyin Gülen, Milli

Gazete D›fl Haberler Sorumlusu Hüseyin Alt›nalan. Bu de¤erli isimlerin yan› s›ra

çok say›da yabanc› ülke temsilcisi, uluslararas› haber ajanslar›n›n Ankara temsilcile-

ri, AKP milletvekilleri, eski Bakan ve milletvekilleri, çeflitli üniversitelerden ö¤retim

görevlileri Türkmen halk›n›n davas›na destek vermek için BAV taraf›ndan organize

edilen toplant›da haz›r bulundu. 

Saadet Partisi Genel Baflkan Yard›mc›s›
Say›n Recai Kutan, BAV Baflkan›n›n

elinden plaketini al›rken
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BAV'›n düzenledi¤i "Musul-Kerkük ve Türkmenler için Gerçek Çözüm" Konferans›’nda adet üzere
oldu¤u gibi bir Mehteran Konseri düzenlendi ve 16 Türk Devleti'nin bayra¤› salona as›ld›.
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Türkiye'nin hemen her

partisinin ve her kesiminin

temsilcileri Bilim Araflt›rma

Vakf›'n›n konferans›nda

bulufltu ve Türkiye için tek

ses oldu.



Musul Misak-› Milli S›n›rlar›
ve  Musul

I. Dünya Savafl›'nda Osmanl› ordular› büyük kahramanl›klar ve baflar›lar gös-

termelerine karfl›n, mensup olduklar› ‹ttifak'›n yenilmesi nedeniyle, yenik say›ld›lar.

Alt› yüzy›ld›r dünyan›n en büyük devletlerinden biri olan Devlet-i Ali Osmani-

ye'nin topraklar›, bu büyük savafl›n neticesinde, ‹ngiltere, Fransa, ‹talya ve hatta Yu-

nanistan gibi ülkeler aras›nda paylafl›lmaya baflland›. 

Ancak Türk Milleti bu plana boyun e¤medi. I. Dünya Savafl› sona erip ateflkes

imzaland›¤›nda elindeki topraklar ne ise, bundan geri ad›m atmayaca¤›na yemin et-

ti ve bunu dünyaya duyurdu. Mustafa Kemal Pafla'n›n önderli¤inde kabul ve ilan

edilen Misak-› Milli (Milli Ant), son derece hakl› olarak, ateflkes s›ras›ndaki s›n›rlar›n

korunaca¤›n› ve düflman›n oldu-bittilerinin kabul edilmeyece¤ini hükme ba¤l›yor-

du. 

Sonra da Türk Milleti, Misak-› Milli'de çizilen hudutlar› korumak ve iflgalden

kurtarmak için, yine Mustafa Kemal Pafla'n›n önderli¤inde, Milli Mücadele'yi bafl-

latt›. Do¤u Anadolu'yu iflgal eden Ermeniler, Kaz›m Karabekir Pafla komutas›ndaki

Ordumuz taraf›ndan püskürtüldü. Güneydo¤u Anadolu'ya el uzatan Frans›zlar, ye-

rel halk›n gösterdi¤i kahramanca direniflle durduruldu. Bat› Anadolu'yu iflgal eden

Yunan kuvvetleri ise, önce yerel Kuvay-› Milliye gruplar›, ard›ndan Ankara Hükü-

meti'nin kurdu¤u düzenli ordu taraf›ndan yenilgiye u¤rat›ld›lar. 

Ancak Misak-› Milli s›n›rlar› içinde olmas›na ra¤men kurtar›lamayan, oyun ve

hilelerle Türkiye'den gasp edilen bir vatan topra¤› vard›: Musul Vilayeti. Musul,

Kerkük ve Süleymaniye sancaklar›n› içeren bu Osmanl› vilayeti, Mondros Ateflkesi

yürürlü¤e girdi¤inde (31 Ekim 1918, saat 12:00'de), Osmanl› ordusunun kontrolün-

deydi. Ali ‹hsan Pafla'n›n komutas›ndaki Türk Ordusu, ‹ngiliz ilerleyiflini durdur-

mufl ve Musul'u güvenceye alm›flt›. ‹ngilizler ise anlaflma flartlar›n› hiçe sayarak Mu-

sul'a yürüdüler ve savafl›n yeniden bafllamamas› için geri çekilen Osmanl› ordusun-

dan kenti gasp ettiler. Haks›z bir flekilde elde ettikleri vilayetten bir daha da ç›kma-

d›lar. Kurtulufl Savafl› sonras›nda ise, bölgenin Türkiye'ye de¤il, kendi mandalar› al-

t›ndaki Irak'a verilmesi için diplomatik bask›lar, manevralar ve oyunlar yapt›lar. 

K›sacas› e¤er uluslararas› hukukun gerekleri ve bölge halk›n›n istekleri gözetil-

seydi, bugün "Kuzey Irak" olarak bildi¤imiz Musul, Kerkük ve civar›, bugün Türki-

ye'nin bir parças› olacakt›. Bu, bilinmesi ve asla unutulmamas› gereken bir gerçektir.
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Musul-Kerkük Politikam›z

Bu sorunun cevab›n›n "Kuzey Irak'› yeniden ele geçirmek" olmad›¤›n› hemen

belirtelim. Böyle bir hedef, yani Türkiye'nin askeri güç kullanarak bölgeyi fethetme-

si gibi bir düflünce, hem gerçekçi de¤ildir, hem de sadece telaffuzuyla bile bölgede

yeni gerilimler do¤uracak "sak›ncal›" bir projedir. Baflta ABD olmak üzere uluslara-

ras› toplulu¤un böylesine bir giriflime engel olaca¤›, dahas› Kuzey Irak'taki halk›n

önemli bir bölümünün buna karfl› koyaca¤› aç›kt›r. Zaten Türkiye'nin böylesine sa-

vaflç› bir politikas› yoktur ve hiç olmam›flt›r. Büyük Önder Atatürk'ün "Yurtta Sulh,

Cihanda Sulh" ilkesine sonuna kadar ba¤l› olan devlet erkan›m›z, baflta Türk Silahl›

Kuvvetleri'nin Komuta Kademesi olmak üzere, Türkiye'nin Kuzey Irak'a yönelik bir

iflgal hedefinin ve niyetinin hiç bir zaman var olmad›¤›n› defalarca ifade etmifllerdir.

Dolay›s›yla Türkiye'nin Irak'a -ve di¤er Osmanl› bakiyesi ülke ve bölgelere- yö-

nelik politikas›, bar›flç› ve dostane bir yaklafl›mla yak›n kültürel ve ticari iliflkiler

kurmak, siyasi olarak da ortak politikalar gelifltirip uygulamak temelinde olmal›d›r.

Kuzey Irak ise bu aç›dan birinci derecede öncelik sahibidir. 

Türkiye'ye hasmane duygular besleyen bir Kuzey Irak tablosunun ortaya ç›k-

mas›, bu nedenlerle, son derece sak›ncal› olur. Aksine, Türkiye'ye dost bir Kuzey

Irak'›n oluflmas› ise, ülkemizin en önemli meselelerinden biri olan "Güneydo¤u So-

runu"nun çözümünde çok önemli bir katk› sa¤lar.

Dolay›s›yla, bizce, Türkiye'nin "Musul-Kerkük Politikas›"n›n temelinde, bu

bölgeyle zaten var olan kültürel ve ticari ba¤lar›n güçlendirilmesi, bölgede istik-

rars›zl›k ve kargaflan›n önlenmesi,  bölge insanlar›n›n kalplerinin ve zihinlerinin

kazan›lmas›, k›sacas› Türkiye'ye dost bir "Kuzey Irak tablosu" infla edilmesi he-

defi yer almal›d›r. 

Bu tezi mümkün k›lan en önemli etken, bugün "Kuzey Irak" olarak bildi¤imiz

co¤rafyada yaflayan üç önemli etnik grubun da Türkiye ile yak›n tarihsel, dini ve

kültürel ba¤lar›n›n olufludur. Bu üç grup, s›ras›yla, Kuzey Irak'l› Kürtler, Türkmen-

ler ve Sünni Araplar'd›r. 

Kürtler, as›rlard›r Türklerle birlikte ortak bir yaflam kurmufl, ortak bir geçmifli

paylaflm›fl bir halkt›r. Özellikle Osmanl› döneminde Türkler ve Kürtler aras›ndaki

birliktelik perçinlenmifltir. Osmanl›'n›n çöküflü s›ras›nda Arnavut ve Araplar aras›n-

daki di¤er baz› Müslüman grup ve afliretlerin aksine, Kürtler Osmanl›'ya sadakat

göstermeye devam etmifller, ‹ngilizler'in k›flk›rtmalar›na karfl› Türk Ordusu'nun ya-

n›nda yer alm›fllard›r. Kuzey Irakl› Kürtlerin akrabalar›, bugün hala s›n›r›n kuzeyin-
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de, Türkiye'de yaflamaktad›r. Kürtleri Türkiye ve Türk Milleti aleyhinde k›flk›rtmak

için on y›llard›r sürdürülen çeflitli propagandalara ra¤men, tarihsel olarak Türklerle

kardefl bir millet olan Kürtlerin Türkiye taraf›ndan kazan›lmalar› mümkündür. Bu-

nun detaylar›n› kitapta inceleyece¤iz. 

Kuzey Irak'taki ikinci önemli etnik unsur ise, nüfuslar› 2 milyona yak›n olmas›-

na ra¤men uluslararas› toplulu¤un ve kamuoyunun hemen hiç ilgi göstermedi¤i

Türkmenler'dir. Türk dilini konuflan, etnik olarak Türk olan ve Türkiye'den 80 y›l

önce kopmufl olmalar›na ra¤men hala ona anavatan gözüyle bakan Türkmenler, hiç

kuflkusuz Türkiye'nin bölgedeki en önemli stratejik orta¤›d›r. Nitekim özelikle son

dönemde Türkmenler ile Türkiye aras›ndaki dayan›flma ve ifl birli¤i önemli bir art›fl

göstermifltir. Türkmenler'in yeni kurulacak Irak yönetiminde daha etkin hale gelme-

leri, Ba¤dat'taki önemli pozisyonlarda söz sahibi olmalar›, özellikle de kendi bölge-

lerinde yerel yönetime hakim olmalar›, Türkiye taraf›ndan mutlaka desteklenmesi

gereken son derece önemli ve hakl› taleplerdir. 

Bölgede bulunan üçüncü etnik unsur ise Sünni Araplar'd›r. Türk Milleti ile ayn›

dini anlay›fla sahip olan bu insanlar›n›n ço¤unun akrabalar›n›n ülkemizde yaflad›¤›-

n›n hep ak›lda tutulmas› gerekir. Irak'ta on y›llard›r süren Sünni Arap iktidar›n›n

ABD'nin ikinci Irak savafl› ile birlikte tarihe kar›flt›¤› ve Irak'›n gelece¤inin büyük

olas›l›kla ülkenin ço¤unlu¤unu oluflturan fiii Araplar taraf›ndan belirlenece¤i gözö-

nünde bulundurulursa, Kuzey Irak'taki Sünni Araplar›n da kendilerini kucaklaya-

cak bir Türkiye'ye s›cak bakacaklar› sonucuna varmak güç olmaz. 

Bu üç farkl› etnik yap›n›n varl›¤›, Türkiye'nin bölgeye genifl bir perspektiften

bakmas›n› gerektirmektedir.

Türkiye'nin, bölgede kültürel, ekonomik ve siyasi bir etki elde edebilmesi,

bölgenin kalk›nmas›nda rol oynamas› ve gelece¤inde söz sahibi olmas› için, sa-

dece Türkmenler'i de¤il, tüm bölge halklar›n›n deste¤ini kazanmas› gerekmekte-

dir. "Kürtlere karfl› Türkmenler" fleklinde bir denklem ortaya koymak, bölgedeki ge-

rilimi art›rmak ve Türkmenler'i tehlikeye atmaktan baflka bir sonuç vermez.

(Türkmenler'i koruman›n yolu, onlar ile Kürtlerin aras›n› bulmak, bir k›s›m Kürtle-

rin etnik radikalizmini sakinlefltirmekten geçmektedir.) Türkiye, Osmanl›'dan miras

kalan Kuzey Irak'a, "Osmanl› vizyonu"yla, yani farkl› etnik kimlikleri kucakla-

yan, onlar› ortak bir din kardeflli¤i duygusu içinde kaynaflt›ran ve modern, de-

mokratik, özgür, ça¤dafl bir ülke hedefinde birlefltiren bir söylem ve politikayla

yaklaflmal›d›r. 
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Peki Bu Tarihsel Gerçek Bugün ‹çin Ne ‹fade Etmektedir?

Türkmenler, Irak'a gerilim ve istikrars›zl›k de¤il, aksine bar›fl, huzur, kardefllik

getirmek için çal›flmaktad›rlar. Türkmenler'in amac›; Irak'›n parçalanmas›, etnik te-

melde bölünmesi de¤il, aksine Irak'›n toprak bütünlü¤ünün korunmas›, farkl› etnik

ve dini gruplar aras›nda adalet ve hoflgörü temelinde bir iflbiril¤i kurulmas›d›r. On-

lar Türkiye'den bu hakl› mücadelelerinde destek beklemektedirler. Türkmenler'in

vizyonu, kendileri taraf›ndan flöyle ifade edilmektedir:

Türkmenler'in gözü tek hedefe kilitlidir: Türkmenler'in varl›¤› ve haklar› anaya-

sa teminat›na kavuflturulsun, toprak bütünlü¤ü korunan Irak'ta hukukun üstünlü-

¤üne ve insan haklar›na sayg›l›, demokratik bir cumhuriyet kurulsun, etnik ayr›m

yap›lmaks›z›n bütün Irak halk›na eflit haklar tan›ns›n, Arap ve Kürtlerin Türkmen-

ler'i asimile eylemlerine bir daha imkan vermeyecek yeni düzenlemeler yap›ls›n,

kaybedilmifl bilumum hak ve hürriyetleri iade edilsin ve nihayet bütün bu düzenle-

meler Türkiye'nin de teminatç› (garantör) devlet olarak imzalayaca¤› bir anlaflma ile

Birleflmifl Milletler'in kontrol ve takibine emanet edilsin, ayr›ca Irak ile Türkiye ve

di¤er komflu devletler aras›nda ikili üçlü teminat anlaflmalar› da aktedilsin ki tekrar

kötüye dönüfl mümkün olmas›n. 

Türkiye'nin bu mücadeleye destek vermesi ise, kendisiyle ayn› soydan gelen,

ayn› inanc› paylaflan ve ayn› dili konuflan mazlum bir halk›n hakk›n› korumak anla-

m›na gelmektedir. 

Türkmenler'in hakl› mücadelesini desteklemek, onlar› korumak, bunun için

Türkmenler ile Kürtler ve Araplar aras›nda diyalog ve ifl birli¤ini teflvik etmek, buna

öncü olmak, Türkiye için çok önemli bir sorumluluktur. Türkiye sahip oldu¤u

geleneksel bar›flç› d›fl politikay› ve tarihin kendisine yükledi¤i "Osmanl› viz-

yonu"nu birlefltirerek bölgeyi kucaklamak, bölge halk›n›n tümünü kazanmak, onlar›

ortak de¤erler üzerinde birlefltirecek ve Türkiye'ye sempatiyle bakmalar›n› sa¤-

layacak bir "kültür politikas›" ve ekonomik entegrasyon bafllatmak durumundad›r. 

B‹L‹M ARAfiTIRMA VAKFI

55



B‹L‹M ARAfiTIRMA VAKFI

56

Bilim Araflt›rma Vakf›'n›n yay›nlad›¤›, Musul-Kerkük ve
Türkmenler sorununun tarihini ele alan bu kitapta,
gelece¤e yönelik çözüm önerileri de sunulmaktad›r. 



TAR‹H‹N TÜRK‹YE'YE YÜKLED‹⁄‹ M‹SYON

Sultan Alpaslan'›n Malazgirt'teki zaferinin ard›ndan, Anadolu'da Müslüman

Türk halk›n›n egemenli¤i bafllam›fl ve manevi yönden yap›lan fetihle de bu ege-

menlik sa¤lamlaflt›r›lm›flt›r. Anado-

lu'nun kap›lar›n› Müslümanlara açan

Sultan Alpaslan'dan itibaren Türk yö-

neticilerin ve yanlar›ndaki kadrolar›n

en temel özellikleri geleneklerine, kül-

tür ve ahlak yap›lar›na olan sadakatle-

riydi. Aylarca at s›rt›nda ordular›n›n

bafl›nda savaflan komutanlar, Müslü-

man Türk'ün bayra¤›n› yüceltmek

u¤runa aylar boyu sefer üstüne sefer

düzenleyen flanl› Türk Ordusu, Orta

Asya'daki yurtlar›n› b›rakarak Ana-

dolu'ya koflan manevi önderler hep

bu ba¤l›l›¤›n en büyük temsilcileri

olmufllard›r.

Müslüman Türk Milleti, Sel-

çuklu ve Osmanl› devletleriyle

dünya medeniyetinin seçkin örneklerini

meydana getirmifltir. Bu ça¤lar, Müslüman Türk'ün bilimde, sanatta, mimaride,

kültürde büyük geliflmeler gösterdi¤i, ayr›ca iman, cesaret, sab›r, mertlik gibi özel-

liklerini de yönettikleri topraklar üzerinde en hoflgörülü biçimde yaflatt›¤› dönem-

lerdir. 

Bunun alt›nda yatan çok önemli bir neden de, Müslüman Türkler'in hiçbir za-

man bask›c›, zorba, zalim ve ›rkç› bir özellik tafl›mamalar›d›r. Osmanl› çat›s› alt›n-

da yaflayan yüzlerce topluluktan hiçbiri hiçbir zaman, dini, dili, ›rk› yüzünden

bask› görmemifl ve ‹mparatorluk dönemi boyunca, yüzlerce ayr› etnik gruptan in-

san, yüzy›llarca birlikte bar›fl içinde yaflaman›n örneklerini vermifltir. 

Türkler'in ‹slam dünyas›na getirdikleri dinamizm, bugün herkes taraf›ndan

kabul edilen bir gerçektir. Hiçbir tarihçinin, tarihe alt›n harflerle geçmifl bu baflar›-
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lar› inkar etmesi mümkün de¤ildir. Do¤al olarak, bugün birçok Türk genci Alpas-

lanlar›, Osman Gazileri, Sultan Fatihleri kendilerine örnek almaktad›r. Müslüman

Türk için her biri gurur vesilesi olan bu flahsiyetlerin milletimiz taraf›ndan örnek

al›nmas› son derece sevindiricidir. 

As›rlard›r Müslüman aleminin önderli¤ini yapm›fl olan Türk Milleti, bugün

de güçlü yap›s›yla, gericilikten ve afl›r›l›ktan uzak kat›ks›z din anlay›fl›yla bu göre-

vi üstlenebilecek en uygun yap›ya sahiptir. Müslüman Türk Milleti dünyaya örnek

olmak için gereken bütün meziyetleri ve vas›flar› bünyesinde lay›k›yla bar›nd›r-

maktad›r.

Süper devletler kurmak Müslüman Türk'ün mesle¤idir. Tarih bunun en büyük

flahididir. Bugün Özbe¤inden Azerisine, Türkmeninden K›rg›z›na bütün Müslü-

man Türk halklar› adeta nefeslerini tutmufl bir biçimde Türkiye'nin birlik konu-

sunda ataca¤› ad›mlar› beklemektedirler. Çünkü bu, bütün dünya milletleri için
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bir ümit ›fl›¤›d›r. Zira, bugün yeryüzünde eksikli¤i hissedilen adaletin, bar›fl›n ve

kardeflli¤in sa¤lanmas› Müslüman Türk'ün rahatl›kla baflarabilece¤i bir ifltir.

Tarihte oldu¤u gibi günümüzde de, gerçek manas›yla bar›fl ve adaletin garan-

törlü¤ünü Müslüman Türkler'in üstlenece¤inin yüzlerce iflareti belirmifltir. Türk

Milleti'nin ‹slam ahlak›yla birlefltirdi¤i iman, cesaret, azim, sab›r, irade gibi üstün

nitelikleri dünya milletlerine örnek olacakt›r. Müslüman halklar›n bütünleflmesiy-

le, ekonomik, siyasi ve stratejik aç›lardan meydana gelecek büyük güç, düflmanca

tutum tak›nanlara, zalimlere, hak hukuk tan›mayanlara ise her zaman oldu¤u gibi

göz açt›rmayacakt›r.

Allah'›n, Müslüman Türk Milleti'ne bahfletti¤i bu flerefin idraki içinde olmak

ve bunun gerektirdi¤i sorumluluklar› eksiksiz yerine getirmek hepimizin görevi-

dir. Milli kimli¤imiz dünyan›n yöneticileri olacak ulviyettedir. 
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MÜSLÜMANLAR, HIR‹ST‹YANLAR ve 

MUSEV‹LER ‹STANBUL'DA BULUfiTU

Vakf›m›z taraf›ndan organize edilen "Dinler Terörü Lanetler" bafll›kl› konfe-

ransta dünyan›n çeflitli ülkelerinden gelen Müslüman, Hristiyan ve Museviler, dün-

ya bar› fl› için tüm dinlerin iflbirli¤i içerisinde olmas› gerekti¤ini vurgulad›lar.

23 Haziran Pazartesi günü ‹stanbul Sepetçiler Kasr›’nda gerçeklefltirilen konfe-

ransta BAV taraf›ndan haz›rlanan sinevizyon gösterisi ilgi ile izlendi.  

Konferans›n aç›l›fl konuflmas›n› yapan BAV Baflkan› Tarkan Yavafl tüm dünya-

ya bar›fl, hoflgörü ve medeniyet götüren Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun tarihsel miras-

ç›s› olan Türkiye’nin dünya bar›fl›n› yeniden oluflturabilecek potansiyele sahip oldu-

¤unu söyledi.  Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun tüm ›rk, din ve mezhepten insan› eflit

muameleye tabi tuttu¤unu söyleyen Tarkan Yavafl, dünyan›n yeni bir Osmanl› ‹m-

paratorlu¤u’na muhtaç oldu¤u gerçe¤ine vurgu yapt›.

Yavafl, tüm inanan insanlar›n materyalist felsefe ve dinsizli¤e karfl› mücadele

etmesi gerekti¤inin alt›n› çizdi¤i konuflmas›nda, tüm kötülüklerin yeryüzünden yo-

kedilmesi için insanlar›n Allah’a karfl› sorumlu oldu¤unun hat›rlat›lmas› gerekti¤ini

söyledi. Terörün bireysel oldu¤unu ve hiçbir semavi dinde terörün yerinin olmad›-

¤›n› söyleyen Yavafl, 21. yüzy›l›n tüm dünya için bar›fl yüzy›l› olmas› temennisinde

bulundu.  

Milli De¤erleri Koruma Vakf› Baflkan› Altu¤ Berker ise konuflmas›nda semavi

dinlerin ortak yönlerini ön plana ç›kararak baflta materyalist felsefe ve Darwinizm

olmak üzere tüm sapk›n ak›mlarla mücadele edilmesi gerekti¤inin alt›n› çizdi.  

AKP milletvekili Nevzat Yalç›ntafl ise dünya bar›fl› için tüm dinlerin ortak bir

kararl›l›k içerisinde hareket etmesinin önemini vurgulad›¤› konuflmas›nda Osmanl›

‹mparatorlu¤u’nun  az›nl›klara hoflgörüsünden örnekler verdi. 

Konferansta k›sa bir konuflma yapan Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakülte-

si’nden Prof. Dr. Hayrani Altuntafl, ‹slam dininin bar›fl dini oldu¤unu Kuran ayetle-

ri ›fl›¤›nda anlatt›. Haks›z yere insan öldürmenin tüm insanl›¤› öldürmek gibi oldu-

¤unu belirten Altuntafl "‹nsan hayat›n›n gayesi iyiliktir, din ve ›rk ayr›m› yapmadan tüm

insanl›¤›n iyili¤i için çal›fl›lmas› müslümanlar için bir sorumluluktur" dedi. 

Müslümanlar›n tarih boyunca teröre ve terörizme karfl› oldu¤unu söyleyen

Rusya Federasyonu Müftüsü Ravil Gaynutdin ise terörün en fazla çilesini çeken
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insan toplulu¤unun müslümanlar oldu¤unu söyledi. Tarih boyunca din ad›na katli-

amlar›n gerçeklefltirildi¤inin bir gerçek oldu¤unu belirten Gaynutdin, tüm dinlerin

teröre karfl› ortak hareket etmesi gerekti¤ini belirtti.   

Konferansta bir konuflma yapan California Baflhahaml›¤›’ndan David Seiden-

berg, Tevrat bölümlerinden örnekler sunarak bar›fl ve kardefllik mesajlar› verdi. Fi-

listinlilerin temel hak ve özgürlüklerini savunmas› ile tan›nan Seidenberg, Tevrat’›n

özünde zulme ve savafla karfl› oldu¤unu söyledi. Tarih boyunca dinlerin suistimal

edildi¤ini söyleyen Seidenberg, fleytani güçlerin kutsall›kla kar›flt›r›ld›¤›n› ve dinle-

re bu flekilde fitnelerin sokuldu¤unu söyledi. Bunun en bilinen örne¤inin ise Orta-

ça¤’daki Engizisyon Mahkemeleri  oldu¤unu belirtti.  

Konferansa ‹srail’den kat›lan Jarusalem Haham› Joshua Engelman terörün ta-

rihsel kaynaklar›n› anlatt›¤› konuflmas›nda "terörü ortadan kald›rmak için ilk önce

Allah’›n kutsal kitaplarda insanl›¤a ne anlatt›¤›n› çok iyi kavramam›z gerekir" dedi.  Engel-
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man konuflmas›nda bu tür etkinliklerin ön

yarg›lar› k›raca¤›n› ve bar›fl›n önündeki engel-

leri kald›raca¤›n› söyleyerek etkinli¤i düzen-

leyen BAV yöneticilerine teflekkür etti. 

Rusya Federasyonu Hahambafl›l›-

¤›’ndan Alexander Lakshin ise, insanlar ara-

s›ndaki farkl›l›¤a hoflgörü ile bakman›n Tev-

rat’›n temeli oldu¤unu söyledi. Hahambafl›

Lakshin, bu gerçe¤i gözard› eden baz› radi-

kallerin kesinlikle gerçek musevi olmad›klar›-

n› söyledi.

Rusya Ortadoks Kilisesi Baflrahibi Igor

Vyzhanov ise, din ad›na terör eylemlerine gi-

riflenlerin asl›nda kendi dinlerine zarar ver-

dikleri tesbitini dile getirdi ve yeryüzündeki

kötülüklerle mücadele etmenin, tüm inanan-

lar için sorumluluk oldu¤unu hat›rlatt›.  

Bulgar Kiliseler Birli¤i’nden Nikola Pet-

kov üç din aras›nda bu tür iflbirli¤i çal›flmala-

r›n›n oldu¤unu görmekten büyük mutluluk

duydu¤unu, bu tür etkinliklerin dinlerin bar›-

fl›na büyük katk›da bulunaca¤›n› söyledi. 

Vatikan Fahri Elçisi Marovitch, Türk

Presbiteryen Kilisesi’nden Turgay Üçal ve

di¤er az›nl›k cemaat mensuplar› yapt›klar› k›-

sa konuflmalarda bu tür bir konferans›n dü-

zenlenmesinden duyduklar› memnuniyeti di-

le getirdiler.  

Konferans›n kapan›fl konuflmas›n› yapan

Kültür Eski Bakan› Agah Oktay Güner, Bilim

Araflt›rma Vakf›’n›n genç ve dinamik yönetici-

lerine böyle yararl› faaliyetlerde bulunduklar›

için teflekkür etti. 
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Rusya Federasyonu Müftüsü 
Ravil Gaynutdin

Rusya Hahambafl›l›¤›’ndan 
Alexander Lakshin
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Telaviv Haham› Yehoshua Engelman Rusya Katolik Kilisesi’nden Adjey Stetskevic
Tarkan Yavafl’tan plaketini al›rken.
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Türkiye’den ve dünyadan 3 semavi

din ve bu dinlerin mezheplerinden tem-

silcilerin kat›ld›¤› konferansa ifltirak

eden isimlerden baz›lar›: Rusya Katolik

Kilisesi’nden Adjey Steskevish,  Rus-

ya Hahambafl›l›¤›’ndan Alexander

Lakshin, Kitab-› Mukaddes fiirke-

ti’nden Behnan Konutgan, California

Baflhahaml›¤›’ndan David Seidenberg,

Vatikan Fahri Elçisi Georges Maro-

vich, Rusya Ortodoks Kilisesi’nden

Igor Vyzhanov, ‹ngiliz Angilikan Kili-

sesi Temsilcisi Mark Jenkham, Telaviv

Haham› Yehoshua Engelman, Bulgar

Ortodoks Kilisesi’nden Nikola Petkov,

K›ldani Katolik Kilisesi’nden Paul Ka-

ratafl, Rusya Federasyonu Müftüsü Ra-

vil Gaynutdin, Alman Evanjelik Kili-

Rusya Ortodoks Kilisesi’nden 
Igor VyzhanovRusya Katolik Kilisesi’nden

Adjey Stetskevich

Fener Rum Patri¤i I. Bartholomeos'un
vekili Meletius Sakoulidis.

ch BAV Baflkan›



sesi ad›na Sabine Falsal, Ermeni Kilisesi Patrik Vekili Sahak Masalyan, Süryani

Kadim Kilisesi Metropoliti Samuel Akdemir, Türk Presbiteryen Kilisesi ad›na

Turgay Üçal, Gazeteciler ve Yazarlar Vakf› Baflkan Yard›mc›s› Cemal Uflflak, A.Ü

‹lahiyat Fakültesi’nden Prof.Dr. Hayrani Alt›ntafl, AKP Milletvekili Nevzat Yalç›n-

tafl...

Konferansa ABD Bar›fl Enstitüsü'nden Ortado¤u uzman› Daniel Pipes, Vatikan

Do¤u Kiliseleri Konseyi Baflkan› Kardinal Ignas Musa Davut, ABD H›ristiyan-Müs-

lüman Diyalo¤u Merkezi Baflkan› Jerald Whitehouse, Kudüs Latin Patri¤i Miflel,

New York’tan Kardinal Edward Egan, Filistin’in Ankara Büyükelçisi Fuat Yasin, ‹s-

rail’in Ankara Büyükelçisi David Sultan, Saadet Partisi Genel Baflkan Yard›mc›s› Re-

cai Kutan, ANAP Genel Baflkan› Ali Talip Özdemir, Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’ndan

Sorumlu Devlet Bakan› Mehmet Ayd›n, Devlet Bakan› Ali Babacan, Diyanet ‹flle-

ri Baflkan› Ali Bardako¤lu, Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, AKP Milletvekilleri

Nusret Bayraktar, Mehmet Elkatm›fl ve konferansa kat›lamayan dünyan›n çeflitli

ülkelerindeki semavi dinlerin temsilcileri kutlama telgraf› gönderdiler. 
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Bilim Araflt›rma Vakf› ad›na
sunumu gerçeklefltiren sosyolog
Fatih Kocaman



Soldan sa¤a (California Hahambafl›l›¤› ad›na David Seidenberg, Türk Prespiteryen Kilisesi Pastörü ‹lhan
Keskinöz, Rusya Federasyonu Katolik Kilisesi ad›na Adjey Stetskevich, Rusya Federasyonu Müftüsü
Ravil Gaynuddin, Bilim Araflt›rma Vakf› Baflkan› Tarkan Yavafl, Rusya Federasyonu Hahambafl›l›¤›’ndan
Alexander Lakshin, Rusya Ortodoks Kilisesi ad›na ‹gor Vyzhanov, Türk Presbiteryen Kilisesi Baflpastörü
Turgay Üçal, Fener Rum Patri¤i Vekili  Meletius Sakoulidis.

KONFERANS BÜLTEN‹

Bilim Araflt›rma Vakf›'n›n 23 Haziran 2003 tarihinde ‹stanbul'da düzenledi¤i "Din-

ler Terörü Lanetler" isimli uluslararas› konferans, son derece önemli bir konuyu ele al-

maktad›r. Konferansa Türkiye'den ve dünyan›n çeflitli ülkelerinden önde gelen pek çok

Müslüman, H›ristiyan ve Musevi davet edilmifl, her üç ‹lahi dinin temsilcileri ve men-

suplar› bu önemli konuda görüfl bildirmeye ve ortak bir mesaj vermeye ça¤r›lm›fllard›r.

BAV, "din ad›na terör" kavram›n›n çarp›kl›¤›n› vurgulayarak, hem dünyam›z› tehdit

eden radikal ve çat›flmac› düflünceye etkin bir cevap vermeyi, hem de Musevilik, H›ris-

tiyanl›k ve ‹slam'›n ortak ahlaki de¤erlerini vurgulayarak bu üç ‹lahi dinin mensuplar›

aras›ndaki anlay›fl, hoflgörü, diyalog ve iflbirli¤ine katk›da bulunmay› hedeflemektedir.

Bu önemli konferans›n, her üç ‹lahi dinin mensuplar› aras›ndaki iflbirli¤i ve anlay›flta

önemli bir ad›m olaca¤› inanc›nday›z. 
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Materyalizme Karfl› Ortak Tav›r
Bilim Araflt›rma Vakf›, dünyadaki ve ülkemizdeki pek çok sorunun kökeninde,

yanl›fl dünya görüfllerinin ve ahlak anlay›fllar›n›n yatt›¤› inanc›yla hareket etmektedir.

Siyasi çat›flmalar›n, savafllar›n, toplum içindeki haks›zl›klar›n, gerçekte insanlar›n ahlak

anlay›fl›yla çok yak›ndan ilgisi vard›r. Söz konusu sorunlar›n hangi ahlak anlay›fl›n›n so-

nuçlar› oldu¤una bakt›¤›m›zda ise, materyalist felsefe ile yüzyüze geliriz.

Bu felsefeler, insan›n bu dünya üzerindeki yaflam›n›n tamamen rastlant›lar›n ürünü

oldu¤unu varsayar. ‹nsan›n hayvanlardan evrimleflmifl bir canl› türü oldu¤unu, ve sa-

dece çat›flma yoluyla ilerledi¤ini ileri sürer. Bu anlay›fl› kabul eden bir insan›n, bencil ol-

mas› kaç›n›lmazd›r. Hayat›, ç›kar mücadelelerinin ac›mas›zca yürütüldü¤ü bir arena

olarak görür, fedakarl›k, merhamet, dürüstlük gibi erdemleri gereksiz bulur. Darwin'in

evrim teorisi yoluyla bilimsellik iddias›nda bulunan bu yanl›fl dünya görüflü, yanl›fl ol-

mas›na ra¤men ça¤›m›zda büyük bir etkiye sahiptir. Gerek komünizm veya faflizm gibi

totaliter ideolojilerde, gerekse modern toplumlar› saran ahlaki dejenerasyonda, mater-

yalizmin y›k›c› etkilerini görmek mümkündür.

Materyalizm, insanlar› sadece maddi de¤erlere yöneltti¤i, onlar› manevi kavram-

lardan kopard›¤› için, milli duygular› da yok eder ve dolay›s›yla milletlerin bekas› için

önemli bir tehdittir.

‹flte bu nedenle Bilim Araflt›rma Vakf›, y›llardan beridir materyalist felsefenin ve

onun fikri dayana¤› olan Darwin'in evrim teorisinin yanl›fll›¤›n› gerek milletimize ge-

rekse tüm dünyaya aktarmak için son derece kapsaml› bir kültürel hizmet yürütmekte-

dir. BAV bu amaçla yurt çap›nda ve yurtd›fl›nda 500'e yak›n konferans düzenlemifl, tüm

bunlar büyük bir ilgi ve destekle karfl›lanm›flt›r.

Materyalizme yönelik bu fikri mücadelede ortaya ç›kan önemli gerçeklerden biri

ise, materyalist felsefeye karfl›, her üç ‹lahi dinin inananlar›n›n birlikte ve ayn› safta ol-

duklar›d›r. Yahudiler, H›ristiyanlar ve Müslümanlar, bizleri Allah'›n yaratt›¤›na ve

O'nun gösterdi¤i do¤rulara göre yaflamam›z gerekti¤ine inanmaktad›rlar ki, bunlar çok

önemli ortak de¤erlerdir. BAV, her üç ‹lahi dinin mensuplar›n›n bu ortak de¤erler üze-

rinde birlikte hareket etmeleri gerekti¤i inanc›ndad›r.

Sadece materyalizme karfl› de¤il, dünya üzerindeki ›rkç›l›k, faflizm gibi zararl› ide-

olojilerin fikren yenilgiye u¤rat›lmas›nda veya  fakirlik, sosyal adaletsizlik gibi mesele-

lerin çözümünde de ‹lahi dinlerin mensuplar›n›n iflbirli¤i yapmalar› son derece gerekli-

dir.

Osmanl›'n›n Hoflgörüsü Dünyaya ‹yi Bir Örnektir
Bu konuda BAV'a ilham ve perspektif veren çok önemli bir unsur da, vak›f cami-

am›z›n dünya görüflünde çok temel bir yer tutan Osmanl› vizyonudur. Mirasç›s› oldu-
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¤umuz büyük Osmanl› ‹mparatorlu¤u, dünyan›n hoflgörüsüzlük ve dini bask›yla dolu

oldu¤u bir dönemde, H›ristiyan ve Musevi cemaatlerine gösterdi¤i büyük toleransla ta-

rihe geçmifltir. ‹spanya'dan haks›z yere sürülerek ma¤dur edilen Musevilerin, Osmanl›

Sultan› II. Bayezid taraf›ndan kabul edilmesi ve kendilerine büyük ihtimam gösterilme-

si, her zaman ak›lda tutulmas› gereken çok önemli bir tarihsel derstir. 

Osmanl› tebas› içindeki H›ristiyan ve Museviler de, Devlet-i Ali'nin kendilerine

gösterdi¤i tolerans› her zaman minnetle anm›fllard›r. Osmanl›'ya büyük katk›larda bu-

lunduklar› ise tarihin reddedilemez bir gerçe¤idir. Saray'da görev alan ya da Osmanl›

toplumunun önemli pozisyonlar›na gelen Musevi ve H›ristiyanlar, bu büyük dünya im-

paratorlu¤unun geliflmesine ve güçlenmesine önemli katk›lar sa¤lam›fllard›r. 

BAV, Osmanl›'n›n her üç ‹lahi dinin mensuplar›n› bar›fl ve hoflgörü ortam› içinde

yaflatabilmifl olmas›n›n, günümüz dünyas›n›n sorunlar›na önemli bir ›fl›k tuttu¤u görü-

flündedir. Örne¤in 20. yüzy›l›n bafllar›ndan bu yana daimi bir çat›flma ve kaos içinde

kalm›fl olan Ortado¤u'da, Osmanl› yönetimi boyunca as›rlar süren bir bar›fl ve huzur or-

tam› kurulmufltu. Osmanl› egemenli¤indeki Kudüs'te, Yahudiler sinagoglar›nda, H›ris-

tiyanlar kiliselerinde, Müslümanlar da camilerinde Allah'a ibadet ediyor, üç din bar›fl

içinde bir arada bulunuyordu. Bugün Ortado¤u'da akan kanlar›n durmas› ve bölgede

Osmanl› dönemindeki bar›fl ve kardefllik tablosunun yeniden oluflmas›, Osmanl› vizyo-

nunun yeniden özümsenmesiyle mümkün olaca¤› kanaatindeyiz.
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Dinler Aras› ‹flbirli¤i ve Hoflgörü
Buraya kadar aç›klanan yaklafl›m içinde, Bilim Araflt›rma Vakf›, dinler aras› diyalog

ve iflbirli¤i konusunda büyük bir kültürel hizmet kampanyas› bafllatm›flt›r ve bunu da

sürdürmeye kararl›d›r: 

- BAV camias›, Musevi ve H›ristiyanlarla, her üç ‹lahi dinin mensuplar›n›n inand›¤›

ortak gerçekler ve de¤erler do¤rultusunda her türlü kültürel iflbirli¤ine haz›rd›r. Özel-

likle Allah'›n varl›¤›n›, ateist felsefelerin yanl›fll›¤›n›, din ahlak›n›n güzelli¤ini anlatan

kültürel çal›flmalarda, bunlar› H›ristiyan ve Musevilerin de hizmetine sunmak için ge-

rekli her türlü düzenlemeyi yapmak iste¤indedir. 

- BAV, ülkemizdeki Musevi ve H›ristiyan vatandafllar›m›z›n haklar›n›n önde gelen

savunucusudur ve öyle olacakt›r. BAV camias›, Musevi ve H›ristiyan vatandafllar›m›z›n

güvenlik ve huzur içinde yaflamalar›, dinlerini diledikleri gibi uygulamalar› ve temsil

edebilmeleri için onlara her türlü entellektüel ve sosyal deste¤i vermeye haz›rd›r. 

- BAV, ülkemizdeki veya dünyan›n herhangi bir ülkesindeki Musevi ve H›ristiyan

cemaatlerini taciz etmeye yönelik söylem ve hareketlerin tümüne karfl›d›r. Musevilere

yönelik barbarca bir nefret ideolojisi olan Anti-Semitizme yani Yahudi düflmanl›¤›na

fliddetle karfl›d›r. Ayn› flekilde sadece inançlar›n› yaflad›klar› için "Haçl›l›k" veya "mis-

yonerlik" gibi hayali suçlamalara hedef olan samimi H›ristiyanlar›n haklar›n›n

savunucusudur.

Sonuç
Bilim Araflt›rma Vakf›, her üç ‹lahi dinin mensuplar›n›n karfl›l›kl› hoflgörü ve an-

lay›fl›n›n geliflmesi ve temel de¤erler üzerinde iflbirli¤i yapmalar›n›n, 21. yüzy›lda dün-

yay› de¤ifltirebilecek çok önemli bir ad›m oldu¤u inanc›ndad›r. Geçti¤imiz iki yüzy›l, in-

sanl›¤›n materyalist felsefe taraf›ndan aldat›lmas›n›n ac› meyveleri ile doludur. Dünya

Savafllar›'nda, soyk›r›mlarda, etnik çat›flmalarda, komünist veya faflist totalitarizmlerde,

ahlaki dejenerasyon ve çürümede, bu felsefenin izlerini görmek mümkündür. Oysaki

bilim ve düflünce alan›ndaki geliflmeler, materyalizmi ve onun türevlerini çürütmekte,

insanl›¤a bu dünyada tesadüfen bulunmad›¤›n›, Yüce Yarat›c›'n›n inayetiyle var ol-

du¤unu göstermektedir. 

Bu temel gerçe¤i kabul eden Musevi ve H›ristiyanlarla Müslümanlar aras›nda bir

"Medeniyetler Çat›flmas›" de¤il, aksine bar›fl ve iflbirli¤i olmal›d›r. BAV, bu bar›fl ve iflbir-

li¤inin hem ülkemizde hem de dünya çap›nda tesisi için çal›flmaya kararl›d›r. Afla¤›daki

Kuran ayeti, BAV mensuplar›n›n Musevi ve H›ristiyanlara bak›fl›n›n da özünü olufltur-

maktad›r. 

"Bize ve size indirilene iman ettik; bizim ilah›m›z da, sizin ilah›n›z da birdir ve

biz O'na teslim olmufluz." (Ankebut Suresi, 46. ayet)
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Vakf›m›z taraf›ndan haz›rlanan “Dinler

Terörü Lanetler” isimli kitapta konu ile

ilgili ayr›nt›l› bilgiler verilmifl, üç semavi

dinin terör konusundaki hassasiyeti dile

getirilmifltir.





BALKANLAR 

OSMANLI'YI ARIYOR

BAV Taraf›ndan düzenlenen konferansta Balkan Müslümanlar›n›n sorunlar› tar-

t›fl›ld›. Çeflitli ülkelerden gelen temsilciler baflta Balkan ve Ortado¤u Müslümanlar›

olmak üzeren tüm dünyan›n “Yeni Bir Osmanl›’ya Muhtaç” oldu¤unu vurgulad›lar. 

Bilim Araflt›rma Vakf› taraf›ndan 22 Eylül 2003 tarihinde ‹stanbul Ç›ra¤an Sara-

y›’nda gerçeklefltirilen “Osmanl› Vizyonu ile Balkanlar’a Bak›fl” adl› konferans bü-

yük ilgi gördü. Türkiye’den ve Balkanlardan kat›lan konuflmac›lar dünyan›n yeni

bir Osmanl›’ya muhtaç oldu¤unu bir kez daha vurgulad›lar. 

Balkan Müslümanlar› ‹stanbul’dayd›

Balkan Müslümanlar›n›n siyasi, sosyal ve kültürel sorunlar›n›n dile getirildi¤i

konferansa Balkan Müslümanlar› büyük ilgi gösterdi. Konferansa, Sancak Belediye

Baflkan› Süleyman Uglagin, Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Baflkan› Mahir

Ya¤c›lar, ‹skeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga, Bosna Hersek Cumhurbaflkan› Dan›fl-

man› ‹zzeddun Ladiç, Makedonya Millet Meclisi D›fl ‹liflkiler Komisyonu Baflkan›

Cevat Hüseyni, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. An›l
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E. Orgeneral Say›n Necati Özgen, ‹stanbul Vali Yard›mc›s› Say›n Gazi Kaya ve Baflbakanl›k
Balkan Dairesi’nden Say›n Sait Yusuf, konferans› ilgi ve be¤eniyle izlediler.



Çeçen, Sofya Yüksek ‹slam Enstitüsü Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. ‹brahim Tatarl›, Make-

donya Kültür Bakan› Dan›flman› Prof. Dr. Ferit Muhiç, Prof. Dr. Mustafa Kahraman-

yol, Milli De¤erleri Koruma Vakf› Baflkan› Altu¤ Müfltak Berker ve BAV Baflkan› Tar-

kan Yavafl konuflmac› olarak kat›ld›lar. 

Aralar›nda milletvekili, eski bakan, tarihçi, yazar ve Balkan derneklerinin tem-

silcilerinin bulundu¤u genifl bir davetli toplulu¤u konferans› ilgi ile izledi. Konfe-

rans öncesinde, mehter konseri ve Balkanlar’daki Osmanl› izlerini anlatan bir sine-

vizyon gösterisi gerçeklefltirildi.

Dünyan›n Yeni Bir Osmanl›’ya ‹htiyac› Var

Konferans›n aç›l›fl konuflmas›n› yapan Bilim Araflt›rma Vakf› Baflkan› Tarkan Ya-

vafl, Osmanl›’n›n bölgeyi terk etmesinin ard›ndan Ortado¤u, Kuzey Afrika, Balkan-

lar ve Ortaasya’da huzur ve bar›fl›n yerini kan ve gözyafl›na terk etti¤ini söyledi. Di-

ni ve etnik kökeni ne olursa olsun insanlar›n huzur ve bar›fl içinde birarada yaflama-

s›n›n mümkün olabilece¤ini belirten Yavafl, bunun en güzel örne¤ini Osmanl› ‹mpa-

ratorlu¤u’nun sergiledi¤inin alt›n› çizdi. Ulus kavram›n›n yerini medeniyetlere b›-

rakt›¤›n› belirten Yavafl, 21. yüzy›l›n medeniyetlerin bar›fl›na sahne olaca¤›n› söyle-

di. Yavafl konuflmas›n› flu sözlerle bitirdi: “Sadece Müslümanlar›n de¤il bat›n›n da

yeni bir Osmanl›’ya ihtiyac› vard›r. Türk ve ‹slam dünyas›ndaki otorite bofllu¤u çö-

B‹L‹M ARAfiTIRMA VAKFI

74



zümü için önümüzde Osmanl› gibi örnek bir model bulunmaktad›r. Dünya’n›n yeni

bir Osmanl›’ya ihtiyac› vard›r.”

Konferasta k›sa bir konuflma yapan Eski Kültür Bakan› Agah Oktay Güner ise

Balkanlar’a bir nostalji olarak bakmad›klar›n› belirterek flunlar› söyledi:

“Baflta Sultan Murad olmak üzere tüm Osmanl› padiflahlar› bölgede bir hoflgörü

medeniyeti kurdu. Osmanl› ald›¤› verginin iki kat›n› harcayarak bölgede yat›r›m

yapt›. Balkanlar’daki Osmanl› medeniyetinin temelinde bizi biz yapan ‹slam anlay›-

fl› hakimdi. Ancak Osmanl›’n›n bölgeden çekilmesiyle Balkanlar’da zulüm bafllad›.

Dünyan›n en ac›mas›z ideolojisi emperyalizm, panslavizm maskesi alt›nda bölgeyi

kan gölüne çevirdi. Kademe kademe tüm Balkanlar bundan nasibini ald›. Abdulha-

mid’in tahttan düflürülmesinin ard›ndan ihanet içindeki ‹ttihat Terakki yönetiminin

yaratt›¤› boflluk yüzünden Alman ve ‹ngiliz emperyalizmi bölgeye hakim oldu. Ha-

la kargaflan›n hakim oldu¤u Balkanlar yeni bir Osmanl›’n›n özlemi içindedir.”

Kosova Müslümanlar› Türkiye’den Destek Bekliyor

Konferansa Kosova Müslümanlar›n› temsilen kat›lan Kosova Demokratik Türk

Partisi Genel Baflkan› Mahir Ya¤c›lar Türkçe olarak yapt›¤› konuflmas›nda, Koso-

va’da gerginli¤in hala sürdü¤ünü ve S›rplar›n, Müslü-

man nüfusun temel hak ve özgürlüklerini elinden ald›¤›-

n› söyledi. Osmanl›’n›n izlerini tafl›yan tarihi eserlerin

korunamad›klar› için birer birer yok oldu¤unu, Türk

okullar›nda kadro yetersizli¤i yüzünden gerekli e¤iti-

min verilemedi¤ini ve özellikle dini e¤itimde çok yeter-

siz kald›klar›n› söyledi. Türkiye’nin özellikle kültürel

alanda bölgeye hizmet getirmesine acil ihtiyaçlar› oldu-

¤unu söyleyen Kosova Demokratik Türk Partisi Genel

Baflkan› Mahir Ya¤c›lar, tüm olumsuzluklara ra¤men

bölge halk›n›n ‹slami kimli¤ini muhafaza etti¤ini söyle-

di. Ya¤c›lar konuflmas›n› flu cümlelerde bitirdi: “Osman-

l›, fethetti¤i topraklar› sömürge haline getirmemifl, aksi-

ne bu topraklara kültür ve medeniyet götürmüfltür. Bu

gerçe¤in sadece Balkan Müslümanlar› de¤il, Balkanlar’da yaflayan gayr›müslim un-

surlar da fark›ndad›r. Balkanlar’da Osmanl› izlerini silerek bu güçlü ‹mparatorlu¤u

tamamen haf›zalardan kaz›maya çal›flmaktad›rlar. Bugün Balkanlar’da kal›c› bir ba-

r›fl isteniyorsa mutlaka yeni bir Osmanl› anlay›fl›na ihtiyaç vard›r.”
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Genel Baflkan› Mahir Ya¤c›lar



Sancak Müslümanlar› Dimdik Ayakta

Sancak Müslümanlar› ad›na konferansa kat›lan Sancak Belediye Baflkan› Dr. Sü-

leyman Uglanin, Sancak bölgesinde yaflayan 550 bin Müslüman›n sistemli bir flekil-

de yok edilmek istendi¤ini, ancak Müslümanlar›n

hiçbir zaman kültürlerinden tavizde bulunmad›k-

lar›n› söyledi. Haklar›n› uluslararas› mahkemelere

tafl›makta kararl› olduklar›n› belirten Uglanin,

bölgede zulüm ve haks›zl›¤›n sona ermedi¤ini,

S›rplar›n Boflnak, Türk ve Arnavut Müslümanlara

zulüm etmeye devam etti¤ini söyledi. Uglanin ko-

nuflmas›nda özetle flunlar› söyledi:

“Herfleye ra¤men Sancak’ta Osmanl›’n›n izle-

ri hala dimdik ayakta. Osmanl› ‹mparatorlu¤u sa-

yesinde ‹slam kültür ve medeniyeti bölgemize

girdi. Bunlar› silmeye Allah’›n izniyle kimsenin

gücü yetmeyecek. Bu konuda Osmanl› ‹mparator-

lu¤u’nun devam› olarak gördü¤ümüz Türki-

ye’den destek bekliyoruz.”

Bat› Trakya’daki ‹slam Varl›¤› Yok Edilemez!

Konferansa Bat› Trakya’dan kat›lan ‹skeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga s›k s›k

alk›fllarla kesilen konuflmas›nda, Balkan Müslümanlar›n›n aras›na ayr›l›k tohumlar›

serpilmeye çal›fl›ld›¤›n› söyledi. Arnavut, Türk, Boflnak diye ay›rman›n gereksiz ol-

du¤unu, Balkanlar’da yaflayan tüm Müslüman-

lar›n tek bir hedefte biraraya gelmesi gerekti¤i-

ni söyledi. Herfleye ra¤men Balkanlar’daki

Türk ve ‹slam varl›¤›n›n dimdik ayakta  oldu-

¤unu söyleyen ‹skeçe Müftüsü Mehmet Emin

Aga, Balkan Müslümanlar›n›n y›llarca bask› ve

zulme maruz kald›¤›n› ancak ‹slami kimlikleri-

ne daha fazla sar›ld›klar›n› söyledi. Bat› Trakya

Müslümanlar›n›n H›ristiyanlaflt›r›lmaya çal›fl›l-

d›¤›n› kaydeden Aga, Türkiye’nin yard›mlar›y-

la Bat› Trakya Müslümanlar›n›n dini ve milli

kimliklerini korumay› baflard›¤›n› söyledi. 
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Sancak Belediyi Baflkan› Dr.
Süleyman Uglanin

‹skeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga



Bulgaristan Müslümanlar›n›n Sorunlar› Devam Ediyor

Konferansa Bulgaristan’dan kat›lan Sofya Yüksek ‹slam Enstitüsü Ö¤retim Üye-

si Prof. Dr ‹brahim Tatarl›, Bulgaristan Müslümanlar› taraf›ndan kurulan Hak ve

Özgürlükler Hareketi’nin son seçimlerde baflar›l› oldu-

¤unu ve koalisyona kat›larak 2 bakanl›k ve 6 bakan

yard›mc›l›¤› elde etti¤ini söyledi. Ancak yolun daha

çok bafl›nda olduklar›n› komünist dönemden kaynak-

lanan milli ve manevi e¤itim bofllu¤unun halen devam

etti¤ini belirten ‹brahim Tatarl›, bir Müslüman olarak

Balkanlar’daki Osmanl› eseri olan camilerin birer birer

yok olmas›ndan büyük rahats›zl›k duydu¤unu belirtti.

Osmanl› kültür ve medeniyetinin tüm insanlara örnek

olmas› gerekti¤ini belirten Tatarl›, tüm dünya Müslü-

manlar›n›n Osmanl›’n›n tarihsel mirasç›s› olan Türkiye

Cumhuriyeti’nden büyük bir beklenti içinde oldukla-

r›n› söyledi. 

Bosna Hersek’te 100 Y›ll›k S›rp Vahfleti

Bosna Hersek Cumhurbaflkan› eski Dan›flman› Prof.Dr. Cemaluddin Ladiç ise

yapt›¤› k›sa konuflmas›nda Balkanlar sorununa hala köklü bir çözüm getirilemedi¤i-

ni söyledi. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun bölge-

den çekilmesinden sonra Balkanlar’daki S›rp

canilerin 5 milyon Müslüman› katletti¤ini hat›r-

latan Ladiç, Balkanlar’›n yeniden kan gölüne

dönebilece¤ini söyledi. Ladiç konuflmas›nda

özetle flunlara dikkat çekti:

“Bosna Hersek’teki savaflta 250 bin Müslü-

man katledildi. Bir o kadar Müslüman da sür-

gün edildi. S›rp lideri Karadziç Balkanlar’daki

Osmanl› izlerini tamamen silmeyi amaçlamak-

tad›r. Müslümanlar, Bosna Hersek’te, Allah’›n

Kuran’da emretti¤i gibi adaletli ve bar›flç› bir

yönetim istemektedir. Ancak ne yaz›k ki ayn›

yaklafl›m› S›rp ve H›rvatlardan görememekte-
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Bosna Hersek Cumhurbaflkan› eski
Dan›flman› Cemaluddin Ladiç



yiz. Büyük S›rbistan hayalcileri yüzünden Bosna Hersek’te ekonomik kalk›nma bir

türlü gerçeklefltirilememektedir. Avrupa Birli¤i Bosna Hersek’in önüne 250 madde-

lik bir flart koymaktad›r. Oysa bu flart ayn› durumdaki di¤er ülkelerden istenme-

mektedir. Bu çok aç›k bir çifte standartt›r. Bosna sorunu sadece ‹slam dünyas›n›n

de¤il tüm Avrupa’n›n sorunudur.”

Makedonya Müslümanlar› Özgürlük ‹stiyor

Makedonya Millet Meclisi D›fl ‹liflkiler Komisyonu

Baflkan› Cevat Hüseyni, Makedonya Müslümanla-

r›n›n selam›n› ileterek bafllad›¤› konuflmas›nda, ‹s-

lam dünyas›n›n merkezi olarak kabul edilen ‹stan-

bul’da bulunmaktan büyük mutluluk duydu¤unu

söyledi. Do¤u blokunun da¤›lmas›yla Makedonya

Müslümanlar›n›n savunmas›z kald›¤›n› belirten

Hüseyni, Makedonya’da her an savafl›n patlak ve-

rebilece¤ini ve bölgeye kal›c› bar›fl›n bir an önce

gelmesi gerekti¤ini söyledi. 

Makedonya’da yaflayan Arnavut Müslüman-

lar›n›n sorunlar›n› dile getiren Hüseyni, bölgede

yaflayan Müslümanlar›n daha fazla özgürlük iste-

di¤inin de alt›n› çizdi. 

Konferansa konuflmac› olarak kat›lan Ankara

Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof. An›l Çeçen ise

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun y›k›lmas›n›n ard›n-

dan bu bölgede 2 büyük savafl›n meydana geldi¤i-

ni ve milyonlarca insan›n öldügünü söyledi. “fiim-

di dünya 3. dünya savafl› öncesinde olmak gibi bir

korku içine girdi¤inden yeni bir Osmanl› aray›fl›na

girmifltir” diyen Prof. Dr. An›l Çeçen, Balkanlar’›n

dünya siyasetinde en az Ortado¤u kadar önemli

bir yeri oldu¤unu kaydetti. An›l Çeçen konuflma-

s›nda flu önemli konular›n alt›n› çizdi:
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E. General Dr. Halil fiimflekMilli De¤erleri Koruma Vakf›
Baflkan› Altu¤ Berker

Prof. Dr. Ferit Muhiç

E. General Dr. Halil fiimflek’e
plaketini yine bir E. General
olan Say›n Servet Cömert

sundu.

Türk Dünyas›’ndan sorumlu
‹stanbul Vali Yard›mc›s›

Say›n Gazi Kaya’ya plaketini
BAV Baflkan› Tarkan Yavafl

takdim etti.

Baflbakanl›k Balkan
Dairesi’nden Say›n Sait
Yusuf, plaketini Güven

Hareketi Baflkan›
Say›n Samim Uygun’un

elinden ald›.

“Bugün Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nu yeniden diriltmek mümkün de¤ildir, hane-

dan› yeniden tahta ç›karmak mümkün de¤ildir, ancak Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun

hayat sahas› içinde olan ülkelerde belirleyici rol üstlenebiliriz. AB-ABD çekiflmesin-

de Balkanlar önemli rol oynayacakt›r. Türkiye’ye önemli rol düflmektedir. Balkan

Müslümanlar› Türkiye’nin öncülü¤ünde birleflebilir.”

Konferansta ayr›ca Milli De¤erleri Koruma Vakf› Baflkan› Altu¤ Berker, Make-

donya Kültür Bakan› Dan›flman› Prof. Dr. Ferit Muhiç ve Haliç Üniversitesi Ö¤retim

Görevlisi E. General Dr. Halil fiimflek Balkanlar’daki Osmanl› miras›n› anlatan bir

konuflma yapt›lar.

B‹L‹M ARAfiTIRMA VAKFI

79



80

Bilim Araflt›rma Vakf›'n›n tarihi

Ç›ra¤an Saray›'nda düzenledi¤i

"Osmanl› Vizyonu ile Balkanlar’a

Bak›fl" isimli konferans öncesinde

gerçeklefltirilen Mehter Tak›m›n›n

gösterisi özellikle Balkan

ülkelerinden gelen misafirler için ilgi

ile izlenen bir konser oldu.
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Milletvekili Say›n Mustafa Bafl

ve Adalet eski Bakan› Say›n

‹smail Müftüo¤lu Bilim

Araflt›rma Vakf› Baflkan› Tarkan

Yavafl'›n elinden plaketlerini

ald›ktan sonra "Osmanl›

Vizyonu ile Balkanlar’a Bak›fl"

isimli konferans›n çok baflar›l›

ve faydal› geçti¤ini ifade edip

tebriklerini sundular.





"KOSOVA SORUNU

VE BALKANLAR’IN GELECE⁄‹" KONFERANSI

Bilim Araflt›rma Vakf› Türk dünyas›n›n yaflad›¤› siyasi problemlere, bilimsel

platformlarda çözüm önerileri getirmeye kendisine amaç edinmifltir. Bu amaç do¤-

rultusunda Türk d›fl siyasetinin gündemini belirleyen konularda konferanslar tertip

etmifl,  problemlerin ve çözüm önerilerinin bütün detaylar›yla ortaya konmas› için

zemin haz›rlam›flt›r. 

Bu do¤rultuda ilk olarak "Kosova Sorunu ve Balkanlar’›n Gelece¤i" isimli bir

konferans düzenlenmifltir. Bu konferansta Kosova Özerk Bölgesi’ndeki son siyasi ve

sosyal geliflmeler hakk›nda kamu-

oyunu bilgilendirmek ve ülkemizin

bu konuyla ilgili menfaatlerini koru-

ma yollar›n› ortaya koymak amaç-

lanm›flt›r. 

Ç›ra¤an Saray› Mavi Salon’da

gerçeklefltirilen konferansa, Prof. Dr.

Nevzat Yalç›ntafl, Prof. Dr. Ömer

Aksu, Doç. Dr. Hasan Ünal, Kosova

Türkiye temsilcisi Enver Tali, Prifl-

tinal›lar Derne¤i Baflkan› Rafet

Karya¤d› konuflmac› olarak kat›l-

m›fllard›r. 

"Kosova Sorunu ve Balkanlar’›n

Gelece¤i" konferans›n›n ard›ndan

"Ermeni Soyk›r›m› ‹ddialar›n›n ‹ç-

yüzü" bafll›kl›  bir konferans tertip

edilmifl ve ülkemizin sayg›n politi-

kac›lar› fikir dünyam›z›n önde gelen isimleri ve k›ymetli ö¤retim görevlilerimizin

kat›l›m›yla, y›llardan beri ülkemizin önemli gündem maddelerinden biri olan Er-

meni Sorunu tart›fl›lm›flt›r. 

Dedeman Oteli Balo Salonu’nda gerçeklefltirilen bu konferansa Mükerrem Tafl-

ç›o¤lu, Türkkaya Ataöv ve Em. General Sezai Orkunt konuflmac› olarak kat›lm›fl-

lard›r.
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Bugün yeryüzünde, savafllar›n ve savafl sonras› yap›lan anlaflmalar›n yapay

olarak meydana getirdi¤i, tarih sahnesine henüz ‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra

ç›km›fl ve "cetvelle çizilmifl" pek çok ülke görüyoruz. Tarihleri k›rk elli y›l› ya da

en fazla birkaç yüzy›l› geçmeyen bu devletlerle yüce Türk Milleti karfl›laflt›r›ld›-

¤›nda, çok önemli farkl›l›klar göze çarpmaktad›r.

Türk Milleti binlerce y›ldan beri vard›r; tarih yaz›lmaya baflland›¤›ndan beri,

Türk’ün izi dünya tarihinin sayfalar›nda varolmaktad›r. Ad›n›n tarih sahnesinde

duyuldu¤u andan itibaren ba¤›ms›z yaflam›fl, kendi kendini yönetmifl, birçok ül-

keyi idare etmifl, birçok devlet kurmufl olan Türk Milleti, en zor flartlar alt›nda bi-

le milli benli¤ini ve varl›¤›n› korumufltur.

Millet olmak sadece say›ca fazla olmak demek de¤ildir. Türk Milleti dendi¤i

zaman da bu kavram›n içine sadece birkaç yüzy›l girmez. Bu flanl› tarihe Malaz-

girt’ler, Mohaç’lar, Çanakkale’ler, Milli Mücadeleler ve daha binlerce kahraman-

l›k destan› girer. "Toprak e¤er u¤runda ölen varsa vatand›r" diyen flairin belirtti¤i

flekilde, u¤runda say›s›z flehitler vererek, bu günlere gelen flanl› ülkemizin tarihi-

ni kitaplara s›¤d›rmak imkans›zd›r.

Bugün bu tarihi miras› muhafaza etmek ve gelecek nesillere daha geliflmifl ve

zenginleflmifl biçimde emanet edebilmek, hepimizin üzerindeki en önemli so-

rumlulu¤udur. Ve bunu yaparken baflvurulacak ilk ve tek kaynak Atatürk ve

O'nun uygulam›fl oldu¤u stratejilerdir. Zira, toplumsal geliflmenin, bütünlü¤ün

ve huzurun sa¤lanmas›nda flimdiye kadar pek çok yöntem denenmiflse de, tek

çözüm yolunun Atatürkçülükte sakl› oldu¤u gerçe¤i görülmektedir. 

Atatürk devrinin k›ymetini bilmeyenler, bir tak›m yalan ve entrikalarla mille-

timizi içten ve d›fltan zehirlemeye çal›flm›fllar, milli birlik ve beraberli¤imizi sars-
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mak için akla gelmeyen yöntemlere baflvurmufllard›r. Oysa Atatürk’ün bu kitap-

ta da anlatmaya çal›flt›¤›m›z milliyetçilik anlay›fl›, Büyük Türk Milletini ›rk, mez-

hep, din, s›n›f kavgalar›yla bölmeye kalk›flacak olanlara karfl› en sa¤lam savun-

ma arac›d›r. 

Atatürkçülük’ten ve Büyük Önder'in açt›¤› yoldan en küçük bir sapmayla bile

sap›ld›¤› takdirde, Türk Milleti'nin bugün lay›k oldu¤u noktaya gelmesi müm-

kün olmayacakt›r. Benzer flekilde Atatürk unutuldu¤u takdirde, toplumumuz

için rahat, huzurlu ve uzlaflmac› bir yaflam ortam› da oluflamayacakt›r. Dolay›-

s›yla ülkemizin menfaati için Atatürkçülü¤ün yaflat›lmas› ve pratik hayata geçi-

rilmesi zaruridir.

Millet olarak bizler Atam›z› ve O'nun genifl düflünerek, ileriyi görerek ortaya

koydu¤u anlay›fl› anlamak, sevmek ve O'nun yolundan gitmekle baflar›ya ulafla-

ca¤›m›z› hiçbir zaman unutmayal›m. 
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