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takdim
Kıymetli okurlarımız, Alperen Dergisi olarak Kasım-Aralık 

2019 sayımızla sizlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Uzun bir süredir ele almak istediğimiz mülteci meselesini 

Barış Pınarı Harekatı ile beraber inceleyerek Suriye bölgesindeki 

gelişmeleri sizlere bir aylık gecikme ile de olsa anlatmaya çalıştı-

ğımız dopdolu bir sayıyla işte gene beraberiz…

Bu sayımız için gazeteci Tayyar Tercan “Mülteci, Sığınmacı 

veya Muhacir”, Bahattin Yeşiloğlu “Suriye: Kördüğümlerin Çözüm 

Yeri” ve araştırmacı-yazar Ercan Çifci “Anadolu Kıtası Büyüklü-

ğündeki Dava Taşı” başlıklı yazılarını kaleme aldılar.

BBP Genel Başkan Yardımcımız ve yayın kurulu üyemiz Bay-

ram Karacan “… Suriye Olmasına da Biz Müsaade Etmeyeceğiz” 

yazısıyla Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun dillere pelesenk 

olan sözünü başlık olarak alıp mülteci meselesini ve “derin mille-

tin” bu konudaki hassasiyetini anlatırken Oytun Orhan hocamız 

ise “Barış Pınarı Harekâtı: Kim Ne Kazandı” sorusuna cevap ola-

rak Türkiye ve bölgedeki diğer aktörler açısından Barış Pınarı Ha-

rekâtını değerlendirdi. ORSAM Irak Araştırmaları Koordinatörü Bil-

gay Duman hocamız da “Türkiye’ye Yönelik Türkmen Göçü ve 

Türkiye’deki Türkmen Varlığı” başlıklı yazısıyla ülkemizde yaşa-

yan Türkmen kardeşlerimizin göç süreçlerinden sonrasına kadar 

durumlarını ele aldığı kapsamlı bir çalışmasını bizlerle paylaştı.

Yine bu minvalde tarihçi yazar Ahmet Serhat Arvas hocamız 

“Devlet-i Aliyye Zamanında Yaşanan Göçler ve Muhacirin Komis-

yonları” yazısıyla Osmanlı Devleti’nin muhacirlere yardımlarından 

bahsederken Oğuzhan Tetik “Ensar Mıyız Sansar Mı?” başlıklı ya-

zısında günümüz ensarlığını acı bir gerçek halinde gözler önüne 

serdi.

2019 yılının bu son sayısında bir de yayın kurulu üyemiz Prof. 

Dr. Mehmet Akif Okur ile Suriye ve Barış Pınarı Harekâtı ile alakalı 

çok faydalı bir mülakat gerçekleştirdik ve siz değerli okuyucuları-

mızın beğenisine sunduk.

Gelecek sayıda görüşmek üzere iyi okumalar dileriz. Selam ve 

dua ile…
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görüyorlar. Bu sebeple İsrail'in tetikleyiciliğini 

yapıyorlar. Söz konusu hedefler için somut 

adımlar atılmıştır: 1999'da “İpekyolu Strateji Ya-

sası”, “Ulusal Strateji Belgesi”, “Bakü-Tiflis-

Ceyhan Boru Hattı” ve “Trans-Hazar Gaz Boru 

Harb Anlaşmaları”, “Afganistan ve Irak işgali”... 

Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Kırgızistan 

olaylarında üstlendiği roller...

ABD, bu coğrafyadaki kendisine tehdit teşkil 

edecek her türlü engeli gerekirse güç kullana-

rak yok etmek istiyor. Onun için şimdi hedefte 

Suriye ve İran var... Türkiye! Türkiye bunun ne-

resinde? Memleketimiz şimdilik “sen büyük-

sün(!)” diyerek sıvazlanan bir konumda. Sonra-

sı “taşeronluk”… Sayın Erdoğan “Ortadoğu'da 

fonksiyon icra ediyoruz, Türkiye'nin Ortado-

ğu'da bir görevi var, eşbaşkanlardan biriyiz ve 

görevimizi yapıyoruz” diyor. Türkiye bölgemiz-

deki sıcak gelişmelere müdahale edemeyecek, 

inisiyatif alamayacak ve kendi içine kapanacak 

şekilde hazırlanmaya çalışılıyor. Türkiye kuşatı-

lıyor. Şırnak'taki patlamanın düğmesine basan 

el ile 1984’te Eruh’ta karakol baskını ile isyan 

başlatan PKK'yı yöneten eller aynı. Bugün ku-

rumlar arası gerginlikte de aynı elin ve niyetin 

olduğu açıktır, Şırnak olayının zamanlaması çok 

önemli, bu üçgen çok önemlidir. Peki, ne yapıl-

mak isteniliyor? Maksatları nedir:

1- Terör örgütüne bahane oluşturmak ve te-

rörü kışkırtmak.

2- Güvenlik güçlerini zan altına sokarak mo-

rallerini bozmak.

3- Terörle mücadeleyi zayıflatmak.

4- Teröristleri “mağdur ve mazlum” göste-

rerek uluslararası güçlerin himayesine almak.

5- Bölgeden Türk askerinin çekilmesini sağ-

layarak Irak'ın kuzeyinde kurulan “aşiret devle-

tini” rahatlatmak.

6- İçerde kuvvetler ve kurumlar arası ger-

ginlik ve kavga çıkartarak, bizi kendi derdimize 

düşürerek çevremizle ilgilenmemizi önlemek.

7- İstikrarsızlık ve terör tehdidiyle GOP çer-

çevesinde dayatılan taleplere boyun eğmemizi 

sağlamak.

8- Bizi bir yanda AB hayali bir yanda GOP ol-

tası arasında kalmış, kendini ve gücünü fark ede-

meyen teslim olmuş bir ülke haline getirmek…

Sorumsuzca beyanatlar, yargıya müdahale, 

devletin kurumları arasındaki gerilimler hep bu 

projeye katkı sağlıyor.

Türk ordusunu “çeteci”, “cinayet şebekesi” 

gibi gösteren senaryoların arkasında uluslarara-

sı psikolojik harp servislerinin olduğundan şüp-

hem yoktur.

Bir yandan bayrağa sarılı şehit tabutları Ana-

dolu içine akmaya devam ederken diğer tarafta 

terörle mücadele edenler psikolojik olarak çö-

kertiliyor.

Demokrasinin yine kazaya uğrayacağı kaygı-

ları uyandıran kurumlar arası gerilimler, yargı ve 

ordu üzerinde oluşturulan güvensizlikler bu kri-

tik dönemde son derece zarar veriyor.

AB ve GOP, iki taraflı olarak Türkiye'ye gerilla 

düğümü alıyor. İran'a müdahale arefesinde GOP 

Türkiye'yi tehdit ediyor. Avrasya-Ortadoğu sat-

rancında Türkiye sarmala düşürülüyor. Herkes 

aklını başına almalıdır. Demokrasiden taviz ver-

meden ama milli güvenliğimizi tehdit eden her 

türlü ihanetin üstüne de kararlılıkla yürümeliyiz.

Milli birlik ve beraberliğimizi sağlayacak, kim-

lik değerlerimizi koruyacak, devlet ve millet kay-

naşmasının yolunu açacak tedbirleri derhal al-

malıyız.

Sistemin kuvvetler ayrılığı esasına dayanan 

bir yapıya gerçekten oturmasını sağlamalıyız; 

içerde yargı, yürütme ve yasama erkleri anaya-

sal çerçeveye oturtulmuş, kaynaklarını doğru 

kullanan, güven içinde gelişen bir Türkiye bu iha-

netlerin hepsini kırar. Herkesi milli duruş ve ka-

rarlılığa çağırıyorum.

ABD, 21. yüzyılda dünyanın merkezi olmak 

ve yönetmek istiyor. Buna ABD'nin “yeni impa-

ratorluk projesi” diyebiliriz. Merkezini Avrupa-

Asya bloğunun oluşturduğu coğrafyada yeni 

bir askeri-politik yapılanmaya gidiyor. Ortado-

ğu-Orta Asya, Güney Kafkasya-Güney Asya ek-

senlerinde yeni jeopolitik düzenlemeleri nasıl 

gerçekleştirdiğini görüyoruz. Buna, “Büyük Or-

tadoğu Projesi” dediler, şimdi de “Genişletilmiş 

Ortadoğu Projesi” diyorlar. Aslında bu yeni bir 

imparatorluk projesidir. Bu projenin 5 temel he-

defi vardır:

1- Amerika, dünya sanayi sistemini ayakta 

tutan petrolün denetimini kontrol altında tut-

mak.

2- Güçlenen ve rakip olan Çin, Hindistan ve 

Avrupa Birliği'nin enerji ihtiyacını denetleyebil-

mek.

3- Enerji nakil hatlarının geçtiği coğrafyayı 

askeri denerim altına almak.

4- Geleceğin enerji kaynaklı madenlerinin 

(bor-toryum gibi) bulunduğu coğrafyayı ele ge-

çirmek.

5- İsrail'in güvenliğini sağlayarak “arz-ı 

mev’ud” hayalini gerçekleştirmek.

Bunda Bush ailesinin mensup olduğu Evan-

gelist Hıristiyanlık düşüncesinin de elbette 

önemli etkisi vardır. Çünkü bunlar, İsa peygam-

berin dünyaya geri döneceğine dair inançlarını 

kullanarak, kendilerini dünyanın kurtarıcısı gibi 

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ,
KÜRESEL DİKTATÖR ABD'NİN YENİ BİR 

İMPARATORLUK PROJESİDİR

Gül Haber Gazetesi, Şubat 2006
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senlerinde yeni jeopolitik düzenlemeleri nasıl 

gerçekleştirdiğini görüyoruz. Buna, “Büyük Or-
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reken, “üyesi olduğumuz” uluslararası güvenlik ku-

ruluşları ve onların istikametini belirleyen “müttefiki-

miz” devletler ise askeri ve ekonomik yaptırım teh-

ditleriyle karşımıza dikiliyorlar.

Komşularımız Suriye ve Irak’ta, liderler, anayasa-

lar, rejimler hatta sınırlar değişti ama 35 yıldır bu 

tuhaf, saçma ve hastalıklı tavır hiç değişmedi.

***

Bizim, bugün, Irak ve Suriye’de, asker bulundur-

mak için sayısız sebebimiz var, örnek verelim:

• Bölgede savaş devam ediyor. Üstelik savaş, dev-

letler arasında değil, terör örgütleriyle devletler ara-

sında, hatta farklı terör örgütlerinin kendi aralarında 

gerçekleşiyor. Taraflar, zaman zaman sınırımıza yöne-

liyor, saldırılarda bulunuyor, saldırılar sivil yerleşim yer-

lerini hedef alıyor, hatta hedef gözetilerek, vatandaş-

larımıza ait konutlara, hastanelerimize, okullarımıza 

saldırılar gerçekleşiyor. Sadece bu durum bile, tek ba-

şına, bizim bölgeye fiili müdahalemiz için yeterli bir ge-

rekçedir. Hiçbir uluslararası hukuk kuralı, bu şartlar-

da, Türkiye’nin bölgeye müdahalesini gayrimeşru gös-

teremez, onu müdahaleden men edemez.

35 yıldır aynı problemi yaşıyoruz:

Türkiye 35 yıldır, komşusu olan ülkelerin toprakla-

rında konuşlanmış terör örgütlerinin saldırılarına 

maruz kalıyor.

35 yıldır, çoğu sivil halka yönelen cinayet ve katli-

amlara karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bütün im-

kanlarını seferber ederek halkını terör eylemlerinden 

korumaya çalışıyor.

Terör örgütlerinin yuvalandığı komşularımız, 35 

yıldır, kendi topraklarında faaliyet gösteren terör ör-

gütlerine müdahale etmeleri için yaptığımız çağrıları-

mıza, kendi iç karışıklıklarını ve söz konusu bölgeler-

deki askeri/politik yetersizliklerini gerekçe göstere-

rek seyirci kalıyorlar.

Uluslararası güvenlik kuruluşları, Türkiye’nin ıs-

rarlı çağrılarına rağmen, 35 yıldır bölgeye müdahale-

ye yanaşmıyor, Türkiye’nin, yaşadığı problemi kendi 

imkanlarıyla çözmesi gerektiğini söylüyorlar.

Biz kendi güvenliğimizi sağlamak için harekete 

geçtiğimizde ise terör örgütlerinin yuvası haline dö-

nüşmüş komşularımız, “sınırlarını ihlal ettiğimiz” fer-

yatlarıyla; Türkiye’nin savunmasına destek olması ge-

• Bölge, Türkiye’de, çoğu büyük şehirlerde, kent 

merkezlerinde, sivillere yönelik katliamlar gerçekleş-

tiren terör örgütlerinin karargahları haline gelmiştir. 

Bölgede savaş olmasaydı bile, sadece bu durum, 

yani terörün kaynağı olması, tek başına, Türkiye’nin 

müdahalesini zaruri ve meşru kılar.

• Savaşa dair sayılan yüzlerce sebebin birinde 

bile Türkiye’nin adının geçmediği bir savaştan kaçan 

milyonlarca insan, akın akın Türkiye’ye geliyorlar. Sa-

vaştan kaçanları, sığınmacı olarak, “paylaşmayı” bile 

ekonomilerinin kaldırmayacağını söyleyen ABD ve Av-

rupa ülkeleri, mültecilerin tümüne, sığınabilecekleri 

adres olarak Türkiye’yi gösteriyorlar. Bölgede Türki-

ye, tek başına, ABD ve Avrupa ülkelerinin “misafir et-

meyi ekonomilerinin kaldırmayacağını ifade ettikleri” 

mültecileri yıllardır ağırlıyor, koruyor. Bölgede Türki-

ye’ye yönelen bir savaş tehdidi olmasaydı, Türki-

ye’ye yönelen terör örgütleri, bölgede konuşlanma-

salardı bile, sadece bu göç dalgası ve bu insanların ül-

kelerine dönme mecburiyeti, Türkiye’nin bölgeye mü-

dahalesi için yeterli bir sebep olurdu.

• Bölgede, uluslararası hukuka, uluslararası an-

laşmalara aykırı bir şekilde, “Türkiye’den toprak tale-

bi olan” bir “terör devleti” kurdurulmaya çalışılıyor. 

Terör grupları, bizim askeri, siyasi, ekonomik mütte-

fiklerimiz tarafından silahlandırılıyor, eğitiliyor, koru-

nuyor ve uluslararası alanda meşrulaştırılmaya çalışı-

lıyor. Bölgede savaş olmasaydı, bölge terör örgütleri-

nin karargahı haline getirilmeseydi, bölge milyonlar-

ca insanın Türkiye’ye yöneldiği bir göç dalgasına 

sahne olmasaydı bile, bahsettiğimiz “terör devleti 

projesi”, Türkiye’nin bölgeye müdahalesi için tek ba-

şına yeterli bir sebep olurdu.

• Bölge, tarihin hiç bir döneminde rastlanmamış 

boyutta katliamlara, vahşete sahne oluyor. İnsanlar, 

etnik köken, yaş, cinsiyet, din, mezhep, bölge ayrımı 

olmadan, öldürülüyor, işkenceye maruz kalıyor, köle-

leştiriliyor, hatta sokaklara kurulan pazarlarda satılı-

yorlar. Uluslararası anlaşmalarda, Türkiye’nin talebi 

üzerine, güvenlikleri teminat altına alınmış Türkmen-
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ler başta olmak üzere, bin yılın üzerinde bizim yöneti-

mimiz altında yaşamış toplulukların içinde bulunduğu 

durum ve insani gerekçeler, tek başına Türkiye’yi böl-

geye müdahaleye mecbur kılıyor.

Bunun gibi, tümü “yerden göğe haklı” sayısız ge-

rekçe sıralayabiliriz. Peki, bizi uluslararası kamuoyu 

önünde sanık sandalyesine oturtmaya çalışan 

ABD’nin, ABD askerinin bölgede bulunmasının, bölge-

de terör örgütlerine binlerce tır silah vermesinin ge-

rekçesi nedir? Fransa’nın, İngiltere’nin bölgede bulun-

ma gerekçeleri nedir? Kendilerinden, bugüne kadar, 

bölgedeki varlıklarını haklı gösterecek bir tek kelime 

bile duymadık.

Bugün Suriye’de dünyada “büyük” diye adlandırı-

lan hemen her ülkenin askeri var. Hiçbirinin varlığı, var-

lık sebepleri, faaliyetleri sorgulanmazken; sınıra yakın 

şehirlerimizde, evlerin, okulların, hastanelerin, çocuk 

parklarının, ibadethanelerin üzerine her gün bombalar 

düşerken, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınırın her iki ya-

kasında yaşayanların güvenliği sağlamak için, “terör 

örgütlerine” karşı yaptığı harekatın sorgulanmasını 

“düşmanlık” dışında herhangi bir kelimeye izahının, ne-

zaket sınırları içinde kalarak mümkün olmadığını dü-

şünüyorum.

***

Tüm varlıklarını sömürgelerinde döktükleri kana, 

gözyaşına, gerçekleştirdikleri katliamlara, soykırımla-

ra borçlu olan, tarihlerini eşelediğimiz zaman sadece 

utanç vesikalarına rastlayacağımız emperyalist devlet-

lerin, Türkiye’nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin haklı ve 

meşru savunma iradesini, ahlak ve vicdan dışı kelime-

lerle sorgulamalarının bizim için hiçbir anlamı yoktur. 

Ne insanlık ne de tarih önünde, hiçbir değeri de yok-

tur.

“Bazı insanları her zaman, bütün insanları da 

bazen kandırabilirsiniz, ama bütün insanları her 

zaman kandıramazsınız.”

Haklılığımızı perdelemek için, kara propaganda dı-

şında hiçbir argüman bulamayan dost görünümlü düş-

manlarımızla mücadele ederken, bir cümleyle, tekrar, 
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Sonrak� sayılarda daha gen�ş b�r şek�lde görüşler�m�z� paylaşmak üzere, gündeme da�r �k� konuya ayrıca değ�nmek �st�yorum:
Bu kez Ordu’da, yaşama sev�nc�yle dolu Ceren Özdem�r’� kaybett�k. Öncel�kle Cenab-ı Allah’tan rahmet, a�les�ne, yakınlarına 

ve m�llet�m�ze baş sağlığı d�l�yorum.
Uzun süred�r, adalet s�stem�m�zde, yargılama ve �nfaz hukukundak� aksaklıkları d�le get�r�yor, özel�kle �dam cezasının ger� ge-

t�r�lmes� �le �lg�l� m�llet�m�z�n talepler�n�n ses� oluyoruz.
Terör suçlarında, uyuşturucuyla mücadelede, mükerrer suçlarda, c�nsel saldırılarda, kadınlara ve çocuklarımıza yönel�k suç-

larda, cezaların yeters�z kaldığını, �nfaz uygulamalarındak� yeters�zl�kler ve �hmaller�n, yen� suçlara yol açtığını, ortaya çıkan du-
rumun kamu v�cdanını c�dd� şek�lde yaraladığına şah�t oluyoruz.

Üzülerek �fade ed�yorum, her geçen gün, sürekl� ve sayısız kez uyarılarda bulunduğumuz konularda �şlenen her suçta, kamu-
oyunda yaşanan her �nfialde, haklılığımız yen�den tesc�llen�yor, üzüntümüz b�r kat daha artıyor.

Ceren Özdem�r'�n katled�lmes�nde, yen�den b�r örneğ�n� gördüğümüz g�b�, ceza hukukundak� açıklar, korumakla yükümlü ol-
duğumuz m�llet�m�z �ç�n b�r tehd�t unsuruna dönüşeb�l�yor. Bunun yanı sıra, Ceren Özdem�r'� katleden sapığı, m�llet�n verg�ler�yle 
yılarca besleyecek olmamızın da m�llet v�cdanını yaraladığını düşünüyorum. İdam cezası konusunda, “yaşanan adl� hatalarda ger� 
dönülemeyeceğ�” argümanıyla, suçluların leh�nde lob�c�l�k yapanların, bu örnekle, yen�den, konuyu nasıl yanlış b�r mecraya taşı-
mış olduklarını da �bretle �zl�yoruz.

Kürtlerin çok büyük, tamamına yakın kısmı, te-

rörü desteklememektedir.

PKK ve diğer örgütler Kürtlerin temsilcisi de-

ğildirler.

Bugün sahada mücadele ettiğimiz emperya-

lizmin uşaklığını yapan ve bu uşaklık karşılığında 

onlardan devletçik dilenen, kadın-çocuk sivil de-

meden türlü ve iğrenç cinayetleri işleyen PKK 

başta olmak üzere, YPG ve diğer unsurlarından 

“Kürtler” diye bahsetmek Kürtlere hakarettir.

Çok şükür bu kara propaganda ordumuzun az-

mini, mücadele gücünü ve birliğini bozmuyor… 

Aziz milletimizin içine bu türden nifak tohumları 

ekmek isteyenlere sağladığı birlik ve beraberlikle 

fırsat vermiyor.

Fakat bugünden tezi yok, iletişimin en zirve 

yerlere ulaştığı küresel dünyada “cephe gerisi” de-

diğimiz bazen cephe savaşlarından daha etkili mü-

cadeleler verilen ve sonuçlar alınabilen meydanı 

da doldurmaya başlamamız şart oldu.

Türkiye’de bilhassa sosyal medya kullanıcıları, 

sahada askerimizin gösterdiği fedakârlık misali, 

dijital dünyada devlet-millet dayanışması göste-

rerek bu alanı en etkili şekilde kullanmaya başla-

malı ve bu dünyada ülkemize açılan psikolojik ve 

dijital savaşa misliyle karşılık vermelidirler.

***

Biz büyük bir milletiz.

Dünyadaki sömürü düzeninin işlemesi, bizim 

zaafiyetimiz üzerinden varlığını devam ettirebiliyor.

Bu gerçeği de en iyi, bu sömürü düzeninin sa-

hipleri ve uşakları biliyorlar.

Haklıyız. Ancak camiamızın ve milletimiz şu 

gerçeği hiç unutmamalı: “Eğer güçlü değilseniz, 

haklı olmanız çoğu zaman hiçbir şey ifade 

etmez.”

***

Bilindiği gibi, 27 Kasım 2019’da, Türkiye ve 

Libya arasında, deniz yetki alanları sınırlandırıl-

masına dair mutabakat muhtırası imzalandı. Ar-

dından Türkiye Büyü Millet Meclisi’nde onaylandı 

ve Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bu gelişmelerin ardından, Türkiye’yi Akde-

niz’de etkisizleştirmeye, Türkiye’nin menfaatleri-

ni ve hareket alanını Antalya Körfezi’ne hapset-

meye çalışanların oluşturduğu kara propaganda-

yı ibretle izliyoruz.

Türkiye, hukuku, “kendi haklarını koru-

mak”tan ibaret zannedenlere taviz vermemelidir, 

vermeyecektir.

***

Doğan günün, adaletin, Hakk’ın hakim oldu-

ğu; milletimizin, arzu ettiğimiz, hayalini kurduğu-

muz, var gücümüzle çalışıp, feda olmayı göze al-

dığımız güce sahip olduğu günlere vesile olması 

dileklerimle...
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içimizdeki hainlere, katillere, Taşnak ve Hınçak ar-

tıklarına seslenmek istiyorum:

“Şu anda, Suriye’nin kuzeydoğusunda terörist-

lere karşı, PKK/YPG terör örgütüne karşı kahra-

manca mücadele eden güvenlik güçlerimize ‘işgal-

ci’ diyen herkese ‘hain’ dedim, haindirler, demeye 

de devam edeceğim...”

***

Çok uzun süredir, Fırat’ın doğusuna yönelik, hal-

kımızı, ülkemizi ve egemenlik haklarımızı tehdit 

eden, PKK, PYD, YPG, DAEŞ terör örgütleri ve on-

ları idare eden CENTCOM’a yönelik askeri müda-

halenin, mutlaka ve zaman kaybetmeden yapılma-

sının gerekliliğini dile getiriyorduk.

Askerî ve istihbarî anlamda, kimseye muhtaç ol-

madan “kendi işimizi kendimiz görme” ilkesiyle, 

önce Fırat Kalkanı, sonra Zeytin Dalı Harekatlarını 

gerçekleştirdik. Aldığımız başarılı sonuçlar ve elde 

ettiğimiz alan hakimiyetleri sonucunda, sırasını 

bekleyen Barış Pınarı Harekatı’yla yeni bir güvenlik 

kalkanı oluşturma hamlesine giriştik.

Güvenliğimiz için, uluslararası hukuktan aldığı-

mız meşruiyetle başlattığımız Barış Pınarı Operas-

yonu’nun, gelinen aşamada, Amerika başta olmak 

üzere çok sayda ülkenin “iç siyaset” meselesi hali-

ne gelmiş olması ve Türkiye’ye düşmanlık gerek-

çesi haline getirilmeye çalışılması, bizi, “güvenliği-

mizi sağlama” hakkımızdan vazgeçiremeyecek.

ABD ve Rusya ile varılan mutabakata rağmen 

bölgede terör unsurlarının var olması, bu terör un-

surlarının eylemlerine devam etmesi, harekatın 

tekrar, aynı yoğunluk ve kararlılıkla başlamasını za-

ruri hale getirecektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin, hal-

kını ve topraklarını korumasını gayri meşru göster-

meye ve buna engel olmaya hiç kimsenin gücünün 

yetmeyeceğini tekrar belirtelim.

Öncelikle milletimiz ve dostlarımız; sonra düş-

manlarımız ve onların işbirlikçileri şu gerçekleri bil-

meli ve hiç unutmamalı:

Türkiye güçlü bir ülkedir.

Türkiye, dezavantaj gibi görünen bölgesel 

şartları avantaja çevirecek kudrettedir.

Türkiye, hasımlarının ve onların kurduğu itti-

fakların her türlü hesabını bozabilecek, onlara gör-

düğü zararı misliyle ödetme potansiyeline sahip 

büyük bir devlettir.

***

Değinmek istediğim bir diğer husus ise cephe 

gerisi savaşı da denilen, maruz kaldığımız psikolo-

jik savaş hakkında.

Maalesef biz, konuya dair meşru gerekçeleri-

mizi dünya kamuoyuna yeterince anlatamadık. 

Muhatap olduğumuz devletler durumu, hakları-

mızı, haklılığımızı zaten bütün ayrıntılarıyla ve çok 

iyi biliyorlar. Ama onların aldattıkları, kendi kamu-

oylarına, gerçekleri, daha etkili bir şekilde anlata-

bilmeliydik.

Ülke olarak, anlatmakta eksik kaldığımız bir 

diğer önemli bir husus, gelinen aşamada nere-

deyse dünya genelinde kara propagandaların en 

önemli malzemesi haline getirilen, YPG ve 

PYD’nin, kendilerinin de terör örgütü olarak 

kabul ettikleri, PKK ile aynı örgüt olduğu gerçe-

ğiydi. Türkiye, bu durumu, dolayısıyla haklılığını 

anlatabilmek için bütün imkanlarını kullanmalıy-

dı.

Bunu yapacak ve başaracak kapasitemiz var. 

Batı başta olmak üzere, dünya kamuoyunun dik-

katini haklı tezlerimize odaklayacak bir çalışmayı, 

sahadaki askeri başarılarımızla eşgüdümlü bir şe-

kilde yürütemedik maalesef…

Gerek Trump, gerek Putin gerekse AB ülkeleri 

liderlerinin, PKK/YPG terör örgütünden genel bir 

ifadeyle “Kürtler” diye bahsedilmesi ciddi bir algı 

yönetimidir. Bunun arkasından “Türkler bölgedeki 

Kürtlere yaşam hakkı vermiyor” yalanları ve kara 

propagandaları, gerçek dışı yazılı ve görsel malze-

melerle desteklenerek, tüm dünya kamuoyuna, 

bilhassa sosyal medya mecraları üzerinden servis 

ediliyor.

Kürtler, millet olarak, bizim, hiçbir gücün ayıra-

mayacağı bir parçamızdır.
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meden türlü ve iğrenç cinayetleri işleyen PKK 

başta olmak üzere, YPG ve diğer unsurlarından 

“Kürtler” diye bahsetmek Kürtlere hakarettir.

Çok şükür bu kara propaganda ordumuzun az-

mini, mücadele gücünü ve birliğini bozmuyor… 

Aziz milletimizin içine bu türden nifak tohumları 

ekmek isteyenlere sağladığı birlik ve beraberlikle 

fırsat vermiyor.

Fakat bugünden tezi yok, iletişimin en zirve 

yerlere ulaştığı küresel dünyada “cephe gerisi” de-

diğimiz bazen cephe savaşlarından daha etkili mü-

cadeleler verilen ve sonuçlar alınabilen meydanı 

da doldurmaya başlamamız şart oldu.

Türkiye’de bilhassa sosyal medya kullanıcıları, 

sahada askerimizin gösterdiği fedakârlık misali, 

dijital dünyada devlet-millet dayanışması göste-

rerek bu alanı en etkili şekilde kullanmaya başla-

malı ve bu dünyada ülkemize açılan psikolojik ve 

dijital savaşa misliyle karşılık vermelidirler.

***

Biz büyük bir milletiz.

Dünyadaki sömürü düzeninin işlemesi, bizim 

zaafiyetimiz üzerinden varlığını devam ettirebiliyor.

Bu gerçeği de en iyi, bu sömürü düzeninin sa-

hipleri ve uşakları biliyorlar.

Haklıyız. Ancak camiamızın ve milletimiz şu 

gerçeği hiç unutmamalı: “Eğer güçlü değilseniz, 

haklı olmanız çoğu zaman hiçbir şey ifade 

etmez.”

***

Bilindiği gibi, 27 Kasım 2019’da, Türkiye ve 

Libya arasında, deniz yetki alanları sınırlandırıl-

masına dair mutabakat muhtırası imzalandı. Ar-

dından Türkiye Büyü Millet Meclisi’nde onaylandı 

ve Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bu gelişmelerin ardından, Türkiye’yi Akde-

niz’de etkisizleştirmeye, Türkiye’nin menfaatleri-

ni ve hareket alanını Antalya Körfezi’ne hapset-

meye çalışanların oluşturduğu kara propaganda-

yı ibretle izliyoruz.

Türkiye, hukuku, “kendi haklarını koru-

mak”tan ibaret zannedenlere taviz vermemelidir, 

vermeyecektir.

***

Doğan günün, adaletin, Hakk’ın hakim oldu-

ğu; milletimizin, arzu ettiğimiz, hayalini kurduğu-

muz, var gücümüzle çalışıp, feda olmayı göze al-

dığımız güce sahip olduğu günlere vesile olması 

dileklerimle...
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içimizdeki hainlere, katillere, Taşnak ve Hınçak ar-

tıklarına seslenmek istiyorum:

“Şu anda, Suriye’nin kuzeydoğusunda terörist-

lere karşı, PKK/YPG terör örgütüne karşı kahra-

manca mücadele eden güvenlik güçlerimize ‘işgal-

ci’ diyen herkese ‘hain’ dedim, haindirler, demeye 

de devam edeceğim...”

***

Çok uzun süredir, Fırat’ın doğusuna yönelik, hal-

kımızı, ülkemizi ve egemenlik haklarımızı tehdit 

eden, PKK, PYD, YPG, DAEŞ terör örgütleri ve on-

ları idare eden CENTCOM’a yönelik askeri müda-

halenin, mutlaka ve zaman kaybetmeden yapılma-

sının gerekliliğini dile getiriyorduk.

Askerî ve istihbarî anlamda, kimseye muhtaç ol-

madan “kendi işimizi kendimiz görme” ilkesiyle, 

önce Fırat Kalkanı, sonra Zeytin Dalı Harekatlarını 

gerçekleştirdik. Aldığımız başarılı sonuçlar ve elde 

ettiğimiz alan hakimiyetleri sonucunda, sırasını 

bekleyen Barış Pınarı Harekatı’yla yeni bir güvenlik 

kalkanı oluşturma hamlesine giriştik.

Güvenliğimiz için, uluslararası hukuktan aldığı-

mız meşruiyetle başlattığımız Barış Pınarı Operas-

yonu’nun, gelinen aşamada, Amerika başta olmak 

üzere çok sayda ülkenin “iç siyaset” meselesi hali-

ne gelmiş olması ve Türkiye’ye düşmanlık gerek-

çesi haline getirilmeye çalışılması, bizi, “güvenliği-

mizi sağlama” hakkımızdan vazgeçiremeyecek.

ABD ve Rusya ile varılan mutabakata rağmen 

bölgede terör unsurlarının var olması, bu terör un-

surlarının eylemlerine devam etmesi, harekatın 

tekrar, aynı yoğunluk ve kararlılıkla başlamasını za-

ruri hale getirecektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin, hal-

kını ve topraklarını korumasını gayri meşru göster-

meye ve buna engel olmaya hiç kimsenin gücünün 

yetmeyeceğini tekrar belirtelim.

Öncelikle milletimiz ve dostlarımız; sonra düş-

manlarımız ve onların işbirlikçileri şu gerçekleri bil-

meli ve hiç unutmamalı:

Türkiye güçlü bir ülkedir.

Türkiye, dezavantaj gibi görünen bölgesel 

şartları avantaja çevirecek kudrettedir.

Türkiye, hasımlarının ve onların kurduğu itti-

fakların her türlü hesabını bozabilecek, onlara gör-

düğü zararı misliyle ödetme potansiyeline sahip 

büyük bir devlettir.

***

Değinmek istediğim bir diğer husus ise cephe 

gerisi savaşı da denilen, maruz kaldığımız psikolo-

jik savaş hakkında.

Maalesef biz, konuya dair meşru gerekçeleri-

mizi dünya kamuoyuna yeterince anlatamadık. 

Muhatap olduğumuz devletler durumu, hakları-

mızı, haklılığımızı zaten bütün ayrıntılarıyla ve çok 

iyi biliyorlar. Ama onların aldattıkları, kendi kamu-

oylarına, gerçekleri, daha etkili bir şekilde anlata-

bilmeliydik.

Ülke olarak, anlatmakta eksik kaldığımız bir 

diğer önemli bir husus, gelinen aşamada nere-

deyse dünya genelinde kara propagandaların en 

önemli malzemesi haline getirilen, YPG ve 

PYD’nin, kendilerinin de terör örgütü olarak 

kabul ettikleri, PKK ile aynı örgüt olduğu gerçe-

ğiydi. Türkiye, bu durumu, dolayısıyla haklılığını 

anlatabilmek için bütün imkanlarını kullanmalıy-

dı.

Bunu yapacak ve başaracak kapasitemiz var. 

Batı başta olmak üzere, dünya kamuoyunun dik-

katini haklı tezlerimize odaklayacak bir çalışmayı, 

sahadaki askeri başarılarımızla eşgüdümlü bir şe-

kilde yürütemedik maalesef…

Gerek Trump, gerek Putin gerekse AB ülkeleri 

liderlerinin, PKK/YPG terör örgütünden genel bir 

ifadeyle “Kürtler” diye bahsedilmesi ciddi bir algı 

yönetimidir. Bunun arkasından “Türkler bölgedeki 

Kürtlere yaşam hakkı vermiyor” yalanları ve kara 

propagandaları, gerçek dışı yazılı ve görsel malze-

melerle desteklenerek, tüm dünya kamuoyuna, 

bilhassa sosyal medya mecraları üzerinden servis 

ediliyor.

Kürtler, millet olarak, bizim, hiçbir gücün ayıra-

mayacağı bir parçamızdır.



venliği Edirne’den, Hakkari’den, Iğdır’dan korunmaz. 

Türkiye’nin sınır güvenliği Kerkük’ten, Halep’ten, 

Batum’dan başlar… Eğer bırakın sınırlarımızın içerisin-

de olmasını buralarda Türk devletinin bekasını tehdit 

edecek unsurlar olursa o zaman vatanımızın bütünlü-

ğü tehlike altında demektir. İşte biz de o zaman vata-

nımızın bütünlüğünü, milletimizin birliğini, devletimi-

zin bekasını tehdit eden bu unsurları kaynaklarında 

yok ederiz!

Büyük devlet olabilmenin gerektirdiği en önemli 

amillerinden biri de kendine karşı nerede tehdit algı-

larsa onu orada yok edebilme gücü ve iradesidir. 

Dünya medyasına asıl sorulması gereken bizim sınırı-

mızın hemen ötesinde ne işimizin olduğu değil 

ABD’nin sınırlarının binlerce kilometre ötesinde ne ara-

dığıdır! Bizim dün bir vali ile yönetmeye muktedir ol-

duğumuz Ortadoğu coğrafyası bugünkü yönetim ba-

siretsizliğimizle bile sözümüzün üstünde söz olmama-

sı gereken bir coğrafyadır! Bunun için bizim Ortadoğu 

stratejimizi belirleyecek olan ABD Başkanı Trump’ın 

kendi içinde dahi çelişen tweetleri değil binlerce yıllık 

devlet geleneğimizdir…

Yaptırım tehditleriyle ülkemizi hizaya getirmeye ça-

lışanlar bilmelidirler ki bu millet aç yaşar, vatansız ya-

şayamaz; bu millet ayağında çarıksız gezer ama vata-

nında ayağına batan bir çakıl taşını dahi kimseye ver-

mez! Siz Türk milletini iplerini elinde tuttuğunuz kuk-

lalara mı benzetiyorsunuz ki ekonomik yaptırım tehdi-

diyle geri adım attırabileceğinizi düşünüyorsunuz!

Bu millet kendini yöneteni içerde kendisi döver 

ama asla dışardaki sırtlana yem etmez! Vatanımızın 

birliği ve bütünlüğü, devletimizin bekası için dış teh-

ditlere karşı ülkemizi yönetenlerin yanında durmak 

her vatan evladının vazifesidir. Fakat böyle bir tehdide 

muhatap olmanın bile devlet geleneğimizdeki karşılığı 

şapkamızı önümüze alıp düşünmeyi gerektirir!

Fırat’ın doğusunu terör unsurlarından temizle-

mek suretiyle milli güvenliğimiz adına çok önemli bir 

hamle olan ve mülteci meselesine de büyük oranda 

çözüm getirmesi beklenen Barış Pınarı Harekâtı bir-

kaç devlet hariç neredeyse tüm dünyanın tepkisine 

rağmen gerçekleşti.

Bölgede çeşitli saiklerle kendini söz sahibi sayan 

devletler, Türkiye’nin kararlı duruşu sebebiyle geri 

adım atmak mecburiyetinde kaldılar. Özellikle Ame-

rika’nın Suriye PKK’sını (PYD/YPG/SDG) bölgede ko-

numlandırarak CENTCOM aracılığıyla teçhiz etmesi 

ve eğitim vermesi Türkiye’nin bu konudaki haklı ve 

kararlı duruşunun oluşmasında büyük rol oynadı. 

NATO ortaklığı ve müttefiklik parantezinde DAEŞ ile 

mücadele anlamında Türkiye ile paylaşılması gere-

ken silahların PKK’ya teslim edilmesi ve asıl amacın 

DAEŞ ile mücadele değil de Türkiye sınırına bir PKK 

devleti konumlandırmak olduğunu gözler önüne 

serdi.

Açıkça görüyoruz ki bu coğrafya için bizden 

başka yüreğiyle adım atan samimi bir muhatap 

yok; bölge için konuşanların tamamı kendi kısa, 

orta ve uzun vadedeki menfaatleriyle bölgeyi ta-

nımlıyor. Fakat Türkiye’nin tarih boyunca olduğu 

gibi menfaatlerinden önce insanlık gibi bir kaygısı 

ve düşüncesi var. Ortadoğu’nun mazlumlarına 

kucak açan koruyup kollayan ve yaptığı her sınır 

ötesi operasyonda mazlumlara zarar vermemek için 

kendi canını feda eden kahraman ordumuza sanki 

sivilleri vuruyormuş algısıyla haince saldıran dünya 

medyası ve onun içerideki çanakçılarına da bu has-

sasiyet bir tokat hüviyetindedir.

Şunu da mutlaka ifade etmeliyiz; artık topyekun 

kabul edilmesi gereken bir gerçektir ki ülke sınırları-

nızı muhafaza etmek istiyorsanız bunu ülke sınırları-

nız içerisinde yapamazsınız. Yani ülkemizin sınır gü-
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Ülkemiz özellikle on yılı aşkın bir süredir başta 

coğrafyamızda yaşanan olağanüstülükler ve katli-

amlar dolayısıyla göçmenlerin sığındığı bir numa-

ralı liman haline geldi. Suriyelilerin öncesinde Af-

ganlar ve Iraklılar başta olmak üzere Ortadoğu’da 

yaşayan birçok millet ülkesinde yaşanan karışıklık-

lar nedeniyle devletimize sığındı ve topraklarımız-

da yaşamaya başladı. Nihayetinde Suriye’de patlak 

veren iç savaş neticesinde kademeli olarak resmi 

rakamlara göre dört milyon Suriyeliye de şu anda 

ev sahipliği yapıyoruz. Meseleyi küresel boyutun-

dan önce daha mikro planda ele almanın vicdani 

kanaat açısından daha doğru olacaktır.

Kapı komşunuzun evi alev alev yanmakta, evin 

üvey babası neredeyse her gün bir cinayet işliyor 

ve çocukların çığlıkları kulaklarınızı tırmalar vaziyet-

te sizin evinizde… Bu insanları evinize alıp kurtara-

bilecek kudrete sahipsiniz. Ne yaparsınız? Her 

halde az buçuk vicdanı olan kimse ışığımı kapatır 

yatarım, bana ne, demez! Eğer derse ki bu onu o 

caniden daha büyük bir cani haline getirir. Fiili ol-

masa da ahlaki cani! Mikro plandaki değerlendir-

me diğer tüm etkenler dışarıda bırakıldığında dahi 

insanı insan yapan değerlerin ölmediği bir vicdan 

için o kapıyı komşusuna açmayı gerektirir.

Bugün belki politik bağlamda özelde Suriye’nin 

genelde de tüm Ortadoğu coğrafyasının neden bu 

hale geldiği ve bu hale gelirken de Türkiye’nin 

neler yaptığı/yapmadığı sorgulanabilir. Yangın çık-

madan önce yapabileceği stratejik müdahaleleri 

neden yapmadığıyla ilgili hükümetten hesap soru-

labilir. Fakat bu mülteci meselesinin çözümü bağla-

mında katkı sağlamadığı gibi sürekli buraya takıl-

manın da meseleyi çözme konusunda bizi geriye 

götürdüğünü ifade etmek mecburiyetindeyiz…

Bugün tırnak içinde Suriyeli meselesi üzerin-

den milletimizin dile getirdiği hoşnutsuzluğu siya-

setçiler dâhil herkes görüyor. Fakat bunun çözümü 

noktasında atılacak adımlar hususunda bir muta-

bakata varmış değiliz. Kimileri diyor ki koyalım ka-

pının önüne ne yaparlarsa yapsınlar, kimileri artık 

bundan dönüş yok entegre edelim ve birlikte ya-

şamaya alışalım… Bunların çoğu çözüm değil ve 

hepsi meseleyi başından savmak için kurulan siya-

si cümleler… Bu insanları ülkemize alarak gösterdi-

ğimiz alicenaplık örneğini iç siyasette birkaç oy 

fazla alma gayesiyle hiçbir siyasetçinin örseleme-

mesi lazımdır.

Bizler korumayı, kollamayı kulluk vazifesi bildi-

ğimiz bu insanları tekrar bir ateş çemberi içine ata-

mayız! Ancak Avrupa’nın materyalist gözlükleriyle 

enayi diye baktığı ve taahhüt ettiği paranın bir ku-

ruşunu dahi göndermediği ahmak bir devlet de 

olamayız! Ne kadar zaman alacağını bilemiyoruz 

ama ülkemiz uluslararası anlaşmalardan doğan 

haklarını kullanarak Suriye’de bir tampon bölge 

oluşturmak suretiyle yine kademeli olarak güvenli 

bölgelere Suriyelileri mutlaka gönderecektir. Elbet-

te bunun iktisadi bir maliyeti olacaktır fakat bu ikti-

sadi maliyet onları kaderine terk etmenin sosyal 

maliyetinden daha düşüktür, daha anlaşılabilirdir.

Bu mesele medeniyet kodlarımızı yok sayma-

dan ciddiyetle ele alınması ve çözülmesi gereken 

önemli bir problemdir. Ayrıca milletimiz de bu 

konu hakkında doğru şekilde bilgilendirilmeli ve 

devletimizin mültecileri tam anlamıyla denetim al-

tında tuttuğundan emin olmalıdır!



venliği Edirne’den, Hakkari’den, Iğdır’dan korunmaz. 
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ken silahların PKK’ya teslim edilmesi ve asıl amacın 

DAEŞ ile mücadele değil de Türkiye sınırına bir PKK 

devleti konumlandırmak olduğunu gözler önüne 

serdi.

Açıkça görüyoruz ki bu coğrafya için bizden 

başka yüreğiyle adım atan samimi bir muhatap 

yok; bölge için konuşanların tamamı kendi kısa, 

orta ve uzun vadedeki menfaatleriyle bölgeyi ta-

nımlıyor. Fakat Türkiye’nin tarih boyunca olduğu 

gibi menfaatlerinden önce insanlık gibi bir kaygısı 

ve düşüncesi var. Ortadoğu’nun mazlumlarına 

kucak açan koruyup kollayan ve yaptığı her sınır 

ötesi operasyonda mazlumlara zarar vermemek için 

kendi canını feda eden kahraman ordumuza sanki 

sivilleri vuruyormuş algısıyla haince saldıran dünya 

medyası ve onun içerideki çanakçılarına da bu has-

sasiyet bir tokat hüviyetindedir.

Şunu da mutlaka ifade etmeliyiz; artık topyekun 

kabul edilmesi gereken bir gerçektir ki ülke sınırları-

nızı muhafaza etmek istiyorsanız bunu ülke sınırları-
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Ülkemiz özellikle on yılı aşkın bir süredir başta 

coğrafyamızda yaşanan olağanüstülükler ve katli-

amlar dolayısıyla göçmenlerin sığındığı bir numa-

ralı liman haline geldi. Suriyelilerin öncesinde Af-

ganlar ve Iraklılar başta olmak üzere Ortadoğu’da 

yaşayan birçok millet ülkesinde yaşanan karışıklık-

lar nedeniyle devletimize sığındı ve topraklarımız-

da yaşamaya başladı. Nihayetinde Suriye’de patlak 

veren iç savaş neticesinde kademeli olarak resmi 

rakamlara göre dört milyon Suriyeliye de şu anda 

ev sahipliği yapıyoruz. Meseleyi küresel boyutun-

dan önce daha mikro planda ele almanın vicdani 

kanaat açısından daha doğru olacaktır.

Kapı komşunuzun evi alev alev yanmakta, evin 

üvey babası neredeyse her gün bir cinayet işliyor 

ve çocukların çığlıkları kulaklarınızı tırmalar vaziyet-

te sizin evinizde… Bu insanları evinize alıp kurtara-

bilecek kudrete sahipsiniz. Ne yaparsınız? Her 

halde az buçuk vicdanı olan kimse ışığımı kapatır 

yatarım, bana ne, demez! Eğer derse ki bu onu o 

caniden daha büyük bir cani haline getirir. Fiili ol-

masa da ahlaki cani! Mikro plandaki değerlendir-

me diğer tüm etkenler dışarıda bırakıldığında dahi 

insanı insan yapan değerlerin ölmediği bir vicdan 

için o kapıyı komşusuna açmayı gerektirir.

Bugün belki politik bağlamda özelde Suriye’nin 

genelde de tüm Ortadoğu coğrafyasının neden bu 

hale geldiği ve bu hale gelirken de Türkiye’nin 

neler yaptığı/yapmadığı sorgulanabilir. Yangın çık-

madan önce yapabileceği stratejik müdahaleleri 

neden yapmadığıyla ilgili hükümetten hesap soru-

labilir. Fakat bu mülteci meselesinin çözümü bağla-

mında katkı sağlamadığı gibi sürekli buraya takıl-

manın da meseleyi çözme konusunda bizi geriye 

götürdüğünü ifade etmek mecburiyetindeyiz…

Bugün tırnak içinde Suriyeli meselesi üzerin-

den milletimizin dile getirdiği hoşnutsuzluğu siya-

setçiler dâhil herkes görüyor. Fakat bunun çözümü 

noktasında atılacak adımlar hususunda bir muta-

bakata varmış değiliz. Kimileri diyor ki koyalım ka-

pının önüne ne yaparlarsa yapsınlar, kimileri artık 

bundan dönüş yok entegre edelim ve birlikte ya-

şamaya alışalım… Bunların çoğu çözüm değil ve 

hepsi meseleyi başından savmak için kurulan siya-

si cümleler… Bu insanları ülkemize alarak gösterdi-

ğimiz alicenaplık örneğini iç siyasette birkaç oy 

fazla alma gayesiyle hiçbir siyasetçinin örseleme-

mesi lazımdır.

Bizler korumayı, kollamayı kulluk vazifesi bildi-

ğimiz bu insanları tekrar bir ateş çemberi içine ata-

mayız! Ancak Avrupa’nın materyalist gözlükleriyle 

enayi diye baktığı ve taahhüt ettiği paranın bir ku-

ruşunu dahi göndermediği ahmak bir devlet de 

olamayız! Ne kadar zaman alacağını bilemiyoruz 

ama ülkemiz uluslararası anlaşmalardan doğan 

haklarını kullanarak Suriye’de bir tampon bölge 

oluşturmak suretiyle yine kademeli olarak güvenli 

bölgelere Suriyelileri mutlaka gönderecektir. Elbet-

te bunun iktisadi bir maliyeti olacaktır fakat bu ikti-

sadi maliyet onları kaderine terk etmenin sosyal 

maliyetinden daha düşüktür, daha anlaşılabilirdir.

Bu mesele medeniyet kodlarımızı yok sayma-

dan ciddiyetle ele alınması ve çözülmesi gereken 

önemli bir problemdir. Ayrıca milletimiz de bu 

konu hakkında doğru şekilde bilgilendirilmeli ve 

devletimizin mültecileri tam anlamıyla denetim al-

tında tuttuğundan emin olmalıdır!



Mülteci-iltica eden, kendi ülkesinde şu veya 

bu sebepten dolayı yaşayamayan ve bu yüzden 

başka ülkeye iltica eden, etmek zorunda kalan 

manasını ihtiva ederken muhacir özellikle inan-

cından dolayı, Müslüman olduğu için zulme 

maruz kaldığı için hicret eden demektir.

Batı ülkeleri kendi yaptıkları mülteci tanımla-

masını her zaman olduğu gibi yine kendi menfa-

atleri ve ideolojilerine uygun olarak çiğnemekte 

mahzur görmemektedir.

Bizde ise uluslararası anlaşmalara binaen ül-

kemize mülteci olarak gelebilecek bölgelerin sı-

nırlı olması, gelen mültecileri hukuki ve siyasi ola-

rak tanımlamak için misafir ve sığınmacı kavram-

larını doğurdu. Bu ise resmiyette mültecilere veri-

len haklardan mahrum ama gitmelerine de mâni 

bir garip netice oluşturmuş durumda…

Muhacir-mülteciler bize Allah’ın emaneti. Biz 

Müslümanız, öncelikle inancımız gereği mazluma 

sahip çıkarız. Biz Türk'üz, töremiz gereği bize sı-

ğınanı korur gözetiriz. Ve hepsinin ötesinde biz in-

sanız. Vicdanımız var. İnsan olanı ölüme yollama-

yız. Her şeyi politik malzeme yapan vicdansızlar-

dan farkımız var. Kaldı ki Suriye, Irak, Musul Ker-

kük, Halep, Şam ve civar bölgelerde yaşayan 

düne kadar aynı vatanın çocukları, aynı dinin ina-

nanları, aynı kültürün yetiştirdikleri olarak bir 

arada yaşadığımız kardeşlerimizle aramıza em-

peryalist güçlerce çizilen ülke sınırları, bizim 

gönül hududumuz açısından hiçbir anlam ifade et-

memektedir.

Bir diğer husus da muhacir-mülteci meselesi-

ni sadece maddi saikle değerlendirmek gibi bir 

yanlışa düşmemeliyiz. İçerden ve dışardan bizi ah-

tapot gibi sarıp boğmak isteyen güçlerin, hem de 

neredeyse her yanımızda bu ahtapota kol olmak 

için çalışan hainlerin olduğu bir zamanda hala bo-

ğulmuyorsak bu Allah’ın yardımı üzerimizde oldu-

ğu içindir. Bu da Allah ve vatan için can veren şe-

hitlerimizin bereketi ve mazlumlara uzattığımız 

elin rahmetindendir.

İkinci nokta: Savaş sebebiyle Suriye’den ülke-

mize gelen mülteciler üzerinden estirilen olumsuz 

rüzgâr, bin yıldır mazlumları ana gibi kucaklayan 

Anadolu ruhuna zarar vermeyi amaçlamaktadır. 

Zor zamanlardayız. Ülkemiz ekonomik zorluk ve 

siyasi karışıklık döneminden geçmekte ve bu zor-

luğu Anadolu ruhuna darbe vurmak için kullan-

maya çalışan şer zihniyetli odakların provokasyon 

çabaları, idarecilerin plansız programsız ve bazen 

de basiretsiz adımları mülteci meselesini geri dö-

nülmez bir hatalar zincirine çevirecek noktaya gö-

türmektedir.

Mülteci meselesini yalan yanlış söylemlerle sü-

MÜLTECİ, SIĞINMACI
VEYA MUHACİR…
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Mülteci meselesini mevcut konjonktürde birkaç 

noktadan değerlendirmek gerekiyor. Kavramlar ih-

tiva ettikleri veya üzerlerine yüklendikleri manalar 

ile kıymetlidir. O mana ile fiiliyata döner her şey ve 

o fiiliyat ile de hayatın akışı gerçekleşir.

İlk nokta: Mülteci mi, muhacir mi, misafir mi, sı-

ğınmacı mı tartışmalarıyla giderken bir anda adeta 

“işgalci” algısına çevrilmek istenen mülteci mese-

lesinde, mülteci ve muhacir kelimelerinin manala-

rıyla başlamalı söze. Muhacir; gördükleri zulüm-

den dolayı hicret eden, etmek zorunda kalan in-

sanlara denilir. Müslüman oldukları için Mekkeli 

müşriklerin zulüm ve işkencelerine maruz kalıp 

imanlarını, canlarını ve namuslarını korumak için 

evlerini, mallarını mülklerini bırakarak önce Habe-

şistan'a sonra Medine’ye hicret eden Mekkeli Müs-

lümanlar için kullanılmıştır.

Muhacir hicret eden, Ensar ise hicret edene 

bağrını açan kişilere denir. Ensar olmak…

Mülteci meselesi “Yeni Dünyanın” literatüre 

soktuğu, tanımlayıp hukuki ve siyasi çerçevesini 

çizdiği bir kelimedir. Resmi olarak Cenevre Sözleş-

mesiyle ele alınan ve BM’nin kabul ettiği tanımıyla 

mültecilerin hukuki durumları belirlenmiş olsa da 

muhacirin kuşattığı manayı mülteci kelimesine 

hapsettiğiniz anda meseleyi “pragmatizm” zinda-

nına hapsetmiş; merhametten, kardeşlik huku-

kundan, ölçülerden ve zalim-mazlum kavramla-

rından uzaklaştırmış olursunuz bilerek veya bil-

meden.

Tayyar TERCAN



Mülteci-iltica eden, kendi ülkesinde şu veya 

bu sebepten dolayı yaşayamayan ve bu yüzden 

başka ülkeye iltica eden, etmek zorunda kalan 

manasını ihtiva ederken muhacir özellikle inan-

cından dolayı, Müslüman olduğu için zulme 

maruz kaldığı için hicret eden demektir.

Batı ülkeleri kendi yaptıkları mülteci tanımla-

masını her zaman olduğu gibi yine kendi menfa-

atleri ve ideolojilerine uygun olarak çiğnemekte 

mahzur görmemektedir.

Bizde ise uluslararası anlaşmalara binaen ül-

kemize mülteci olarak gelebilecek bölgelerin sı-

nırlı olması, gelen mültecileri hukuki ve siyasi ola-

rak tanımlamak için misafir ve sığınmacı kavram-

larını doğurdu. Bu ise resmiyette mültecilere veri-

len haklardan mahrum ama gitmelerine de mâni 

bir garip netice oluşturmuş durumda…

Muhacir-mülteciler bize Allah’ın emaneti. Biz 

Müslümanız, öncelikle inancımız gereği mazluma 

sahip çıkarız. Biz Türk'üz, töremiz gereği bize sı-
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MÜLTECİ, SIĞINMACI
VEYA MUHACİR…
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Mülteci meselesini mevcut konjonktürde birkaç 
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Tayyar TERCAN



dirmek hem onlar için hem de ülkemiz için faydalı 

olacaktır.

Sürecin en başında atılması gereken adımlar-

dı bunlar. Geç olmaz hiçbir zaman ama süreç çok 

ilerledi. Bu noktada “meseleyi kaşıyarak geri dö-

nülmez” hale getirmek isteyenlere fırsat verme-

mek en baş önceliğimiz olmalı şu anda.

Dördüncü nokta: Barış Pınarı Harekâtı ile 

oluşturulmak istenen güvenli bölge meselesine 

de muhacir-mülteci meselesi ile direk alakasın-

dan dolayı kısaca değinelim. ABD ve Rusya ile ya-

pılan mutabakatlar ile başlayan harekâta ara ve-

rildi. Ele geçirilen bölgede güvenlik operasyonları 

devam ederken uluslararası politik süreci dengeli 

bir şekilde yürütme çabasında devletimiz. Burada 

şu noktayı dikkate almamız gerek. Türk askeri sa-

haya indiği zaman önünde duracak güç yoktur. 

Politik arenada yapılan anlaşmalar, daha açık ifa-

desiyle bizimle masaya oturmak zorunda kalma-

ları askerimizin sahadaki başarısından dolayıdır. 

Amerika ve Rusya hiçbir zaman bizimle dost ol-

madı, hiçbir zaman da dost olmayacak. Özellikle 

PKK’ya kurdurulmak istenen devlet projesinin 

İsrail’in “Büyük İsrail-Arz ı Mevud” hayalini ger-

çekleştirmek için yürürlüğe konulmuş bir proje ol-

duğu en başa alınırsa –ki alınmalıdır- bölgede ha-

reketliliğin devam edeceği anlaşılır. Yani emper-

yalist ülkelerin PKK’ya destekleri ve ülkemizi en-

gelleme çabaları devam edecektir.

Bu çerçeveden değerlendirdiğimizde askeri 

harekâtın devam etmesi bizim için hayati bir zo-

runluluktur. Bunun yanı sıra ele geçirilen bölge-

lerde bizim kontrolümüzde oluşturulacak güvenli 

bölgeler de bu zorunluluğa dâhildir ki bu, ülke-

mizde bulunan muhacirlerin bir kısmını kendi va-

tanlarına güvenli bir şekilde götürmenin yanında 

Nil’den Fırat’a kadar hayalini kurdukları blok 

bölge hayaline engel olmak demektir.

Son olarak: Bütün tartışmalardan âzâde, maz-

lumların dayanak noktası ve kurtuluş ümidi ola-

rak bir tek Anadolu kaldı. Bütün dengeler, politi-

kalar ve siyasi çıkarlardan azâde cehenneme çev-

rilmiş şehirlerden çıkışa bir tek Anadolu yol olabil-

di.

Bütün bu yaşananların asıl failiyken maskesi-

nin ardında insancıllık oynayan Batı'dan, o mas-

keyi dudaklarındaki kanı kapatmak için kullanan 

İslam görünümlü menfaatperest katillerden 

azâde ana yüreğiyle dolu milletinin kalpleri titre-

ten fedakârlığıyla sığınak oldu mazlumlara.

Anadolu fedakâr bir ana oldu yüzyıllarca. Fe-

dakâr bir ana, cömert bir baba.

Anadolu'yu, vicdanlı insanların yaşadığı, maz-

lumların sığınağı olan Anadolu'yu tarih önünde le-

kelemek derdinde olanlara fırsat vermemeliyiz. 

Ana gibi bağrımıza basmalıyız mazlumları her 

zaman. Baba gibi de gerekirse ölümüne koruma-

lıyız. Vesselam!
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rekli kaşıyan ve milletin sinir uçlarıyla oynayan bir-

kaç kesim var. Bunlar kendi durdukları yerin rengi-

ne göre mülteci düşmanlığına kılıf uydurarak pro-

vokasyon yapıyorlar.

Milliyetçi- Kemalist ve çağdaş Batıcı zihniyette 

olan ve güya Türk halkını öncelediklerini iddia ede-

rek mülteci düşmanlığı yapan belirli bir yapı var. 

Her fırsatta milleti mültecilere karşı kışkırtan -

süreç içinde görüldüğü gibi bu kışkırtmaların neti-

cesinde mültecilere ölümlere varan saldırılar ger-

çekleşti- üstelik bu kışkırtma argümanlarının çoğu 

yalan olan kişilerin, arka planına bir göz attığınız-

da, aslında ucu dışardaki karanlık mahfillere daya-

nan bir ilişkiler yumağı içinde olduğunu görürüz.

Bu ülkeye aidiyetleri slogandan öteye gitmeyen 

ve her şartta İslam ve Müslüman olana düşmanlı-

ğın tezahürüdür mülteci düşmanlıklarındaki 

sebep. Yani temelde iltica edenlerin kimliği, geldik-

leri coğrafya ve asıl olarak da Müslüman olmaları-

dır bunlar için sorun. Milliyetçiliği ırkçılık olarak de-

ğerlendirenler ile Batıcı Kemalist zihniyet, İslam ve 

Müslümanlar söz konusu olduğunda her fırsatta 

kin ve öfke dolu olarak aynı noktada durmaktadır-

lar.

Diğer yandan Esed’in şebbihalarından olan ve 

sadece mezhebi saikle meseleyi diline dolayan 

(İrancı, Nusayrici) bir kesim var ki bombalar altın-

da parçalanan bebekler bile bunların merhametini 

celbetmez.

Ve meseleyi devamlı düşmanlık üzerinden pro-

voke etmeye çalışan kesimlerden biri de FETÖ-

PKK ve benzeri terör yapıları. Hepsinin ortak nok-

tası, iktidara muhalefet ediyoruz maskesini taka-

rak ülkeye, vatana ve millete muhalefet etmek… 

Vatan ve millete dair hiçbir kaygısı olmayan ka-

ranlık ruhlu karanlık ilişkilere sahip kişi ve kurum-

lardır bunlar…

Üçüncü nokta: Devletin muhacir-mülteci me-

selesinde süreci daha hassas, planlı ve kontrollü 

şekilde yürütmesi gerekliliğidir. Sayısı birçok 

küçük ülke nüfusundan daha fazla olan mazlum in-

sana kucak açarak maddi manevi külfeti sırtlan-

mış olmanın onurunu taşımakla birlikte, süreç 

doğru şekilde yürütülemezse bu onuru lekele-

yecek olayların ortaya çıkacağı da ortadadır.

Özellikle ülkemizin sınır güvenliği için yaptığı 

harekâtları akamete uğratmak isteyen güçler, 

içerden ve dışardan vatanı karıştırmak için kullan-

dıkları bir argümandır mülteci meselesi. Şer odak-

larının algı operasyonlarına mahal vermemek, ha-

diseleri olmadan önce kontrollü şekilde rayında 

götürebilmek… Ülkemizde bulunan muhacir-

mültecilerin nüfus yoğunluğunu belirli bölgelerde 

kontrol altında tutmakla birlikte bu insanların iş-

sağlık-eğitim ve ikamet sorunlarını çözecek, en-

tegrasyonlarını sağlayacak adımların atılması ge-

rekmektedir.

Bu meselede birçok kişiye göre radikal gelebi-

lecek şöyle bir düşüncenin sahibiyiz: Ülkemizde 

bulunan muhacirlerin belirli güvenlik kontrolleri 

de yapılarak direk vatandaşlığa alınmasında ne 

gibi bir sakınca olabilir? Mesela özellikle tarım 

alanlarında çalışacak insanın bulunmadığı bir dö-

nemde tarım ve diğer eksik kalmış sektörlerde is-

tihdam edilmeleri sürecin daha kolay ve verimli 

geçmesini sağlamaz mı? Ülkemizde misafir bulu-

nan muhacir-mültecilerin yetişmiş eğitimini ta-

mamlamış ve meslek sahibi olanlarını değerlen-
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yüksek lisans yapmalarını söylüyordu. Ne zaman 

Ankara’nın kasvetli havası sinse, ne zaman nefsi-

mizin oyuncağı olup insanlıktan uzaklaşsak 

hemen hocamızın kapısına gelir ve ruhumuzu 

arındırma bahtiyarlığına ererdik. Devlette çalışan 

insanların 63 yaşından önce emekli olmalarına 

karşı geliyor, emekli olanların da hayatlarında ar-

zulanan hedefleri yapamadıklarını sık sık dile ge-

tiriyordu. Ona göre varlığın tacı, kainatın efendi-

sinin Hz. Hatice annemizle evlendiği yaş aklın ke-

male, peygamberlik makamının verildiği 40 yaş 

ise ruhun kemale erdiği yaşlardı. Peygamberimiz 

63 yaşında vefat etmişse, son nefesine kadar 

İslam davası için çırpınmışsa Müslüman da o yaşa 

kadar çalışmalı, el ve eteğini çekmemeliydi. Hüla-

sa o insanın hayat boyu yaşadığı her çizgiye hik-

met gözüyle bakılmalı idi. Yaşlarını sordukları in-

sanlardan biri mesela yetmiş bir yaşındayım 

derse “Olur mu ya sen sekiz yaşındasın” derdi. 

Peygamber efendimizin vefat ettiği yaştan sonra-

ki yaşlarını peygamber efendimizin hediye ettiği 

yaşlardan sayardı.

Evet, doksanlı yılların başı Saddam Hüseyin 

Kuveyt’i işgal etmiş ve bütün dünya ayağa kalk-

mıştı. Bütün dünya denilen Yahudi-deccal tayfası 

ile bu aleme kuklalık edenler… Saddam Hüseyin 

güya onlarca yeni dünya düzeninin tekerine 

çomak sokmuştu. Herkesin dikkati Ortadoğu’da 

idi. Saddam Hüseyin çoğu gazeteci ve akıldaneler 

tarafından Kuveyt’ten çıkacaktı. Akıl onu gerekti-

riyordu. Aklı putlaştırmış bu insanlar “İnsanın aklı 

yanında bir de ruhu vardır, insan sadece düşün-

celerinden oluşmuş bir varlık değildir, duygularıy-

la da yaşar” deme basiret ve ferasetini göstere-

miyordu. Hocamız savaşın çıkacağını ısrarla söy-

lüyordu daha önce de Rusya henüz dağılmadan 

Rusya’nın dağılacağını söylemesi gibi. Hocamız 

bütün bunları neye göre dillendiriyordu? Hocamı-

zın yanı başında Ramuz’ül Ehadis kitabı vardı. Bu 

hadis kitabındaki ahir zaman hadislerine bakarak 

duygu ve görüşlerini pekiştiriyor ve anlatıyordu. 

Nitekim hocamızın ifade ettiği gibi savaş çıkmış 

ve hadiseler zinciri savaş zemininde devam et-

mişti. O zamanki başbakan Turgut Özal’a gön-

derdiği mektubu da zaman zaman dile getirirdi. 

Turgut Özal o zaman Amerika ile birlikte hareket 

edip bir koyup üç alma telaşında savaşa girme 

derdindeydi. Hocamız mektubunda büyük dev-

letlerle aynı yatağa girilmemesi gerektiğini söyle-

miş ve başbakanı uzun zamana dayanan tanışık-

lığına istinaden uyarmıştı. Allah şu vesile bu vesi-

le ile Irak topraklarına girmekten ordumuzu uzak 

tutmuştu. Yoksa ne acı olurdu emperyalizmin baş 

gücü ile İslam diyarının topraklarında yer 

almak... İmam-ı Azam Efendimizin kabrinin bu-

lunduğu binlerce ezanın okunduğu şehirleri bom-

balamak… Gençlerin fitneden korunması için ev-

lenmelerini sık sık tembihleyen evlenin de size 

“evli ya” desinler diye mizahi bir eda ile konuşan 

hocamızın mekanında kimlere tanık olmadım. 

Oktay Sinanoğlu, henüz daha hiçbir kitabı çıkma-

mıştı; Muhsin Başkan, parti kurma çalışmaları ön-

cesi… Nice akademisyen ve hocalar… Hocamız 

yine zaman zaman Fırat ve Dicle ile ilgili ümmetin 

savaşa girmemesini hadislerden yola çıkarak an-

latırken Üçüncü Dünya Savaşı’nın Suriye’den çı-

kacağını her daim dile getirirdi. Nihayet hocamız 

vefat etmeden Lazkiye’de yapılan açıklamadan çı-

karımda bulunarak 3. Dünya Savaşı’nın başladığı-

nı söylemişti. Bu savaşın sonucunda çok kan aka-

cağını her taraftan binlerce askerin katılacağı bu 

mücadelede Müslümanların galip geleceğini me-

kanına gelen herkese söylemişti. Son demlerinde 

Amerika’nın tavrı ne olur diye sual edince oldukça 

mülayim olan hocam öfkeyle dönmüş “Amerika 

ne oluyor, Allah var Allah!” diye korkuya gerek ol-

madığını dile getirmişti. Savaşın 7-8 yıl sürebile-

ceğini de ima etmişti. Şimdi o sürecin içindeyiz. 

Emekleri ve yaptıkları için Allah hocamdan razı 

olsun.

Her Şey İfşa Oldu

İslam’a zarar veren üç grup vardır: kâfir, mü-

nafık ve ahmak. Bunlar içinde en az zararlısı kâfir-

dir. Niye, zahiri olarak senden olmadığını bilirsin 

ve ona göre tedbirini alırsın. En zararlıları senden 

gözüken ahmaktır; senin mana dilini bozar, düş-

mana karşı gücünü azaltır. Şahsında yüce davayı 

toprak seviyesine indirir. Münafık ise senden gö-

zükür, seni arkandan vurmaya çalışır. Suriye olayı 

öyle bir anahtar ki herkesi ifşa etti. Allah dostları-

nın hakikatleri ayan beyan ortaya serildi. Antiem-

SURİYE:
KÖRDÜĞÜMLERİN

ÇÖZÜM YERİ
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Doksanlı yılların başındayız. Üstadımın “O ve 

Ben” adlı muhteşem kitabını okumuş, Allah dostla-

rıyla olmayı, onların sohbetinde bulunmayı yanık 

bir sevdalı edasıyla arzu etmiştim. Rabbim bu iste-

ğimi yerine getirdi. Hacı Bayram Camii yanında me-

kanı bulunan Doktor Emin Acar’la tanıştım. Bayra-

mi meşrepli bir Allah dostu Dr. Emin Acar; DPT’ de 

çalışmış, MSP milletvekili olmuş ancak rahmetli Er-

bakan’ın CHP ile birlikte iktidar olmasına karşı ge-

lerek partiden istifa etmiş güzeller güzeli bir insan-

dı. Bütün gayreti ve ideali gençler okusun devlete 

yerleşsin, vatana millete hayırlı insanlar olsun, 

devletin başında da Müslümanlar olsun idi. Pey-

gamberimiz, sahabe-i güzin efendilerimiz devletin 

başında iken vefat ettiler, şehit oldular. Onlar 

bizim biricik örneğimiz. Devleti almaz isek iflah ol-

mazdık. Kapısına gelenlerin hiçbirine kimse tara-

fından gel Emin Acar’a bağlanın denmiyordu. Her-

kese kapısı açık, herkesin dertleriyle hemhaldi. 

Gençlerle konuşmaya bayılıyor, onların mastır ve 
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yüksek lisans yapmalarını söylüyordu. Ne zaman 

Ankara’nın kasvetli havası sinse, ne zaman nefsi-

mizin oyuncağı olup insanlıktan uzaklaşsak 

hemen hocamızın kapısına gelir ve ruhumuzu 

arındırma bahtiyarlığına ererdik. Devlette çalışan 

insanların 63 yaşından önce emekli olmalarına 

karşı geliyor, emekli olanların da hayatlarında ar-

zulanan hedefleri yapamadıklarını sık sık dile ge-

tiriyordu. Ona göre varlığın tacı, kainatın efendi-

sinin Hz. Hatice annemizle evlendiği yaş aklın ke-

male, peygamberlik makamının verildiği 40 yaş 

ise ruhun kemale erdiği yaşlardı. Peygamberimiz 

63 yaşında vefat etmişse, son nefesine kadar 

İslam davası için çırpınmışsa Müslüman da o yaşa 

kadar çalışmalı, el ve eteğini çekmemeliydi. Hüla-

sa o insanın hayat boyu yaşadığı her çizgiye hik-

met gözüyle bakılmalı idi. Yaşlarını sordukları in-

sanlardan biri mesela yetmiş bir yaşındayım 

derse “Olur mu ya sen sekiz yaşındasın” derdi. 
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buradan kalkıyor. Yeni dünya düzeninin efendile-

rine yepyeni dünya düzeninin tesis edileceği yer 

burası diyeceğiz. Bu dünya düzeninde halklara de-

mokrasi getiriyorum diye başına bombalar atıl-

mayacak. İnsanlar yerlerinden yurtlarından ol-

mayacaklar. Devletlerin servetleri birkaç şirketler 

tarafından sömürülmeyecek. Dünya silah, uyuş-

turucu baronlarından kurtulacak. Kadınlarımız 

seks objesi olmayacak, kızlarımız ve erkeklerimiz 

teknoloji esiri olmaktan kurtulacak.

Her Şey İfşa Oldu

Suriye ile sınırlar yıkıldı, hafızamız yenilendi. 

Suriye bizim 450 yıl eyaletimiz olmuş. Meğerse 

Suriyeli insanların gözleri hep bu günleri ararmış; 

Suriye’de Arap’ı, Kürt’ü, Türk’ü aynı maviliklere 

dalar, aynı kıbleye dönermiş. Suriye insanı bize sı-

ğındı, hatası sevabıyla bu günlere gelindi. Kim bir-

takım küçük hataları görüp hakikate aykırı Suri-

yeli düşmanlığı yaparsa eyvahlar olsun, ümmet 

içine en büyük nefret tohumunu atmış olur. Allah 

nurunu tamamlayacaktır kafirler istemese de... 

Bize düşen Anadolu insanlığın sığınağı, son ada 

demenin ötesi Anadolu her yer ve kıtada mazlu-

mun yüreği ve kurtarıcısı demek. Her mazlumu 

kendi yurdunda ve ocağında huzura erdirmek ol-

malıdır. Suriye ile sınırlar yıkıldı hafızalar yenilen-

di. Tazelenen bu hafıza artık yurtta sulh cihanda 

sulh teranesi seni kandırmasın diyor. Sınırlarının 

dışına taşmalısın, doksan yıl öncesinde sana giy-

dirilen bu deli gömleğini söküp atmalısın ihtarını 

yapıyor. Yok eğer sen taarruz etmesen hep mü-

dafaa durumunda olursan seni parçalayıp böle-

cekler. Arzı mev’ud davasını güdenler ve rüyasını 

görenler pençelerini atacaklar, sana yaşama hak-

kını tanımayacaklar. Suriye bizimdir, Ürdün bizim-

dir, Irak ve Arabistan bizimdir. Velhasıl buralar üm-

metindir. Allah ve Resul aşkıyla yananlar, 

Mekke’ye dönüp aynı secdeye gidip aynı duayı te-

rennüm edenler ümmettir. Suriye çözüldüğü 

zaman adım adım Doğu Türkistan, Türki cumhu-

riyetler ile Afrika ve Ortadoğu’daki İslam beldele-

rinin sorunu bitecektir. Allah nurunun tamamla-

yacak kafirler istemese de... Rabbim bize Allah’ın 

nurunu tamamlayanların safında olmayı nasip 

etsin.

Nusayrilik

Bir arkadaşım var çalıştığım kurumdan, ol-

dukça okuyan ve araştıran biri. Kendisi Hataylı. 

Batıkent’te oturuyor. Batıkent malum cemevleri-

nin bulunduğu Alevi kökenli vatandaşların bu ce-

mevlerinde ritüellerini oldukça rahat sergiledikle-

ri bir yer. 28 Şubat’ın yaşandığı zamanlar… Arka-

daşı kendilerinden zannedip oldukça rahat konu-

şuyorlar. “Suriye’de olduğu gibi burada da iktidar 

gücü bizim elimizde olabilir” diye ifadeler. Millet 

olarak en büyük zaaflarımızdan biri tarihi hafıza-

mıza gereken ehemmiyeti göstermemek, hatır-

lanması ve ders alınması gereken hadiseleri bir 

türlü gündemde tutmamak… Alevi vatandaşları-

mızda ise bunun tam aksi bir durumu söz konu-

su. Başlarına gelen her hadiseyi birlik ve beraber-

lik duygusuyla her an diri tutarlar. Kendilerine 

karşı yapılan haksızlıkların hesabını sorarlar. Doğ-

rusu bu halleri takdir edilmesi gereken bir hal. 

Keşke biz de Alevi vatandaşlarımızın bu hasletle-

rinden bir nebze pay kapabilseydik. Alevi vatan-

daşlarımız bütün hadiselerde kendilerini mazlum 

rolünde gösterirken karşı tarafı Yezid’in dölleri ola-

rak göstermekte oldukça mahirler.

Evet, 28 Şubat dönemi… Müslümanlara yapı-

lan baskı ve şiddet arttıkça artmakta. Çevik Bir 

ekibi demokrasiye balans ayarı verirken binlerce 

kızımız okullardan atılmakta Yeni Asya’nın büyük 

lideri Süleyman Demirel onlara Arabistan yollarını 

göstermekte... Eften püften sebeplerle aydınlar 

tutuklanmakta, partiler kapanmakta, yargıda çö-

reklenmiş çağdaş-laik zihniyet ile Kemalist perde-

li Fettoş ve bağlıları Müslümanlara nefes aldırma-

makta. Ortalıkta rahmetli Hasan Celal Güzel gibi 

“İmam hatipler kapatılamaz, halkın kurumları-

dır”, Salih Mirzabeyoğlu gibi “Dik durun karşınız-

da leşler var” ve Muhsin Başkan gibi “Millete nam-

lusunu çeviren tanka selam durmam” tarzında 

Anadolu’nun bağrı yanık insanlarının yüreklerine 

tercüman olan asil birkaç ses dışında, hakikati dil-

lendiren çok az sayıda Müslüman olmakta. Şimdi 

dikkat kesilin Muhsin Başkan, Anadolu coğrafya-

sının bütün girinti ve çıkıntılarını alnında çizgi çizgi 

tecessüm ettiren bu insan, o vakitler ne demişti: 

“Millete namlusunu çeviren tanka selam dur-

mam.” Nitekim selam durmadı. Kemalist ve laik 
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peryalist ve halkçı geçinen Marksist örgütlerin 

İslam düşmanı oldukları bunun için kapitalist dün-

yanın sömürücüleriyle işbirliğine gitmekten kaçın-

madıklarına şahit olduk. Batı tandanslı birbirine zıt 

gibi görüşlerin İslam söz konusu olunca yekvücut 

oldukları ne manidar... Bütün bu örgütlerin başta 

Öcalan olmak üzere Mihraç Ural gibi hak ve halk 

düşmanı tiplerin besleyicisi Nusayrilerin hakimiyeti 

altındaki Suriye devletidir. Yine bu örgütlerin sığın-

dıkları ve koruyucusu devletler emperyalizmin ka-

leleri olan devletler… Sizin antiemperyalist hareke-

tinizin yüzüne tüküreyim!

Her Şey İfşa Oldu

Anadolu’nun has evlatları, eşya ve hadiselerin 

her an yeniliğinde her gün öyle hadiselere şahitlik 

ediyoruz ki hayret etmemek mümkün değil. Bir gir-

daba kapılmış gibiyiz… Evet, üstadım Necip Fazıl 

tarih muhasebesini yaparken “Bayrak burada 

düştü, her yerde alt üst oldu; bayrak burada kal-

karsa her şey düzelecek” demiş. Şimdi bu tespitin 

gerçekleştiği şartların hasrı içindeyiz. Batı değerle-

rini üstümüze akıtan, reddi mirasta bulunarak Ana-

dolu insanını mana planında ezen düzen elden gi-

diyor. Bu düzenin koruyucusu askerler ve yargı 

mensupları berhava olup yerine Anadolu kokan in-

sanlar yerleşmeye başladı. Fetih duasını dillerine 

pelesenk etmiş, kızılelma davasını kalplerine nak-

şetmiş insanlarla zaferler geliyor. Ordu milleti ter-

biye eden değil ordu millet ele ele anlayışı aile ve 

asker ocağından tütüyor. Ordu millet el ele anlayı-

şı ve hareketi içimizdeki Türk ve Kürt ulusalcıları 

korkutuyor. Her gün sosyal medyadan kudurduk-

larına şahitlik ediyoruz. Birbirini görseler boğma-

ları gereken bu güruhlar İslam düşmanlığı görü-

şünde birleşip birlikte hareket edebiliyorlar. O yüz-

den şaşmayın CHP ve HDP işbirliğine... Biri 

Kürt’ün diğeri Türk’ün İslam’la yoğrulmuş maya-

sına zehir katanlar… Her ikisi de mana planında 

aynı, her ikisi de hak ve halk düşmanılar; Türk’ü 

ve Kürt’ü İslam’dan uzaklaştıran fırkalar. Sakın şaş-

mayın! En son CHP denilen Yahudi sabetayistin 

arka planda yönlendiricisi Osmanlı Devleti’ni 

yıkan İttihad ve Terakkinin komitacı tiplerin deva-

mı parti ne yaptı? Suriye çözümü diye teklifte bu-

lundu. Neymiş, Suriye Milli Ordusu kaldırılsın, vam-

pir Esed’le görüşülsün. Ne muazzam bir çözüm(!)

Artık ne yaparlarsa yapsınlar beyhude... Allah 

nurunu tamamlayacak kafirler istemese de... Ok 

yaydan çıktı. Bütün hainlikler ifşa oluyor. Anado-

lu’da ehli sünnet merkezli hareket aheste aheste 

neşvünema buluyor. Takiyyeciliği şiar edinmiş, 

Hz. Ömer ve Hz. Ebubekir efendimize lanetler yağ-

dıran Şii sapıkların, İngiliz desteği ile kurulup Os-

manlı Devletini arkadan vuran materyalist anla-

yışlı Vehhabi sapıkların içyüzü ortaya çıktı. Bunlar 

batının piyonu, biri binlerce yıldır haçlı savaşların-

da ehli sünneti arkadan vuran diğeri petrol gelirle-

riyle batı firmalarını ayakta tutan İsrail’le içli dışlı 

kendi dışındaki anlayışları keskin bir şekilde küfür-

le yaftalayan özde aynı anlayışlar. Allah nurunu ta-

mamlayacak kafirler istemese de… Bize düşen 

Allah’ın nurunu karartmak isteyenlere karşı basi-

ret ve ferasetimizi göstererek meydan yerinde 

izzet ve şerefli durmaktır.

Binlerce kilometre uzaktan gelmiş bu devletle-

rin karşısında buranın geleceğini Ortadoğu halkla-

rının iradesi belirler demektir. Yani ümmet kardeş-

liğinde tek vücut olacak Türk’ün, Kürt’ün ve 

Arap’ın iradesi… Bu iradeye komuta edecek de 

Anadolu şahlanışı olacaktır. Bayrak buradan düştü 



buradan kalkıyor. Yeni dünya düzeninin efendile-

rine yepyeni dünya düzeninin tesis edileceği yer 

burası diyeceğiz. Bu dünya düzeninde halklara de-

mokrasi getiriyorum diye başına bombalar atıl-

mayacak. İnsanlar yerlerinden yurtlarından ol-

mayacaklar. Devletlerin servetleri birkaç şirketler 

tarafından sömürülmeyecek. Dünya silah, uyuş-

turucu baronlarından kurtulacak. Kadınlarımız 

seks objesi olmayacak, kızlarımız ve erkeklerimiz 

teknoloji esiri olmaktan kurtulacak.

Her Şey İfşa Oldu

Suriye ile sınırlar yıkıldı, hafızamız yenilendi. 

Suriye bizim 450 yıl eyaletimiz olmuş. Meğerse 

Suriyeli insanların gözleri hep bu günleri ararmış; 

Suriye’de Arap’ı, Kürt’ü, Türk’ü aynı maviliklere 

dalar, aynı kıbleye dönermiş. Suriye insanı bize sı-

ğındı, hatası sevabıyla bu günlere gelindi. Kim bir-

takım küçük hataları görüp hakikate aykırı Suri-

yeli düşmanlığı yaparsa eyvahlar olsun, ümmet 

içine en büyük nefret tohumunu atmış olur. Allah 

nurunu tamamlayacaktır kafirler istemese de... 

Bize düşen Anadolu insanlığın sığınağı, son ada 

demenin ötesi Anadolu her yer ve kıtada mazlu-

mun yüreği ve kurtarıcısı demek. Her mazlumu 

kendi yurdunda ve ocağında huzura erdirmek ol-

malıdır. Suriye ile sınırlar yıkıldı hafızalar yenilen-

di. Tazelenen bu hafıza artık yurtta sulh cihanda 

sulh teranesi seni kandırmasın diyor. Sınırlarının 

dışına taşmalısın, doksan yıl öncesinde sana giy-

dirilen bu deli gömleğini söküp atmalısın ihtarını 

yapıyor. Yok eğer sen taarruz etmesen hep mü-

dafaa durumunda olursan seni parçalayıp böle-

cekler. Arzı mev’ud davasını güdenler ve rüyasını 

görenler pençelerini atacaklar, sana yaşama hak-

kını tanımayacaklar. Suriye bizimdir, Ürdün bizim-

dir, Irak ve Arabistan bizimdir. Velhasıl buralar üm-

metindir. Allah ve Resul aşkıyla yananlar, 

Mekke’ye dönüp aynı secdeye gidip aynı duayı te-

rennüm edenler ümmettir. Suriye çözüldüğü 

zaman adım adım Doğu Türkistan, Türki cumhu-

riyetler ile Afrika ve Ortadoğu’daki İslam beldele-

rinin sorunu bitecektir. Allah nurunun tamamla-

yacak kafirler istemese de... Rabbim bize Allah’ın 

nurunu tamamlayanların safında olmayı nasip 

etsin.

Nusayrilik

Bir arkadaşım var çalıştığım kurumdan, ol-

dukça okuyan ve araştıran biri. Kendisi Hataylı. 

Batıkent’te oturuyor. Batıkent malum cemevleri-

nin bulunduğu Alevi kökenli vatandaşların bu ce-

mevlerinde ritüellerini oldukça rahat sergiledikle-

ri bir yer. 28 Şubat’ın yaşandığı zamanlar… Arka-

daşı kendilerinden zannedip oldukça rahat konu-

şuyorlar. “Suriye’de olduğu gibi burada da iktidar 

gücü bizim elimizde olabilir” diye ifadeler. Millet 

olarak en büyük zaaflarımızdan biri tarihi hafıza-

mıza gereken ehemmiyeti göstermemek, hatır-

lanması ve ders alınması gereken hadiseleri bir 

türlü gündemde tutmamak… Alevi vatandaşları-

mızda ise bunun tam aksi bir durumu söz konu-

su. Başlarına gelen her hadiseyi birlik ve beraber-

lik duygusuyla her an diri tutarlar. Kendilerine 

karşı yapılan haksızlıkların hesabını sorarlar. Doğ-

rusu bu halleri takdir edilmesi gereken bir hal. 

Keşke biz de Alevi vatandaşlarımızın bu hasletle-

rinden bir nebze pay kapabilseydik. Alevi vatan-

daşlarımız bütün hadiselerde kendilerini mazlum 

rolünde gösterirken karşı tarafı Yezid’in dölleri ola-

rak göstermekte oldukça mahirler.

Evet, 28 Şubat dönemi… Müslümanlara yapı-

lan baskı ve şiddet arttıkça artmakta. Çevik Bir 

ekibi demokrasiye balans ayarı verirken binlerce 

kızımız okullardan atılmakta Yeni Asya’nın büyük 

lideri Süleyman Demirel onlara Arabistan yollarını 

göstermekte... Eften püften sebeplerle aydınlar 

tutuklanmakta, partiler kapanmakta, yargıda çö-

reklenmiş çağdaş-laik zihniyet ile Kemalist perde-

li Fettoş ve bağlıları Müslümanlara nefes aldırma-

makta. Ortalıkta rahmetli Hasan Celal Güzel gibi 

“İmam hatipler kapatılamaz, halkın kurumları-

dır”, Salih Mirzabeyoğlu gibi “Dik durun karşınız-

da leşler var” ve Muhsin Başkan gibi “Millete nam-

lusunu çeviren tanka selam durmam” tarzında 

Anadolu’nun bağrı yanık insanlarının yüreklerine 

tercüman olan asil birkaç ses dışında, hakikati dil-

lendiren çok az sayıda Müslüman olmakta. Şimdi 

dikkat kesilin Muhsin Başkan, Anadolu coğrafya-

sının bütün girinti ve çıkıntılarını alnında çizgi çizgi 

tecessüm ettiren bu insan, o vakitler ne demişti: 

“Millete namlusunu çeviren tanka selam dur-

mam.” Nitekim selam durmadı. Kemalist ve laik 
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peryalist ve halkçı geçinen Marksist örgütlerin 

İslam düşmanı oldukları bunun için kapitalist dün-

yanın sömürücüleriyle işbirliğine gitmekten kaçın-

madıklarına şahit olduk. Batı tandanslı birbirine zıt 

gibi görüşlerin İslam söz konusu olunca yekvücut 

oldukları ne manidar... Bütün bu örgütlerin başta 

Öcalan olmak üzere Mihraç Ural gibi hak ve halk 

düşmanı tiplerin besleyicisi Nusayrilerin hakimiyeti 

altındaki Suriye devletidir. Yine bu örgütlerin sığın-

dıkları ve koruyucusu devletler emperyalizmin ka-

leleri olan devletler… Sizin antiemperyalist hareke-

tinizin yüzüne tüküreyim!

Her Şey İfşa Oldu

Anadolu’nun has evlatları, eşya ve hadiselerin 

her an yeniliğinde her gün öyle hadiselere şahitlik 

ediyoruz ki hayret etmemek mümkün değil. Bir gir-

daba kapılmış gibiyiz… Evet, üstadım Necip Fazıl 

tarih muhasebesini yaparken “Bayrak burada 

düştü, her yerde alt üst oldu; bayrak burada kal-

karsa her şey düzelecek” demiş. Şimdi bu tespitin 

gerçekleştiği şartların hasrı içindeyiz. Batı değerle-

rini üstümüze akıtan, reddi mirasta bulunarak Ana-

dolu insanını mana planında ezen düzen elden gi-

diyor. Bu düzenin koruyucusu askerler ve yargı 

mensupları berhava olup yerine Anadolu kokan in-

sanlar yerleşmeye başladı. Fetih duasını dillerine 

pelesenk etmiş, kızılelma davasını kalplerine nak-

şetmiş insanlarla zaferler geliyor. Ordu milleti ter-

biye eden değil ordu millet ele ele anlayışı aile ve 

asker ocağından tütüyor. Ordu millet el ele anlayı-

şı ve hareketi içimizdeki Türk ve Kürt ulusalcıları 

korkutuyor. Her gün sosyal medyadan kudurduk-

larına şahitlik ediyoruz. Birbirini görseler boğma-

ları gereken bu güruhlar İslam düşmanlığı görü-

şünde birleşip birlikte hareket edebiliyorlar. O yüz-

den şaşmayın CHP ve HDP işbirliğine... Biri 

Kürt’ün diğeri Türk’ün İslam’la yoğrulmuş maya-

sına zehir katanlar… Her ikisi de mana planında 

aynı, her ikisi de hak ve halk düşmanılar; Türk’ü 

ve Kürt’ü İslam’dan uzaklaştıran fırkalar. Sakın şaş-

mayın! En son CHP denilen Yahudi sabetayistin 

arka planda yönlendiricisi Osmanlı Devleti’ni 

yıkan İttihad ve Terakkinin komitacı tiplerin deva-

mı parti ne yaptı? Suriye çözümü diye teklifte bu-

lundu. Neymiş, Suriye Milli Ordusu kaldırılsın, vam-

pir Esed’le görüşülsün. Ne muazzam bir çözüm(!)

Artık ne yaparlarsa yapsınlar beyhude... Allah 

nurunu tamamlayacak kafirler istemese de... Ok 

yaydan çıktı. Bütün hainlikler ifşa oluyor. Anado-

lu’da ehli sünnet merkezli hareket aheste aheste 

neşvünema buluyor. Takiyyeciliği şiar edinmiş, 

Hz. Ömer ve Hz. Ebubekir efendimize lanetler yağ-

dıran Şii sapıkların, İngiliz desteği ile kurulup Os-

manlı Devletini arkadan vuran materyalist anla-

yışlı Vehhabi sapıkların içyüzü ortaya çıktı. Bunlar 

batının piyonu, biri binlerce yıldır haçlı savaşların-

da ehli sünneti arkadan vuran diğeri petrol gelirle-

riyle batı firmalarını ayakta tutan İsrail’le içli dışlı 

kendi dışındaki anlayışları keskin bir şekilde küfür-

le yaftalayan özde aynı anlayışlar. Allah nurunu ta-

mamlayacak kafirler istemese de… Bize düşen 

Allah’ın nurunu karartmak isteyenlere karşı basi-

ret ve ferasetimizi göstererek meydan yerinde 

izzet ve şerefli durmaktır.

Binlerce kilometre uzaktan gelmiş bu devletle-

rin karşısında buranın geleceğini Ortadoğu halkla-

rının iradesi belirler demektir. Yani ümmet kardeş-

liğinde tek vücut olacak Türk’ün, Kürt’ün ve 

Arap’ın iradesi… Bu iradeye komuta edecek de 

Anadolu şahlanışı olacaktır. Bayrak buradan düştü 



toplumsal gelenek ve görenekleri gizli tutulmak 

şartıyla aktarılmaktadır. Gizli bilgiyi açıklayanlar, 

toplumdan dışlanarak cezalandırılırlar. Törensel 

uygulamaların da yer aldığı bu öğrenimi başarı ile 

tamamlayan bireyler, şeyhlerin şecere defterine 

kaydedilirler ve böylece yola girmiş kabul edilirler. 

Genç birey, kendisine bu bilgiyi öğreten kişiyi 

“amca”, onun çocuklarını da kardeşleri olarak 

görür. Eskiden amcalık eğitimi almayan erkeğe 

kız verilmezdi. Bu, ilkokul sonrasında 14- 15 yaş-

larında erkek çocuklar için zorunlu kılınan bir uy-

gulamadır. Amcalık geleneğinde Nusayri gençlere 

öğretilen sure ve namaz sonrası okunacak du-

alardan misaller:

Birinci sure:

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla başlarım. 

Ecleh velayetinde olan, felaha ermiştir. Ben de bir 

kul olduğumu söyleyerek başlıyorum. Ben de 

mevlam Ali bin Ebu Talib, arınmışlar emirinin sev-

gisine ilk icabet eden olarak başladım. Ona te-

vekkül ettim, ona ölürüm, onunla mübarek 

oldum. Kendisi benim ve tüm alemlerin Rabbidir. 

Kendisi benim Rabbim ve yüce arşın Rabbidir.

İkinci sure:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başla-

rım. Sücut Allah içindir. Kulluk edilen yüce Rab 

içindir. Allah gökyüzünün ve yeryüzünün nurudur. 

Allah yücedir, büyüktür. ‘’Bab‘’ için ona yöneldim. 

İsmi için secde ettim. Gerçekte Ali olan manaya 

kulluk edip secde ettim. Fani yüzüm diri, ebedi ve 

daim olan mevlam Ali’nin yüzüne yönelik olarak 

secde ettim. Ey Ali! Ey büyük! Ey en büyükten 

daha büyük! Ey güneşi ve değişken ayı yaratan! 

Ey Ali! Ey Ali, izzet senindir! Ey Ali, birlik sana ait-

tir! Ey Ali mülk senindir! Ey Ali kulluk sana aittir! 

Ey Ali, sücut sanadır! Ey Ali, sen kulluk edilen Rab-

bimizsin! Ey Ali yücelik sana aittir! Ey Ali, rahmet 

sendendir…

Nusayrilerin arınma duası:

Ateşin ve Ateşin ehlinden sen bizi koru

Lanet olsun Ebu Bekir’e, Osman’a, Ömer’e,

Muaviye’ye, Yezid’e, Halid bin Velid’e

Amr bin As’a, Harun Reşid’e, Yavuz Sultan 

Selim’e ve bütün şirk koşanlara

Kemikle et nasıl ayrılırsa

Bizi de onlardan ve onların torunlarından öyle 

ayır…
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zihniyetin hoşuna giden, Pensilvanya’da semizle-

nen, iki ceketle oldukça mütevazi bir hayat yaşa-

yan ve haçlı ordularının kırmızı çizgileri vardır diye 

Türkiye’yi işgale davet eden bin yılın haini, Ameri-

ka-İsrail dostu Fettoş ve maşaları tarafından şehit 

edildi. Unutmayın davalar şehitlerle yürür ve 

büyür. Bu şehitlerin yüzü suyu hürmetine Fettoş 

ifşa oldu. Ülkemiz içten bir işgalden kurtuldu. Ülke-

miz itikadımızı bozan her türlü sapkınlığı bir kılıfa 

sokan bu hainin ne olduğunu ayan beyan anladı. 

Peki yine dikkat kesilin Muhsin Başkan o yıllar ne 

demişti: “Türkiye İran olmaz, Cezayir de… Ama biz 

de Suriye yaptırmayız.” Şimdi cemevinde söylenen 

lafla Muhsin Başkan’ın ifadesini yan yana getirin. 

Ne kadar manidar... İliklerimize kadar hakikatini ya-

şamamız ve yaşatmamız gereken bir durum. Tüm 

çabaları ülkemizi Suriye’de olduğu gibi bir azınlığın 

iktidarı ele aldığı bir duruma getirmekti. Suriye’de 

Nusayriler ülkemizde ise Aleviler... Her ikisi de 

özde aynı. Bu azınlık iktidara gelecek, her türlü 

İslami çalışmalar yasaklanacak, yüzbinlerce İslami 

dava adamı sudan bahanelerle tutuklanacaktı. Çok 

şükür Rabbimin de kendine göre ilahi bir tuzağı var-

dır. Bazen kulları bazen doğrudan iradesiyle bütün 

şeytani hile ve desiseleri boşa çıkarır. Fakat karşı 

taraf hala boş durmuyor, çalışmalarını olanca güç-

leriyle sürdürmeye devam diyorlar. Bize düşen bü-

yüklerimize layık, uyanıklık ve aksiyonla davamı-

zın gerektirdiği hareketleri bu zaman ve mekan sü-

recince devam ettirmek. Şimdi Suriye’de iktidarı el-

lerinde tutan milyonlarca insanın ölmesine, mil-

yonlarca insanın evinden barkından olmasına, şe-

hirlerin yıkık dökük viranelere dönmesine sebep 

olan zalimlerin inanç yapısını ifşa etmeye…

Nusayrilik, Batıni ve Alevi öğretilerine dayalı 

olan kendine özgü bir mezheptir. Lübnan, Suriye 

ve Türkiye’nin güneyinde; Adana, Mersin ve özel-

likle de Hatay’da yaşamakta olan Nusayriler diğer 

etnik gruplara göre daha kapalı ve daha gizli bir ce-

maat örgütlenmesine sahiptirler. Hz. Ali’nin tanrı-

laştırılması, Hızır inancı ve türbe inancının güçlü-

lüğü, tecelli ve tenasüh, tevil ve takiyye, Hristiyan 

bayram ve törenlerinden etkilenme ve amcalık ge-

leneği Nusayriliğin en belirgin özellikleri olarak kar-

şımıza çıkmaktadır.

Nusayrilerde amcalık geleneği vardır. Kadınla-

rın hiçbir dini sorumluluğu ve zorunluluğu yoktur. 

Çünkü kadın yabancı bir erkekle yaşayacağı için 

sırları ifşa edebilir. Amcalık geleneğinde, aday 

olan genç erkeğe dini bilgileri aktaran amcalar 

ailede, babanın gerçek kardeşi olan amcayla aynı 

derecede yakın kabul edilmektedir. Amcalar aracı-

lığıyla genç erkeklere Nusayri inancının temel ku-

ralları, kutsal kişilerin isimleri, namaz ve duaları, 



toplumsal gelenek ve görenekleri gizli tutulmak 

şartıyla aktarılmaktadır. Gizli bilgiyi açıklayanlar, 

toplumdan dışlanarak cezalandırılırlar. Törensel 

uygulamaların da yer aldığı bu öğrenimi başarı ile 

tamamlayan bireyler, şeyhlerin şecere defterine 

kaydedilirler ve böylece yola girmiş kabul edilirler. 

Genç birey, kendisine bu bilgiyi öğreten kişiyi 

“amca”, onun çocuklarını da kardeşleri olarak 

görür. Eskiden amcalık eğitimi almayan erkeğe 

kız verilmezdi. Bu, ilkokul sonrasında 14- 15 yaş-

larında erkek çocuklar için zorunlu kılınan bir uy-

gulamadır. Amcalık geleneğinde Nusayri gençlere 

öğretilen sure ve namaz sonrası okunacak du-

alardan misaller:

Birinci sure:

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla başlarım. 

Ecleh velayetinde olan, felaha ermiştir. Ben de bir 

kul olduğumu söyleyerek başlıyorum. Ben de 

mevlam Ali bin Ebu Talib, arınmışlar emirinin sev-

gisine ilk icabet eden olarak başladım. Ona te-

vekkül ettim, ona ölürüm, onunla mübarek 

oldum. Kendisi benim ve tüm alemlerin Rabbidir. 

Kendisi benim Rabbim ve yüce arşın Rabbidir.

İkinci sure:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başla-

rım. Sücut Allah içindir. Kulluk edilen yüce Rab 

içindir. Allah gökyüzünün ve yeryüzünün nurudur. 

Allah yücedir, büyüktür. ‘’Bab‘’ için ona yöneldim. 

İsmi için secde ettim. Gerçekte Ali olan manaya 

kulluk edip secde ettim. Fani yüzüm diri, ebedi ve 

daim olan mevlam Ali’nin yüzüne yönelik olarak 

secde ettim. Ey Ali! Ey büyük! Ey en büyükten 

daha büyük! Ey güneşi ve değişken ayı yaratan! 

Ey Ali! Ey Ali, izzet senindir! Ey Ali, birlik sana ait-

tir! Ey Ali mülk senindir! Ey Ali kulluk sana aittir! 

Ey Ali, sücut sanadır! Ey Ali, sen kulluk edilen Rab-

bimizsin! Ey Ali yücelik sana aittir! Ey Ali, rahmet 

sendendir…

Nusayrilerin arınma duası:

Ateşin ve Ateşin ehlinden sen bizi koru

Lanet olsun Ebu Bekir’e, Osman’a, Ömer’e,

Muaviye’ye, Yezid’e, Halid bin Velid’e

Amr bin As’a, Harun Reşid’e, Yavuz Sultan 

Selim’e ve bütün şirk koşanlara

Kemikle et nasıl ayrılırsa

Bizi de onlardan ve onların torunlarından öyle 

ayır…
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zihniyetin hoşuna giden, Pensilvanya’da semizle-

nen, iki ceketle oldukça mütevazi bir hayat yaşa-

yan ve haçlı ordularının kırmızı çizgileri vardır diye 

Türkiye’yi işgale davet eden bin yılın haini, Ameri-

ka-İsrail dostu Fettoş ve maşaları tarafından şehit 

edildi. Unutmayın davalar şehitlerle yürür ve 

büyür. Bu şehitlerin yüzü suyu hürmetine Fettoş 

ifşa oldu. Ülkemiz içten bir işgalden kurtuldu. Ülke-
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raltı ve yerüstü kaynakları ile müthiş bir kaynağa 

sahipken aynı zamanda üzerinde kurulan mede-

niyetler sayesinde devasa bir güzelliğe ve kültür 

birikimine sahip Anadolu, dünyanın merkezindeki 

şiir gibidir. Bunu mütefekkir Salih Mirzabeyoğ-

lu’nun “Ben Anadolu” başlığı ile mahyalaştırdığı 

yazısından iktibasla izah edebiliriz: “Anadolu, bir 

mekân, bir coğrafya parçası olmanın ötesinde, 

her coğrafya parçasının kendine mahsus bir mâ-

nâsı olmasına nisbetle, bu mânâyı da hakikatiyle 

gösterebilmiş bir beden ismidir. Tarih boyunca 

nice kavimlerin harman olduğu, nihayet bugü-

nün moda lâfı nidüğü belirsiz bir “mozaik” lâfla-

masının dışında, bu insana mutlak hakikat kisve-

sini giydirerek devlet-i ebed müddet idealinin 

binek taşı hüviyetine bürünen Anadolu. Vatan, fik-

rin tecelli ettiği yerdir.” (S.M irzabeyoğlu, Ölüm 

Odası B-Yedi: Tarih, 407)

Bu minval üzere gelişen Anadoluculuk, bir fi-

kirdir; hayat bulduğu mânâ ikliminden taşıdığı 

soyla muhataplarına ideolojik zevk veren bir fikir. 

Kavim ve coğrafyanın ötesinde iklim ve mânâ ta-

şıyan Anadoluculuk anlayışında Türk de, Kürt de, 

Çerkez de, Arap da vs. her kavimden yahut ırktan 

adam yerini ve makamını bulur. Kürtçülük yahut 

Türkçülük gibi ırk öncelikli dünya görüşü davaya 

zıt olduğu gibi, ideolojik olmaktan daha çok psi-

kolojik bir vakıa olarak belirir. Ve güdücü bir dava 

değil, tamamen patolojik sonuçları olan psikiyat-

rik bir hâl olarak ortaya çıkar. “İslâm zıtlar arası 

muvazenenin üstün nizamıdır” tanımından hare-

ketle Türk, kendi varlık cehdini İslâm’la izah ettik-

ten sonra Türk olmuştur. Aslolan kabuk değil ruh, 

ruh emrinde kol olmaktır.

Diğer taraftan zahirde Anadolu her ne kadar 

bir coğrafya adı gibi görünse de Anadoluculuk bir 

coğrafi hareket değil, aksine Afrika’yı da, Asya’yı 

da içine alan devasa bir fikir manzumesidir. Ve 

bugün, dünya genelinde Üstad Necip Fazıl’ın vur-

guladığı “Anadolu büyüklüğündeki dava taşını ge-

diğine oturtma” hali yaşanmaktadır. Türkiye’nin 

son dönemlerde kazandığı askeri, siyasi, ekono-

mik ve içtimai başarılar bunun en güzel delilidir. 

Yazımız, yükselen bu noktaya nasıl gelindiğini ve 

belli bir istikamet üzere gidildiğinde nerelere varı-

lacağını gösterme gayeli kaleme alınmıştır.

Batı Krizi ve Anadolu

Batı, bir coğrafya adı olmanın ötesinde baştan 

sona bir fikirdir. “Yunan aklı, Roma nizamı ve 

Hristiyan ahlâkı”nın pıhtılaştığı bir fikir, döküldüğü 

bir kalıp. Yunan’dan Roma’ya, Bizans’tan bugün-

kü Avrupa’ya, görünüşleri ve isimleri değişse de 

ruh kökü hep bu üçlü terkibe sımsıkı bağlı. İçeri-

de her çeşit ideolojik ayrıma, çatışma ve bölün-

meye rağmen bu ruhtan, anlayıştan, bir nev’i 

dünya görüşünden hiçbir zaman kopma mevcut 

değil. Batı bu mânâda bir ideolojinin resmi, bir ga-

yenin mahyalaşmış ve tatbik sahası bulmuş hâli-

dir. Aynı zamanda tersinden mucize hâlinde 

İslâm olmayınca ne ve nasıl oluşun fotoğrafı; bir 

insanlık trajedisidir. Nihayetinde maddeye hâkim 

bir edaya kavuşmasına rağmen madde hüküm-

ranlığını, tabiatı imha, kültür ve medeniyetleri 

yok etme, dünya ortak mirası dil ve diyalektikleri 

silme istikametinde kullanmıştır. Bu ise hem içti-

mai hem de fikri krizi doğurmuştur. Batı dünyaya 

katliam, soykırım, tecavüz, sapkın bir yaşam 

tarzı, harabe edilmiş şehirler ve bu şehirleri terk 

eden milyonlarca insandan başka bir şey verme-

di.

Batı, her daim barbardı ve tutarlı bir ahlâka, 

edep ve ihsana sahip değildi. “Günah çıkarma” ve 

“Hz. İsa’nın günah işleyen bütün Hristiyanlara 

kefil sayılma algısı” korkunç bir ruh boşluğu, doy-

mak bilmeyen bir hırs ve iğrenç bir kültüre yol açı-

yordu. Güya dini hassasiyetlerle düzenlenen 

Haçlı seferlerinde bile bunun en aşağılık misâlleri 

görülüyordu. İmparator Alexis Komnen’in kızı 

Anna Komnen’in görgü ve beyanına göre “En 

büyük eğlencelerinden biri, rastladıkları Müslü-

man çocukları öldürmek, kızartmak ve yemekti.” 

İngiliz tarihçisi Mills, Haçlıların insan eti yedikleri-

ni doğruluyor: “Antakya’da Fransız Bohemond 

(1055-1111), birkaç Türk esiri boğazlattı, herke-

sin gözü önünde kızarttı, sonra seyredenlere, bu-

ralara bu iştahını tatmin etmek için geldiğini söy-

ledi.” (Ahmed Rıza Bey, Batı’nın Doğu Politikası-

nın Ahlâken İflası, 74)

Günümüzde ise ABD ve İsrail’in Filistin’de, 

Kore’de, Somali’de, Pakistan’da, Libya’da, 

Yemen’de, Afganistan’da, Irak’ta, Japonya’da 

bölge halklarına neler yaptığı, şehirleri nasıl ya-
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Anadolu, İslâm’ın öz diyarı... İman ve aksiyo-

nun, aşk ve vecdin bayraklaştığı, sembolleştiği coğ-

rafya. Gücün fikrin emrinde olduğu zamanlarda 

fetih kapılarının ağzına kadar açıldığı, kıtalardan kı-

talara destanlık çapta yürünüldüğü toprak. Anado-

lu sadece bir coğrafya adı değil bir fikir ocağı, şe-

hitler ve veliler yuvasıdır. Aşkın ve inancın “Fikirse 

fikir kavgaysa kavga” şeklinde tezahür ettiği, du-

daklardan dökülen zikrin düşmana sallanan kılıç 

seslerine karıştığı, akıncıların destan yazdığı şeha-

det sahasıdır. Anadolu, Ezân-ı Muhammediyye’nin 

dalga dalga yayıldığı, tekbir seslerinin yüreklere 

huzur saçtığı her yerdir. Bu çerçevede Filistin Ana-

dolu’dur, Şam Anadolu’dur, Halep Anadolu’dur, 

Grozni Anadolu’dur, Bosna-Hersek Anadolu’dur, 

Bağdat Anadolu’dur, Kahire Anadolu’dur, Yemen 

Anadolu’dur, Keşmir Anadolu’dur, Sudan Anado-

lu’dur ve bütün bunlar Anadolu’nun ruh kökü 

İslâm’a ve üç güzel Mekke, Medine ve Kudüs’e 

sımsıkı bağlıdır. Bütün bu yerler öz vatanımız öz 

toprağımızdır. Buralarda yaşayan insanların her 

biri İslâm’a sımsıkı bağlılığı nisbetinde öz komşu-

muz öz kardeşimizdir.

Anadolu, nice medeniyetlerin buluştuğu, ruh 

ve neşe bulduğu eşik. Hem Doğulunun hem de Ba-

tılının yüzyıllar boyunca peşini bırakmadığı, savaş-

ların gerçekleştiği, kanların aktığı, nice devletlerin 

kaybolduğu kültür, sanat ve zenginlikler diyarı. Ye-
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gelen Amerika için söylenmeyen bu sözler Türki-

ye için söyleniyorsa küresel güçlerin içeriden ne 

kadar çok hain devşirdiğini iyi hesap etmek lazım.

Kullanılan Dil ve Anadolu

Irak, Suriye veya Afganistan özelinde aldığı-

mız mevzu sadece askeri, ekonomik yahut siyasi 

değil aynı zamanda sosyolojik bir vakıadır. Sosyo-

loji ise saydığımız diğer vakıalardan farklı olarak 

neredeyse bütünü ile Batı menşeli bir bilimdir. Ku-

ramları, kavramları, metotları, araştırma usul ve 

esasları ile tamamen Batılı bu dil ile konuşmaya 

başladığınızda aslında hem dini hem kültürel hem 

de örfi birçok yakınlığı toplumdan dışarı atmış 

olursunuz. Böylesi bir dil kullanımı ise beraberin-

de yabancılaşmayı ve nihayetinde ise çözülmeyi 

getirir. Batı sosyolojisi üzerinden Suriyeli göç-

menleri değerlendirdiğimizde; Batı, kendi vatan-

daşlarına yerli tabirini kullanırken göçmenlere ise 

“yabancı”, “mülteci”, “kaçak”, “kayıtsız” gibi kav-

ramlar kullanır. Bu dil bir müddet sonra muhata-

bını ötekileştirir, yalnızlaştırır ve yaşadığı topluma 

karşı yabancılaştırır.

Sadece bu değil elbette “yabancı” söylemi üze-

rinden yürütülen propaganda neticesi bu göç-

menlerin her biri potansiyel bir suçlu olarak görü-

lür. Böylesi bir iddianın alt yapısı da “yerli” diye bi-

linen insan kaçakçısı suç örgütleri tarafından ha-

zırlanır. Birçok göçmen bu sebeple fuhuş, uyuştu-

rucu ve organ mafyasının eline düşmekten kurtu-

lamaz. Önemli bir kısmı ise ucuz emek piyasasın-

da yerini alır. Batı bu noktada hiçbir zaman iyi bir 

imtihan vermemiştir. Sömürü, aşağılama, ırkçılık, 

toplum dışılık, tel örgüler arasında mülteci sıfatı 

ile yaşama mahkûmluk vs. Batı’nın en iyi bildiği 

şeydir. Türkiye ise kurduğu “ensar”, “muhacir”, 

“misafir” dili ile binyıllık Anadoluculuk davasını 

kaybetmediğini göstermiştir.

Göçmen için bir yerden bir yere hele hele ya-

şadığı topraklardan hiç tanımadığı topraklara göç-

mesi kolay değildir. Özellikle savaş, soykırım, sür-

gün, kitlesel katliamlar sonucunda zorunlu göçe 

maruz kalanlar çok ciddi ekonomik sıkıntılar çek-

mekte, aile bölünmeleri yaşamakta, mülkiyet kay-

bına uğramakta daha ötesi belki de en önemlisi 

hayatlarında bir daha düzelmeyecek travmatik 

durumlar ortaya çıkmaktadır. Kimlik ve yerleşim 

sorunu, gelecek endişesi, ekonomik kaygılar, ya-

şadığı şehirlerin harabeye çevrilmesi karşısında 

kaybolan umut vs. çok ciddi psikolojik yıkıma 

sebep olmaktadır. Onun için kullanılan dil çok 

önemlidir. Nihayetinde göçmenler yeni geldikleri 

yerleşim yerinde uyum sorunu yaşamak istemez-

ler. Ancak bu durum kaçınılmazdır. Aslolan bunu 

olabildiğince kısa sürede halletmektir. Bu hususta 

en önemli görev siyasilere ve medyaya düşmek-

tedir. Medyanın göçmenler için kullandığı “mülte-

ci”, “sığınmacı”, “yasadışı göçmen” gibi terimler 

göçmenleri kriminalize etmekte ve toplumun gö-

zünde itici bir hale bürünmektedir. Bu ise Türkiye 

düşmanlarının istediği şeydir. Bugün ülkemizdeki 

göçmenler hangi dünya görüşü çerçevesinde ye-

tiştirilirse kendi ülkelerinde ona hizmet ederler. O 

halde Türkiye’nin yani Anadolu’nun yapması ge-

reken göçmenleri Anadoluculuk çerçevesinde ye-

tiştirmek olmalıdır. Böylelikle her bir göçmen 

kendi ülkesine gittiğinde Anadolu’nun kültür taşı-

yıcısı olur.

Netice

Sadece ülkemiz değil, bütün bir dünya bilhas-

sa mazlum insanlar, Anadolu’dan, Anadoluculuk 

merkezli fikir ve aksiyon sahibi er yüreklilerden 

bir inkılâb bekliyor. Kuşatmayı yarmak için, Sel-

çukluyla başlayan Osmanlı ile devam eden bugün 

yaşı 850’nin üstüne çıkan Anadoluculuk nizamı-

nın levha levha hayata geçmesini arzu ediyor. 

Fikir, sanat, edebiyat, ilim, fen, mühendislik, tıp, 

askeri, siyasi her alanda artık yüzünü Batı’ya 

değil Anadolu’ya dönmek isteyen milyarlar var ve 

çağ artık bunu zaruri kılıyor, ihtar ediyor. Soma-

li’den Keşmir’e, Mekke’den Sudan’a, Kudüs’ten 

Grozni’ye, Doğu Türkistan’dan Mısır’a bütün maz-

lumların gözü Anadolu’da. Buradan yükselecek 

bayrağa, Batı’yı geldiği yere gönderecek er yü-

reklilere bakıyorlar. Görünen o ki beklentileri boşa 

çıkmayacak. Nihayetinde Barış Pınarı Hareketi 

gösterdi ki gelen biziz giden onlar…

Batıcılar Batı’ya tüm iktidar İslam’a- Anado-

lu’ya!
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şanmaz hale getirdiği herkesin malumudur. Binler-

ce kilometre öteden gelip şu veya bu şekilde işgal 

ettiği toprakları sömürmek isteyen Batı, bu sömü-

rüsünü çeşitli medya organlarını kullanarak örtbas 

etmekte, kendisine direnen, vatanını savunan in-

sanları ise terörist ilan ederek kitlelerin zihnini ma-

nipüle etmektedir. Demokrasi, diktatörlük, Ortado-

ğu bataklığı, az gelişmiş ülkeler, bölge halklarının 

güvenliği gibi kavramlar bu çerçevede üretilmiş 

propaganda kavramlarıdır. Oysa gerçek ayan 

beyan ortadadır; yağmalanmış şehirler, tecavüze 

uğramış yüzbinlerce kadın ve çocuk, katledilmiş on 

binlerce insan ve göçe zorlanmış milyonlar. Bu 

durum bedahet halinde göstermektedir ki ABD ve 

İsrail dünyadaki bütün kötülüklerin kaynağıdır.

Suriye Meselesi ve Anadolu

Bugün Suriye ve Irak, ABD’nin başını çektiği 

Batı’nın işgali altındadır ve İslâm dünyasında en 

önemli destekçisi İran’dır. ABD ve İsrail, küresel şir-

ketler ve terör örgütleri vasıtası ile bölgede kalıcı 

hale gelmek, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını dü-

zenli olarak kullanmak istemektedir. Hem güvenlik 

hem de iş gücü açısından bölge insanına ihtiyacı 

olan küresel şirketler, terör örgütünü ordulaştıra-

rak bölge halkını rehin almıştır. ABD, malum oldu-

ğu üzere, İsrail sömürgesi bir devlet olup Hristi-

yanlık-Siyonizm terkibi bir anlayışla idare edilmek-

tedir. İsrail ise yeryüzünde fitne ve fesat adına ne 

varsa kaynaklık teşkil eden kubur farelerinin top-

landığı lağım yuvasıdır. Bunların ne Kürt ne Arap 

dertleri vardır. Onlar için binlerce Kürt’ün yahut 

Arap’ın bir damla petrol kadar değeri yoktur. Her 

iki devlette dünya üzerinde yaygın olarak küresel 

şirketler vasıtası ile sömürülerini sürdürmektedir-

ler. Bu şirketler tankerlerle petrolü yahut diğer ye-

raltı kaynaklarını Amerika’ya taşımamakta başka 

bir sömürge ülkesinde kurduğu sanayi bölgelerin-

de işlemekte ve piyasaya sürmektedirler. Dolayı-

sıyla sömürü ağı klasik yöntemlerden daha komp-

like halde ve hızlı işlemektedir. Ancak son dönem-

de Türkiye’nin attığı önemli adımlarla Batı’nın, 

özelde Kürt ve Türk, genelde İslâm düşmanlığı ha-

linde tecelli eden saldırıları ve tuzakları bozulmuş-

tur. Hatta daha ötesi Türkiye, dünya genelinde 

ABD-İsrail ve Batı’ya artan öfkeyi tetiklemiştir. Lüb-

nan örneğinde olduğu gibi bu öfke bir kıvılcım mi-

sali patlayarak Afrika ülkelerinden Kuzey Amerika 

kıtasına, Orta Asya’dan Uzak Doğu’ya kadar 

bütün dünyayı bu isyan ateşi saracaktır.

Bugün İslâm coğrafyasının her tarafında dire-

niş ateşi tutuşmuş, zulme ve sömürüye karşı baş-

kaldırılar artmış ancak belli bir dünya görüşü etra-

fında ittifak oluşmamıştır. Malum olduğu üzere 

İslâm’ın -Ehli Sünnet ve’l Cemaatin- yüzyıla yakın 

zamandır devletsiz oluşu, devlet planında temsil 

edilmiyor oluşu, Müslümanların yaşadığı sıkıntının 

en büyük kaynağıdır. Hristiyanların (ABD, Rusya, 

İngiltere, Vatikan), Yahudilerin (İsrail), Şia’nın 

(İran), Vahhabi’nin (Suudi Arabistan), Nusayri’nin 

(Suriye), Hinduizm’in (Hindistan), kısmen 

Kıpti’nin bir devleti (Mısır) vardır ama İslâm’ın -

Ehli Sünnet ve’l Cemaat’in- bir devleti yoktur. Tür-

kiye Batı’nın boyunduruğundan ve gizli işgalinden 

kurtuldukça içteki işbirlikçi odaklar hemen hare-

kete geçmekte, askeri, ekonomik yahut hukuki 

darbelerle önü kesilmek istenmektedir. Aynı 

odaklar, algıya dönük baskın ve aşağılayıcı bir dil 

kullanıp kitleleri manipüle ederek ülkeyi iç savaş 

ortamına sürüklemeye çalışmakta ve terör örgüt-

leri dahil Türkiye düşmanı herkesle samimi ilişki-

lere girmektedirler. Anlaşılan o ki Türkiye’nin bü-

yümesinden rahatsız olanlar bunun intikamını bu 

yolla almak istemektedir.

Türkiye’ye hem iç hem dıştan saldıranların en 

önemli eleştirilerinden birisi “Suriyelilerin ülkemiz-

de ne işi var?” iken diğeri “Türk ordusunun Suri-

ye’de ne işi var?”dır.

Her iki sorunun cevabını aslında en iyi soranlar 

bilmektedir. Gaye, halkı iktidara karşı kışkırtmak 

olunca her çeşit yalan, ajitasyon ve provokasyon 

aracına dönebiliyor. Önce işi hamasete vardırma-

dan belirtelim ki yüzyıl öncesinde olduğu gibi şim-

dide özbeöz Anadolu’dur, Osmanlı yurdudur. 

Gelen Suriyelilerde Osmanlı vatandaşı, yani bizim 

vatandaşımızdır. Osmanlı’nın bir ilinden diğer iline 

geçici olarak göç etmiştir. Türk ordusu ise Osman-

lı’dan miras aldığı vatandaşlarını koruma ve kolla-

ma hakkını kullanmaktadır. On binlerce kilometre 

öteden “bölge halklarının güvenliği” başlığı ile 



gelen Amerika için söylenmeyen bu sözler Türki-

ye için söyleniyorsa küresel güçlerin içeriden ne 

kadar çok hain devşirdiğini iyi hesap etmek lazım.

Kullanılan Dil ve Anadolu

Irak, Suriye veya Afganistan özelinde aldığı-

mız mevzu sadece askeri, ekonomik yahut siyasi 

değil aynı zamanda sosyolojik bir vakıadır. Sosyo-

loji ise saydığımız diğer vakıalardan farklı olarak 

neredeyse bütünü ile Batı menşeli bir bilimdir. Ku-

ramları, kavramları, metotları, araştırma usul ve 

esasları ile tamamen Batılı bu dil ile konuşmaya 

başladığınızda aslında hem dini hem kültürel hem 

de örfi birçok yakınlığı toplumdan dışarı atmış 

olursunuz. Böylesi bir dil kullanımı ise beraberin-

de yabancılaşmayı ve nihayetinde ise çözülmeyi 

getirir. Batı sosyolojisi üzerinden Suriyeli göç-

menleri değerlendirdiğimizde; Batı, kendi vatan-

daşlarına yerli tabirini kullanırken göçmenlere ise 

“yabancı”, “mülteci”, “kaçak”, “kayıtsız” gibi kav-

ramlar kullanır. Bu dil bir müddet sonra muhata-

bını ötekileştirir, yalnızlaştırır ve yaşadığı topluma 

karşı yabancılaştırır.

Sadece bu değil elbette “yabancı” söylemi üze-

rinden yürütülen propaganda neticesi bu göç-

menlerin her biri potansiyel bir suçlu olarak görü-

lür. Böylesi bir iddianın alt yapısı da “yerli” diye bi-

linen insan kaçakçısı suç örgütleri tarafından ha-

zırlanır. Birçok göçmen bu sebeple fuhuş, uyuştu-

rucu ve organ mafyasının eline düşmekten kurtu-

lamaz. Önemli bir kısmı ise ucuz emek piyasasın-

da yerini alır. Batı bu noktada hiçbir zaman iyi bir 

imtihan vermemiştir. Sömürü, aşağılama, ırkçılık, 

toplum dışılık, tel örgüler arasında mülteci sıfatı 

ile yaşama mahkûmluk vs. Batı’nın en iyi bildiği 

şeydir. Türkiye ise kurduğu “ensar”, “muhacir”, 

“misafir” dili ile binyıllık Anadoluculuk davasını 

kaybetmediğini göstermiştir.

Göçmen için bir yerden bir yere hele hele ya-

şadığı topraklardan hiç tanımadığı topraklara göç-

mesi kolay değildir. Özellikle savaş, soykırım, sür-

gün, kitlesel katliamlar sonucunda zorunlu göçe 

maruz kalanlar çok ciddi ekonomik sıkıntılar çek-

mekte, aile bölünmeleri yaşamakta, mülkiyet kay-

bına uğramakta daha ötesi belki de en önemlisi 

hayatlarında bir daha düzelmeyecek travmatik 

durumlar ortaya çıkmaktadır. Kimlik ve yerleşim 

sorunu, gelecek endişesi, ekonomik kaygılar, ya-

şadığı şehirlerin harabeye çevrilmesi karşısında 

kaybolan umut vs. çok ciddi psikolojik yıkıma 

sebep olmaktadır. Onun için kullanılan dil çok 

önemlidir. Nihayetinde göçmenler yeni geldikleri 

yerleşim yerinde uyum sorunu yaşamak istemez-

ler. Ancak bu durum kaçınılmazdır. Aslolan bunu 

olabildiğince kısa sürede halletmektir. Bu hususta 

en önemli görev siyasilere ve medyaya düşmek-

tedir. Medyanın göçmenler için kullandığı “mülte-

ci”, “sığınmacı”, “yasadışı göçmen” gibi terimler 

göçmenleri kriminalize etmekte ve toplumun gö-

zünde itici bir hale bürünmektedir. Bu ise Türkiye 

düşmanlarının istediği şeydir. Bugün ülkemizdeki 

göçmenler hangi dünya görüşü çerçevesinde ye-

tiştirilirse kendi ülkelerinde ona hizmet ederler. O 

halde Türkiye’nin yani Anadolu’nun yapması ge-

reken göçmenleri Anadoluculuk çerçevesinde ye-

tiştirmek olmalıdır. Böylelikle her bir göçmen 

kendi ülkesine gittiğinde Anadolu’nun kültür taşı-

yıcısı olur.

Netice

Sadece ülkemiz değil, bütün bir dünya bilhas-

sa mazlum insanlar, Anadolu’dan, Anadoluculuk 

merkezli fikir ve aksiyon sahibi er yüreklilerden 

bir inkılâb bekliyor. Kuşatmayı yarmak için, Sel-

çukluyla başlayan Osmanlı ile devam eden bugün 

yaşı 850’nin üstüne çıkan Anadoluculuk nizamı-

nın levha levha hayata geçmesini arzu ediyor. 

Fikir, sanat, edebiyat, ilim, fen, mühendislik, tıp, 

askeri, siyasi her alanda artık yüzünü Batı’ya 

değil Anadolu’ya dönmek isteyen milyarlar var ve 

çağ artık bunu zaruri kılıyor, ihtar ediyor. Soma-

li’den Keşmir’e, Mekke’den Sudan’a, Kudüs’ten 

Grozni’ye, Doğu Türkistan’dan Mısır’a bütün maz-

lumların gözü Anadolu’da. Buradan yükselecek 

bayrağa, Batı’yı geldiği yere gönderecek er yü-

reklilere bakıyorlar. Görünen o ki beklentileri boşa 

çıkmayacak. Nihayetinde Barış Pınarı Hareketi 

gösterdi ki gelen biziz giden onlar…

Batıcılar Batı’ya tüm iktidar İslam’a- Anado-

lu’ya!
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şanmaz hale getirdiği herkesin malumudur. Binler-

ce kilometre öteden gelip şu veya bu şekilde işgal 

ettiği toprakları sömürmek isteyen Batı, bu sömü-

rüsünü çeşitli medya organlarını kullanarak örtbas 

etmekte, kendisine direnen, vatanını savunan in-

sanları ise terörist ilan ederek kitlelerin zihnini ma-

nipüle etmektedir. Demokrasi, diktatörlük, Ortado-

ğu bataklığı, az gelişmiş ülkeler, bölge halklarının 

güvenliği gibi kavramlar bu çerçevede üretilmiş 

propaganda kavramlarıdır. Oysa gerçek ayan 

beyan ortadadır; yağmalanmış şehirler, tecavüze 

uğramış yüzbinlerce kadın ve çocuk, katledilmiş on 

binlerce insan ve göçe zorlanmış milyonlar. Bu 

durum bedahet halinde göstermektedir ki ABD ve 

İsrail dünyadaki bütün kötülüklerin kaynağıdır.

Suriye Meselesi ve Anadolu

Bugün Suriye ve Irak, ABD’nin başını çektiği 

Batı’nın işgali altındadır ve İslâm dünyasında en 

önemli destekçisi İran’dır. ABD ve İsrail, küresel şir-

ketler ve terör örgütleri vasıtası ile bölgede kalıcı 

hale gelmek, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını dü-

zenli olarak kullanmak istemektedir. Hem güvenlik 

hem de iş gücü açısından bölge insanına ihtiyacı 

olan küresel şirketler, terör örgütünü ordulaştıra-

rak bölge halkını rehin almıştır. ABD, malum oldu-

ğu üzere, İsrail sömürgesi bir devlet olup Hristi-

yanlık-Siyonizm terkibi bir anlayışla idare edilmek-

tedir. İsrail ise yeryüzünde fitne ve fesat adına ne 

varsa kaynaklık teşkil eden kubur farelerinin top-

landığı lağım yuvasıdır. Bunların ne Kürt ne Arap 

dertleri vardır. Onlar için binlerce Kürt’ün yahut 

Arap’ın bir damla petrol kadar değeri yoktur. Her 

iki devlette dünya üzerinde yaygın olarak küresel 

şirketler vasıtası ile sömürülerini sürdürmektedir-

ler. Bu şirketler tankerlerle petrolü yahut diğer ye-

raltı kaynaklarını Amerika’ya taşımamakta başka 

bir sömürge ülkesinde kurduğu sanayi bölgelerin-

de işlemekte ve piyasaya sürmektedirler. Dolayı-

sıyla sömürü ağı klasik yöntemlerden daha komp-

like halde ve hızlı işlemektedir. Ancak son dönem-

de Türkiye’nin attığı önemli adımlarla Batı’nın, 

özelde Kürt ve Türk, genelde İslâm düşmanlığı ha-

linde tecelli eden saldırıları ve tuzakları bozulmuş-

tur. Hatta daha ötesi Türkiye, dünya genelinde 

ABD-İsrail ve Batı’ya artan öfkeyi tetiklemiştir. Lüb-

nan örneğinde olduğu gibi bu öfke bir kıvılcım mi-

sali patlayarak Afrika ülkelerinden Kuzey Amerika 

kıtasına, Orta Asya’dan Uzak Doğu’ya kadar 

bütün dünyayı bu isyan ateşi saracaktır.

Bugün İslâm coğrafyasının her tarafında dire-

niş ateşi tutuşmuş, zulme ve sömürüye karşı baş-

kaldırılar artmış ancak belli bir dünya görüşü etra-

fında ittifak oluşmamıştır. Malum olduğu üzere 

İslâm’ın -Ehli Sünnet ve’l Cemaatin- yüzyıla yakın 

zamandır devletsiz oluşu, devlet planında temsil 

edilmiyor oluşu, Müslümanların yaşadığı sıkıntının 

en büyük kaynağıdır. Hristiyanların (ABD, Rusya, 

İngiltere, Vatikan), Yahudilerin (İsrail), Şia’nın 

(İran), Vahhabi’nin (Suudi Arabistan), Nusayri’nin 

(Suriye), Hinduizm’in (Hindistan), kısmen 

Kıpti’nin bir devleti (Mısır) vardır ama İslâm’ın -

Ehli Sünnet ve’l Cemaat’in- bir devleti yoktur. Tür-

kiye Batı’nın boyunduruğundan ve gizli işgalinden 

kurtuldukça içteki işbirlikçi odaklar hemen hare-

kete geçmekte, askeri, ekonomik yahut hukuki 

darbelerle önü kesilmek istenmektedir. Aynı 

odaklar, algıya dönük baskın ve aşağılayıcı bir dil 

kullanıp kitleleri manipüle ederek ülkeyi iç savaş 

ortamına sürüklemeye çalışmakta ve terör örgüt-

leri dahil Türkiye düşmanı herkesle samimi ilişki-

lere girmektedirler. Anlaşılan o ki Türkiye’nin bü-

yümesinden rahatsız olanlar bunun intikamını bu 

yolla almak istemektedir.

Türkiye’ye hem iç hem dıştan saldıranların en 

önemli eleştirilerinden birisi “Suriyelilerin ülkemiz-

de ne işi var?” iken diğeri “Türk ordusunun Suri-

ye’de ne işi var?”dır.

Her iki sorunun cevabını aslında en iyi soranlar 

bilmektedir. Gaye, halkı iktidara karşı kışkırtmak 

olunca her çeşit yalan, ajitasyon ve provokasyon 

aracına dönebiliyor. Önce işi hamasete vardırma-

dan belirtelim ki yüzyıl öncesinde olduğu gibi şim-

dide özbeöz Anadolu’dur, Osmanlı yurdudur. 

Gelen Suriyelilerde Osmanlı vatandaşı, yani bizim 

vatandaşımızdır. Osmanlı’nın bir ilinden diğer iline 

geçici olarak göç etmiştir. Türk ordusu ise Osman-

lı’dan miras aldığı vatandaşlarını koruma ve kolla-

ma hakkını kullanmaktadır. On binlerce kilometre 

öteden “bölge halklarının güvenliği” başlığı ile 



adım Suriye'deki çatışmanın faktörleri arasına yer-

leştirdi. Böylece, iç savaşı tek mesele olmaktan çı-

karıp Suriye'deki mücadelenin unsurlarından biri-

ne dönüştüren "Suriye Savaşları" safhasına geçil-

di. Bu aşamada, "Nasıl bir Suriye?" sorusunun ce-

vabı, müdahil aktörlerin iki kademe halinde tarifi 

gereken çıkar ve hedefleriyle daha doğrudan bağ-

lantılı hale geldi. Dış aktörler, kendileri için ideal 

çözüm formülünü, hem Suriye içi dengeleri hem 

de yanlarındaki ve karşılarındaki güçlerle ilişkileri-

nin genel seyrini dikkate alarak hesaplıyorlar. Do-

layısıyla karşımıza Türkiye, Rusya, ABD, İran ve 

İsrail gibi ülkelerin Suriye ile ilgili hedeflerini ve bir-

birleriyle münasebetlerini içeren geniş bir matris 

çıkıyor.

Söz konusu aktörlerin karar alma süreçlerine 

yansıyan iç siyasi dalgalanmalar, Suriye’yle bağ-

lantılı çıkar algılamalarına tesir ederek bu manza-

rayı daha da karmaşık hale getiriyor. Suriye sa-

vaşları matrisi üzerinde, büyük güçlerden birinin 

herhangi bir diğer oyuncuya ilişkin genel politika 

değişikliği, Suriye’deki niyet, hedef ve dolayısıyla 

davranışlarına da aksediyor. Tüm bu gelgitler bi-

linmezlikleri büyütüyor, sahadaki yıkımı arttırıyor, 

tarafların beklentilerini karmaşıklaştırıyor.

Bu sebeple Türkiye dahil tüm aktörler taktik 

adımlarını, temel önceliklerini gözetirken Suriye 

savaşlarının evrimiyle ilgili farklı ihtimalleri de dik-

kate almak suretiyle atmaya çalışıyorlar. Suri-

ye’deki savaşları kendileri bakımından bir tasnife 

tabi tutuyorlar. En çok önemsediklerini merkeze 

alarak diğerleriyle ilgili söylem, tutum ve zaman-

lamalarını tespit ediyorlar. Suriye anaforunun de-

ğişen rüzgarları, ideal beklentilerini karşılayacak 

bir başarı ihtimaliyle aralarına kum fırtınaları sok-

tukça, zararı azaltmak ya da daha büyük bir za-

rardan kurtulmak arzusu baskınlık kazanıyor. 

Ancak, toz bulutu beklenmedik/hesap dışı geliş-

melerle biraz seyrelince, bu sefer başlangıç he-

deflerine daha yakın bir sonuca ulaşma ümidi 

depreşiyor. Bu salınım, stratejik netleşmeyi zora 

sokuyor; belirli bir doğrultuda ilerlerken adımla-

rın diğer güzergahlara sapma ihtimalini kapat-

mayacak biçimde atılmasını gerekli kılıyor. Fiilen 

yürütülmesi, tarifinden daha çetrefilli bir süreçle 

yüz yüzeyiz.

Konjonktüre göre farklı savaşlar ön plana 

çıksa da tüm aktörler için Suriye savaşlarının 

düğüm noktasında, Şam duruyor. Suriye’de şim-

diye kadar kim neyi kazanmışsa, bunu ancak 

Şam’da kendisine yakın bir iktidarı tescil ettirerek 

kalıcı kılabilir. Benzer şekilde, Suriye savaşlarının 

neticesinde zarar görmekten endişelenenleri de, 

Şam’daki dost bir yönetim bu korkularından azat 

edebilir. Bu sebeple, Şam'ı ellerinde tutanlar, ül-

kenin kalan kısımlarına uzanmak için çaba sarf 

ediyorlar. Rejim değişikliğini mevcut konjonktür 

bakımından uzak görenler, kendileri açısından 

daha avantajlı şartlar doğana kadar, ellerindeki 

bölgeleri tahkime çalışıyorlar. Diplomatik tercihle-

ri ise karşı tarafa mutlak zafer vermezken kapıyı 

gelecek için yeni ihtimallere aralık bırakacak bir 

formülün masadaki tescili.

Uzun zamandır beklenen askeri operasyon ni-

hayet Barış Pınarı Harekâtı ile gerçekleşti. Hare-

kât sonrası genel bir değerlendirme yaptığımızda 

ortaya nasıl bir tablo çıkıyor?

Barış Pınarı Harekâtı, Türkiye'nin güvenliği ba-

kımından önemli ve gerekli bir harekâttı fakat ge-

linen nokta itibariyle bakıldığında harekâtın önce-

sine göre Türkiye, PYD/YPG terör örgütüyle mü-

cadele ve Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların ül-

kelerine dönüş konularında bu hedeflerine daha 
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Arap baharı sonrası başlayan iç karışıklıklardan 

bugüne Suriye’deki duruma dair genel toplu bir de-

ğerlendirme yapabilir misiniz?

Geçtiğimiz sekiz yılda Suriye'nin istikbaliyle ilgili 

yapılan iç ferahlatıcı yahut karamsar değerlendir-

melerin büyük kısmı yanlış çıktı. İyimser beklenti-

lerin akıbeti malum. Kötümser tahminler ise geldi-

ğimiz nokta kadar karanlık bir tabloyu tahminde 

aciz kaldılar. Kesin veriler bulunmamakla birlikte ha-

yatını kaybedenlerin sayısını yarım milyona yakla-

şan rakamlarla telaffuz eden hesaplamalar, çağı-

mızın en büyük trajedisini resmediyor.

Yıkımın boyutları muazzam. Ne kadar insanın 

bu büyük cehennemde yaralandığını yahut sakat 

kaldığını bilmiyoruz. Nüfusun yarıdan çoğu yerin-

den edildi. Yedi milyondan fazla Suriyelinin başka 

ülkelere sığındığı tahmin ediliyor. Bir araştırmaya 

göre, sadece on büyük şehirdeki binaların çatış-

malardan hasar görme oranı yüzde 27. Sağlık, eği-

tim ve işsizlikle ilgili erişilebilir istatistikler, tarifi zor 

bir çöküşü anlatıyor.

Peki, Cenevre'deki ve Astana'daki “yarışan” ma-

salar, tünelin ucunda ışık göründüğüne mi işaret 

ediyor? Yoksa çatışma haritalarında her gün deği-

şen renkleri izlemeye uzun müddet daha devam 

mı edeceğiz? Sonuçta karşımızda nasıl bir Suriye 

bulacağız?

Bu soruların cevabını aramaya, iç savaşların sü-

releri üzerine yapılan çalışmaların ortaya koyduğu 

verilere bakarak başlamak yerinde olur. Denk veya 

denge yakın kuvvetlere sahip cepheler arasındaki 

iç savaşların ömrünü uzatan ya da kısaltan muh-

telif faktörler var: Tarafların seferber edebilecek-

leri kaynakların miktarı ile hedeflerine savaşla ula-

şabileceklerine dair beklentilerinin gücü bunlar 

arasında yer alıyor. Çatışmanın karakteriyle ilgili 

parametreler, içeride bu faktörler üzerinde tesire 

sahip. Örneğin, iç savaşın sebebi ideolojik bir bö-

lünme mi, yoksa etnik/dini mahiyette bir saflaşma 

mı söz konusu, merkez-çevre dinamikleri nasıl ko-

numlanmışlar?

Yalnızca iç dinamiklerin sahnede olduğu 

denge yakın kuvvetler arasındaki mücadelelerde, 

kimse kesin bir zafer kazanamazsa, ümidin ve kay-

nakların tükenişi çatışmayı söndürüyor. Yangın, 

alevlerin yutabilecekleri tükendikçe külleniyor. 

Ancak, ateşi dışardan besleyenlerin devreye girişi 

bu denklemi değiştiriyor. İç savaşlara yapılan dış 

müdahaleler, kısa ve netice alıcı mahiyette değilse 

kavgayı uzatacak yeni bir denge durumu meyda-

na getiriyor.

Bu açıdan bakıldığında, Suriye iç savaşı karşı-

mıza çok dramatik bir manzara çıkarıyor. İç sava-

şın doğrudan tarafları olan rejim ve muhalifler, 

kaynaklarını hayli zaman önce önemli ölçüde tü-

kettiler. Söz konusu sürece paralel olarak, farklı 

grupları dışardan destekleyen ülkeler, savaşın akı-

betini belirleyecek ana aktörler haline geldi. Bu 

durum, savaşan tarafları destekleyen/yönlendi-

ren devletler arasındaki genel ilişkileri de adım 
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adım Suriye'deki çatışmanın faktörleri arasına yer-

leştirdi. Böylece, iç savaşı tek mesele olmaktan çı-

karıp Suriye'deki mücadelenin unsurlarından biri-

ne dönüştüren "Suriye Savaşları" safhasına geçil-

di. Bu aşamada, "Nasıl bir Suriye?" sorusunun ce-

vabı, müdahil aktörlerin iki kademe halinde tarifi 

gereken çıkar ve hedefleriyle daha doğrudan bağ-

lantılı hale geldi. Dış aktörler, kendileri için ideal 

çözüm formülünü, hem Suriye içi dengeleri hem 

de yanlarındaki ve karşılarındaki güçlerle ilişkileri-

nin genel seyrini dikkate alarak hesaplıyorlar. Do-

layısıyla karşımıza Türkiye, Rusya, ABD, İran ve 

İsrail gibi ülkelerin Suriye ile ilgili hedeflerini ve bir-

birleriyle münasebetlerini içeren geniş bir matris 

çıkıyor.

Söz konusu aktörlerin karar alma süreçlerine 

yansıyan iç siyasi dalgalanmalar, Suriye’yle bağ-

lantılı çıkar algılamalarına tesir ederek bu manza-

rayı daha da karmaşık hale getiriyor. Suriye sa-

vaşları matrisi üzerinde, büyük güçlerden birinin 

herhangi bir diğer oyuncuya ilişkin genel politika 

değişikliği, Suriye’deki niyet, hedef ve dolayısıyla 

davranışlarına da aksediyor. Tüm bu gelgitler bi-

linmezlikleri büyütüyor, sahadaki yıkımı arttırıyor, 

tarafların beklentilerini karmaşıklaştırıyor.

Bu sebeple Türkiye dahil tüm aktörler taktik 

adımlarını, temel önceliklerini gözetirken Suriye 

savaşlarının evrimiyle ilgili farklı ihtimalleri de dik-

kate almak suretiyle atmaya çalışıyorlar. Suri-

ye’deki savaşları kendileri bakımından bir tasnife 

tabi tutuyorlar. En çok önemsediklerini merkeze 

alarak diğerleriyle ilgili söylem, tutum ve zaman-

lamalarını tespit ediyorlar. Suriye anaforunun de-

ğişen rüzgarları, ideal beklentilerini karşılayacak 

bir başarı ihtimaliyle aralarına kum fırtınaları sok-

tukça, zararı azaltmak ya da daha büyük bir za-

rardan kurtulmak arzusu baskınlık kazanıyor. 

Ancak, toz bulutu beklenmedik/hesap dışı geliş-

melerle biraz seyrelince, bu sefer başlangıç he-

deflerine daha yakın bir sonuca ulaşma ümidi 

depreşiyor. Bu salınım, stratejik netleşmeyi zora 

sokuyor; belirli bir doğrultuda ilerlerken adımla-

rın diğer güzergahlara sapma ihtimalini kapat-

mayacak biçimde atılmasını gerekli kılıyor. Fiilen 

yürütülmesi, tarifinden daha çetrefilli bir süreçle 

yüz yüzeyiz.

Konjonktüre göre farklı savaşlar ön plana 

çıksa da tüm aktörler için Suriye savaşlarının 

düğüm noktasında, Şam duruyor. Suriye’de şim-

diye kadar kim neyi kazanmışsa, bunu ancak 

Şam’da kendisine yakın bir iktidarı tescil ettirerek 

kalıcı kılabilir. Benzer şekilde, Suriye savaşlarının 

neticesinde zarar görmekten endişelenenleri de, 

Şam’daki dost bir yönetim bu korkularından azat 

edebilir. Bu sebeple, Şam'ı ellerinde tutanlar, ül-

kenin kalan kısımlarına uzanmak için çaba sarf 

ediyorlar. Rejim değişikliğini mevcut konjonktür 

bakımından uzak görenler, kendileri açısından 

daha avantajlı şartlar doğana kadar, ellerindeki 

bölgeleri tahkime çalışıyorlar. Diplomatik tercihle-

ri ise karşı tarafa mutlak zafer vermezken kapıyı 

gelecek için yeni ihtimallere aralık bırakacak bir 

formülün masadaki tescili.

Uzun zamandır beklenen askeri operasyon ni-

hayet Barış Pınarı Harekâtı ile gerçekleşti. Hare-

kât sonrası genel bir değerlendirme yaptığımızda 

ortaya nasıl bir tablo çıkıyor?

Barış Pınarı Harekâtı, Türkiye'nin güvenliği ba-

kımından önemli ve gerekli bir harekâttı fakat ge-

linen nokta itibariyle bakıldığında harekâtın önce-

sine göre Türkiye, PYD/YPG terör örgütüyle mü-

cadele ve Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların ül-

kelerine dönüş konularında bu hedeflerine daha 

2524
KASIM/ARALIK 2019 KASIM/ARALIK 2019

Arap baharı sonrası başlayan iç karışıklıklardan 

bugüne Suriye’deki duruma dair genel toplu bir de-

ğerlendirme yapabilir misiniz?

Geçtiğimiz sekiz yılda Suriye'nin istikbaliyle ilgili 

yapılan iç ferahlatıcı yahut karamsar değerlendir-

melerin büyük kısmı yanlış çıktı. İyimser beklenti-

lerin akıbeti malum. Kötümser tahminler ise geldi-

ğimiz nokta kadar karanlık bir tabloyu tahminde 

aciz kaldılar. Kesin veriler bulunmamakla birlikte ha-

yatını kaybedenlerin sayısını yarım milyona yakla-

şan rakamlarla telaffuz eden hesaplamalar, çağı-

mızın en büyük trajedisini resmediyor.

Yıkımın boyutları muazzam. Ne kadar insanın 

bu büyük cehennemde yaralandığını yahut sakat 

kaldığını bilmiyoruz. Nüfusun yarıdan çoğu yerin-

den edildi. Yedi milyondan fazla Suriyelinin başka 

ülkelere sığındığı tahmin ediliyor. Bir araştırmaya 

göre, sadece on büyük şehirdeki binaların çatış-

malardan hasar görme oranı yüzde 27. Sağlık, eği-

tim ve işsizlikle ilgili erişilebilir istatistikler, tarifi zor 

bir çöküşü anlatıyor.

Peki, Cenevre'deki ve Astana'daki “yarışan” ma-

salar, tünelin ucunda ışık göründüğüne mi işaret 

ediyor? Yoksa çatışma haritalarında her gün deği-

şen renkleri izlemeye uzun müddet daha devam 

mı edeceğiz? Sonuçta karşımızda nasıl bir Suriye 

bulacağız?

Bu soruların cevabını aramaya, iç savaşların sü-

releri üzerine yapılan çalışmaların ortaya koyduğu 

verilere bakarak başlamak yerinde olur. Denk veya 

denge yakın kuvvetlere sahip cepheler arasındaki 

iç savaşların ömrünü uzatan ya da kısaltan muh-

telif faktörler var: Tarafların seferber edebilecek-

leri kaynakların miktarı ile hedeflerine savaşla ula-

şabileceklerine dair beklentilerinin gücü bunlar 

arasında yer alıyor. Çatışmanın karakteriyle ilgili 

parametreler, içeride bu faktörler üzerinde tesire 

sahip. Örneğin, iç savaşın sebebi ideolojik bir bö-

lünme mi, yoksa etnik/dini mahiyette bir saflaşma 

mı söz konusu, merkez-çevre dinamikleri nasıl ko-

numlanmışlar?

Yalnızca iç dinamiklerin sahnede olduğu 

denge yakın kuvvetler arasındaki mücadelelerde, 

kimse kesin bir zafer kazanamazsa, ümidin ve kay-

nakların tükenişi çatışmayı söndürüyor. Yangın, 

alevlerin yutabilecekleri tükendikçe külleniyor. 

Ancak, ateşi dışardan besleyenlerin devreye girişi 

bu denklemi değiştiriyor. İç savaşlara yapılan dış 

müdahaleler, kısa ve netice alıcı mahiyette değilse 

kavgayı uzatacak yeni bir denge durumu meyda-

na getiriyor.

Bu açıdan bakıldığında, Suriye iç savaşı karşı-

mıza çok dramatik bir manzara çıkarıyor. İç sava-

şın doğrudan tarafları olan rejim ve muhalifler, 

kaynaklarını hayli zaman önce önemli ölçüde tü-

kettiler. Söz konusu sürece paralel olarak, farklı 

grupları dışardan destekleyen ülkeler, savaşın akı-

betini belirleyecek ana aktörler haline geldi. Bu 

durum, savaşan tarafları destekleyen/yönlendi-

ren devletler arasındaki genel ilişkileri de adım 
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ye çalışıyor, örgütü yeni Suriye'nin önemli bile-

şenlerinden biri haline getirmek istiyor.

İran'a yönelik baskının arttığı bir dönemden 

geçiyoruz. İran da Barış Pınarı Harekâtı’na önce-

likle karşı çıkan ülkeler arasında yer alıyordu. Ken-

disi de PKK'nın İran versiyonu PJAK’tan tehdit al-

gılamasına rağmen Türkiye'nin Suriye'nin içinde 

etkinliğini arttırmasını istemediğini ve buna daha 

çok önem verdiğini gördük. Ancak Irak'taki geliş-

melere de baktığımızda orada da bir İran karşıtı 

dalgayı görüyoruz. İran içerisinde de ekonomik 

zorluklar dolayısıyla bazı kıpırdanışlar var. Bütün 

bunlar eğer İran'ın Suriye içindeki pozisyonunu 

sarsarsa orada oluşacak boşluğun da Amerika Bir-

leşik Devletleri tarafından eğitilen Suriye 

PKK’sının liderliğindeki silahlı terör unsurları tara-

fından doldurulmak isteneceği anlaşılıyor. Barış Pı-

narı Harekâtı bu dengeleri bir miktar daha netleş-

tirdi. Harekâtın ilerleyen safhaları olursa o zaman 

bu dengelere dayalı bazı denklemlerle karşılaşa-

cağız. Rusya'nın tavrının Afrin'deki ve Barış Pınarı 

Harekâtı esnasındaki gibi olmayabileceğini düşü-

nebiliriz. Amerika Birleşik Devletlerindeki yine iç 

dengeler ile bağlantılı olarak örgütü koruyucu des-

teklerin güçlü olacağını da düşünebiliriz. Fakat 

şunu da mutlaka söyleyelim; tüm bunlar bugün-

den öngörülebilir, bu alan çok dinamik bir alan. 

Hem Suriye içi dengeler bakımından hem de 

diğer bölgesel dengeler bakımından… O yüzden 

Türkiye'nin müdahale alanındaymış gibi gözüken 

bu denklemde boşluklar, kaymalar yaşanabilir ve 

Türkiye'nin önüne planladığı harekâtı tamamla-

mak için belirli fırsat pencereleri açılabilir. Türkiye 

askeri, siyasi ve diplomasi hazırlığını bu türden im-

kânlarla karşılaşabileceği varsayımı üzerinden ta-

mamlamış vaziyette gelişmeleri takip ediyor ol-

malı.

Esed ile örgüt arasında Ruslar üzerinden mü-

nasebetin olduğunu biliyoruz. Bu sırada bazı pa-

zarlıkların yaşandığı görülüyor. Bu pazarlıklarda 

iki tarafında birbirine pencere açtığını görüyoruz. 

Fakat örgüt, şu anda Amerika Birleşik Devletleri 

ile bağını tamamen koparmak istemediği için bir 

kesin anlaşma gözükmüyor. Ancak her halükarda 

örgütün silahlı unsurunun rejimin denetlediği Su-

riye ordusuna dahil edilmesi yönünde bir çalış-

manın olduğunu görüyoruz. Tartışılan konu, ör-

gütün denetlediği yerel yönetimlerin merkezi hü-

kümete terkedilip edilmeyeceği konusu… Suriye 

ordusunun resmi askeri mevcudu bu uzun çatış-

ma sürecinde erimiş vaziyette. O yüzden bu si-

lahlı unsurların da sisteme dahil edilmelerinin de 

sonuçları olacaktır. Bu da Türkiye açısından bir 

tehdit anlamına geliyor. Yani günün sonunda bu 

çatışmalar biterken yeni Suriye ordusu nasıl ola-

cak yönünde tartışmalarla karşı karşıya gelece-

ğiz. O yüzden Türkiye örgütün tasfiyesini merke-

ze alan bir strateji ile hareket etmeyi sürdürmeli.
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fazla yakınlaşmış vaziyette ancak harekâtla planla-

nan hedeflerin tamamına varıldığını da söyleye-

meyiz. Harekatın ilk aşamasında terör örgütünün 

içine düştüğü kaos sarmalı önemliydi. Terör örgüt-

lerinin tasfiyesi için, örgütlerin başarıya dair ümit-

lerini yitirmeleri ve kapasitelerinin yok edilmesi ge-

rekir. Her iki bakımdan da ağır darbe yiyen örgütün 

daha sonra bu iki açıdan da tekrar tahkim edildiği-

ni görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bir taraf-

tan sınırlı bir alanda Türkiye'nin harekâtına izin ve-

rirken diğer yandan terör örgütünü bütünüyle elin-

den çıkarmayacak adımlar atmıştır. Örgüte Suri-

ye'nin petrol kaynaklarının gelirleri vaat edilmiştir. 

ABD de askerlerini petrol kuyuları başta olmak 

üzere Suriye'nin kuzeydoğusundaki stratejik nok-

talarda tutmayı sürdürmüştür. Benzer bir şekilde 

Rusya da terör örgütü ile temasa geçmek için bu 

süreci kullanmıştır. Rusya, rejim ve örgütün arasın-

da köprü kurmaya çalışmaktadır.

Türkiye açısından coğrafi olarak da harekâtın 

başlangıcında dile getirilen hedeflerin tamamına 

ulaşılamadığı görülüyor. Hem Afrin tarafında hem 

de Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde denetlediği böl-

gelerde meydana gelen terör saldırılarında örgü-

tün bu bölgeleri istikrarsızlaştırarak Türkiye'deki 

Suriyeli sığınmacıların geri dönmemesi için bir psi-

kolojik atmosfer yaratmaya çalıştığı gözüküyor. 

Örgüt, Suriye'nin kuzeyindeki demografik yapının 

normalleşmesini kendi hedeflerine aykırı görüyor, 

bunu engellemeye çalışıyor. O yüzden tüm bu 

resme toplu olarak baktığımızda Barış Pınarı Ha-

rekâtı; Türkiye'nin güvenliğinin sağlanması, Suri-

ye'nin kuzeyinin normalleşmesi, burada gerçek-

leştirilen etnik temizlik harekâtının etkilerinin silin-

mesi, Suriyeli sığınmacıların geriye dönüşü gibi he-

defler bakımından önemli bir adımdır ancak bu he-

deflere ulaşabilmek için bu adımı başka adımların 

takip etmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Bölgedeki diğer aktörler açısından da baktığı-

mızda ABD, Rusya ve İran devletleri; Esed, 

PYD/YPG/SDG gibi çok taraflı bir değerlendirme 

yaparsak kim ne kazandı veya kaybetti?

Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde Suri-

ye'ye bakış noktasında farklılıklar var ve Türkiye 

bunu bir avantaja çevirmeye çalışıyor. Türkiye'nin 

Beyaz Saray ile ilişkileri daha iyi ama Amerikan gü-

venlik bürokrasisi özellikle PYD/YPG’den vazgeç-

mek istemiyor. Barış Pınarı Harekâtı bu dengede 

bir çatlak yarattı ama daha sonra bu çatlağı belirli 

ölçülerde tamir ettiler. Şu aşamadan bakıldığında 

PKK, ABD'nin denetiminden çıkmış değil ve Türki-

ye’nin yeni bir harekâtı başlatmaması için bir dizi 

tehdit mekanizması işler hale getirilmiş vaziyet-

te… Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırım tehdidi 

bunların ilk sıralarında yer alıyor. O yüzden de 

PKK’ya bir nevi yeni güvenceler verilmiş gözükü-

yor. Rusya da gene bu durumu avantaja çevirme-



ye çalışıyor, örgütü yeni Suriye'nin önemli bile-

şenlerinden biri haline getirmek istiyor.

İran'a yönelik baskının arttığı bir dönemden 

geçiyoruz. İran da Barış Pınarı Harekâtı’na önce-

likle karşı çıkan ülkeler arasında yer alıyordu. Ken-

disi de PKK'nın İran versiyonu PJAK’tan tehdit al-
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melere de baktığımızda orada da bir İran karşıtı 

dalgayı görüyoruz. İran içerisinde de ekonomik 
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nebiliriz. Amerika Birleşik Devletlerindeki yine iç 
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yor. Rusya da gene bu durumu avantaja çevirme-



mı yönündeydi. Fakat onun da olmadığını gördü-

ler ve harekâtı Suriye PKK’sını rejimle yanaştır-

mak için bir kaldıraç olarak kullanmak istediler. 

Bunu daha önce Afrin'de de yapmışlardı. Afrin'de 

PYD/YPG ile görüşüp “Eğer rejimle anlaşırsınız 

hava sahasını açmayız ve Türkiye'nin harekâtının 

önüne geçeriz” demişlerdi, bu uzlaşma gerçek-

leşmeyince de hava sahasını Türkiye'ye açmışlar-

dı. Aslında benzer bir tutum sergilemeyi sürdürü-

yorlar. Rusya, PYD/YPG unsurunu kendi yedeğin-

de tutmak ve Şam’daki iktidar dengelerinde bir 

kaldıraç olarak kullanmak istiyor.

Bu bağlamda Soçi’deki mutabakat bizim için 

ne anlama geliyor?

Soçi’deki mutabakat, örgütün coğrafi olarak 

belirli bir alanın dışına itilmesi ile ilgiliydi. Tümüy-

le Suriye'de gerçekleşse bile Rusya'nın bu bah-

settiğimiz hedeflerini ortadan kaldırmıyor. Kamış-

lı, Ayn el Arap gibi bölgelerde PYD/YPG’nin varlı-

ğını korumasından rahatsız değiller. Bu büyük 

güç denkleminde Amerika Birleşik Devletleri ile 

Rusya'yı yan yana koyduğumuzda ikisinin de 

PYD/YPG ile ilişki kurmak, istediğinde örgütü de-

netlemek ve Suriye satrancında bir dayanak kal-

dıraç kart olarak kullanmak istediklerini bilmemiz 

lazım. Politikalarının farklılaşması birbirleriyle ve 

Türkiye ile olan ilişkileri üzerinden gerçekleşse de 

temelde örgütü bir terör örgütü olarak görmü-

yorlar, düşman kategorisine koymuş değiller. Tür-

kiye'nin de bu gerçekliği görerek planlarını hazır-

laması icap ediyor. Yani PYD/YPG’yi doğrudan 

hasım olarak sayan Suriye'deki tek güç olarak yal-

nızca Türkiye'ye görüyoruz. Bunun dışındaki ak-

törler bu örgütü kendi politikaları doğrultusunda 

yönlendiği ölçüde örgüte alan açmayı, işbirliği 

yapmayı makul sayıyorlar.

Peki mutabakat sonrası Rusya ile gerçekleştir-

diğimiz ortak devriyeler ne ifade ediyor? Bölgede 

Rusya ile beraber hareket etmeye devam edecek 

miyiz?

Ortak devriyeler sınır hattındaki belli coğrafi 

bir şeridin örgütten temizlenmesi taahhüdü ile il-

gili... Rusya bundan daha fazla şeyler de umuyor. 

Suriye iç savaşında Rusya'yı rejimle olan ittifakı 

dolayısıyla negatif unsur olarak gören Suriyeliler 

var. Türk askeri ile Rus askerinin beraber devriye 

yapması onların nezdinde imajlarını etkiliyor. Tür-

kiye'nin Suriye konusunda konumunun neresi ol-

duğu sorusu algılar üzerinde etkili oluyor. Ruslar 

bunun farkındalar… O yüzden bu faaliyetin bir ta-

rafı “örgüt çekildi mi” sorusu ile ilgiliyken diğer ta-

rafı Suriye'deki daha geniş denklemle ilgili...

Bizi kırmayıp vakit ayırdığınız için çok teşekkür 

ederiz.

Ben teşekkür eder, başarılarınızın devamını di-

lerim.
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Harekât esnasında ABD’nin tutumu ve tehditle-

ri sonrası ilk olarak ara verilip ardından anlaşmaya 

varılarak harekâta son verilmesini nasıl değerlen-

diriyorsunuz? Sizce harekâtın durmasıyla Türki-

ye’nin hedefleri sapmaya uğradı mı? İleri safhalar 

mutlaka gerçekleşecek diyebilir miyiz?

Türkiye'ye yönelik tehdit bitmediğine göre ha-

rekâtı var eden sebepler de ortadan kalkmadı. O 

yüzden tehditler sonlanmadığı müddetçe de hare-

kâtın ileri safhalarına ihtiyaç duyulacaktır.

Peki ABD’nin Suriye politikasında bir değişiklik 

oldu mu? Bölgede çok az sayıda asker bırakarak çe-

kileceğini açıklayıp bunu gerçekleştirmeyen ABD, 

sizce ilerde ne planlıyor?

Amerika'nın planları açısından bir kalıcı değişik-

liğin olmadığını görüyoruz. Eğer çekilme kararı ger-

çekleşseydi o zaman üzerinde konuşabileceğimiz 

bir anlamlı değişiklik var diyebilirdik. Fakat ABD, be-

lirli bir alanı Türkiye'ye bırakma dışında ne örgütle 

bağını kopardı ne de Suriye'nin kuzeydoğusunda 

askeri varlığına son verdi. İkisini de yapmadı, yal-

nızca belli bir alanı Türkiye'ye açarak Türkiye'nin bi-

riken öfkesinin ve onmazcasına koyduğu kapasite 

ve kararlılığın ABD ile olan ilişkileri koparmasının 

da önüne geçti. Dolayısıyla Amerika Birleşik Dev-

letleri harekât öncesindeki pozisyonlarından vaz-

geçmiş gözükmüyor.

ABD, Ferhat Abdi Şahin adlı üst düzey terörist-

ten Mazlum Kobani isimli bir kahraman mı yarat-

mak istiyor? Sizce Suriye PKK’sı ile birlikte çalış-

makta hala ısrarcı olacaklar mı?

Evet, ısrarcılar. Burada Kürt meselesi diye tabir 

edilen konunun uluslararasılaştırılması gayretini 

görüyoruz. Bu bizim Osmanlı'nın son 100 yılında 

yaşadığımız ve mağdur olduğumuz bir süreç… Er-

meni meselesi dahil Türkiye'nin Balkanlarda da 

sair yerlerdeki Osmanlı Türkiyesi ile parçalanışına 

yol açan bir süreçtir bu. Şimdi de Suriyeli bir isim 

üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin himaye-

si resmileştirilecek ve o himaye Türkiye'nin iç me-

seleleri tartışılırken de gündeme getirilecek.

Rusya’yı ele aldığımızda operasyon esnasında 

sessiz kalmaları ve ardından yaptıkları açıklama-

larla dikkat çektiler. Barış Pınarı Harekâtı sonrası 

Rusya ile ilişkilerimiz ne durumda? Onlar harekâtı 

nasıl değerlendirdiler?

Rusya harekâta önce çok itiraz etmedi, biraz 

da beklentiler Türkiye ile Amerika Birleşik Devlet-

leri arasındaki ilişkilerde daha ileri kırılma yaşanır 
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Harekât esnasında ABD’nin tutumu ve tehditle-
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sel güç ile değil bir devlet dışı aktör ve birçok 

aktör tarafından terör örgütü olarak kabul edilen 

YPG ile ittifak yapmayı tercih etti.

Esasında ABD ile YPG’nin ittifakı, IŞİD ile mü-

cadele bittikten sonra sınırlarına çoktan ulaşmış-

tı. Bu noktadan sonra ABD’nin Suriye ve Ortado-

ğu’da stratejik hedeflerine YPG ile ulaşması müm-

kün değildi. ABD karar alıcı çevrelerinde sesi 

daha az çıkan ama etkili bazı kesimler bunu dile 

getirse de YPG konusunda duygusallık geliştirmiş 

olan güvenlik çevreleri bu ittifak değişimi konu-

sunda engelleyici/geciktirici rol üstlendi.

ABD Başkanı Trump’ın da özü itibarıyla 

ABD’nin YPG nedeniyle Türkiye gibi bir bölgesel 

güç ile karşı karşıya gelmesini istemediği, Türkiye 

ile ittifakın uzun vadede ABD hedeflerine ulaş-

mak açısından en uygun ve gerçekçi yol olduğu 

düşüncesinde olduğu anlaşılıyordu. Aynı düşün-

ceyi savunan kesimlerin etkisiyle son dönemde 

ABD’nin YPG konusundaki söyleminde daha den-

geli bir yaklaşım ortaya çıkmaya başladı. ABD 

yine de uzun vadeli politik beklentileri ile dış poli-

tikadaki inanılırlığını koruma arasında bir denge 

bulmaya çalıştı. Barış Pınarı Harekâtı tam da bu 

noktada ABD karar alıcı çevrelerde Türkiye’nin 

önemini kavrayan ve YPG ile ittifakın uzun vade-

de sürdürülemez olduğunu düşünen çevrelerin 

elini güçlendirdi. Trump zaten en başından bu 

yana ülkesinin Suriye ve Ortadoğu’da çok fazla 

enerji, zaman, kaynak harcamaması gerektiğini 

savunuyordu. Bir de buna Türkiye ile karşı karşı-

ya gelme riski eklenince ABD’nin Suriye’den geri 

çekilme süreci hız kazandı. Barış Pınarı Harekâtı 

neticesinde ABD askeri güçleri Münbiç ve Türki-

ye-Suriye sınır hattının tamamından geri çekildi.

Güç Boşluğunu Doldurma Yarışı

ABD’nin Suriye’de kimi bölgelerden geri çekil-

mesinin yarattığı güç boşluğu Türkiye, Rusya, Su-

riye ve İran arasında rekabete yol açtı. Esasında 

bu aktörler Astana temelinde Fırat’ın doğusu ve 

ABD’nin askeri varlığı konusunda ortak zeminde 

bir araya gelmişti. Rusya, bir kademeye kadar Su-

riye ve İran da Türkiye’nin askeri baskısını 

ABD’nin çekilmesini sağlamak için bir fırsat olarak 

görüp desteklemişti. Çünkü onlara göre Türkiye, 

ABD’den daha rahat şekilde sınırlayabilecekleri, 

baş edebilecekleri bir aktör idi. Dolayısıyla Barış 

Pınarı Harekâtı başlayana kadar perde gerisinde 

Türkiye’yi teşvik eden Moskova, operasyonun 

başlaması ile hemen Türkiye’yi sınırlandıracak şe-

kilde pozisyon aldı.

Rusya arabuluculuğunda Suriye ve YPG bir 

araya gelerek askeri bir uzlaşıya vardı. Buna göre 

YPG, Suriye güçlerinin Münbiç, Ayn el-Arap, Ha-

seke gibi bölgelere girişine onay verdi. YPG, Suri-

ye bayrağı ve Başkanı’nın otoritesi altında Suri-

ye’nin birliği ve bütünlüğü için çaba sarf etme ga-

rantisi verdi. YPG buna karşılık Türkiye’ye karşı 

Rusya ve Suriye’nin korumasını elde etmeye ça-

lıştı. YPG bir anlamda tamamen yok olma ile mak-

simalist hedeflerinden vazgeçerek otoritesini pay-

laşmak arasında bir tercih yapmak durumunda 

kaldı.

Rusya: Başat Rolden Oyun Kuruculuğa

Rusya, Suriye krizinde zaten en etkili dış aktör 

olarak öne çıkıyordu. Ancak Barış Pınarı Harekâtı 

Rusya’yı Suriye’de oyun kurucu aktöre dönüştü-

recektir.

ABD her ne kadar Suriye’ye Rusya kadar güç 

enjekte etmese de uluslararası siyasetteki ağırlığı 

ve askeri caydırıcı gücü sayesinde Rusya’ya karşı 

bir denge oluşturuyordu. Ancak Barış Pınarı Ha-

rekâtı ABD’nin Suriye’den çekilme sürecini hızlan-

dırdı. Rusya artık Suriye’de tek süper güç olarak 

öne çıktı. Bundan sonraki süreçte Rusya’nın Suri-

ye’de kendine daha güvenli bir tavır içinde olması 

yüksek ihtimaldir.

Rusya’nın Suriye’de birinci tercihi Şam olsa da 

Türkiye’nin kaygılarını da hiçbir zaman tamamen 

göz ardı etmedi. Rusya Suriye’de Türkiye ile sağ-

lanan koordinasyonun ve Türkiye ile Suriye’yi 

aşan alanlarda işbirliğinin önemine inanıyor. 

Zaten Rusya’yı Suriye’de bu denli güçlü kılan da 

ABD’nin aksine bölgesel güçler ile işbirliği yapma-

yı başarabilmiş olmasında yatıyor. Hatta Rusya, 

Suriye’de birbirine tamamen zıt yaklaşımları olan 

Türkiye ve İran ile aynı anda birlikte hareket et-

meyi başardı.

Ancak Suriye’de kendine güveni artan 

Rusya’nın bundan sonra Türkiye ile işbirliğine 

BARIŞ PINARI HAREKÂTI:
KİM NE KAZANDI?
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Barış Pınarı Harekâtı her ne kadar Türkiye’nin 

güvenlik tehdidi algılamaları ile ilgili olsa da sonuç-

ları; Suriye’de siyasi çözüm, ülkenin gelecekteki si-

yasal yapısı ve Ankara-Moskova-Tahran-Vaşington 

rekabeti açısından kritik etkiler yaratabilir.

Ankara açısından ABD ile sorunun temelinde, 

ABD askeri varlığı değil ABD’nin PKK’nın Suriye 

kolu YPG/PYD ile ittifak etmesi yatıyordu. Türkiye 

diplomasi seçeneğini öncelese de bunun tüketildi-

ğini düşündüğü noktada YPG’nin Suriye’deki alan 

kontrolüne son vermek için 9 Ekim 2019 tarihinde 

“Barış Pınarı Harekâtı” adı altında tek taraflı askeri 

müdahale gerçekleştirdi. Harekât, ilgili aktörlerin 

davranışlarında radikal değişikliklere yol açacak ni-

telikte oldu.

ABD: Az ve Yanlış Yatırımla 

Çok Kâr Beklemek

ABD, YPG’yi IŞİD ile mücadelesinde etkili bir 

yerel ortak olarak görmüştü. IŞİD’in alan hâkimi-

yetine son verildikten sonra ABD, YPG ile ilişkisini 

ve Suriye’deki varlığını/önceliklerini yeniden ta-

nımladı. Kendisine üç hedef belirledi: Suriye’de si-

yasi çözüme ulaşana (bu bir anlamda YPG alanla-

rına siyasi statü kazandırılması anlamına da geli-

yordu), İran destekli güçler Suriye dışına çıkarıla-

na ve IŞİD’in geri dönüş koşulları engellenene 

kadar Suriye’de kalmak.

Ancak ABD’nin Suriye’deki en büyük çelişkisi, 

çok büyük hedefler ortaya koyması ve buna karşı-

lık Suriye’ye çok fazla yatırım yapmadan yerel or-

taklar ile bu büyük hedeflere ulaşmak istemesiy-

di. Daha da önemlisi, yerel ortak olarak bir bölge-
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Yine ABD’nin ittifakının verdiği rahatlıktan fay-

dalanarak Türkiye’ye rağmen YPG ile ilişki gelişti-

rip Fırat’ın doğusunda kurulan yeniden inşa süre-

cine destek veriyordu. Bu nedenle Trump geçmiş 

dönemde Suriye’den çekilme kararını ilk deklare 

ettiğinde buna en fazla itiraz eden ve eleştiren ül-

keler İngiltere ve Fransa olmuştu. Hatta Fransa 

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron “müttefikler 

güvenilir olmalı” yönünde bir açıklama dahi yap-

mıştı.

S. Arabistan ve BAE ise Türkiye ve İran’a karşı 

denge oluşturabilmek için ABD öncülüğünde böl-

gedeki yeniden inşa sürecine maddi destek sağlı-

yor, yerel Arap aşiretler ile ilişki geliştiriyordu. 

Ancak Barış Pınarı Harekâtı sonrasında ABD’nin 

Suriye’deki varlığı ve YPG yapılanmasının gelece-

ği belirsiz hale geldi. Dolayısıyla söz konusu ak-

törler açısından bugüne kadar yapılan yatırımlar 

boşa gidebilir.

Avrupa’nın Barış Pınarı Harekâtı konusunda al-

dığı aşırı eleştirel tavrın da insani kaygılardan zi-

yade siyasi değerlendirmelerden kaynaklandığı 

düşüncesi doğuyor. Bu ülkelerin elinde kalan ise 

YPG adına Türkiye ile ilişkilerin riske edilmiş ol-

ması. Avrupa için en önemli konulardan biri, 

YPG’nin denetimi altındaki yabancı terörist savaş-

çıların kontrol altında tutulmasıydı. Ancak yeni 

süreç ile birlikte bir kısım yabancı terörist savaşçı-

nın denetimi Türkiye’ye geçiyor. Bu da Türkiye ile 

işbirliğini zorunlu kılıyor. Bu nedenle Barış Pınarı 

Harekatı’na karşı aşırı eleştirel bir tutum alan Av-

rupa’nın önümüzdeki dönemde yabancı terörist 

savaşçılar konusunda işbirliği için Türkiye’nin ka-

pısını çalması gerekebilir.

Türkiye: Riskler ve Fırsatlar

Barış Pınarı Harekâtı Türkiye açısından değer-

lendirildiğinde ise fırsatlar ve risklerin içe geçtiği 

bir tablo ile karşı karşıyayız.

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı ile bir tarafta 

siyasi diğer tarafta da askeri hedefleri söz konusu 

idi. Askeri hedefe bakıldığında, Fırat’ın doğusun-

dan Irak sınırına kadar uzanan 480 km’lik hat bo-

yunca 32 km derinlikte YPG’den arındırılmış, TSK 

kontrolünde bir bölge oluşturulması hedefleni-

yordu. 9 Ekim 2019’da başlayan operasyonun ge-

lişim süreci YPG’nin TSK karşısında direnç göster-

mesinin imkânsız olduğunu ortaya koydu. 

TSK’nın belirlenen hedefe ulaşması açısından as-

keri anlamda büyük bir engel ile karşılaşmayaca-

ğı anlaşılıyor.

Ancak Türkiye’ye karşı esas meydan okuma 

ABD, Rusya ve Suriye’nin karşı hamleleri ve Tür-

kiye’yi sınırlandırma girişimleri. Türkiye’nin ope-

rasyonunu engelleyemeyen ABD, başta ifade 

edildiği üzere kendi iç politik gerekçeleri nedeniy-

le en azından Barış Pınarı Harekâtı’nı Arap nüfus 

yoğunluklu Tel Abyad-Ras al-Ayn hattında tutma-

ya çalışıyor. ABD bunu sağlamak üzere Türkiye ile 

müzakere yürüterek YPG’nin sınır bölgesinden çe-

kilmesi karşılığında Türkiye’nin operasyonuna 

beş günlük bir ara vermesi konusunda uzlaştı. 

Ancak bu yazı yazıldığı sırada beş günlük sürenin 

dolmadığı uzlaşı çok kırılgan bir zeminde ilerliyor.

Diğer taraftan Rusya ve Suriye hamle önceli-

ğini kullanarak Münbiç ve Ayn al-Arap’ta Rus ve 

Suriye bayraklarını dalgalandırarak Türkiye’nin 

operasyonunun batı ve doğu yönlü gelişmesini 

engellemeye çalışıyor. ABD ve Rusya tarafından 

yapılan bu hamleler Türkiye’nin nihai askeri he-

define ulaşmasını engelleyecek gibi gözüküyor. 

Yani Fırat’ın doğusundaki Türkiye-Suriye sınır hat-

tının tamamında muhtemelen TSK kontrolü söz 

konusu olamayacak.

Bununla birlikte Türkiye’nin Barış Pınarı Hare-

kâtı’nı gerçekleştirmesinin esas nedeni 

YPG/PKK’nın Suriye’de siyasi statü kazanma, fe-

deralizm taleplerine son verme kısaca 

YPG/PKK’nın devletleşme sürecinin önüne geç-

mek idi. Yani Barış Pınarı Harekâtı’na siyasi hedefi 

açısından bakıldığında Türkiye’nin hedefine ulaş-

tığı gözleniyor. Barış Pınarı Harekatı’na kadar 

Fırat’ın doğusunda bir statüko oluşmuştu ve Tür-

kiye bu statükoyu kabul etmiyordu. Barış Pınarı 

Harekâtı bu statükoyu alt üst ederek bütün etkili 

aktörlerin yeni bir güç mücadelesine girdiği yeni 

bir rekabet alanı doğurdu. Bu süreçte bütün ak-

törler kendi pozisyonunu güçlü kılmak için hamle 

yapacak ama en nihayetinde bu sürecin en 

büyük kaybedeni YPG/PKK olacak.

Barış Pınarı Harekâtı’nın en önemli sonucu, 

artık Suriye’de toprak bütünlüğü veya siyasal bir-

lik tartışmalarının sona erecek olmasıdır.
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nasıl bakacağı kritik önemde. Bundan sonraki sü-

reçte Suriye’de Ankara-Moskova işbirliğinin ciddi 

bir samimiyet testine gireceği söylenebilir.

Türkiye: Manevra Alanı Daralacak Mı?

Türkiye bir taraftan ABD’nin Suriye’den çekil-

mesini YPG’nin zayıflatılması adına fırsat olarak gö-

rüyor. Ancak diğer taraftan Türkiye bugüne kadar 

Suriye’de Rusya-ABD rekabetinden faydalanarak 

kendisine manevra alanı açıyordu.

ABD’nin denklemden çıkmaya başladığı ve 

Rusya’nın Suriye’de tek süper güç olarak kaldığı bir 

ortam Türkiye’nin oyun alanını daraltabilir. Bugüne 

kadar Türkiye’nin kolaylaştırıcı rolü sayesinde Suri-

ye’de yükselen Rusya, yeni ortamda Türkiye’ye 

daha az ihtiyacı kaldığını düşünerek hareket eder-

se istikrarsızlık baş gösterebilir. Ancak böyle bir sü-

reçte kaybedenin bütün taraflar olacağını söyle-

mek mümkün.

Tahran Tedirgin, Şam Kazanan

İran, Türkiye konusunda kendini Rusya kadar 

sınırlandırılmış hissetmiyor ve bölgesel rakibi Tür-

kiye’nin Suriye’de alan kazanmasını kendi aleyhine 

bir ilerleme olarak değerlendiriyor. Bu nedenle 

İran’ın Barış Pınarı Harekâtı konusunda Rusya’ya 

nazaran daha eleştirel ve kaygılı olduğu söylenebi-

lir.

Harekâtın bir diğer kazananı ise Suriye. Şam, 

nihai olarak bütün Suriye topraklarında egemenli-

ğini tesis etmek istiyor. Esad rejiminin önceliği her 

ne kadar İdlib olsa da Suriye topraklarının nere-

deyse üçte birini oluşturan ve ekonomik açıdan en 

fazla kaynağa sahip bölgesi olan doğu Suriye’ye 

geri dönüş için fırsat kolluyor.

Suriye geçmişte Rusya ve İran desteği ile Deyr 

ez Zor’da Fırat’ın doğusuna geçme girişiminde bu-

lunmuş ancak ABD’nin sert karşılığına maruz kal-

mıştı. 100’ün üzerinde silahlı Suriyeli, İranlı ve Rus 

unsurun hayatını kaybettiği ABD karşılığı sonrasın-

da bir daha böyle bir girişim söz konusu olmamış-

tı.

Şam bu dönemde Rusya arabuluculuğunda 

YPG ile müzakere yoluyla Suriye’nin doğusuna 

dönüş çabası içinde oldu. Ancak YPG’nin Kuzey 

Irak benzeri bir model çerçevesinde maksimalist 

talepler öne sürmesi ve ABD’nin YPG’yi masadan 

çekme baskısı neticesinde görüşmeler başarısız-

lıkla sonuçlanmıştı. Fakat şimdi Barış Pınarı Hare-

kâtı Şam’a istediği fırsat alanını yarattı. Suriye 

aynen Rusya ve İran gibi ABD’nin geri çekilme eği-

liminin hız kazanmasından memnun olsa da bu sü-

recin Türkiye adına fırsata dönüşmesini de engel-

lemeye çalışıyor. Ayrıca daha önce aşırı taleplerde 

bulunan YPG’nin Türkiye baskısı ve yenilgisi karşı-

sında azalan talep seviyesini de fırsata çeviriyor. 

Bu sayede Suriye rejim bayrakları Barış Pınarı Ha-

rekâtı’nın hemen sonrasında önce Münbiç ve son-

rasında da Ayn el-Arap ve Haseke gibi yerleşim-

lerde dalgalanmaya başladı.

Avrupa, Suudi Arabistan, BAE: 

Tam Bir Yenilgi

Barış Pınarı Harekâtı; Avrupa ülkeleri ve Suudi 

Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi böl-

gesel aktörler için ise tam bir yenilgi. Zira bu ülke-

ler Suriye’de büyük ölçüde ABD’nin öncülüğünde, 

onun çizdiği çerçevede hareket ediyordu.

İngiltere ve Fransa, ABD’nin Suriye’de bu denli 

yatırım yaptıktan sonra geri çekileceğini düşün-

müyor ve ona güvenerek Fırat’ın doğusunda az sa-

yıda da olsa askeri varlık bulunduruyordu. 



Yine ABD’nin ittifakının verdiği rahatlıktan fay-

dalanarak Türkiye’ye rağmen YPG ile ilişki gelişti-

rip Fırat’ın doğusunda kurulan yeniden inşa süre-

cine destek veriyordu. Bu nedenle Trump geçmiş 

dönemde Suriye’den çekilme kararını ilk deklare 

ettiğinde buna en fazla itiraz eden ve eleştiren ül-

keler İngiltere ve Fransa olmuştu. Hatta Fransa 

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron “müttefikler 

güvenilir olmalı” yönünde bir açıklama dahi yap-

mıştı.

S. Arabistan ve BAE ise Türkiye ve İran’a karşı 

denge oluşturabilmek için ABD öncülüğünde böl-

gedeki yeniden inşa sürecine maddi destek sağlı-

yor, yerel Arap aşiretler ile ilişki geliştiriyordu. 

Ancak Barış Pınarı Harekâtı sonrasında ABD’nin 

Suriye’deki varlığı ve YPG yapılanmasının gelece-

ği belirsiz hale geldi. Dolayısıyla söz konusu ak-

törler açısından bugüne kadar yapılan yatırımlar 

boşa gidebilir.

Avrupa’nın Barış Pınarı Harekâtı konusunda al-

dığı aşırı eleştirel tavrın da insani kaygılardan zi-

yade siyasi değerlendirmelerden kaynaklandığı 

düşüncesi doğuyor. Bu ülkelerin elinde kalan ise 

YPG adına Türkiye ile ilişkilerin riske edilmiş ol-

ması. Avrupa için en önemli konulardan biri, 

YPG’nin denetimi altındaki yabancı terörist savaş-

çıların kontrol altında tutulmasıydı. Ancak yeni 

süreç ile birlikte bir kısım yabancı terörist savaşçı-

nın denetimi Türkiye’ye geçiyor. Bu da Türkiye ile 

işbirliğini zorunlu kılıyor. Bu nedenle Barış Pınarı 

Harekatı’na karşı aşırı eleştirel bir tutum alan Av-

rupa’nın önümüzdeki dönemde yabancı terörist 

savaşçılar konusunda işbirliği için Türkiye’nin ka-

pısını çalması gerekebilir.

Türkiye: Riskler ve Fırsatlar

Barış Pınarı Harekâtı Türkiye açısından değer-

lendirildiğinde ise fırsatlar ve risklerin içe geçtiği 

bir tablo ile karşı karşıyayız.

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı ile bir tarafta 

siyasi diğer tarafta da askeri hedefleri söz konusu 

idi. Askeri hedefe bakıldığında, Fırat’ın doğusun-

dan Irak sınırına kadar uzanan 480 km’lik hat bo-

yunca 32 km derinlikte YPG’den arındırılmış, TSK 

kontrolünde bir bölge oluşturulması hedefleni-

yordu. 9 Ekim 2019’da başlayan operasyonun ge-

lişim süreci YPG’nin TSK karşısında direnç göster-

mesinin imkânsız olduğunu ortaya koydu. 

TSK’nın belirlenen hedefe ulaşması açısından as-

keri anlamda büyük bir engel ile karşılaşmayaca-

ğı anlaşılıyor.

Ancak Türkiye’ye karşı esas meydan okuma 

ABD, Rusya ve Suriye’nin karşı hamleleri ve Tür-

kiye’yi sınırlandırma girişimleri. Türkiye’nin ope-

rasyonunu engelleyemeyen ABD, başta ifade 

edildiği üzere kendi iç politik gerekçeleri nedeniy-

le en azından Barış Pınarı Harekâtı’nı Arap nüfus 

yoğunluklu Tel Abyad-Ras al-Ayn hattında tutma-

ya çalışıyor. ABD bunu sağlamak üzere Türkiye ile 

müzakere yürüterek YPG’nin sınır bölgesinden çe-

kilmesi karşılığında Türkiye’nin operasyonuna 

beş günlük bir ara vermesi konusunda uzlaştı. 

Ancak bu yazı yazıldığı sırada beş günlük sürenin 

dolmadığı uzlaşı çok kırılgan bir zeminde ilerliyor.

Diğer taraftan Rusya ve Suriye hamle önceli-

ğini kullanarak Münbiç ve Ayn al-Arap’ta Rus ve 

Suriye bayraklarını dalgalandırarak Türkiye’nin 

operasyonunun batı ve doğu yönlü gelişmesini 

engellemeye çalışıyor. ABD ve Rusya tarafından 

yapılan bu hamleler Türkiye’nin nihai askeri he-

define ulaşmasını engelleyecek gibi gözüküyor. 

Yani Fırat’ın doğusundaki Türkiye-Suriye sınır hat-

tının tamamında muhtemelen TSK kontrolü söz 

konusu olamayacak.

Bununla birlikte Türkiye’nin Barış Pınarı Hare-

kâtı’nı gerçekleştirmesinin esas nedeni 

YPG/PKK’nın Suriye’de siyasi statü kazanma, fe-

deralizm taleplerine son verme kısaca 

YPG/PKK’nın devletleşme sürecinin önüne geç-

mek idi. Yani Barış Pınarı Harekâtı’na siyasi hedefi 

açısından bakıldığında Türkiye’nin hedefine ulaş-

tığı gözleniyor. Barış Pınarı Harekatı’na kadar 

Fırat’ın doğusunda bir statüko oluşmuştu ve Tür-

kiye bu statükoyu kabul etmiyordu. Barış Pınarı 

Harekâtı bu statükoyu alt üst ederek bütün etkili 

aktörlerin yeni bir güç mücadelesine girdiği yeni 

bir rekabet alanı doğurdu. Bu süreçte bütün ak-

törler kendi pozisyonunu güçlü kılmak için hamle 

yapacak ama en nihayetinde bu sürecin en 

büyük kaybedeni YPG/PKK olacak.

Barış Pınarı Harekâtı’nın en önemli sonucu, 

artık Suriye’de toprak bütünlüğü veya siyasal bir-

lik tartışmalarının sona erecek olmasıdır.
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nasıl bakacağı kritik önemde. Bundan sonraki sü-

reçte Suriye’de Ankara-Moskova işbirliğinin ciddi 

bir samimiyet testine gireceği söylenebilir.

Türkiye: Manevra Alanı Daralacak Mı?

Türkiye bir taraftan ABD’nin Suriye’den çekil-

mesini YPG’nin zayıflatılması adına fırsat olarak gö-

rüyor. Ancak diğer taraftan Türkiye bugüne kadar 

Suriye’de Rusya-ABD rekabetinden faydalanarak 

kendisine manevra alanı açıyordu.

ABD’nin denklemden çıkmaya başladığı ve 

Rusya’nın Suriye’de tek süper güç olarak kaldığı bir 

ortam Türkiye’nin oyun alanını daraltabilir. Bugüne 

kadar Türkiye’nin kolaylaştırıcı rolü sayesinde Suri-

ye’de yükselen Rusya, yeni ortamda Türkiye’ye 

daha az ihtiyacı kaldığını düşünerek hareket eder-

se istikrarsızlık baş gösterebilir. Ancak böyle bir sü-

reçte kaybedenin bütün taraflar olacağını söyle-

mek mümkün.

Tahran Tedirgin, Şam Kazanan

İran, Türkiye konusunda kendini Rusya kadar 

sınırlandırılmış hissetmiyor ve bölgesel rakibi Tür-

kiye’nin Suriye’de alan kazanmasını kendi aleyhine 

bir ilerleme olarak değerlendiriyor. Bu nedenle 

İran’ın Barış Pınarı Harekâtı konusunda Rusya’ya 

nazaran daha eleştirel ve kaygılı olduğu söylenebi-

lir.

Harekâtın bir diğer kazananı ise Suriye. Şam, 

nihai olarak bütün Suriye topraklarında egemenli-

ğini tesis etmek istiyor. Esad rejiminin önceliği her 

ne kadar İdlib olsa da Suriye topraklarının nere-

deyse üçte birini oluşturan ve ekonomik açıdan en 

fazla kaynağa sahip bölgesi olan doğu Suriye’ye 

geri dönüş için fırsat kolluyor.

Suriye geçmişte Rusya ve İran desteği ile Deyr 

ez Zor’da Fırat’ın doğusuna geçme girişiminde bu-

lunmuş ancak ABD’nin sert karşılığına maruz kal-

mıştı. 100’ün üzerinde silahlı Suriyeli, İranlı ve Rus 

unsurun hayatını kaybettiği ABD karşılığı sonrasın-

da bir daha böyle bir girişim söz konusu olmamış-

tı.

Şam bu dönemde Rusya arabuluculuğunda 

YPG ile müzakere yoluyla Suriye’nin doğusuna 

dönüş çabası içinde oldu. Ancak YPG’nin Kuzey 

Irak benzeri bir model çerçevesinde maksimalist 

talepler öne sürmesi ve ABD’nin YPG’yi masadan 

çekme baskısı neticesinde görüşmeler başarısız-

lıkla sonuçlanmıştı. Fakat şimdi Barış Pınarı Hare-

kâtı Şam’a istediği fırsat alanını yarattı. Suriye 

aynen Rusya ve İran gibi ABD’nin geri çekilme eği-

liminin hız kazanmasından memnun olsa da bu sü-

recin Türkiye adına fırsata dönüşmesini de engel-

lemeye çalışıyor. Ayrıca daha önce aşırı taleplerde 

bulunan YPG’nin Türkiye baskısı ve yenilgisi karşı-

sında azalan talep seviyesini de fırsata çeviriyor. 

Bu sayede Suriye rejim bayrakları Barış Pınarı Ha-

rekâtı’nın hemen sonrasında önce Münbiç ve son-

rasında da Ayn el-Arap ve Haseke gibi yerleşim-

lerde dalgalanmaya başladı.

Avrupa, Suudi Arabistan, BAE: 

Tam Bir Yenilgi

Barış Pınarı Harekâtı; Avrupa ülkeleri ve Suudi 

Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi böl-

gesel aktörler için ise tam bir yenilgi. Zira bu ülke-

ler Suriye’de büyük ölçüde ABD’nin öncülüğünde, 

onun çizdiği çerçevede hareket ediyordu.

İngiltere ve Fransa, ABD’nin Suriye’de bu denli 

yatırım yaptıktan sonra geri çekileceğini düşün-

müyor ve ona güvenerek Fırat’ın doğusunda az sa-

yıda da olsa askeri varlık bulunduruyordu. 



dini yakın hissedenler ise normal de muhalif olsa-

lar göstermeyecekleri bir korumacılık, sevecenlik 

ve sempati ile göçmenleri sahiplenme davranışı 

içerisinde oldular.

Karşılıklı makaleler yazıldı, haberler bakış açı-

sına göre öne çıkarıldı veya geri plana itildi, kari-

katürler yarıştırıldı. Muhalifler sadece göçmenle-

rin değil, vatandaş olanların da yapabileceği cins-

ten adi ve adli olayları, asayişsizliği layığından 

daha fazla vizyona sokmaya çalışırken yandaşlar 

ise haber değeri olan bu türden meseleleri gör-

mezden gelmeye veya küçümsemeye çalıştılar.

Normalde her insan evladının yapacağı veya 

yapması gereken, ortalama bir vatandaş için al-

kışlanacak bir hareketi göçmen birinin yapmasını 

yandaşlar, elleriyle değil pat patlarla alkışlarken 

muhalif kesim ise dudak büküp oradan uzaklaş-

mayı tercih ettiler.

Bu konuda karşılıklı olarak gol atma adına en 

tuhaf ve sonuç alıcı eylem ise bir sokak röporta-

jından gelmişti. Muhalif bir sokak röportajcısı, dı-

şarda gözüne kestirdiği yandaş olması muhtemel 

vatandaşlara sokakta kalmak zorunda kalan bir 

Suriyeliyi evlerinde misafir edip etmeyeceklerini 

sorduğunda, karşı tarafın verdiği müspet cevap 

karşısında “işte burada bir tane var” deyip yanın-

daki genç kızı gösterdiğinde, diğer tarafın tornis-

tan adına yaptıkları hem güldüren hem de dü-

şündüren cinsindendi doğrusu.

Yani, Suriye’nin bu hale gelmesinde önemli bir 

katkısı olan Ak Parti hükümetleri dolayısıyla ikti-

darın yapmış olduğu her girişim, muhalifler tara-

fından en şiddetli bir şekilde eleştirilirken yandaş-

lar tarafından da normalde çok fazla toleranslı ol-

malarına sebep olmuştur.

Fakat adına Anadolu irfanı dediğimiz ve aslın-

da gök kubbenin üzerimize çökmesini ettikleri 

dua ve yaptıkları işlerle önleyen; bakışı, yürüyü-

şü, oturması ve kalkması farklı bir de orta kesim 

var ki bunlar meseleye bambaşka bakıyorlar. 

Komşusu açken tok yatmıyor, bir parça ekmeğini, 

kışın soğuğunu, yazın sıcağını paylaşıyor. Cena-

zesinde onunla ağlıyor, düğününde beraber oy-

nuyor. İşte bu kesimin sessiz, derin, ölçülü ve ye-

rinde dokunuşlarıyla milyonlarca çaresiz insan, 

bu topraklarda yeniden doğdu, doydu, barındı, 

hayata tutundu. Muhsin Başkan’ın adını “derin 

millet” koyduğu, eğer bu derin millet olmasaydı, 

on milyarlarca değil, yüz milyarlarca dolar da har-

cansaydı belki de komşunun ateşi bize de sıçra-

mış ve bizi de kavurmuş olacaktı.

“Derin millet” meseleye insani bir mesele ve 

insani olması dolayısıyla da siyaset ve tarafgirlik 

üstü bir mesele olarak baktı, bakıyor. Kendi üstü-

ne düşeni fazlasıyla yaptı, yapıyor. Fakat gelecek-

te meydana gelebilecek ve başımızı ağrıtacak iş-

lerin olmaması için her türlü tarafgirlikten uzak 

berrak zihin çalışmaları ile ülkemizde ağırlamak 

zorunda olduğumuz göçmenlerin, dert değil 

nimet olması için yapılması gereken çok fazla işi-

miz olduğunu da düşünüyor.

Dikkat ediyorsanız Suriye neden bu hale 

geldi, biz farklı bir politika izleyebilir miydik? Biz 

böyle değil de şöyle davransaydık aslında netice 

farklı olurdu. Buraları hiç yazmıyorum. Çünkü 

artık tabiri caizse bir duruma maruz kaldık. Ben 

de, “derin milletimiz” gibi, maruz kaldığımız bu du-

rumda neler yapmalıydık ve yapmalıyız, buna 

odaklanmak daha doğrusu olur kanaatindeyim.

“… SURİYE OLMASINA DA
BİZ MÜSAADE ETMEYECEĞİZ!”

3534
KASIM/ARALIK 2019 KASIM/ARALIK 2019

“Türkiye İran olmaz, Cezayir olmayacak ama 

Suriye olmasına da biz müsaade etmeyeceğiz!” Bir 

vecize gibi dilimize pelesenk olan bu cümle, müthiş 

bir ferasetin en keskin ifadesiydi aslında.

Asırları aşan bir tecrübenin, nesilden nesile ak-

tarılarak bugüne ulaştırılmış irfanın, damıtılmış ve 

her türlü bulanıklıktan arınmış tertemiz bir zihinde 

nasıl bir iş göreceğinin ispatıydı aynı zamanda.

Bu söz sadece, söylendiği zaman dilimindeki 

Suriye’yi değil, nelere gebe olduğunu da anlatıyor-

du. Ölümleri, açlığı, göçü, çaresizliği, gözyaşını, te-

cavüzleri, kardeşin kardeşe düşman oluşunu ve 

kavrayamadığımız belki de farkında olmadığımız, 

olamadığımız bin bir türlü felaketin sezgi alanımız 

içerisinde olduğunu ve bir şey yapamasak da far-

kında olduğumuzu haber veriyordu.

Muhsin Başkan, Suriye’de olaylar başlamadan 

şehadete erdi, bu günleri bizim gibi yaşamadı.

Fakat sezdi, kavradı ve dile getirdi.

İşte eskiler buna feraset diyorlardı.

Feraset, kelime manası olarak at görüşü anla-

mındadır. Yani bildiğimiz binek hayvanı olan atların 

görüşüne izafen türemiş bir kelimedir.

Peki neden?

Cenab-ı Allah, atlara gözlerini birbirinden ba-

ğımsız kullanabilme kabiliyeti vermiştir. Atlarda her 

iki göz, birbirinden bağımsız olarak ayrı cisimleri gö-

rebilir. Bu durum atların aynı anda yanları, önü ve 

hatta kısmen arka tarafı görmesini sağlar. Göz mer-

ceği kafa yapısının dışına yerleştirilmiş atın gözleri-

nin her biri, 160-170 derecelik açıyla görür. Dolayı-

sıyla iki gözün toplamda 320-340 dereceyi bulan 

görüş açısıyla at, insanlara kıyasla çok daha geniş 

bir sahayı aynı anda görme imkânına sahip olur. 

Olayları anlayamayan, dar açıdan değerlendirenle-

re “At gözlüğüyle bakıyor” deriz. Bu deyim o 

kadar sık kullanılıyor ki atların mükemmel bir 

görüş yeteneği olduğunu bize unutturuyor. Hal-

buki atlara takılan “at gözlüğü”, onların bu üstün 

yeteneğine set çekmek, onların gördüklerinden 

ürkmelerini engellemek için kullanılmaktadır.

İşte atların bu özelliği, Kur’an coğrafyasının 

önemli bir kavramı olan feraseti izah etmektedir. 

Normalde derin bakış sahibi olmaya basiret den-

diği halde, Peygamber Efendimiz’in (a.s.m.) ha-

dis-i şeriflerinde “Müminin ferasetinden sakınınız” 

diye buyurması elbette boşuna değildir.

İşte cennet mekan Muhsin Başkan, geniş bir 

feraset ile Suriye’nin o günkü halini ve gelecekte 

neler olabileceğini sezmiş ve yukarıdaki sözü söy-

lemiştir. Oysa Muhsin Başkan’ın aksine meseleye 

at gözlüğüyle bakanlar ise hem Suriye’yi hem de 

Suriye’de yaşayan insanları büyük bir felaketin 

içine sürüklemiştir.

Elbette komşumuz olması hasebiyle Suriye’de 

yaşanan felaketten, Suriyelilerden sonra en fazla 

etkilenen ülke Türkiye ve milletimiz olmuştur. Çok 

tartışıldı, tartışılıyor ve uzun yıllar da tartışılacak. 

Meselenin birçok yönü olmasına rağmen bizi en 

fazla etkileyen göçmenler ise neredeyse her 

zaman manşetteki yerini korudu. Bununla ilgili bir-

çok faraziye öne sürüldü. Sınırları kapatmaktan 

tutun da batı sınırlarımızın açılarak göçmenleri Av-

rupa’ya geçmesini kolaylaştırmaya, kamplardan 

dışarı çıkmalarını yasaklamaktan hepsini sınır dışı 

etmeye, kalifiye ve eğitimlilerini alıp diğerlerini 

göndermeye kadar birçok şey söylendi yazıldı.

İktidara muhalif olanlar, biraz da bu muhalif 

olma durumundan dolayı normalde vermeyecek-

leri tepkilerini abartarak gösterirken iktidara ken-
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dini yakın hissedenler ise normal de muhalif olsa-

lar göstermeyecekleri bir korumacılık, sevecenlik 

ve sempati ile göçmenleri sahiplenme davranışı 

içerisinde oldular.

Karşılıklı makaleler yazıldı, haberler bakış açı-

sına göre öne çıkarıldı veya geri plana itildi, kari-

katürler yarıştırıldı. Muhalifler sadece göçmenle-

rin değil, vatandaş olanların da yapabileceği cins-

ten adi ve adli olayları, asayişsizliği layığından 

daha fazla vizyona sokmaya çalışırken yandaşlar 

ise haber değeri olan bu türden meseleleri gör-

mezden gelmeye veya küçümsemeye çalıştılar.

Normalde her insan evladının yapacağı veya 

yapması gereken, ortalama bir vatandaş için al-

kışlanacak bir hareketi göçmen birinin yapmasını 

yandaşlar, elleriyle değil pat patlarla alkışlarken 

muhalif kesim ise dudak büküp oradan uzaklaş-

mayı tercih ettiler.

Bu konuda karşılıklı olarak gol atma adına en 

tuhaf ve sonuç alıcı eylem ise bir sokak röporta-

jından gelmişti. Muhalif bir sokak röportajcısı, dı-

şarda gözüne kestirdiği yandaş olması muhtemel 

vatandaşlara sokakta kalmak zorunda kalan bir 

Suriyeliyi evlerinde misafir edip etmeyeceklerini 

sorduğunda, karşı tarafın verdiği müspet cevap 

karşısında “işte burada bir tane var” deyip yanın-

daki genç kızı gösterdiğinde, diğer tarafın tornis-

tan adına yaptıkları hem güldüren hem de dü-

şündüren cinsindendi doğrusu.

Yani, Suriye’nin bu hale gelmesinde önemli bir 

katkısı olan Ak Parti hükümetleri dolayısıyla ikti-

darın yapmış olduğu her girişim, muhalifler tara-

fından en şiddetli bir şekilde eleştirilirken yandaş-

lar tarafından da normalde çok fazla toleranslı ol-

malarına sebep olmuştur.

Fakat adına Anadolu irfanı dediğimiz ve aslın-

da gök kubbenin üzerimize çökmesini ettikleri 

dua ve yaptıkları işlerle önleyen; bakışı, yürüyü-

şü, oturması ve kalkması farklı bir de orta kesim 

var ki bunlar meseleye bambaşka bakıyorlar. 

Komşusu açken tok yatmıyor, bir parça ekmeğini, 

kışın soğuğunu, yazın sıcağını paylaşıyor. Cena-

zesinde onunla ağlıyor, düğününde beraber oy-

nuyor. İşte bu kesimin sessiz, derin, ölçülü ve ye-

rinde dokunuşlarıyla milyonlarca çaresiz insan, 

bu topraklarda yeniden doğdu, doydu, barındı, 

hayata tutundu. Muhsin Başkan’ın adını “derin 

millet” koyduğu, eğer bu derin millet olmasaydı, 

on milyarlarca değil, yüz milyarlarca dolar da har-

cansaydı belki de komşunun ateşi bize de sıçra-

mış ve bizi de kavurmuş olacaktı.

“Derin millet” meseleye insani bir mesele ve 

insani olması dolayısıyla da siyaset ve tarafgirlik 

üstü bir mesele olarak baktı, bakıyor. Kendi üstü-

ne düşeni fazlasıyla yaptı, yapıyor. Fakat gelecek-

te meydana gelebilecek ve başımızı ağrıtacak iş-

lerin olmaması için her türlü tarafgirlikten uzak 

berrak zihin çalışmaları ile ülkemizde ağırlamak 

zorunda olduğumuz göçmenlerin, dert değil 

nimet olması için yapılması gereken çok fazla işi-

miz olduğunu da düşünüyor.

Dikkat ediyorsanız Suriye neden bu hale 

geldi, biz farklı bir politika izleyebilir miydik? Biz 

böyle değil de şöyle davransaydık aslında netice 

farklı olurdu. Buraları hiç yazmıyorum. Çünkü 

artık tabiri caizse bir duruma maruz kaldık. Ben 

de, “derin milletimiz” gibi, maruz kaldığımız bu du-

rumda neler yapmalıydık ve yapmalıyız, buna 

odaklanmak daha doğrusu olur kanaatindeyim.

“… SURİYE OLMASINA DA
BİZ MÜSAADE ETMEYECEĞİZ!”
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“Türkiye İran olmaz, Cezayir olmayacak ama 

Suriye olmasına da biz müsaade etmeyeceğiz!” Bir 

vecize gibi dilimize pelesenk olan bu cümle, müthiş 

bir ferasetin en keskin ifadesiydi aslında.

Asırları aşan bir tecrübenin, nesilden nesile ak-

tarılarak bugüne ulaştırılmış irfanın, damıtılmış ve 

her türlü bulanıklıktan arınmış tertemiz bir zihinde 

nasıl bir iş göreceğinin ispatıydı aynı zamanda.

Bu söz sadece, söylendiği zaman dilimindeki 

Suriye’yi değil, nelere gebe olduğunu da anlatıyor-

du. Ölümleri, açlığı, göçü, çaresizliği, gözyaşını, te-

cavüzleri, kardeşin kardeşe düşman oluşunu ve 

kavrayamadığımız belki de farkında olmadığımız, 

olamadığımız bin bir türlü felaketin sezgi alanımız 

içerisinde olduğunu ve bir şey yapamasak da far-

kında olduğumuzu haber veriyordu.

Muhsin Başkan, Suriye’de olaylar başlamadan 

şehadete erdi, bu günleri bizim gibi yaşamadı.

Fakat sezdi, kavradı ve dile getirdi.

İşte eskiler buna feraset diyorlardı.

Feraset, kelime manası olarak at görüşü anla-

mındadır. Yani bildiğimiz binek hayvanı olan atların 

görüşüne izafen türemiş bir kelimedir.

Peki neden?

Cenab-ı Allah, atlara gözlerini birbirinden ba-

ğımsız kullanabilme kabiliyeti vermiştir. Atlarda her 

iki göz, birbirinden bağımsız olarak ayrı cisimleri gö-

rebilir. Bu durum atların aynı anda yanları, önü ve 

hatta kısmen arka tarafı görmesini sağlar. Göz mer-

ceği kafa yapısının dışına yerleştirilmiş atın gözleri-

nin her biri, 160-170 derecelik açıyla görür. Dolayı-

sıyla iki gözün toplamda 320-340 dereceyi bulan 

görüş açısıyla at, insanlara kıyasla çok daha geniş 

bir sahayı aynı anda görme imkânına sahip olur. 

Olayları anlayamayan, dar açıdan değerlendirenle-

re “At gözlüğüyle bakıyor” deriz. Bu deyim o 

kadar sık kullanılıyor ki atların mükemmel bir 

görüş yeteneği olduğunu bize unutturuyor. Hal-

buki atlara takılan “at gözlüğü”, onların bu üstün 

yeteneğine set çekmek, onların gördüklerinden 

ürkmelerini engellemek için kullanılmaktadır.

İşte atların bu özelliği, Kur’an coğrafyasının 

önemli bir kavramı olan feraseti izah etmektedir. 

Normalde derin bakış sahibi olmaya basiret den-

diği halde, Peygamber Efendimiz’in (a.s.m.) ha-

dis-i şeriflerinde “Müminin ferasetinden sakınınız” 

diye buyurması elbette boşuna değildir.

İşte cennet mekan Muhsin Başkan, geniş bir 

feraset ile Suriye’nin o günkü halini ve gelecekte 

neler olabileceğini sezmiş ve yukarıdaki sözü söy-

lemiştir. Oysa Muhsin Başkan’ın aksine meseleye 

at gözlüğüyle bakanlar ise hem Suriye’yi hem de 

Suriye’de yaşayan insanları büyük bir felaketin 

içine sürüklemiştir.

Elbette komşumuz olması hasebiyle Suriye’de 

yaşanan felaketten, Suriyelilerden sonra en fazla 

etkilenen ülke Türkiye ve milletimiz olmuştur. Çok 

tartışıldı, tartışılıyor ve uzun yıllar da tartışılacak. 

Meselenin birçok yönü olmasına rağmen bizi en 

fazla etkileyen göçmenler ise neredeyse her 

zaman manşetteki yerini korudu. Bununla ilgili bir-

çok faraziye öne sürüldü. Sınırları kapatmaktan 

tutun da batı sınırlarımızın açılarak göçmenleri Av-

rupa’ya geçmesini kolaylaştırmaya, kamplardan 

dışarı çıkmalarını yasaklamaktan hepsini sınır dışı 

etmeye, kalifiye ve eğitimlilerini alıp diğerlerini 

göndermeye kadar birçok şey söylendi yazıldı.

İktidara muhalif olanlar, biraz da bu muhalif 

olma durumundan dolayı normalde vermeyecek-

leri tepkilerini abartarak gösterirken iktidara ken-
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Toplumsal olayların çıkmasını önleyecek ted-

birler alınıp buna yönelik uygulamalar yapılmalı-

dır. Arapça tabelaların yasaklanması veya boyut-

larının küçültülmesi, mahalle veya semtlerdeki 

göçmen nüfus yoğunluğunun belirli bir kritere 

bağlanarak ölçeklendirilmesi; asayiş kuvvetleri-

nin, toplumun geneline rahatsızlık vermeyecek 

tarz ve sıklıkta düzenli olarak kimlik kontrolleri ve 

yol uygulamaları yapması gibi...

Göçmenlerin eğitim çağındaki çocukları mut-

laka eğitim sistemimiz içerisine dâhil edilmeli, eği-

tim çağı geçmiş yaştaki göçmenler ise imkânlar 

nispetinde mesleki eğitime tabii tutulmalıdır. Ayrı-

ca ülkemizle ilgili milli, manevi ve sosyolojik de-

ğerlerle ilgili bilgilendirmeler yapılmalıdır.

Suriye problemi sadece bizi ilgilendiren bir 

problem olmayıp Suriye’nin bu hale gelmesinde 

birçok ülkenin dolaylı ve doğrudan katkısı olmuş-

tur. Dolayısıyla bu problemden en fazla etkilenen 

ülkemizin katlanmış olduğu ve bundan sonra da 

katlanacağı külfetin paylaşılması adına askeri, si-

yasi ve diplomatik alanda girişimler şimdiye 

kadar olduğundan daha etkin bir şekilde kullanıl-

malıdır. Bu konuda isteksiz davranan ülke ve siya-

si topluluklar için elimizde olan avantajlar tespit 

edilerek gerektiğinde kullanılmaktan geri durul-

mamalıdır.

Türkiye’nin Suriye ve bölgedeki karşı karşıya 

kalacağı tehlikeleri önlemek ve menfaatlerini en 

üst düzeyde koruyabilmek adına, ülkemize göç 

etmek zorunda kalmış olan göçmenlerden başta 

istihbarat faaliyetleri olmak üzere, yararlı görülen 

bütün alanlarda istifade edilmelidir.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Hare-

kâtı neticesinde güvenli hale getirilen köy, kasaba 

ve şehirlerde ekonomik hayatın canlanması için 

gerekli tedbirler alınarak bu bölgelerden ülkemi-

ze göç etmiş olan ailelerin geri dönüşü için plan-

lamalar yapılarak hızla hayata geçirilmelidir.

Suriye üzerinde hesabı olan ülkelerin strateji-

lerinde bir değişiklik olmazsa, galiba bu problem-

le uzun yıllar daha beraber yaşayacağız. Her kriz 

fırsatları da beraberinde getirir. Devletimiz, şu 

anda yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanlığı ve 

iktidar partisi, Suriye meselesini siyaset üstü bir 

zemine taşıyarak toplumun bütün kesimlerinin 

azami katılımıyla sağlanacak ortak akılda buluş-

turabilirse birçok sıkıntının fırsata dönüşeceğini 

düşünüyorum. Dünün hatalarını ve alınan yanlış 

kararların önümüze koyduğu faturayı tartışmak, 

gelinen noktada çok da faydalı değil. Elbette 

bütün bu yaşananlardan, gelecek vizyonumuza 

yarayacak en büyük tecrübeyi zihin ambarımıza 

koymalıyız. Fakat bundan sonrası için Suriye’nin 

mevcut durumu ve ülkemizdeki göçmenlerden 

kaynaklı meselelerin, mesele olmaktan çıkıp 

hemen olmasa bile az sonra nasıl faydaya dönü-

şeceğini düşünmemiz gerekiyor.

“Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alır.” (Ba-

kara Suresi, 269. Ayet)
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Bununla ilgili de birkaç tane öneride bulunabili-

rim.

Mesela çok hızlı bir şekilde bu göç meselesini, si-

yasetçilerin ve onların beyinlerini değil başka or-

ganlarını çalıştırarak fikir beyan eden taraftarlarının 

kullanacağı bir taşlama, karşı tarafı dövme malze-

mesi olmaktan çıkarmak gerektiğini düşünüyorum. 

Devletin ilgili kurumlarıyla birlikte, başta üniversite-

ler olmak üzere, sivil toplum kuruluşları (mümkün-

se lehte ve aleyhte ön yargıları olmayanlardan), 

uluslararası kuruluşlar (sabıkası olmayanlar) ve top-

lumda en azından bu mesele de çok fazla politize ol-

mamış kanaat önderlerinin katkı ve çalışmalarıyla 

ortalama vatandaşı tatmin edecek bir tedbir ve te-

davi yolları içeren bir plan yapılmalıdır.

Her krizin bir maliyeti vardır. Fakat krizler aynı 

zamanda yüklenilen maliyetlerle birlikte, hesapta 

olmayan imkân ve fırsatları içerisinde barındırır. 

Her türlü maliyeti yüklenmiş bir devlet ve millet ola-

rak muhtemel imkân ve fırsatları sağlıklı bir şekilde 

tespit edip bunları elde edecek bir hazırlığımızın ol-

ması gerekir.

Mümkünse Suriyeli göçmenlerin bulundukları 

muhitlerde kanaat önderleri tespit edilip veya bir 

sivil toplum çatısı altında toplayıp bu mesele ile il-

gilenmesi için görevlendirilen kurumların sürekli 

olarak bu kişi veya kuruluşların temsilcileriyle diya-

log içerisinde olması, iki taraflı (göçmenler ve va-

tandaşlar) olarak beklentiler anlatılmalı ve muhte-

mel krizlerin çıkması önlenmelidir.

Kadın, yaşlı, hasta ve çocuklar hariç olmak 

üzere askerlik çağındaki veya eli silah tutacak yaş-

taki gençlerin barınma ve istihdamında şartlar zor-

laştırılmalı, özellikle bu kitlenin toplumda tepki çe-

kecek davranış ve eylemlerde bulunmaması için 

tedbir ve uyarılar yapılmalıdır. Alınan tedbir ve uya-

rılara rağmen bu tür davranış ve tutum içerisinde 

olanlar sınır dışı edilmelidir.

Göçmenlere ilk geldikleri zamanlarda içlerinde 

bulundukları dezavantajlı durumlar dolayısıyla 

sağlanan ayrıcalıklar, gerekli kontroller yapılarak 

belli bir standardı yakalamış olanlar açısından ted-

ricen de olsa ortadan kaldırılmalı ve bu durum ile il-

gili bilgi kirliliği ile mücadele edebilmek için, planlı 

ve periyodik duyurular yapılmalıdır. Böylece özel-

likle sosyal medya üzerinden yapılan ve nefreti kö-

rükleyen manipülatif haberlerin önüne geçilmesi 

sağlanmalıdır.

Kamu düzenini bozacak şekilde başta terör 

olmak üzere şiddet, hırsızlık, gasp, taciz, tecavüz 

v.b gibi suça karışanlar çok hızlı bir şekilde tespit 

edilmeli, bunlarla ilgili adli süreç çok hızlı bir şekil-

de işletilmeli, hak ettikleri cezalar verilerek cezası 

sona erenler sınır dışı edilmelidir.

Göçmen nüfusun çok yoğun olduğu bölgeler-

de görev yapan kolluk kuvvetleri için özel eğitim 

ve bilgilendirmeler yapılmalı, suçu ve olayları ön-

leyici tedbirlerin alınabilmesi adına altyapı anla-

mında her türlü hazırlık yapılmalıdır.

Göçmenlerin iş ve çalışma hayatı ile ilgili, stan-

dart uygulamaların dışında olmak üzere vatan-

daşların iş ve çalışma hayatını minimum düzeyde 

etkileyecek planlamalar yapılmalı ve tedbirler 

alınmalıdır.



Toplumsal olayların çıkmasını önleyecek ted-

birler alınıp buna yönelik uygulamalar yapılmalı-

dır. Arapça tabelaların yasaklanması veya boyut-

larının küçültülmesi, mahalle veya semtlerdeki 

göçmen nüfus yoğunluğunun belirli bir kritere 

bağlanarak ölçeklendirilmesi; asayiş kuvvetleri-

nin, toplumun geneline rahatsızlık vermeyecek 

tarz ve sıklıkta düzenli olarak kimlik kontrolleri ve 

yol uygulamaları yapması gibi...

Göçmenlerin eğitim çağındaki çocukları mut-

laka eğitim sistemimiz içerisine dâhil edilmeli, eği-

tim çağı geçmiş yaştaki göçmenler ise imkânlar 

nispetinde mesleki eğitime tabii tutulmalıdır. Ayrı-

ca ülkemizle ilgili milli, manevi ve sosyolojik de-

ğerlerle ilgili bilgilendirmeler yapılmalıdır.

Suriye problemi sadece bizi ilgilendiren bir 

problem olmayıp Suriye’nin bu hale gelmesinde 

birçok ülkenin dolaylı ve doğrudan katkısı olmuş-

tur. Dolayısıyla bu problemden en fazla etkilenen 

ülkemizin katlanmış olduğu ve bundan sonra da 

katlanacağı külfetin paylaşılması adına askeri, si-

yasi ve diplomatik alanda girişimler şimdiye 

kadar olduğundan daha etkin bir şekilde kullanıl-

malıdır. Bu konuda isteksiz davranan ülke ve siya-

si topluluklar için elimizde olan avantajlar tespit 

edilerek gerektiğinde kullanılmaktan geri durul-

mamalıdır.

Türkiye’nin Suriye ve bölgedeki karşı karşıya 

kalacağı tehlikeleri önlemek ve menfaatlerini en 

üst düzeyde koruyabilmek adına, ülkemize göç 

etmek zorunda kalmış olan göçmenlerden başta 

istihbarat faaliyetleri olmak üzere, yararlı görülen 

bütün alanlarda istifade edilmelidir.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Hare-

kâtı neticesinde güvenli hale getirilen köy, kasaba 

ve şehirlerde ekonomik hayatın canlanması için 

gerekli tedbirler alınarak bu bölgelerden ülkemi-

ze göç etmiş olan ailelerin geri dönüşü için plan-

lamalar yapılarak hızla hayata geçirilmelidir.

Suriye üzerinde hesabı olan ülkelerin strateji-

lerinde bir değişiklik olmazsa, galiba bu problem-

le uzun yıllar daha beraber yaşayacağız. Her kriz 

fırsatları da beraberinde getirir. Devletimiz, şu 

anda yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanlığı ve 

iktidar partisi, Suriye meselesini siyaset üstü bir 

zemine taşıyarak toplumun bütün kesimlerinin 

azami katılımıyla sağlanacak ortak akılda buluş-

turabilirse birçok sıkıntının fırsata dönüşeceğini 

düşünüyorum. Dünün hatalarını ve alınan yanlış 

kararların önümüze koyduğu faturayı tartışmak, 

gelinen noktada çok da faydalı değil. Elbette 

bütün bu yaşananlardan, gelecek vizyonumuza 

yarayacak en büyük tecrübeyi zihin ambarımıza 

koymalıyız. Fakat bundan sonrası için Suriye’nin 

mevcut durumu ve ülkemizdeki göçmenlerden 

kaynaklı meselelerin, mesele olmaktan çıkıp 

hemen olmasa bile az sonra nasıl faydaya dönü-

şeceğini düşünmemiz gerekiyor.

“Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alır.” (Ba-

kara Suresi, 269. Ayet)
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Bununla ilgili de birkaç tane öneride bulunabili-

rim.
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lumda en azından bu mesele de çok fazla politize ol-

mamış kanaat önderlerinin katkı ve çalışmalarıyla 
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tedbir ve uyarılar yapılmalıdır. Alınan tedbir ve uya-

rılara rağmen bu tür davranış ve tutum içerisinde 
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ve bilgilendirmeler yapılmalı, suçu ve olayları ön-
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daşların iş ve çalışma hayatını minimum düzeyde 

etkileyecek planlamalar yapılmalı ve tedbirler 
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politikasının belirlenmesi noktasında da faydalı 

olacaktır.

Çalışmamız literatür taraması, yetkili makam-

lardan bilgi toplama ve Türkmenlerle birebir gö-

rüşülerek ortaya çıkarılmıştır. Yapılan çalışmamız-

da Türkmenlerin toplumsal yapısı incelenmiş, 

Türkmen göçünün tarihsel ve toplumsal sebeple-

ri, göç dönemleri, göç ve yerleşim bölgeleri, 

Türkmen kimliğine bağlılık ve asimile olma duru-

mu, göç hareketlerinin devam seyri ve göç eden 

Türkmenlerin sayısal oranları ortaya konmaya ça-

lışılmıştır.

Türkiye’ye Yönelik Türkmen Göçünü Etkile-

yen Tarihsel Olgular

1920’lerden günümüze kadar Osmanlı baki-

yesi toplulukların Türkiye’ye göçü devam etmiş, 

çeşitli dönemlerde toplu göçler yaşanırken, 

zaman zaman da kaçak ve bireysel yollarla Türki-

ye’ye giriş yapılmaya çalışılmıştır. Türkiye’nin de 

bazı çekincelerle imzaladığı 1951 Cenevre Söz-

leşmesi mülteci hukuku düzenlemeleri açısından 

bir ilk sayılabilir. Sözleşme öncesinde mültecilere 

yönelik hukuk kuralları daha çok teamüllerden 

veya bazı önemli ülkelerin iç hukukuna dayanan 

hukuksal düzenlemelerden oluşmuştur. Türki-

ye’ye özellikle Türk soylu yabancı ülke vatandaş-

larına bazı ayrıcalıklar tanımış ve Türkiye Cumhu-

riyeti vatandaşı olmaları, Türkiye’de ikamet et-

meleri, çalışma izni almaları konusunda kolaylık-

lar sağlanmıştır. Bu ayrıcalıklar 1951 Sözleşmesi 

imzalandıktan sonra da devam etmiş, ancak Tür-

kiye sözleşmeye koyduğu çekinceyle Avrupa ül-

kelerinin haricinden mülteci ve sığınmacı kabul et-

memiştir. Diğer taraftan Türkiye, 1994’te Avrupa-

lılar gibi Avrupalı olmayan sığınmacıların da giriş-

lerini ve hukuksal durumlarını içeren bir sığınma 

yönetmeliğini kabul etmiştir. Bu yönetmelikle, 

Türkiye’ye Avrupa dışındaki ülkelerden gelenler 

mülteci statüsünde değil, sığınmacı statüsünde 

kabul edilmiştir. Böylece, Avrupa sınırları dışında-

ki ülkelerden gelen sığınmacılara birtakım sosyal 

haklar verilmiştir. Yönetmeliğe göre, Türkiye’ye 

Avrupa dışından gelen kişilerin sığınmacı başvu-

ruları kabul edilmekte ve daha sonra üçüncü bir 

ülkeye mülteci olarak yerleştirilmektedir.

Öte yandan yapılan ikili anlaşmalarla da Avru-

pa devletlerinin dışındaki bazı ülkelerin vatandaş-

larına Türkiye’de ikamet etme ve çalışma konu-

sunda kolaylıklar sağlanmıştır. Örneğin 1932 yı-

lında Türkiye ve Irak arasında imzalanan anlaş-

ma neticesinde iki ülke vatandaşlarına karşılıklı 

olarak ikamet ve çalışma konusunda ayrıcalıklar 

tanınmıştır. Türkiye-Irak İkamet Sözleşmesi, Tür-

kiye Büyük Millet Meclisi’nce 4 Haziran 1932 tari-

hinde 2003 sayılı kanunla onaylanmış, 6 Temmuz 

1933 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Böylece 

Irak’ta yaşayan Türkmenlerin Türkiye’ye gelişi ko-

laylaşmış, Türkiye ile komşu Irak arasında geliş gi-

dişler artmıştır. Irak vatandaşlarının kimliğini mu-

hafaza ederek Türkiye’de oturma, çalışma, iş ku-

rabilme, mal mülk edinme, ticaret yapma ve ço-

cuklarına Türkiye’de eğitim aldırmaları gibi im-

kânlar sağlanmıştır. Bu noktada birçok Irak va-

tandaşı Türkmen’in Türkiye’ye geldiği bilinmek-

tedir.

Diğer taraftan 1946’da imzalanan Türkiye ile 

Irak Arasında Dostluk ve İyi Komşuluk Antlaşma-

sı’na eklenen Eğitim, Öğretim ve Kültür İşbirliği 

Protokolü neticesinde, Irak okullarının verdiği dip-

lomaların Türkiye’de geçerlilik kazanmasıyla bir-

likte Türkmenler, bu tarihten sonra Türkiye’ye 

yoğun olarak gelmeye başlamıştır. O dönemde 

İstanbul Teknik Üniversitesi ile Ankara Üniversi-

tesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin dışındaki üniver-

sitelere sınavsız girilmesi, Türkmen öğrencilerin 

Türkiye’ye gelişini kolaylaştırmıştır. Ancak özelikle 

1950 ve 1960’lı yıllarda Türkiye’ye gelen öğrenci-

lerin Irak’ta üniversiteye girmek için yeterli orta-

lamayı tutturamayan zengin ailelerin çocukları ol-

duğu bilinmektedir. Öte yandan Türkmenlerin dil 

konusunda da yetersiz kalması ve Arapça’yı ye-

terli derecede öğrenememelerinin, Türkiye’ye yö-

nelik öğrenci hareketinde etkili olduğu söylenebi-

lir.

1950’lerin sonlarına doğru Irak’taki siyasi 

süreç parçalanmaya başlamış, iktidar mücadelesi 

ön plana çıkmıştır. Diğer taraftan Arap dünyasın-

da da Nasırcılığın yükselişe geçmesine bağlı ola-

TÜRKİYE'YE YÖNELİK
TÜRKMEN GÖÇÜ VE TÜRKİYE'DEKİ

TÜRKMEN VARLIĞI
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Irak devleti kurulduğundan bu yana burada ya-

şayan Türkmenler, çeşitli dönemlerde ve farklı se-

beplerden dolayı, zaman zaman bireysel olarak 

zaman zaman da toplu şekilde Irak’a sınır komşu-

su olan ve anavatan olarak gördükleri Türkiye’ye 

göç etmiş, yerleşmiş, vatandaşlık almış, Türkiye 

üzerinden Batı ülkelere iltica etmeye çalışmıştır. Za-

manla Türkiye’de önemli bir Türkmen varlığı oluş-

muştur. Türkiye ve Türkmenler arasındaki güçlü ta-

rihsel, etnik, dinsel ve kültürel bağlar, her iki tarafa 

da dönemsel olarak çeşitli avantajlar sağladığı gibi, 

dezavantajlar da yaratmıştır. Irak’taki rejimler ta-

rafından Türkiye Türkmenleri korumak, yönlendir-

mek ve onları ajan olarak kullanmak; Türkmenler 

de Türkiye’nin politikalarının Irak’taki aracı olmak 

ve Türkiye’ye tabi olmak gibi suçlamalara maruz 

kalmıştır. Bu suçlamalara rağmen Türkiye ve Türk-

menler arasındaki bağın dönem dönem zayıflasa 

da hiçbir zaman kopmadığını söylemek yanlış ol-

mayacaktır.

Irak devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuru-

luşundan bu yana geçen yaklaşık doksan yıllık 

süreç içerisinde Türkiye’de büyük bir Türkmen 

varlığı oluşmuş ve bu varlık Türkiye’nin Irak’a yö-

nelik politikasında bir etken teşkil etmiştir. Özellik-

le ABD’nin Irak işgalinden sonraki süreç içerisinde 

Türkiye’nin Irak politikasındaki Türkmen faktörü 

daha da ön plana çıkmıştır. Bu noktada Türkiye’de 

yaşayan Türkmen sayısının ortaya çıkarılması, bu 

nüfusun toplumsal yapısının incelenmesi doğrul-

tusunda milli kimliklerine bağlılıktaki bilinç seviye-

sinin ortaya çıkarılması, Türkiye’deki Türkmen ku-

ruluşlarının durumu ve faaliyetlerinin Irak’taki 

Türkmen politikasına katkısı ve bu faaliyetlerin 

Türkmenlik ve Iraklılık kimliğine yönelik bilince et-

kisi ile Türkiye’deki karar alıcı mekanizmalarını et-

kileme kapasitesine sahip bir Türkmen topluluğu-

nun olup olmadığının incelenmesi Irak’taki Türk-

men varlığı ile yurt dışında yaşayan Türkmenlere 

örnek olma ve Türkmenlerin birlikte çalışabilme 

kapasitesi açısından olduğu gibi Türkiye’nin Irak 
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Irak devleti kurulduğundan bu yana burada ya-

şayan Türkmenler, çeşitli dönemlerde ve farklı se-

beplerden dolayı, zaman zaman bireysel olarak 

zaman zaman da toplu şekilde Irak’a sınır komşu-

su olan ve anavatan olarak gördükleri Türkiye’ye 

göç etmiş, yerleşmiş, vatandaşlık almış, Türkiye 

üzerinden Batı ülkelere iltica etmeye çalışmıştır. Za-

manla Türkiye’de önemli bir Türkmen varlığı oluş-

muştur. Türkiye ve Türkmenler arasındaki güçlü ta-

rihsel, etnik, dinsel ve kültürel bağlar, her iki tarafa 

da dönemsel olarak çeşitli avantajlar sağladığı gibi, 

dezavantajlar da yaratmıştır. Irak’taki rejimler ta-

rafından Türkiye Türkmenleri korumak, yönlendir-

mek ve onları ajan olarak kullanmak; Türkmenler 

de Türkiye’nin politikalarının Irak’taki aracı olmak 

ve Türkiye’ye tabi olmak gibi suçlamalara maruz 

kalmıştır. Bu suçlamalara rağmen Türkiye ve Türk-

menler arasındaki bağın dönem dönem zayıflasa 

da hiçbir zaman kopmadığını söylemek yanlış ol-

mayacaktır.

Irak devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuru-

luşundan bu yana geçen yaklaşık doksan yıllık 

süreç içerisinde Türkiye’de büyük bir Türkmen 

varlığı oluşmuş ve bu varlık Türkiye’nin Irak’a yö-

nelik politikasında bir etken teşkil etmiştir. Özellik-

le ABD’nin Irak işgalinden sonraki süreç içerisinde 

Türkiye’nin Irak politikasındaki Türkmen faktörü 

daha da ön plana çıkmıştır. Bu noktada Türkiye’de 

yaşayan Türkmen sayısının ortaya çıkarılması, bu 

nüfusun toplumsal yapısının incelenmesi doğrul-

tusunda milli kimliklerine bağlılıktaki bilinç seviye-

sinin ortaya çıkarılması, Türkiye’deki Türkmen ku-

ruluşlarının durumu ve faaliyetlerinin Irak’taki 

Türkmen politikasına katkısı ve bu faaliyetlerin 

Türkmenlik ve Iraklılık kimliğine yönelik bilince et-

kisi ile Türkiye’deki karar alıcı mekanizmalarını et-

kileme kapasitesine sahip bir Türkmen topluluğu-

nun olup olmadığının incelenmesi Irak’taki Türk-

men varlığı ile yurt dışında yaşayan Türkmenlere 

örnek olma ve Türkmenlerin birlikte çalışabilme 

kapasitesi açısından olduğu gibi Türkiye’nin Irak 



Irak-İran savaşının etkileri ve savaş nedeniyle 

verilen kayıplar, kaybedilen insan gücü nedeniy-

le, Irak’ta yurt dışına çıkış yasağı devam etmiş, 

ancak kaçak yollarla yurt dışına çıkılmıştır. 

1990’daki Körfez Savaşı Krizi ve sonrasında yaşa-

nanlar Türkmenlerin tarihte neredeyse ilk kez 

toplu olarak göç etmesine neden olmuştur. Yurt 

dışına göç eden Türkmenlerin yaklaşık yüzde 

80’inin 1991’den sonra Irak’ı terk ettiği bilinmek-

tedir. Bilindiği üzere Irak’ın Kuveyt’i işgaliyle bir-

likte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Irak’a 

ambargo kararı almış ve savaştan sonra da am-

bargo sürmüştür. Bunun neticesinde doğal olarak 

ülkede ekonomik ve sağlık sorunları başta olmak 

üzere ciddi sosyal ve toplumsal sorunlar, kıtlık, 

buna bağlı olarak aşırı pahalılık, salgın hastalıklar 

gibi olumsuzluklar baş göstermiştir. Bütün bu 

olumsuzluklar, Irak’ta yaşayan insanların yaşam-

larını daha iyi koşullarda devam ettirebilecekleri 

başka ülkelere gidip sığınmalarına neden olmuş-

tur. Birleşmiş Milletler tarafından 1996’dan 

2003’e kadar uygulanan “Gıda Karşılığı Petrol 

Programı” biraz olsun Irak’taki şartları hafifletse 

de insanların yurt dışına göçü devam etmiştir.

Saddam Hüseyin’in ülkenin kuzeyine yönelik 

baskı politikası, genellikle ülkenin kuzeyinde ya-

şayan Türkmen toplumunu da olumsuz olarak et-

kilemiş ve Türkmenler 1991’den sonra Türkiye’ye 

yönelik toplu göçe katılmıştır. Özellikle 1991’den 

sonra Irak’ın kuzeyinde oluşturulan güvenli 

bölge, Türkmenler için bir geçiş noktası olmuştur. 

Saddam’ın bu bölgeye müdahale edememesi, 

çok sayıda Türkmen’in Irak’ın kuzeyine yerleş-

mesine ve buradan Türkiye ve İran’a geçmesine 

sebep olmuştur. Hatta Irak’ın kuzeyindeki güvenli 

bölgeye kaçak geçişi sağlayan bir sektör oluştuğu 

ifade edilmektedir. Örneğin Kerkük’ten Erbil’e göç 

eden 4 kişilik bir aileden yaklaşık 140-150 bin 

Irak dinarı alındığı ifade edilmektedir. O dönemde 

devlet dairesinde çalışan bir mühendisin maaşı-

nın 3 bin dinar olduğu düşünüldüğünde rakam ol-

dukça büyüktür.

Irak’ın kuzeyinde güvenli bölge kurulması, 

Irak’taki Saddam muhaliflerine hareket imkanı 

sağlamış ve bu doğrultuda Irak Türkmen Cephesi 

kurulmuştur. ITC’nin kurulması Türkmenlerin si-

yasi mücadelesine katkı yaparken güvenli bölge-

nin dışında yaşayan Türkmenler için olumsuz 

bazı gelişmelere yol açmıştır. Muhalefet gerekçe-

siyle Türkmenlere yönelik Irak’taki baskı artmış, 

ev alım-satımı yasaklanmış, yer değiştirmeler kı-

sıtlanmış ve hatta araba almak bile zorlaştırılmış-

tır. Bu durum 1990’ların ortalarından sonra Türk-

menlerin Türkiye’ye gelişini tetiklemiştir.

1991’den sonra yoğunlaşan Türkiye’ye yöne-

lik Türkmen göçü artarak devam etmiştir. 

ABD’nin işgal ettiği 2003’e kadar artan Türkmen 

göçü, Saddam’ın devrilmesiyle bir nebze olsun 

azalma göstermiş, 1991’den sonra Türkiye’ye 

göç eden Türkmenlerin yarısından fazlası 

2003’ten sonra geldikleri bölgelere geri dönmüş-

tür. Ancak Irak’taki şartların kötüleşmesi ve savaş 

durumunun devam etmesinin, Türkiye’ye göçü 

yeniden hızlandırdığını söylemek yanlış olmaya-

caktır. Özellikle son 3 yıl içerisinde Türkiye’ye 

gelen öğrencilerin, refakatçi izniyle ailelerini de 

Türkiye’ye getirdiği görülmektedir.

Siyasal ve Sosyal Sebepler

Uluslararası göç literatürü siyasi çatışma, 

savaş, etnik gerilimler, yönetim baskısı gibi ne-

denlerle yurt dışına göçün hızlanabileceğini ön-

görmektedir. Irak’taki durum göz önüne alındı-

ğında yaklaşık 4 milyon Iraklının yurt dışında ya-

şadığı bilinmektedir. Bu noktada yurt dışına giden 

nüfus önem kazanmaktadır. Çünkü birkaç etnik 

grup, yaşanan şiddet olayları ve baskı politikaları 

nedeniyle diğerlerinden daha fazla zarar görmüş 

ve bu nedenle dışarıya yönelmiş olabilir. Irak ör-

neğine bakıldığında bu durum Türkmenler açısın-

dan ortaya çıkmaktadır.

Öncelikle Türkiye’ye Irak devleti hemen ku-

rulduktan sonra gelen Türkmenler, Osmanlı dö-

neminde özellikle İstanbul’da görev yapmış kişi-

ler olmuştur. Yapılan birçok görüşmede ortaya 

çıkan en önemli olgu Osmanlı’dan kalan alışkan-

lıklardır. Osmanlı döneminde İstanbul’da eğitim 

almak, Türkmenler arasında bir kült olarak yer-
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rak Arap milliyetçiliğinin artması Irak’ı etkilemiş ve 

Irak’taki Arap olmayan unsurları rahatsız etmiştir. 

Bu rahatsızlık Türkmenlere de yansımış ve göç ha-

reketlerini arttıran bir faktör olarak ortaya çıkmıştır. 

1959’da Türkmenlere yönelik Kerkük’te gerçekleş-

tirilen katliamın da Türkmenlerde bir travma yarat-

tığı bilinmektedir. Bu nedenle Türkmenlerin Türki-

ye’ye geliş sürecinin hızlandığını söylemek yanlış ol-

mayacaktır. 1968’de Baas Partisi’nin Irak’ta ikinci 

kez iktidara gelmesiyle Arap olmayan unsurlara yö-

nelik baskı artmıştır. Artan baskı ve Kürt grupların 

ayrılıkçı isyanlarına karşı başlatılan mücadelenin za-

rarını Türkmenler de görmüş ve Türkmenler üze-

rinde de büyük baskı yaratılmıştır. Bu baskı nede-

niyle silahlı mücadele kültürü olmayan Türkmen-

ler, Molla Mustafa Barzani ile dönem dönem birlik-

te çalışmalar yapmış ve Türkmen davası için mü-

cadele vermiştir. Bu noktada en belirgin örnek 

İzzettin Kocava’dır. Saddam döneminde “Türki-

ye’ye casusluk yaptığı” iddiasıyla idama mahkum 

edilmiş ancak İngiltere’ye siyasi mülteci olarak ilti-

ca etmiş ve idamdan kurtulmuştur. Türkmen milli-

yetçiliği 1970’lerden sonra bir hareket haline dö-

nüşmüş ve bu hareketin başını Necdet Koçak, Ab-

dullah Abdurrahman, Rıza Demirci gibi kişiler çek-

miştir. Ancak bu kişiler Saddam rejimi tarafından 

yakalanarak idam edilmiştir.

Bu hareketler ve Baas rejiminin artan baskısı 

nedeniyle birçok Türkmen’in Türkiye’ye göç ettiği 

bilinmektedir.

1980’de başlayan Irak-İran savaşı neticesinde 

Irak’ın sınırlarını kapatması ve eli silah tutan her-

kesin silah altına alınması nedeniyle Irak’tan yurt 

dışına çıkış neredeyse durma noktasına gelmiş, 

yine de yurt dışına kaçak göç bireysel ve küçük 

topluluklar halinde sürmüştür. Irak- İran savaşının 

sürdüğü 1980-88 yılları arasında Türkiye de Irak 

sınırı kapatmış ve bölgesel olarak Irak-İran den-

gesini korumaya çalışmıştır. Yine de bu dönemde 

Türkiye’ye kaçak girişlerin yapıldığı bilinmektedir. 

Ayrıca Türkiye sınırına nazaran İran sınırının daha 

korunaksız olması, Türkiye’ye göç edemeyen bir-

çok Türkmen’i İran’a yönlendirmiştir. 1980’den 

sonra İran’a giden Türkmenlerin Türkiye’deki Irak 

Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin vası-

tasıyla Türkiye’ye getirttirildiği bilinmektedir. 

Ancak Türkiye’ye getirilen Türkmenlerin sayısına 

ilişkin bir veriye ulaşılamamıştır.
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sonra İran’a giden Türkmenlerin Türkiye’deki Irak 

Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin vası-

tasıyla Türkiye’ye getirttirildiği bilinmektedir. 

Ancak Türkiye’ye getirilen Türkmenlerin sayısına 

ilişkin bir veriye ulaşılamamıştır.



na göç ettiği bilinmektedir. Özellikle Türkmenler 

Türkçe eğitim alamama, kamu sektöründeki iş-

lerden uzak tutulma, çalışılan işlerde etnik ayrım-

cılık yapılması, ekonomik olarak zor şartlarda ça-

lışma gibi nedenlerle Türkiye’ye göç etmektedir. 

Türkiye’ye yönelik “anavatan” tarihsel algılaması-

nın yanında, Türkiye’deki eğitimin Türkçe olması, 

iş imkânlarının çokluğu ile etnik ve dini ayrım gibi 

gayri insani uygulamaların olmaması, Irak’ta ya-

şayan Türkmenlerin çok sayıda akrabası ve tanı-

dığının Türkiye’de olması, coğrafi yakınlık, kültü-

rel benzerlik gibi nedenler, Türkiye’ye yönelik 

Türkmen göçünü tetiklediği düşünülmektedir. Ya-

pılan araştırmalarda Türkiye’de akrabası ve tanı-

dığı olan Türkmenlerin Türkiye’yi seçtiğini söyle-

mek yanlış olmayacaktır.

Sonuç olarak bütün sebepler Türkmenleri Tür-

kiye’ye yakınlaştırmaktadır. Türkiye’nin de tarih-

sel ve soydaşlık sorumluluğunun bilincin de politi-

ka üreterek her dönemde Türkmenlerin sorunla-

rına çözüm bulmaya çalıştığını söylemek yanlış ol-

mayacaktır. Türkmenler de özellikle milliyetçi duy-

gular, akrabalık bağları ve Osmanlı’dan kalan 

miras nedeniyle Türkiye’yi kendini yakın hisset-

mekte ve göçten doğacak zararları minimum dü-

zeye indirmek için Türkiye’yi tercih etmektedirler. 

Ortak dil, din, kültür, etnik kimlik Türkmenlerin, 

Türkiye’ye göçünü kolaylaştıran sebepler olarak 

ortaya çıkmaktadır.

Türkiye’de Yaşayan Türkmenlerin 

Toplumsal Yapısı

Türkmenlerin Türkiye’deki ilk kuruluşu olan 

ve 1959’da kurulan Irak Türkleri Kültür ve Yar-

dımlaşma Derneği’nin (ITKYD) kayıtlarından 

rastgele seçilen 3175 kayıt incelenmiştir. Bu nok-

tada Türkiye’de yaşayan Türkmenlerin Irak’tan 

göç ettikleri şehirler, geliş yolları, ortalama yıllık 

göç durumu, ikamet durumu, eğitim durumları, 

medeni halleri, çocuk sayıları gibi veriler elde 

edilmiştir. Bu veriler Türkiye’de yaşayan Türk-

menlerin toplumsal yapısı hakkında geniş bir 

perspektif sunmaktadır. Yapılan incelemelere 

göre, Türkiye’de yaşayan Türkmenlerin yaklaşık 

yüzde 87’si Kerküklüdür. Bu durum, Türkiye’de 

geçmişten bugüne kadar Irak Türklerinin Kerkük 

Türkleri olarak algılanmasını anlaşılabilir kılmak-

tadır. Kerkük ağırlığı, Türkmen kuruluşlarına da 

yansımıştır. Diğer taraftan Türkmen algısı içeri-

sinde, “Türkmen davasının merkezi Kerkük’tür” 

olgusu, bu veriler ışığında kendini belli etmekte-

dir. Kerkük’te yaşananlar ve bu kent üzerindeki 

baskı da Türkmenlerin buradan yoğun olarak göç 

etmesine sebep olan faktörlerin arasında gösteri-

lebilir. Bilindiği gibi Irak’ta krallık döneminden 

2003’e kadar her rejim Kerkük’teki Türkmenler 

üzerinde baskı uygulamış, bu baskı zaman 

zaman katliamlara kadar varmıştır. 2003’ten 

sonra da Kerkük üzerindeki Kürt grupların baskısı 

net bir biçimde kendini belli etmiştir. Bu baskılar, 

Türkmenlerin Kerkük’ten göç etmelerindeki en 

büyük sebep olarak gösterilmektedir.

ITKYD verilerine göre Kerkük’ten sonra ikinci 

ağırlığı Erbil almaktadır. Buna göre Türkiye’de ya-

şayan Türkmenlerin yaklaşık yüzde 6’sı Erbillidir. 

Bu noktada Erbil vurgusu önemlidir. Çünkü Erbil, 

1990’lardan sonra Kürt grupların kontrolüne geç-

miş ve 2003’ten sonra Irak’ın kuzeyindeki bölge-

sel yönetimin merkezi olma rolünü üstlenmiştir. 

1990 sonrasında Saddam’ın Erbil’in sınır köylerini 

vurmasıyla kente göç eden Kürt nüfus, kontrolün 

Kürt grupların eline geçmesiyle şehir merkezine 

sistematik olarak yerleştirilmiş ve buna paralel 

olarak Türkmen nüfusun kent merkezindeki oranı 

azalmıştır. Erbil’de mevcut durumda Türkmen nü-

fusu halen 250 ile 400 bin arasında ifade edil-

mektedir.

Türkiye’de yaşayan Türkmenlerin toplumsal 

yapısı incelenirken dikkate alınması gereken en 

önemli verilerden biri de kadın-erkek oranıdır. Bu 

durum Irak’tan Türkiye’ye yönelik Türkmen gö-

çünün niteliği hakkında bilgi verebilir. Buna göre, 

incelenen 3175 kayıttan 2575’si erkek, 603’ü ka-

dındır. Kadın ve erkek sayısı arasında ciddi bir fark 

gözlemlenmektedir. İncelenen oranı genel bir 

perspektifte değerlendirildiğinde, Türkiye’ye göç 

eden Türkmenlerin yüzde 81’inin erkek, yüzde 

19’unun kadın olduğu bilinmektedir. Göç neden-
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leşmiştir. Birçok Türkmen Osmanlı ordusunda 

subay olarak görev yapmış ve birçok Türkmen avu-

kat ve doktor da İstanbul’da eğitim almıştır. Os-

manlı döneminde İstanbul’da bağı olan Türkmen-

lerin, Türkiye ve Irak devletleri kurulduktan sonra 

Türkiye’ye geldiği bilinmektedir. Osmanlı’dan 

kalan alışkanlıkların yanı sıra dil, din ve kültürel de-

ğerlerin benzerlik taşıması ve Türkiye’nin coğrafi 

olarak da yakın olması sebebiyle, Türkmenler Tür-

kiye’ye göç etmiştir.

Türkmenlere yönelik baskı ve asimilasyon poli-

tikası, uluslararası platformda çok kez ifade edilmiş 

ve Birleşmiş Milletler dâhil birçok uluslararası kuru-

luşun raporlarında yer almıştır. Bu raporların yanı 

sıra yapılan araştırmalar da Türkmenlerin baskı, 

savaş ve etnik çatışma nedeniyle yurt dışına göç et-

tiğini göstermektedir. Yaptığımız araştırmaya göre, 

Türkiye’de yaşayan 10 Türkmen’den 6’sı siyasi 

baskı nedeniyle, Irak’ta yaşamını idame ettirmede 

zorluk çektiği gerekçesiyle Türkiye’ye göç etmiştir. 

Yapılan diğer araştırmalar da bu rakamı doğrular ni-

teliktedir. Global Strateji Enstitüsü’nün öncülüğün-

de 5986 kişi üzerinde Irak’ta yapılan bir araştırma-

ya göre, yurt dışına göç eden Türkmenlerin yakla-

şık yüzde 60’ının savaş, etnik çatışma ve cezalan-

dırılma korkusuyla Irak’ı terk ettikleri belirtilmek-

tedir. Diğer bir araştırmaya göre de Türkmenlerin 

yüzde 84’ü siyasi baskı nedeniyle ülkeyi terk et-

mektedir. Ayrıca yaşanan baskı sadece siyasi an-

lamda olmamış, yaşanan savaşlar neticesiyle 

uzun yıllar askerlik yapılması konusundaki baskı 

da Türkmenlerin yurt dışına kaçmalarında önemli 

bir etken teşkil etmiştir.

Öte yandan Türkmenlerin savaşın getirdiği 

şartlar neticesinde, istihdam, daha iyi bir gelir ve 

zenginlik elde etmek amacıyla da Türkiye’ye göç 

ettikleri bilinmektedir. Yapılan araştırmada yurt dı-

şına göç eden Türkmenlerden yaklaşık yüzde 

40’nın sadece ekonomik nedenlerden dolayı göç 

ettiği ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan göç eden sa-

dece 5 Türkmen’den biri ailesine maddi yardımda 

bulunabilmektedir. Daha iyi bir eğitim almak için 

göç edenlerin oranı ise daha düşüktür. Yapılan 

araştırmalara göre, göç eden Türkmenler arasın-

da daha iyi bir eğitim almak için yurt dışına göçe 

eden Türkmenlerin oranı yüzde 12 civarındadır.

Ülkedeki siyasi baskının, başka sebeplere de 

yol açtığı ve bu nedenlerle Türkmenlerin yurt dışı-



na göç ettiği bilinmektedir. Özellikle Türkmenler 

Türkçe eğitim alamama, kamu sektöründeki iş-

lerden uzak tutulma, çalışılan işlerde etnik ayrım-

cılık yapılması, ekonomik olarak zor şartlarda ça-

lışma gibi nedenlerle Türkiye’ye göç etmektedir. 

Türkiye’ye yönelik “anavatan” tarihsel algılaması-

nın yanında, Türkiye’deki eğitimin Türkçe olması, 

iş imkânlarının çokluğu ile etnik ve dini ayrım gibi 

gayri insani uygulamaların olmaması, Irak’ta ya-

şayan Türkmenlerin çok sayıda akrabası ve tanı-

dığının Türkiye’de olması, coğrafi yakınlık, kültü-

rel benzerlik gibi nedenler, Türkiye’ye yönelik 

Türkmen göçünü tetiklediği düşünülmektedir. Ya-

pılan araştırmalarda Türkiye’de akrabası ve tanı-

dığı olan Türkmenlerin Türkiye’yi seçtiğini söyle-

mek yanlış olmayacaktır.

Sonuç olarak bütün sebepler Türkmenleri Tür-

kiye’ye yakınlaştırmaktadır. Türkiye’nin de tarih-

sel ve soydaşlık sorumluluğunun bilincin de politi-

ka üreterek her dönemde Türkmenlerin sorunla-

rına çözüm bulmaya çalıştığını söylemek yanlış ol-

mayacaktır. Türkmenler de özellikle milliyetçi duy-

gular, akrabalık bağları ve Osmanlı’dan kalan 

miras nedeniyle Türkiye’yi kendini yakın hisset-

mekte ve göçten doğacak zararları minimum dü-

zeye indirmek için Türkiye’yi tercih etmektedirler. 

Ortak dil, din, kültür, etnik kimlik Türkmenlerin, 

Türkiye’ye göçünü kolaylaştıran sebepler olarak 

ortaya çıkmaktadır.

Türkiye’de Yaşayan Türkmenlerin 

Toplumsal Yapısı

Türkmenlerin Türkiye’deki ilk kuruluşu olan 

ve 1959’da kurulan Irak Türkleri Kültür ve Yar-

dımlaşma Derneği’nin (ITKYD) kayıtlarından 

rastgele seçilen 3175 kayıt incelenmiştir. Bu nok-

tada Türkiye’de yaşayan Türkmenlerin Irak’tan 

göç ettikleri şehirler, geliş yolları, ortalama yıllık 

göç durumu, ikamet durumu, eğitim durumları, 

medeni halleri, çocuk sayıları gibi veriler elde 

edilmiştir. Bu veriler Türkiye’de yaşayan Türk-

menlerin toplumsal yapısı hakkında geniş bir 

perspektif sunmaktadır. Yapılan incelemelere 

göre, Türkiye’de yaşayan Türkmenlerin yaklaşık 

yüzde 87’si Kerküklüdür. Bu durum, Türkiye’de 

geçmişten bugüne kadar Irak Türklerinin Kerkük 

Türkleri olarak algılanmasını anlaşılabilir kılmak-

tadır. Kerkük ağırlığı, Türkmen kuruluşlarına da 

yansımıştır. Diğer taraftan Türkmen algısı içeri-

sinde, “Türkmen davasının merkezi Kerkük’tür” 

olgusu, bu veriler ışığında kendini belli etmekte-

dir. Kerkük’te yaşananlar ve bu kent üzerindeki 

baskı da Türkmenlerin buradan yoğun olarak göç 

etmesine sebep olan faktörlerin arasında gösteri-

lebilir. Bilindiği gibi Irak’ta krallık döneminden 

2003’e kadar her rejim Kerkük’teki Türkmenler 

üzerinde baskı uygulamış, bu baskı zaman 

zaman katliamlara kadar varmıştır. 2003’ten 

sonra da Kerkük üzerindeki Kürt grupların baskısı 

net bir biçimde kendini belli etmiştir. Bu baskılar, 

Türkmenlerin Kerkük’ten göç etmelerindeki en 

büyük sebep olarak gösterilmektedir.

ITKYD verilerine göre Kerkük’ten sonra ikinci 

ağırlığı Erbil almaktadır. Buna göre Türkiye’de ya-

şayan Türkmenlerin yaklaşık yüzde 6’sı Erbillidir. 

Bu noktada Erbil vurgusu önemlidir. Çünkü Erbil, 

1990’lardan sonra Kürt grupların kontrolüne geç-

miş ve 2003’ten sonra Irak’ın kuzeyindeki bölge-

sel yönetimin merkezi olma rolünü üstlenmiştir. 

1990 sonrasında Saddam’ın Erbil’in sınır köylerini 

vurmasıyla kente göç eden Kürt nüfus, kontrolün 

Kürt grupların eline geçmesiyle şehir merkezine 

sistematik olarak yerleştirilmiş ve buna paralel 

olarak Türkmen nüfusun kent merkezindeki oranı 

azalmıştır. Erbil’de mevcut durumda Türkmen nü-

fusu halen 250 ile 400 bin arasında ifade edil-

mektedir.

Türkiye’de yaşayan Türkmenlerin toplumsal 

yapısı incelenirken dikkate alınması gereken en 

önemli verilerden biri de kadın-erkek oranıdır. Bu 

durum Irak’tan Türkiye’ye yönelik Türkmen gö-

çünün niteliği hakkında bilgi verebilir. Buna göre, 

incelenen 3175 kayıttan 2575’si erkek, 603’ü ka-

dındır. Kadın ve erkek sayısı arasında ciddi bir fark 

gözlemlenmektedir. İncelenen oranı genel bir 

perspektifte değerlendirildiğinde, Türkiye’ye göç 

eden Türkmenlerin yüzde 81’inin erkek, yüzde 

19’unun kadın olduğu bilinmektedir. Göç neden-
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leşmiştir. Birçok Türkmen Osmanlı ordusunda 

subay olarak görev yapmış ve birçok Türkmen avu-

kat ve doktor da İstanbul’da eğitim almıştır. Os-

manlı döneminde İstanbul’da bağı olan Türkmen-

lerin, Türkiye ve Irak devletleri kurulduktan sonra 

Türkiye’ye geldiği bilinmektedir. Osmanlı’dan 

kalan alışkanlıkların yanı sıra dil, din ve kültürel de-

ğerlerin benzerlik taşıması ve Türkiye’nin coğrafi 

olarak da yakın olması sebebiyle, Türkmenler Tür-

kiye’ye göç etmiştir.

Türkmenlere yönelik baskı ve asimilasyon poli-

tikası, uluslararası platformda çok kez ifade edilmiş 

ve Birleşmiş Milletler dâhil birçok uluslararası kuru-

luşun raporlarında yer almıştır. Bu raporların yanı 

sıra yapılan araştırmalar da Türkmenlerin baskı, 

savaş ve etnik çatışma nedeniyle yurt dışına göç et-

tiğini göstermektedir. Yaptığımız araştırmaya göre, 

Türkiye’de yaşayan 10 Türkmen’den 6’sı siyasi 

baskı nedeniyle, Irak’ta yaşamını idame ettirmede 

zorluk çektiği gerekçesiyle Türkiye’ye göç etmiştir. 

Yapılan diğer araştırmalar da bu rakamı doğrular ni-

teliktedir. Global Strateji Enstitüsü’nün öncülüğün-

de 5986 kişi üzerinde Irak’ta yapılan bir araştırma-

ya göre, yurt dışına göç eden Türkmenlerin yakla-

şık yüzde 60’ının savaş, etnik çatışma ve cezalan-

dırılma korkusuyla Irak’ı terk ettikleri belirtilmek-

tedir. Diğer bir araştırmaya göre de Türkmenlerin 

yüzde 84’ü siyasi baskı nedeniyle ülkeyi terk et-

mektedir. Ayrıca yaşanan baskı sadece siyasi an-

lamda olmamış, yaşanan savaşlar neticesiyle 

uzun yıllar askerlik yapılması konusundaki baskı 

da Türkmenlerin yurt dışına kaçmalarında önemli 

bir etken teşkil etmiştir.

Öte yandan Türkmenlerin savaşın getirdiği 

şartlar neticesinde, istihdam, daha iyi bir gelir ve 

zenginlik elde etmek amacıyla da Türkiye’ye göç 

ettikleri bilinmektedir. Yapılan araştırmada yurt dı-

şına göç eden Türkmenlerden yaklaşık yüzde 

40’nın sadece ekonomik nedenlerden dolayı göç 

ettiği ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan göç eden sa-

dece 5 Türkmen’den biri ailesine maddi yardımda 

bulunabilmektedir. Daha iyi bir eğitim almak için 

göç edenlerin oranı ise daha düşüktür. Yapılan 

araştırmalara göre, göç eden Türkmenler arasın-

da daha iyi bir eğitim almak için yurt dışına göçe 

eden Türkmenlerin oranı yüzde 12 civarındadır.

Ülkedeki siyasi baskının, başka sebeplere de 

yol açtığı ve bu nedenlerle Türkmenlerin yurt dışı-



uğraştıkları görülmüştür.

Türkmenlerin eğitim seviyelerine bakıldığında 

da karşımıza ilginç bir tablo çıkmaktadır. Son 15 

yılda Irak’ta okuma yazma oranının yüzde 80’ler-

den yüzde 60’a gerilediği, bunun sonucunda da 

her 10 kişiden 4’ünün okuma yazma bilmediği ra-

porlarda yer almaktadır. Ancak üzerinde araştır-

ma yaptığımız 3175 kişinin kayıtlarına göre, Irak 

ortalaması dikkate alındığında Türkmenler ara-

sında okuma-yazma bilmeyenlerin oranı oldukça 

düşüktür. 3175 kişi arasında sadece 67 kişinin 

okuma yazma bilmediği görülmektedir. Bunun en 

büyük sebebi, Irak’ta bir kültür şehri olarak bili-

nen Kerkük’ten Türkiye’ye yönelik göçün fazla ol-

ması ve özellikle şehirli kesimin göç etmesidir. 

Diğer taraftan yüksekokul mezunu olanların 

oranı ise göç eden bir toplum göz önünde bulun-

durulduğunda kayda değerdir. Göç eden 3175 ki-

şiden 703’ü yüksekokul mezunudur. Yani göç 

eden Türkmenlerin yüzde 22,7’si iki ya da dört yıl-

lık fakülteyi bitirmiştir. Ancak genel ortalamada, 

yüksekokul bitirenlerin bile, kendi mesleklerini 

yapma oranlarının düşük olduğu bilinmektedir.

2000’den bu yana Türkiye’ye yönelik göç eği-

limi dikkate alındığında, 2007’ye kadar genel bir 

yükseliş söz konusu iken 2007 yılından itibaren 

düşüş yaşandığı gözlemlenmektedir. Bunun en 

büyük sebebinin 2007 yılından bu yana güvenlik 

bağlamında Irak’ın görece düzelmiş olması ve 

bazı temel hizmetlerin düşük düzeyde de olsa 

sağlanmaya başlamasıdır. Diğer taraftan 2001 ve 

2002 yıllarındaki yüksek rakamlar savaşın bir top-

lumu ne derecede etkilediğini gözler önüne ser-

mektedir.

Sonuç

1950’lerden bu yana Türkmen göçü çeşitli ara-

lıklarla devam etmiş ve özellikle 1980’lerin so-

nundan itibaren toplu göçler yaşanmıştır. Genel 

anlamda güvenlik noktasında sıkıntı yaşanması, 

ülkedeki rejimlerin Türkmenlere yönelik asimilas-

yon politikaları, kurucu asli unsur olmalarına rağ-

men ikinci sınıf vatandaş gibi görülmeleri, bu ne-

denle yaşanan ekonomik, sosyal ve kültürel sıkın-

tılar, Türkiye’ye duyulan yakınlık neticesinde 

Türkmenlere uygulanan baskı gibi nedenler, 

Türkmenlerin başta Türkiye olmak üzere Irak dı-

şına göç etmelerine sebep olmuştur. Özellikle 

Irak’ın kurulmasıyla Türkiye’nin sınırları dışında 

kalan bölgelerde yaşayan Türkmenlerin Türki-

ye’yi “anavatan” olarak görmeleri, Türkiye’nin ter-

cih noktası olması konusunda en önemli sebep 

olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan Türki-

ye’deki yönetimlerin “Türk soylu” yabancılara ko-

laylık sağlaması da önemli bir nedendir. Bu ne-

denle Türkiye’ye yönelik göç sürekli olarak 

devam etmektedir. Dönem dönem bireysel 

dönem dönem toplu olarak yapılan göçler, Türki-

ye’deki Türkmen sayısını arttırmaktadır. Türki-

ye’ye yasal ve yasal olmayan yollarla gelişler ol-

masına rağmen Türkiye’deki Türkmen sayısının 

kayda değer bir oranda olması, Türkiye’de barın-

mayı kolaylaştırmaktadır. Türkiye’ye gelen Türk-

menlerin ikamet, çalışma gibi izin sorunları olma-

sına rağmen, Türkiye’nin dönem dönem sağladı-

ğı kolaylıklar, göç eden Türkmenleri rahatlatmak-

tadır. Ancak halen kalıcı bir çözüm getirilebilmiş 

değildir.

Diğer taraftan, Türkiye’deki Türkmen varlığı-

nın çok eskiye dayandığı bilinmektedir. Aslında 

Türkmenler, Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları dı-

şında kalmış vatandaşlarıdır. Bu nedenle Türki-

ye’de yerleşik bir Türkmen varlığından söz etmek 

mümkündür. Türkiye’nin birçok önemli kurumun-

da Türkmenler görev yapmaktadır. Aynı kültüre, 

dine ve dile sahip olunması, Türkmenlerin Türki-

ye’ye adapte olmasını ve çok rahat uyum sağla-

masını kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle Türkmen-

ler, kendi kimliklerini korusalar bile Türkiyelileş-

mektedir. Özellikle Türkiye’de yerleşik bir hayata 

sahip olan birinci ve ikinci kuşak Türkmenlerin ço-

cukları, Türkmen kimliklerini ifade etseler bile, 

Türkmen davası noktasında önceki nesiller kadar 

duyarlı olamamaktadır. Sonuç olarak, Türkiye’ye 

adapte olan Türkmenlerin birçoğu “anavatanı”, 

Irak’a tercih etmektedir.

(Bu yazı, Bilgay Duman tarafından 2010 yılın-

da yapılan çalışmanın özetidir.)
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leri açısından bakıldığında bağlantılı göç kadınlara 

özgü bir göç nedeni olarak ortaya çıkmaktadır. Bağ-

lantılı göç, ailenin herhangi bir nedenle (iş bulmak 

gibi) göç eden erkek üyelerini takip eden kadınla-

rın hareketini tanımlayan bir olgu olarak tanımla-

nabilir. Burada kadının birey olarak bağımsız bir 

göç kararından ziyade aile içindeki konumuna (eş, 

anne, kız çocuk) bağlı olarak göç etmesi söz konu-

su olabilmektedir. Zira 1994’ten 2009’a kadar göç 

eden 3175 Türkmen’e ait kayıtlar incelendiğinde 

bekâr olarak göç edenlerin sayısı, evli olarak göç 

edenlerin neredeyse iki katıdır. Buna göre, Türki-

ye’ye göç eden 3175 kişiden 2001’i bekâr olarak 

göç etmişken, 1130’u evli olarak göç etmiştir. Göç 

eden dul sayısı ise 44 kişidir.

Türkiye’de yaşayan Türkmenlerin toplumsal ya-

pısını ve göç sebeplerini daha net kavramak açısın-

dan göç öncesi durumlarına ilişkin yapılan bazı 

araştırmalara değinmenin yerinde olacağı değer-

lendirilmektedir. Bu noktada Türkmen göçü üzeri-

ne yapılan iki çalışma, yaptığımız araştırmayla ben-

zer özellikler taşımaktadır. Dr. İbrahim Sirkeci tara-

fından ve oldukça geniş bir kitle üzerinde yapılan 

araştırmaya göre, Türkmenlerin göç etmeden ön-

ceki yaşam standartlarının göçten sonraki durum-

dan daha iyi olduğu değerlendirilmektedir. Diğer 

taraftan Irak’tan yurt dışına göç eden ailelerin di-

ğerlerine nazaran daha iyi şartlarda yaşadıkları or-

taya çıkmıştır. Örneğin Sirkeci’ye göre eğitim için 

yurt dışına çıkan Türkmenlerin yüzde 72’si eğitim 

konusunda bir ilerleme sağlayamazken, sadece 

onda biri daha yüksek standartlara ulaşabilmiştir. 

Aynı şekilde göç, Türkmenlerin büyük bir bölümü 

için iş bulma konusunda kolaylaştırıcı bir etken ol-

mamıştır. Sirkeci’ye göre, göçle birlikte Türkmen-

lerin sadece yüzde 29’u iş bulabilmişken, yüzde 

64’ü için bir değişiklik olmamış, hatta yüzde 6’sı 

için iş kaybına neden olmuştur. 2001’de yayınla-

nan bir yüksek lisans tezinde de benzer verilere 

ulaşmak mümkündür. Yapılan bu araştırmaya 

göre, Türkiye’ye göç etmeden durumlarının daha 

iyi ya da benzer özellikler taşıdığını söyleyenlerin 

oranı yüzde 51’dir.Y aptığımız araştırmalar da bu ra-

kamı doğrular niteliktedir. Türkiye’ye göç eden 

Türkmenlerin yüzde 70’ten fazlasının Irak’ta yap-

tıkları işten farklı ya da daha alt seviyede bir işle 



uğraştıkları görülmüştür.
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Sonuç
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lanmak suretiyle, yüzyıllarca vatan olarak yaşa-

dıkları topraklarından uzaklaştırılmışlardır. Ruslar 

ve Bulgarlar tarafından ortaklaşa uygulanmaya 

konulan ve tam bir Türk imhası olan bu hareket 

yüzünden İstanbul’daki muhacirlerin sayısı yüz 

binlerle ifade edilir olmuştur. Her türlü imkânsızlı-

ğa rağmen hayatta kalmaya çalışan bu muhacir-

ler, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde kurulup Sultan 

İkinci Abdülhamid’e izâfeten Hamidiye olarak ad-

landırılan köylere yerleştirilmişlerdir.”

(Mahir Aydın, “Doksanüç Harbi” TDV İslam 

Ansiklopedisi, 9.c ilt, s.498-499, 1994)

Peki, Devlet-i Aliyye bu göçlerin yaşandığı za-

manlarda nasıl bir iskân politikası uyguladı? 1860 

yılında göç eden Çerkez ve Nogayların yerleştiri-

leceği yerleri belirlemek için ve onlara yardımcı 

olmak için Trabzon Valisi başkanlığında “Muhaci-

rin Komisyonu” kurulmuştu. Fakat Devlet-i Aliyye 

60.000 civarında göçmen beklerken gelenlerin 

yüz binleri bulması planları altüst etmiş, hem yola 

çıkanların zor şartlar altında kalmasına, hastalık-

lara, ölümlere sebep olmuş hem de devleti zor du-

rumda bırakmıştı. Buna rağmen Osmanlı kimse-

ye kapılarını kapatmadı. Hiç şüphesiz, gelen göç-

menlerin gidecek başka hiçbir yeri yoktu.

“İskân işlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi 

için muhacirlerin ülkeye girdikleri Trabzon, Sam-

sun, Varna, Köstence gibi limanlarla iskân edile-

cekleri Konya, Adana, Silistre gibi vilâyetlere birer 

iskân memuru gönderildi. Ancak Muhâcirîn Ko-

misyonu üstlendiği görevi yerine getirirken 

zaman zaman büyük aksaklıklarla karşılaşıyordu. 

Özellikle Rusya’nın yaptığı baskı yüzünden muha-

cirlerin kış ortasında limanlara sığınmak zorunda 

kalmaları açlıktan ölümlere, kolera, tifüs, dizante-

ri gibi salgın hastalıklara ve bu arada kötü hava 

şartları yüzünden meydana gelen kazalar önemli 

ölçüde can kaybına yol açmaktaydı. Bütün bunla-

ra yerli ahalinin çıkardığı zorluklar, ilgililerin gö-

revlerini lâyıkıyla yapmamaları ve muhacirlerin uy-

gunsuz davranışları eklenince sorunlar daha da 

ağırlaşıyordu. Böyle durumlarda hükümet müfet-

tişler tayin ederek şikâyetlere konu olan aksaklık-

ları gidermeye çalışıyordu.”

(Abdullah Saydam, “Muhacir” TDV İslam An-

siklopedisi, EK-2.c ilt, s.288-290, 2016)

Yukarıda değindiğimiz 93 Harbinin (1877-

1878) ardından işgal altında kalan topraklardan 

göç eden yüz binlerce insan için devletin acil ted-

birler alması gerekiyordu. Bu kez Sultan İkinci Ab-

dülhamid Han’ın bizzat kendisinin Yıldız Kasrında 

kurduğu ve başkanlık ettiği “Umum Muhacirin Ko-

misyonu” kuruldu. Bu savaşın ardından yurtların-

dan edilen, çoğunluğu Türk yaklaşık 300 bin Müs-

lüman öldürülmüş, 1.5 milyon kadarı Osmanlı top-

raklarına göç etmeye mecbur kalmıştı…

Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın tahttan indi-

rilmesiyle birlikte hızlı bir şekilde toprak kaybı ya-

şamaya başlayan Devlet-i Aliyye tarihinin en hızlı 

toprak kaybını Birinci Balkan Harbi döneminde ya-

şadı. Balkanlardan yaşanan göç dalgası 1912-

1913 yıllarında doruk noktasına ulaştı. Çok kısa 

bir zaman içinde Devlet-i Aliyye’nin Avrupa’daki 

topraklarının %83’ü ve Avrupa nüfusunun %69’u 

kaybedilmiş ve 300 bin civarında muhacir Anado-

lu’ya göç etmek zorunda kalmıştır. Göçmenlerin 

çeşitli tarihlerde farklı bölgelerden çıktıkları zorlu 

yolculuklar sonucunda, yola çıkanların ve ölenle-

rin sayıları net olarak bilinmemektedir.

Belge: Umum Muhâcirîn Komisyonu’nun teş-

kili hakkında arz tezkeresi ve irâde-i seniyye (BA, 

İrade, Meclis-i Vâlâ, nr. 696)

DEVLET-İ ALİYYE ZAMANINDA
YAŞANAN GÖÇLER VE 

MUHACİRİN KOMİSYONLARI
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Devlet-i Aliyye adaleti ile bilindiği gibi merha-

metiyle de nam salmıştı. Farklı asırlarda, dört bir 

yandan gelen göç akınlarına, hangi ırktan ve hangi 

inançtan olursa olsun kucak açmasıyla tüm insanlı-

ğa bir insanlık dersi veriyordu adeta. Altı asır bo-

yunca Osmanlı’ya göç etmek isteyip de reddedilen 

hiç kimsenin olmaması bizi barbar Batı devletlerin-

den ayıran takdire şâyan bir davranıştır.

Anadolu toprakları doğu ile batıyı birbirine bağ-

layan konumundan dolayı zaten her türlü göç dal-

gasına açık durumdaydı. Osmanlı’nın toprak kayıp-

ları yaşamasıyla ortaya çıkan sıkıntılarla birlikte 

devlet; kimi zaman Balkanlardan kimi zaman 

Kırım’dan, Kafkasya’dan yaşanan göçlerle büyük sı-

navlar yaşamıştı. Tüm dünyada; mazlumların, ga-

riplerin, yurdundan hicret edip sığınabilecekleri tek 

devlet Osmanlı Devleti idi.

1768-1774 Rus Savaşı’ndan yenilgi ile ayrıldığı-

mızda, Ukrayna’nın güneyi, Kuzey Kafkaslar ve 

Kırım’ın kaybı belimizi büktü. Ardından Osmanlı 

Devleti çok büyük bir göç sorunuyla karşı karşıya 

kaldı. 1783 tarihinde Kırım’ın Rusya tarafından iş-

gali sonrasında Müslüman Tatarların akın akın 

Devlet-i Aliyye topraklarına göç etmesi, ardından 

1828 Rus Savaşı, 1853 Kırım Savaşı bu büyük göç 

akınlarının devamını getirmişti. Bu savaşlardan 

sonra Kırım Tatarları zorunlu bir göç yaşadı. Ardın-

dan Kafkaslardan; Abaza, Laz ve Çerkezlerin göç-

leri başladı.

Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın şiddetle karşı 

çıktığı fakat Mithat Paşa ile avanesinin zorlaması 

ve oyunlarıyla girilen 93 Harbinde de (1877-1878 

Osmanlı-Rus savaşı) yenilen taraf yine Devlet-i 

Aliyye olmuştu. Ardından yeni bir göç dalgası ka-

çınılmazdı. Balkan ve Kafkaslardan kitlesel göçler 

başladı.

“Bu savaşın sonunda özellikle Bulgaristan’daki 

Türk ahali, gerek katledilmek gerekse göçe zor-

Ahmet Serhat ARVAS
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binlerle ifade edilir olmuştur. Her türlü imkânsızlı-

ğa rağmen hayatta kalmaya çalışan bu muhacir-

ler, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde kurulup Sultan 

İkinci Abdülhamid’e izâfeten Hamidiye olarak ad-

landırılan köylere yerleştirilmişlerdir.”

(Mahir Aydın, “Doksanüç Harbi” TDV İslam 

Ansiklopedisi, 9.c ilt, s.498-499, 1994)

Peki, Devlet-i Aliyye bu göçlerin yaşandığı za-

manlarda nasıl bir iskân politikası uyguladı? 1860 

yılında göç eden Çerkez ve Nogayların yerleştiri-

leceği yerleri belirlemek için ve onlara yardımcı 

olmak için Trabzon Valisi başkanlığında “Muhaci-

rin Komisyonu” kurulmuştu. Fakat Devlet-i Aliyye 

60.000 civarında göçmen beklerken gelenlerin 

yüz binleri bulması planları altüst etmiş, hem yola 

çıkanların zor şartlar altında kalmasına, hastalık-

lara, ölümlere sebep olmuş hem de devleti zor du-

rumda bırakmıştı. Buna rağmen Osmanlı kimse-

ye kapılarını kapatmadı. Hiç şüphesiz, gelen göç-

menlerin gidecek başka hiçbir yeri yoktu.

“İskân işlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi 

için muhacirlerin ülkeye girdikleri Trabzon, Sam-

sun, Varna, Köstence gibi limanlarla iskân edile-

cekleri Konya, Adana, Silistre gibi vilâyetlere birer 

iskân memuru gönderildi. Ancak Muhâcirîn Ko-

misyonu üstlendiği görevi yerine getirirken 

zaman zaman büyük aksaklıklarla karşılaşıyordu. 

Özellikle Rusya’nın yaptığı baskı yüzünden muha-

cirlerin kış ortasında limanlara sığınmak zorunda 

kalmaları açlıktan ölümlere, kolera, tifüs, dizante-

ri gibi salgın hastalıklara ve bu arada kötü hava 

şartları yüzünden meydana gelen kazalar önemli 

ölçüde can kaybına yol açmaktaydı. Bütün bunla-

ra yerli ahalinin çıkardığı zorluklar, ilgililerin gö-

revlerini lâyıkıyla yapmamaları ve muhacirlerin uy-

gunsuz davranışları eklenince sorunlar daha da 

ağırlaşıyordu. Böyle durumlarda hükümet müfet-

tişler tayin ederek şikâyetlere konu olan aksaklık-

ları gidermeye çalışıyordu.”

(Abdullah Saydam, “Muhacir” TDV İslam An-

siklopedisi, EK-2.c ilt, s.288-290, 2016)

Yukarıda değindiğimiz 93 Harbinin (1877-

1878) ardından işgal altında kalan topraklardan 

göç eden yüz binlerce insan için devletin acil ted-

birler alması gerekiyordu. Bu kez Sultan İkinci Ab-

dülhamid Han’ın bizzat kendisinin Yıldız Kasrında 

kurduğu ve başkanlık ettiği “Umum Muhacirin Ko-

misyonu” kuruldu. Bu savaşın ardından yurtların-

dan edilen, çoğunluğu Türk yaklaşık 300 bin Müs-

lüman öldürülmüş, 1.5 milyon kadarı Osmanlı top-

raklarına göç etmeye mecbur kalmıştı…

Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın tahttan indi-

rilmesiyle birlikte hızlı bir şekilde toprak kaybı ya-

şamaya başlayan Devlet-i Aliyye tarihinin en hızlı 

toprak kaybını Birinci Balkan Harbi döneminde ya-

şadı. Balkanlardan yaşanan göç dalgası 1912-

1913 yıllarında doruk noktasına ulaştı. Çok kısa 

bir zaman içinde Devlet-i Aliyye’nin Avrupa’daki 

topraklarının %83’ü ve Avrupa nüfusunun %69’u 

kaybedilmiş ve 300 bin civarında muhacir Anado-

lu’ya göç etmek zorunda kalmıştır. Göçmenlerin 

çeşitli tarihlerde farklı bölgelerden çıktıkları zorlu 

yolculuklar sonucunda, yola çıkanların ve ölenle-

rin sayıları net olarak bilinmemektedir.

Belge: Umum Muhâcirîn Komisyonu’nun teş-

kili hakkında arz tezkeresi ve irâde-i seniyye (BA, 

İrade, Meclis-i Vâlâ, nr. 696)
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Devlet-i Aliyye adaleti ile bilindiği gibi merha-

metiyle de nam salmıştı. Farklı asırlarda, dört bir 

yandan gelen göç akınlarına, hangi ırktan ve hangi 

inançtan olursa olsun kucak açmasıyla tüm insanlı-

ğa bir insanlık dersi veriyordu adeta. Altı asır bo-

yunca Osmanlı’ya göç etmek isteyip de reddedilen 

hiç kimsenin olmaması bizi barbar Batı devletlerin-

den ayıran takdire şâyan bir davranıştır.

Anadolu toprakları doğu ile batıyı birbirine bağ-

layan konumundan dolayı zaten her türlü göç dal-

gasına açık durumdaydı. Osmanlı’nın toprak kayıp-

ları yaşamasıyla ortaya çıkan sıkıntılarla birlikte 

devlet; kimi zaman Balkanlardan kimi zaman 

Kırım’dan, Kafkasya’dan yaşanan göçlerle büyük sı-

navlar yaşamıştı. Tüm dünyada; mazlumların, ga-

riplerin, yurdundan hicret edip sığınabilecekleri tek 

devlet Osmanlı Devleti idi.

1768-1774 Rus Savaşı’ndan yenilgi ile ayrıldığı-

mızda, Ukrayna’nın güneyi, Kuzey Kafkaslar ve 

Kırım’ın kaybı belimizi büktü. Ardından Osmanlı 

Devleti çok büyük bir göç sorunuyla karşı karşıya 

kaldı. 1783 tarihinde Kırım’ın Rusya tarafından iş-

gali sonrasında Müslüman Tatarların akın akın 

Devlet-i Aliyye topraklarına göç etmesi, ardından 

1828 Rus Savaşı, 1853 Kırım Savaşı bu büyük göç 

akınlarının devamını getirmişti. Bu savaşlardan 

sonra Kırım Tatarları zorunlu bir göç yaşadı. Ardın-

dan Kafkaslardan; Abaza, Laz ve Çerkezlerin göç-

leri başladı.

Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın şiddetle karşı 

çıktığı fakat Mithat Paşa ile avanesinin zorlaması 

ve oyunlarıyla girilen 93 Harbinde de (1877-1878 

Osmanlı-Rus savaşı) yenilen taraf yine Devlet-i 

Aliyye olmuştu. Ardından yeni bir göç dalgası ka-

çınılmazdı. Balkan ve Kafkaslardan kitlesel göçler 

başladı.

“Bu savaşın sonunda özellikle Bulgaristan’daki 

Türk ahali, gerek katledilmek gerekse göçe zor-
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Hazreti Allah’a Hicri yeni yılımızın, Rasulullah 

Efendimizin Hicretinin 1441.yıl dönümünde bu faki-

re karınca misali İslam ve Müslümanların haysiyet 

arkına su taşınan bu yazıyı kaleme alma şerefini 

bahşettiği için zatının, sıfatının, esmaının, efalinin 

hudutsuzluğunca şükreder bağışlanmayı dilerim. 

Salat ve selamların en güzeli varlığın, eşya ve hadi-

selerin biricik gayesi ve ufuk çizgisi mübarek hicret 

sahibi Hazreti Peygamberimizin (s.a.v) üzerine, pak 

ehli beytinin ve güzide ashabının, ensar ve muha-

cirlerinin(r.a) üzerlerine olsun.

Molla Cami hazretlerinin mübarek Ashabı 

Kehf’in köpeği Kıtmir’in de cennete gireceğini öğ-

rendiğindeki “Ya Rasulallah ben de senin Ashabının 

köpeğiyim” deyişine maalesef aynı gönül vecdiyle 

değil belki ama en azından aynı ağız birliğiyle Ehl-i 

Sünnetin şu kadar tenhaya atıldığı bu günlerde “Ya 

Rasulallah biz de senin Ashabının köpeğiyiz hem öy-

leyiz ki senin(s.a.v) ve dostlarının(r.a) dostunuza 

dost, düşmanınıza da düşman olmaktan gayrı hay-

siyet ve ele gelir yanımızın olmadığına kaniyiz” diye-

lim, diyelim de tek bununla anılalım ve konumuza 

dalmış olalım.

Sol tandanslı şahısların satırlarıyla polyannacılık 

oynadıkları şairlerinden birinin bir şiirindeki mısra-

lardan biri geliyor aklıma: Afrika dahil! Ona göz kır-

payım da şöyle diyeyim, Muharrem 1441 de başla-

dım yazıma, yeni yılımız mübarek olsun Müslüman-

lar, Suriyeliler dahil!

Artık cümlelerimizi şöyle kuruyoruz ya da cüm-

lelerimizle kuruyoruz İslam pınarından nasipsizce: 

Suriyeliler dahil, Suriyeliler hariç!

Halbuki sorsan en tenha kahvehanelerde dahi 

bir bardak çay parası etmez bir lira bile vermemiştir 

ya da yanlışlıkla garibin yüzüne bile bakmadan ver-

memiştir de sanki tükürmüştür, şöylesine “al piss, 

hagk tuu!” Daha sonra ideolocya örgüsünde üsta-

dın haklı fikirlerinden birine daha tutuluşuma mü-

cessem mekanlar teşkil eden yere batası kahveha-

ne(gıybethane) köşesinde, evden karısının kovarak 

Oğuzhan TETİK

den yalnız iki nesillik bir ayrılık bulunan Suriyeliler 

toplumsal yapımızı bozuyor diyorlar şu güne kadar 

LGBTli, Lut kavminin dölleri ibnelere bile bir kere 

bu tenkidi yöneltmeyen fikirsiz profesörler! Akde-

niz kıyımıza gelsinler de ekonomimiz canlansın 

diye döviz uğruna dövizi değil de milletimizin ahla-

kını, edebini, dinini sarraflık çapına hacim ve birim 

teşkil edemeyecek Nataşalara, Olgalara bozduran 

sos-yolog, pissskolog ve asalak toplum bilimcileri 

hiç düşünmüş müdür bu gavurlar bizim toplumu-

muzun, örfümüzün hangi taşına misal olabilir 

diye?

İddia ediyoruz! Kâle alınsın! Suriyeliler ile bera-

ber oluşan Arapça tabela nefreti, İslam’ı hatırlatan 

bir iz olduğundandır! Nasılını anlatalım: Zamanın 

idarecileri harf devrimi dedikleri soykırımdan beter 

ameli işlediklerinde sadece “artık Latin harfleriyle 

yazılacak” demediler, İslam’ı hatırlatan bütün ta-

belaları da topladılar, toplattılar!

Şimdi memleketimizin her vilayetinden her ka-

zasına sanki sömürge toprağı gibi göğsünde yıllar-

dır İngilizce, Fransızca tabelaları taşır, taşır da; kah-

vehane yerine cafe house yazma derekelerine 

kadar düşer ama pek millici ve inkilapçı kardeşlere 

bu özentilikleri ileriyi, Kur’an harflerinden herhan-

gi biri de geriyi hatırlatır! Harf inkilabının şimdiki 

yetmeleri bazı baskı koyuşlarıyla iktidarı güdümü-

ne aldı da Arapça tabelaları kaldırttı, Müslümanlar 

olarak biz ise “O zaman yalnız Türkçeler kalacak 

ulan” bile diyemedik!

İddia ediyoruz! Kâle alınsın! Suriyeliler nefreti, 

onların ağızlarından terennüm eden ve İslam’a 

dair seda ve akisleri sezdiren Arapça’ya yani 

İslam’ın ana lisanına olan nefretten doğmaktadır! 

Nasılını anlatalım. Bu bahiste yalnız şu misal mut-

lak fikir hassasından bir hisse kapabilenler için hu-

dutsuz çap teşkil edecektir: Milletimizin malumu 

olan Türkçe ezan ve Türkçe ibadet rezilliği ve top-

rağımızdaki bir buçuk asırlık İslam düşmanlığının 

taç giydirilme sahnesi! Kavramak lazım manaları, 

hasımlıklar aynı! Yine bütün ıstırabıyla biliyoruz ki 

onlar İngilizce veyahut herhangi bir Avrupa lisanı 

konuşsalardı bu çapta sıkıntı telakki edilmeyecek-

lerdi!

İddia ediyoruz! Kâle alınsın! Suriyeliler nefreti, 

onların kılık kıyafetlerinin bugünkü guatır afedersi-

niz muasır(!) medeniyetler ölçüleriyle gavurluk 

ahengi kurmamasından ve bizim dahi unuttuğu-

muz İslam kılığını eksiğiyle gediğiyle de olsa hatır-

latmalarındandır! Yine biliyoruz ki eğer Suriyeliler 

Türkiye’ye mini etek, dar ve yırtık kot pantolonla-

rıyla gelmiş olsalardı bu kadar gündemi meşgul et-

meyecek ve yüzde doksan sekizi Müslüman olan 

ülkemizde şu kadar sıkıntı telakki edilmeyecekler-

di!

Adı Müslüman olan bir memleket düşünün, dü-

şünün ki orada kendinize itibar devşirmek her me-

selede İslam’a ihanetinizi mucib kılsın!

Adı Müslüman olan bir memleket düşünün, dü-

şünün ki orada kendisine sığınmış olan kardeşini 

üç kuruşa çalıştırıp rutubetli bodrum katlarına beş 

kuruşa sokup her gün söven, fakat üzerlerinden 

iyi de kâr elde eden bir adilik vasatı olsun!

Adı Müslüman olan bir memleket düşünün, dü-

şünün ki orası ensarlık nasibini ters kepçe edenler, 

Suriyeliler üzerinden İslam’a nefret kusanlarla 

dolu olsun!

Bu güne kadar, daha dün ruh topoğrafyamızda 

Kilisliyle, Antepliyle bir olan Suriyelilerin muhacirli-

ğinin çok yerde hudutsuz müzakerelerine giriştin, 

artık aynaya dön de söyle Türkiye; Ensar mısın, 

sansar mı?

Bu mevzuda sınır operasyonlarında şehitleri-

mizin haberleri gelmeye devam ederken ucuz poli-

tik eleştirilerin sonraya bırakılmasının elzem oldu-

ğu kanaatindeyim vesselam…

şimdi git akşam gel dediği erkek tiplemesi dediko-

ducu arkadaşlarına caka satışı ve “yeter bunları 

beslediğimiz” diye gaseyan edişi ve bir mukabele: 

Sorma sorma geçen de -paçozyada- şöyle böyle et-

mişler!

Kimse kusura bakmasın, fikre mutlak ünsiyet-

sizlik terennümü olan bu her gün okey taşı dizdiği 

masasında devlet kurup devlet yıkan vasat, hali ha-

zırda canlıyken ve menfi tarafından konuşup dur-

makta ve milletin geri kalanı da bundan haysiyetli 

olmayan sözler eder, cümleler kurarken benden Su-

riyeliler konusunda izlenen bazı yanlış politikalar ve 

sürdürülen uygulamalar hakkında bir ses duyama-

yacaksınız!

Biz bin dört yüz küsur yıllık itikadımız gidiyor sa-

pıklık ve bidatlar her yerde Ehl-i Sünnet garip, 

İslam garip diye ne zaman davamızı beyan etsek, 

“yani sizinki de laf mı bakın her yerde imam hatip 

ve ilahiyat, tesettür yasağı da yok” diyerek kazanıl-

mış bir tesettür davasını topyekun ihya edilmiş ve 

yeniden vatanımızın sultan tahtına oturtulmuş 

İslam diye kodlayan, kodlanıp da başörtüsünün al-

tına kot pantolonunu geçiren, tesettür mücadelesi-

nin verildiği zamanlara nisbetle ve Hadis-i Şerif mu-

cibince deve hörgücü gibi başlarıyla örtünmüş çıp-

laklık belirtenler! Bizi kendinizden ayırd edin! 

(İmam-hatipler ve ilahiyatların keyfiyetinin tenki-

diyse kitaplık mevzu) Bizi bu vatana ve İslam’a, ka-

labalıktan biraz bunalınca ve döviz kurundan cebi 

yanınca tersini dönen fikirsiz imanlılar korosundan 

bulamayacaksınız bilakis ne dostluğumuz rant için 

ne de hasımlığımız patates, soğan! Hakikatin hay-

siyeti için tenkid eder, dostluk kurarız!

Yalınız Allah’ın rızası ve hakikatin daha bir te-

bellür ettirilmesi davasından konuşuyor, yazıyor ve 

iddia ediyoruz.

İddia ediyoruz! Kâle alınsın! Suriyeli nefreti, mü-

minlikle aramızın açıklığının bir alamet-i farikasıdır! 

Nasılını anlatalım: Kemmiyet ölçüsüyle aramızda 

birkaç kilometre, keyfiyet ölçüsüyle ise birbirimiz-
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yetmeleri bazı baskı koyuşlarıyla iktidarı güdümü-

ne aldı da Arapça tabelaları kaldırttı, Müslümanlar 

olarak biz ise “O zaman yalnız Türkçeler kalacak 

ulan” bile diyemedik!

İddia ediyoruz! Kâle alınsın! Suriyeliler nefreti, 

onların ağızlarından terennüm eden ve İslam’a 

dair seda ve akisleri sezdiren Arapça’ya yani 

İslam’ın ana lisanına olan nefretten doğmaktadır! 

Nasılını anlatalım. Bu bahiste yalnız şu misal mut-

lak fikir hassasından bir hisse kapabilenler için hu-

dutsuz çap teşkil edecektir: Milletimizin malumu 

olan Türkçe ezan ve Türkçe ibadet rezilliği ve top-

rağımızdaki bir buçuk asırlık İslam düşmanlığının 

taç giydirilme sahnesi! Kavramak lazım manaları, 

hasımlıklar aynı! Yine bütün ıstırabıyla biliyoruz ki 

onlar İngilizce veyahut herhangi bir Avrupa lisanı 

konuşsalardı bu çapta sıkıntı telakki edilmeyecek-

lerdi!

İddia ediyoruz! Kâle alınsın! Suriyeliler nefreti, 

onların kılık kıyafetlerinin bugünkü guatır afedersi-

niz muasır(!) medeniyetler ölçüleriyle gavurluk 

ahengi kurmamasından ve bizim dahi unuttuğu-

muz İslam kılığını eksiğiyle gediğiyle de olsa hatır-

latmalarındandır! Yine biliyoruz ki eğer Suriyeliler 

Türkiye’ye mini etek, dar ve yırtık kot pantolonla-

rıyla gelmiş olsalardı bu kadar gündemi meşgul et-

meyecek ve yüzde doksan sekizi Müslüman olan 

ülkemizde şu kadar sıkıntı telakki edilmeyecekler-

di!

Adı Müslüman olan bir memleket düşünün, dü-

şünün ki orada kendinize itibar devşirmek her me-

selede İslam’a ihanetinizi mucib kılsın!

Adı Müslüman olan bir memleket düşünün, dü-

şünün ki orada kendisine sığınmış olan kardeşini 

üç kuruşa çalıştırıp rutubetli bodrum katlarına beş 

kuruşa sokup her gün söven, fakat üzerlerinden 

iyi de kâr elde eden bir adilik vasatı olsun!

Adı Müslüman olan bir memleket düşünün, dü-

şünün ki orası ensarlık nasibini ters kepçe edenler, 

Suriyeliler üzerinden İslam’a nefret kusanlarla 

dolu olsun!

Bu güne kadar, daha dün ruh topoğrafyamızda 

Kilisliyle, Antepliyle bir olan Suriyelilerin muhacirli-

ğinin çok yerde hudutsuz müzakerelerine giriştin, 

artık aynaya dön de söyle Türkiye; Ensar mısın, 

sansar mı?

Bu mevzuda sınır operasyonlarında şehitleri-

mizin haberleri gelmeye devam ederken ucuz poli-

tik eleştirilerin sonraya bırakılmasının elzem oldu-

ğu kanaatindeyim vesselam…

şimdi git akşam gel dediği erkek tiplemesi dediko-

ducu arkadaşlarına caka satışı ve “yeter bunları 

beslediğimiz” diye gaseyan edişi ve bir mukabele: 

Sorma sorma geçen de -paçozyada- şöyle böyle et-

mişler!

Kimse kusura bakmasın, fikre mutlak ünsiyet-

sizlik terennümü olan bu her gün okey taşı dizdiği 

masasında devlet kurup devlet yıkan vasat, hali ha-

zırda canlıyken ve menfi tarafından konuşup dur-

makta ve milletin geri kalanı da bundan haysiyetli 

olmayan sözler eder, cümleler kurarken benden Su-

riyeliler konusunda izlenen bazı yanlış politikalar ve 

sürdürülen uygulamalar hakkında bir ses duyama-

yacaksınız!

Biz bin dört yüz küsur yıllık itikadımız gidiyor sa-

pıklık ve bidatlar her yerde Ehl-i Sünnet garip, 

İslam garip diye ne zaman davamızı beyan etsek, 

“yani sizinki de laf mı bakın her yerde imam hatip 

ve ilahiyat, tesettür yasağı da yok” diyerek kazanıl-

mış bir tesettür davasını topyekun ihya edilmiş ve 

yeniden vatanımızın sultan tahtına oturtulmuş 

İslam diye kodlayan, kodlanıp da başörtüsünün al-

tına kot pantolonunu geçiren, tesettür mücadelesi-

nin verildiği zamanlara nisbetle ve Hadis-i Şerif mu-

cibince deve hörgücü gibi başlarıyla örtünmüş çıp-

laklık belirtenler! Bizi kendinizden ayırd edin! 

(İmam-hatipler ve ilahiyatların keyfiyetinin tenki-

diyse kitaplık mevzu) Bizi bu vatana ve İslam’a, ka-

labalıktan biraz bunalınca ve döviz kurundan cebi 

yanınca tersini dönen fikirsiz imanlılar korosundan 

bulamayacaksınız bilakis ne dostluğumuz rant için 

ne de hasımlığımız patates, soğan! Hakikatin hay-

siyeti için tenkid eder, dostluk kurarız!

Yalınız Allah’ın rızası ve hakikatin daha bir te-

bellür ettirilmesi davasından konuşuyor, yazıyor ve 

iddia ediyoruz.

İddia ediyoruz! Kâle alınsın! Suriyeli nefreti, mü-

minlikle aramızın açıklığının bir alamet-i farikasıdır! 

Nasılını anlatalım: Kemmiyet ölçüsüyle aramızda 

birkaç kilometre, keyfiyet ölçüsüyle ise birbirimiz-
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ALPEREN OCAKLARI GENEL MERKEZİMİZİN DÜZENLEMİŞ OLDUĞU
İL BAŞKANLARI İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Alperen Ocakları Genel Merkezimizin Antalya Alanya'da düzenlemiş olduğu genişletilmiş eğitim ve 
istişare toplantısı il başkanlarımızın katılımlarıyla gerçekleşti. İki oturum halinde geçen toplantının bir 
kısmına Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız Sn. Mustafa Destici ve Nizam-ı Alem Ocakları eski genel 

başkanlarımızdan Sn. Tuna Koç da katıldılar.

ALPEREN OCAKLARI GENEL MERKEZİMİZ 
MANİSA KIRKAĞAÇ'TA KAMP DÜZENLEDİ

Alperen Ocakları Genel Merkezimizin düzenlediği Manisa Kırkağaç kampında teşkilatlarımız bir araya 
gelerek el sanatları, okçuluk, futbol, paintball gibi birçok faaliyette bulundular. İlk gün futbol 

turnuvasında Acıpayam İlçe Başkanlığımız şampiyon olurken ikinci gün gerçekleştirilen okçuluk 
yarışmasında Uşak ortaöğretim teşkilatımızdan Emircan Atalay kardeşimiz birinci oldu.   
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GENEL BAŞKANIMIZ 
SN. MURAT ASLAN 
ŞEHİT LİDERİMİZ 
MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN 
KÖYÜNÜ ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Sn. Murat Aslan, Şehit Liderimiz Muhsin 
Yazıcıoğlu'nun Sivas'ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyündeki 
evinin müzeye dönüştürülmesi çalışmalarını yerinde 
inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Akabinde Şehit 
Liderimizin babası Halit amcamızın kabrini ziyaret etti.

ALPEREN OCAKLARI ŞARKIŞLA İLÇE BAŞKANLIĞIMIZ
“UNUTMA, SEN TÜRKSÜN!” ADLI PROGRAM DÜZENLEDİ

Alperen Ocakları Şarkışla İlçe Başkanlığımız “Unutma, Sen Türksün!” adlı gecede tiyatro gösterisi ve 
Ozan Erhan Çerkezoğlu konseri gerçekleştirdi. Yoğun katılımın olduğu programa Genel Başkanımız Sn. 

Murat Aslan ve Genel Başkan Yardımcımız Sn. Kenan Gökçen de iştirak ettiler.

ALPEREN OCAKLARI SAMSUN İL 
BAŞKANLIĞIMIZIN YENİ HİZMET BİNASI 

AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Alperen Ocakları Samsun İl Başkanlığımızın yeni 

hizmet binasının açılışı Genel Başkanımız Sn. 
Murat Aslan ve genel merkez yöneticilerimizin 

katılımlarıyla gerçekleştirildi. Yoğun ilgiyle geçen 
açılış programının ardından il binasına geçilerek 
dava arkadaşlarımızla hasbihal edildi. Samsunlu 

gönüldaşlarımıza hayırlı olsun diyor, yeni 
binalarında nice hizmetler yapabilmelerini Cenab-ı 

Hakk'tan niyaz ediyoruz.

ALPEREN OCAKLARI ÇARŞAMBA İLÇE 
BAŞKANLIĞIMIZIN YENİ HİZMET BİNASI 

AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Alperen Ocakları Çarşamba İlçe Başkanlığımızın 

yeni hizmet binasının açılışı Genel Başkanımız Sn. 
Murat Aslan ve genel merkez yöneticilerimizin 
katılımlarıyla gerçekleştirildi. Açılış programının 

ardından ilçe binasına geçilerek dava 
arkadaşlarımızla hasbihal edildi.

ALPEREN OCAKLARI BAĞCILAR İLÇE 
BAŞKANLIĞIMIZIN AÇILIŞI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Alperen Ocakları Bağcılar İlçe Başkanlığımızın 

açılış programı yoğun katılımla mehteran eşliğinde 
gerçekleşti. İlçe başkanlığımız Arapça kursu, 

Osmanlı Türkçesi dersleri, haftalık Kur'an-ı Kerim 
tilaveti ve seminerler ile faaliyetlerine hız 

kesmeden başladı. 

ALPEREN OCAKLARI KONYA VE GAZİANTEP 
İL BAŞKANLIKLARIMIZ SURİYE'DE 

BULUNAN DOĞU TÜRKİSTANLILARA 
YARDIMDA BULUNDU

Alperen Ocakları Konya ve Gaziantep İl 
Başkanlıklarımız ortaklaşa düzenledikleri yardım 
kampanyasıyla Çin zulmünden kaçarak Suriye'ye 
gelen Doğu Türkistanlı ailelerin çocuklarına kışlık 
kaban, ayakkabı ve içme suyunda barınaklarda 
kullanılmak üzere jeneratör, dalgıç pompa ve 

ekipmanları teslim ettiler.
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ALPEREN OCAKLARI UŞAK İL BAŞKANLIĞIMIZ 
AŞURE İKRAMINDA BULUNDU

Alperen Ocakları Uşak İl Başkanlığımız Muharrem ayı 
vesilesiyle basın açıklaması yaparak Uşak halkına 

aşure ikramında bulundu.

ALPEREN OCAKLARI ALANYA İLÇE 
BAŞKANLIĞIMIZ AŞURE İKRAMINDA BULUNDU
Alperen Ocakları Alanya İlçe Başkanlığımız, mübarek 
Muharrem ayı vesilesiyle Alanya Hacet meydanında 

halka aşure ikram etti.

ALPEREN OCAKLARI NEVŞEHİR İL 
BAŞKANLIĞIMIZ İKRAMDA BULUNDU
Alperen Ocakları Nevşehir İl Başkanlığımız 

şehitlerimizin ruhları için Nevşehir halkına helva 
ikramında bulundu.

GENEL BAŞKANIMIZ SN. MURAT ASLAN 
ALPEREN OCAKLARI İSTANBUL İL 

BAŞKANLIĞIMIZDA İSTİŞARELERDE BULUNDU
Genel Başkanımız Sn. Murat Aslan, Alperen Ocakları 

İstanbul İl Başkanlığımızı ziyaret ederek il yöneticileri, 
ilçe ocak başkanları ve dava arkadaşlarımızla 

istişarede bulundu.

ALPEREN OCAKLARI GEREDE 
İLÇE BAŞKANLIĞIMIZA 
ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Genel Başkanımız Sn. Murat Aslan 
ve Genel Sekreterimiz Sn. Hakan 
Karabayır, Alperen Ocakları 
Gerede İlçe Başkanlığımızı ziyaret 
ederek dava arkadaşlarımız ile 
hasbihal ettiler.

ALPEREN OCAKLARI ANTALYA İL 
BAŞKANLIĞIMIZIN HANIMLARA YÖNELİK 

DİNİ SOHBETLERİ DEVAM EDİYOR
Alperen Ocakları Antalya İl Başkanlığımız, her 
çarşamba günü hanımlar için düzenlediği dini 

sohbet programlarına devam ediyor. İl 
başkanlığımızı bu anlamlı programdan ötürü 

tebrik eder, daha nice hayırlı hizmetler 
yapabilmelerini Cenab-ı Hakk'tan niyaz ederiz.

ALPEREN OCAKLARI MERZİFON İLÇE 
BAŞKANLIĞIMIZA ZİYARET 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Alperen Ocakları Merzifon İlçe Başkanlığımızı Genel 

Başkanımız Sn. Murat Aslan ve genel merkez 
yöneticilerimiz ziyaret ederek Merzifonlu dava 

arkadaşlarımızla hasbihal ve istişarelerde bulundular.

ALPEREN OCAKLARI BİLECİK İL 
BAŞKANLIĞIMIZ STAND ÇALIŞMASI YAPTI

Alperen Ocakları Bilecik İl Başkanlığımız, şehir 
merkezinde ve Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 
stand açarak faaliyetlerimiz hakkında bilgi 

verdiler.

ALPEREN OCAKLARI BALIKESİR İL 
BAŞKANLIĞIMIZ EL SANATLARI ATÖLYESİ 

AÇTI
Alperen Ocakları Balıkesir İl Başkanlığımız 

bünyesinde kurulan el sanatları atölyesinin açılışı 
gerçekleştirildi ve ahşap yakma, naht sanatı ve 

hattatlık kursu faaliyetlerine başlandı.

ALPEREN OCAKLARI GAZİOSMANPAŞA 
İLÇE BAŞKANLIĞIMIZ KAHVALTI 

PROGRAMI TERTİP ETTİ
Alperen Ocakları Gaziosmanpaşa İlçe 

Başkanlığımız düzenlediği kahvaltı programında 
lise ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi. 
Haftalık dini sohbetlere ve seminerlerine de 

devam eden ilçe başkanlığımıza Cenab-ı Hakk 
hayırlı hizmetler yapabilmeyi nasip eylesin.

ALPEREN OCAKLARI SORGUN İLÇE 
BAŞKANLIĞIMIZ MUHSİN YAZICIOĞLU 

HATIRA ORMANI OLUŞTURDU
Alperen Ocakları Sorgun İlçe Başkanlığımız 550 

çam ağacı dikerek Muhsin Yazıcıoğlu hatıra 
ormanı oluşturdu.
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ALPEREN OCAKLARI TRABZON İL BAŞKANLIĞIMIZ,

YENİ ATANAN KIYMETLİ İL EMNİYET MÜDÜRÜMÜZ

SN. METİN ALPER’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

2014 yılında Nisan-Mayıs aylarından birinde bir 

vesile ile Metin Alper müdürümüzü tanımak nasip 

oldu. Soyadımı duyduktan sonra büyük bir hürmet-

le ve muhabbetle Türk-İslam ülküsünün âbidevi 

şahsiyeti, büyük mütefekkir Seyyid Ahmet Arvasi 

hocayı sordu bana müdür bey. Onun kitaplarını oku-

duk, fikirleri bize rehber oldu deyince Türk-İslam ül-

küsüne gönül vermiş bir öğretmen olarak çok mutlu 

oldum. Ayrıca çok da ümitlendim. Ülkemiz ve mille-

timiz Metin Alper gibi vatanını, milletini seven; dev-

leti için canını ortaya koyabilecek bozkurt yürekli Al-

perenler var oldukça Allah’ın izniyle Türk’e korku 

yok hamdolsun dedim. Metin Alper müdürümün ça-

yını içip vedalaştık. Bu arada bir şeyi belirtmem 

lazım. Metin müdürümüz o günlerde evinin yolunu 

unutmuş, karakolda bir odada yatıp kalkıyordu. Dü-

şünsenize! Evini, çoluk çocuğunu düşünmeden 

evvel memleketini düşünen bu bozkurt yürekli alpe-

ren karakolda yatıp kalkıyor. Ne vardı bu kadar telaş 

edecek demeyin sakın. Milletimizin hafızası zayıftır. 

17-25 Aralık sürecini yeni atlatmıştık. Ve böyle ülkü 

sahibi vazifeliler sayesinde elimiz cebimizde rahatça 

geziyoruz, kimse unutmasın!

Aradan zaman geçti, ben İstanbul’dan taşındım. 

Bir gün sosyal medyada özel harekât ile ilgili bir 

video denk geldi. Açtım. Alaca şafağa dönen gece-

de dolunay kızıllığında dağları titreten bir bozkurt-

çasına emrindekilere evlatlarına seslenir gibi sesle-

nen komutan var videoda... Videonun ilk kısımların-

da kısmen de sırtı dönük olan bir babayiğit, evlatla-

rına diyor ki:

Beni rahatta dinleyin. Şairin de dediği gibi:

Aylardan Ağustos, günlerden Cuma

Gün doğmadan evvel iklîm-i Rum'a

Bozkurtlar ordusu geçti hücuma

Yeni bir şevk ile gürledi gökler

Ya Allah, Bismillah, Allahüekber…

Videonun devamında özel harekât mensupları-

nı coşturan ve onlara birlikte operasyona çıkıp da 

şehit olan arkadaşlarının ölmediğini anlatan yüreği 

on sekizlik gibi attığı her halinden belli olan bu ko-

mutan konuşmasına şöyle devam ediyordu:

Kürşad'ın narasıyla indik Tanrı Dağından

Ruhumuzu kandırdık Orhun'un kaynağından

Bu kaynaktan içenin yürekleri tunç olur

Türk'e kefen biçenin ölümü korkunç olur.

Evet... Bu sesin sahibini hemen tanıdım. Metin 

Alper müdürdü o bozkurt! Görüşemediğimiz süre 

zarfında Adıyaman’a emniyet müdürü olmuş. Ken-

disini basından takip etmeye çalıştım. En son ise 

Trabzon’a emniyet müdürü olarak tayin edildiğini 

duydum. Çok sevindim. Trabzon gibi Türk’ün kalesi 

olmuş bir şehir Metin Alper müdür gibi bir vatan ev-

ladına elbette sahip çıkacaktır. Nitekim Trabzon Al-

peren Ocakları yönetimi kendisini ziyaret etmiş. O 

ziyaret esnasında Metin Alper müdürümüz sağ 

olsun beni de aradı. Nerede bir Türk-İslam ülkücü-

sü varsa ve mekanda biz hatırlanıyorsak ne mutlu 

bize! Yüce Allah, Metin Alper gibi bahadırların sayı-

sını artırsın. Kudreti her şeyi kuşatan rabbim Türk 

milletini iki cihanda aziz ve bahtiyar kılsın. Amin… 

(Dergimiz yayın kurulu üyesi Habib Arvas)

Davamızın Mütefekkiri 

 Seyyid Ahmed Arvasi Hocamızı

Vefatının Seneyi Devriyesinde 

Rahmet Ve Dua İle Anıyoruz. 
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