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Hanımlar ve beyler, 

Konuşmam Türk Devlet ve toplulukları arasındaki birliğin gelişmesinde eğitim ve kültürün rolü 

üzerine olacaktır. Ancak, önce Türk Dünyasının mevcut durumu ile ilgili birkaç söz söyleme ihtiyacı 

duyuyorum.  

Türkler en az üç bin yıldır bugün sahip oldukları topraklar üzerinde kendi devletlerini kurmuş, 

dünyaya hükmetmiş, yenmiş, yenilmiş, Avrasya’nın en büyük gücü haline gelmiştir. Ancak, 

demokratik, savaşsız ve sorunu olmayan bir Türk Birliği hep hayal olarak kalmıştır.  M.Ö. yüzyıllar 

boyu süren Çin-Türk savaşları, daha ziyade Doğu Türkistan’daki Uygurların kaderine kan ve acı 

olarak yansımaktadır.  

Ferdovsi’nin Şahname adlı eserinde 2700 yıl önce kaleme aldığı İran-Turan savaşı, bugün de 

Fars- Türk çekişmesi şeklinde yaşıyor. Ancak o dönemde Turan bugünkü İran coğrafyasında iken, 35 

milyon Türk yaşamasına rağmen, bugün Turan anlayışı İran’da dışlanmış durumdadır.  

Kuzeyde Oğuzname’de bahsedilen Kıl Barakların hanımları ile Türklerin sevdası halen devam 

etmektedir.  Güney Rusya ve bozkırlar işgale uğramış ve Türksüzleştirilmiştir.  

Bir zamanlar üç kıtaya sahip olan Türk milleti bugün Anadolu’ya çekilmiştir. Karadeniz ve 

Hazar denizi artık Türk denizleri olmaktan çıkmıştır.  

Bir zamanlar Cemaleddin Afgani İslam Dünyasını uçamayan yaralı bir kartala benzetmiştir. 

Kartalın başı İstanbul, bir kanadı Hazar’ın üzerinden Altaylara, diğer kanadı ise Arap Yarımadasından 

Kuzey Afrika’ya kadar, ayakları ise İran ve Afganistan’a kadar uzanır şekilde tasvir edilmiştir. 

Afgani’nin bu tasviri,  adeta Türk Dünyasının haritasıydı. Artık kartalın kanatları yok maalesef. 

Afganistan ve İran ise hızla Türksüzleştiriliyor. Büyüklerimiz bu facianın şahitleri olmuştur.  

Türk Birliği fikri de bu facia ortamında meydana gelmiştir. Orhun -Yenisey yazıtlarından Namık 

Kemal’e, İsmail Gaspıralı’dan Ali Hüzeyinzade’ye, Ahmet Ağaoğlu’ndan, Ali Merdan Topçubaşı’ya, 

Yusuf Akçura’dan Ziya Gökalp’a kadar bütün Türk mütefekkirleri bu birliğe hayatlarını adamışlardır. 

“Ey Türk, titre ve kendine dön!”, “Fikirde, dilde, işte birlik!”, “Türklük, Çağdaşlık, İslamcılık!”, 

nihayet “Ne mutlu Türküm!” fikirleri, bu mütefekkirlerin sayesinde vücut bulmuştur. 

Ancak ne fikirde, ne dilde, ne de işte birlik sağlanmıştır. Hatta isminin Türk’le başladığı ülkede 

bile Türk olmak mutluluk değil, aksine bir çile kaynağına çevrilmiştir. Rum, Arap, Fars, Kürt 

milliyetçisi olmak ve ya Ortodoks dinine mensup olmak, Türk olmaktan daha tehlikesiz hale gelmiştir. 

Turancılığı dile getirmek, söz konusu bile değildir. Dünyanın her yerinden “çağdaşlık” adına üzerimize 

tarihsel manevi değerlerimizi yok etmek üzere ahlaksızlığa dayalı değerler akımı başlamıştır.  



İslam dini gerçek anlamını ve kutsallığını kaybederek, anlamına siyaset ya da İran’da olduğu 

gibi Türk düşmanlığı yüklenmekte. 

 Modern çağımızda boy birliğine, etnik birliğe entegrasyon derler. Ancak Türk’e gelince ona 

Şovenizm, Panislamizm, Pantürkizm damgası vuruluyor.  

Ali Bey Hüseynzade 1905 yılında şunları yazmıştır: “Avrupalılar ve Avrupalılarla birlikte bazı 

komşularımız Panislamizm diye diye neredeyse bizi, biz Müslümanları pazarlamışlardır. Fakat bugün 

perdenin arkasında cereyan eden olaylar bize açık bir şekilde gösteriyor ki, Panislamizm, yani ittihat-i 

İslam’ın hiç bir alameti bile görünmediği halde mükemmel bir Avrupa Pan-Hıristiyanlık mevcut imiş”. 

Bu sözler, sanki bugünü tarif eden ve bugün için söylenmiş sözlerdir.  

 Türk milli birliğine götüren yolu bozan ve bu yolu kapatan yalnız dış güçler değil, aynı zamanda 

yürüttüğümüz yanlış iç politikalardır. Büyük birliğe hizmet eden Türk milletçiliği bugün iki tehlike ile 

karşı karşıyadır. Birincisi, yeni dünya düzeni adına düzensizlik yaratan büyük güçler, küreselleşme 

adına zaman ve mekân sınırlarını bozan, aslı belli olmayan küresel sermaye, insanların bin yıllar boyu 

yarattıkları devlet geleneklerinin yok edilmesi, halkların tüm mal varlığını elinden alan yoksullaştırma 

politikası, haram paranın, teknolojilerin ve bankaların hücumlarıdır. İkincisi; kendi içimizde toplumsal 

bilgisizlik, olaylara yalnız kendi bölgesel, küçük çıkarlarımızla bakmaktır. Bunların sonucu olarak 

Türk birliği fikri çoğu zaman Azerbaycan, Özbek, Kazak, Türkmen, Kırgız milletçiliği akımlarıyla 

karşı karşıya kalıyor. Bu Türk boyları artık birer bağımsız devletlerdir. Azerbaycancılık da, Özbekçilik 

de inkâr edilmez.   Ancak, bunlar Türkçülük fikri ile birlikte düşünülmedikçe sonuca varılamaz ve bir 

birimizden uzaklaşmaya ve parçalanmaya devam edeceğiz.  

Türkün şeref ve büyüklüğünü gölgeleyen yollarla bir birimizden uzaklaştıkça büyük güçlerin ve 

düşman komşularımızın senaryolarının oyuncuları olarak kalacağız.  

Bugün parçalanma, demokrasi ve açılım adına bölgecilik, milleti aşiretlere, kabilelere, din, 

tarikat, cemaat ve etnisitelere bölme olaylarına, bu yetmemiş gibi Özbek-Ahıska Türkleri, Kırgız-

Özbek, Başkurt-Tatar çatışmalarına şahit oluyoruz. Irak’ta Türk zor durumda, İran’da 35 milyon Azeri 

Türk ise kimseyi ilgilendirmiyor. Türkiye yetkilileri bölgede asimilasyona uğrayanlara Türk milleti 

değilmiş gibi davranırken, aksine İran’a karşı sempati duymaktadır. Kendi içimizde bir birimizden 

habersiziz. Orta Asya devletlerinde Karabağ konusunu dile getirenin ağzına adeta kilit vuruyorlar.   

Türk Devletlerinin Zirve toplantıları ve Türk Parlamento Asamblesi (TÜRKPA)  halen beklenen 

sonucu verememiştir. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) her yıl yeni bir Türk Cumhuriyetini 

Rusya’ya mecbur bırakmaktadır. 

 Bu durumda ne yapılabilir? Kanaatimizce, Türk coğrafyasının dış sermayeye bağlılığını 

önlemek için ilk önce Avrupa örneğiyle Türk ekonomi birliği, Türk bilgi sistemleri oluşturulmalı, bu 

yönde gereken yasalar kabul edilmelidir. Yani, yeni bir şey icat etmeden Avrupa’yı örneğini takip 

etmemiz bile yeterli olacaktır.   

Bu yol hem temeli ABD Başkanı Wilson tarafından atılan ve bugün de ayrımcılığın spekülatif 

amaçlarla kullanıldığı “halkların kendi kaderini tayin etme”  fantezisi adına etnik ayrımcılığa karşı 

önlem almada Türkiye’nin bölünmezliğinin garantisi olur, hem de onu yeni bir güç merkezine 

dönüştürebilir. Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin maddi ve yer altı zenginlikleri başka türlü tükenir ve 

yeniden dış güçlere bağlı duruma düşer. 



İkincisi, Türk birliği fikri, Turancılık bir ideolojiye ve eğilime dönüştürülmelidir. Kanaatime 

göre, bu ideolojinin gelişmesi için iki noktaya özellikle dikkat edilmelidir: birincisi eğitim, ikincisi 

kültür. 

Ortak Eğitim?  

Ben bu forum öncesi özel olarak Türk devletlerinin lise ve üniversite müfredatlarını gözden 

geçirdim. Ortada acı verici durum var. Görünen o ki, biz yeni kuşağa Türk dünyası ve Türk birliği ile 

ilgili hiç bir şey öğretmiyoruz.  Hatta ortak folklor örneklerimiz bile Türk Cumhuriyetleri tarafından 

sadece kendine ait değer şeklinde sunuluyor. Türk dilinin ve folklorunun hepimizin ortak değerimiz 

olduğundan çocuklarımızın haberi yok.  Ortak Türk coğrafyası, ortak Türk tarihi, gelip geçtiğimiz 

yollar, dünyada mevcut konumumuz ve sorunlarımız okullarda tamamen kapalı mevzulardır. Çağdaş 

Türk dünyası yazarlarından Azerbaycan ve Özbekistan ortaokul kitaplarında sadece Cengiz Aytmatov 

alınmıştır. Bir tek üniversitelerde ortak Türk edebiyatları ile ilgili dersler veriliyor, o da sadece 

Türkoloji bölümleridir.  Demek ki,  gençlerimiz genelde ortak Türk birliği ve Türk değerleri adına 

okuldan hiçbir bilgi almadan liselerden, üniversitelerden mezun oluyorlar. Sonrası onların kendi 

çabalarına bağlıdır. Bu absürt bir durumdur. Çocuklara Avrupa’nın tarihini, edebiyatını, coğrafyasını, 

kültürünü, dillerini öğretmek, onları bu kültürün hayranı ve kölesi yapmak demektir. Ancak esas Türk 

topluluklarıyla ilgili hiçbir şey öğretmiyoruz.  

Ne yazık ki milyonlarla gencimiz Türk Dünyasından habersizken,  TÜRKPA ve Türk Devletleri 

Zirve toplantılarından beklediğimiz sonuçlara ulaşmamız imkansızdır.  

 

Kültürel Ortaklık?  

Kültür meselesi mevcut durumu tamamen içler acısı durumdadır. Türk devletlerinin televizyon 

kanalları AB, ABD, Güney Amerika, Çin ve Japon filmleri ile doludur.  

Acaba Türkiye ve Azerbaycan’da yılda kaç tane Özbek, Kırgız, Kazak ve Türkmen filmi 

gösterime giriyor? 

Acaba Türk Dünyası tiyatro ekipleri en son ne zaman bir birine misafir olmuşlardı? Acaba 

birbirimizin sanatçılarını tanıyanlarımız var mı? 

Ne üzücü ki Avrupalı yeni yetme mavi gözlü sarışınların konserleri için salonlarımızın kapısı 

sonuna kadar açık ve içerisi tıklım tıklımdır.  

Ama nedense Türkler olarak bir birimizi dinlemeye tahammül edemiyoruz. Ortak Türk kültürünü 

tanıtmak üzere TÜRKSOY kurulmuş, ama bana göre onun işi sadece kitap yayınlamak değildir.  Türk 

Dünyası kültür politikası ve konsepti hazırlanmalıdır. Kültürümüzün tarihiyle birlikte kültürümüzün 

gideceği yollar, vizyonu da belirlenmelidir. Kültür aynı zamanda bir yaşam tarzıdır,  hayatımızın her 

alanını içine alan büyük bir anlayıştır. En büyük köprü,  kültür ilişkilerimizi geliştirmekle kurulmalıdır. 

Böylece, ilkokuldan başlamak üzere, radyo ve televizyonlara, sinema ve tiyatro salonlarına, yazar, 

ressam vb. sanat birliklerine kadar, işbirliğine ve birliğe vurgu yapılmalıdır.  

Bu, kuru bir Türk birliği çağrısından daha büyük fayda sağlayabilir. Ortak alfabe ve iletişim dili 

konusuna değinmek istemiyorum. Maalesef, Latin alfabesine geçiş dil uzmanlarının inadı yüzünden 

bizleri birleştirmektense daha da uzaklaştırdı. İletişim dili ise bizim yirmi yıldan beri ifade ettiğimiz 



bir yolla mümkün olabilir, o da çağdaş Anadolu Türkçesinin diğer Türk devletlerinin okullarında 

öğretilmesidir. 

Son zamanlarda Türk Dünyası odaklı çeşitli bayram ruhlu etkinlikler gün geçtikçe 

çoğalmaktadır. Bunlar çok güzel şeyler, ancak kanaatimize göre geleceğimiz bayramlardan ziyade 

daha “sessiz”, “gürültüsüz”, ancak yararlı eylemlerle kurulur.   

Konuşmamı bir şiirle bitirmek istiyorum. Bu şiir Ermenistan’la sınırları açma fikrini ortaya atan 

Türkiyeli dostlarımıza hitaben yazılmıştır.  

 

Türk Halkı «Hayır!» diyor 

“Sınırlar açılmalı!” Batı böyle buyurdu... 

Kuran kim, yaşatan kim, yöneten kim bu yurdu? 

Tavşana baş eğdirtmiş Bozkurt’u, 

Şerefli tarihine Şerefsiz yaz diyor. 

İktidar arayışta!.. Türk halkı “hayır!” diyor. 

 

Bir tarafta Türkiye, bir tarafta Türkistan 

Cihangirler elinde param parça bir cihan. 

Ortadaki altın köprü -Azerbaycan yaralı, 

«Başla gövde ayrılsın, kopsun bu boğaz »  diyor 

Bıçaklar sokuluyor. Türk halkı “hayır” diyor! 

Zaten garezle bir şah damarın kesilmiş. 

Türkün ata yurdunda Ermenistan kurulmuş. 

İştahının sonu yok, içtiği kan çok, 

Cellâtlar pusudadır! Türk halkı “hayır” diyor! 

Kapı açmak istiyor altın tokmakla üzerinden, 

Alican köprüsünden, kutsal toprak üzerinden, 

Sınırlara dikilen altın bayrak üzerinden. 

“Ne mutlu Türküm!” yazmıştın sınırlara, “Kaldır!”  diyor 

Yüz yerden el uzanıyor!.. Türk halkı “hayır” diyor! 

Karabağ’dan elini çek, teröristin elini tut! 



Kerkük’ü unutmuştun, şimdi Kıbrıs’ı unut! 

Azeri yok, sadece Avrupa var!Budur sana son umut... 

«Düşman ol kardeşine kendi kökünü kaz!» - diyor 

Bu da yol haritası!.. Türk halkı “hayır” diyor! 

Türk halkı “hayır” diyor! – 

Diplomasi yalanlarına, 

BM’de, NATO’da dolaşan yalanlara 

Millet “Karabağ” diyor, bunlar “petrol”, “gaz” diyor. 

Namazını Fener, Roma’da kılanlara, 

Sivil canavarlara Türk halkı “hayır” diyor! 

Beyaz kâğıda yol çizen can olan, genç oğlan! 

Başlayalım Karabağ’dan! 

Önce Şuşa yolunu, Kelbecer yolunu aç! 

Önce ona bul ilaç! 

Ermeni’ye açmaktansa aç Türk’e kapını, 

Tebriz’in, Zengezur’un, Kerkük’ün kapısını. 

Türk yolun aşığıdır! Yol aç ki yürüsünler,  

Altay’dan, Tanrı Dağlarından sana kucak açılsın, 

Urumçi yolunu gez, Doğu Türkistan’ı sor, 

Farsa bağışladığın Afganistan’ı, İran’ı sor, 

Yok edip kimliğini, bozuyorlar kitabını, 

Fars’tan, Rus’tan ve Çinli’den sen de sor hesabını! 

Üzerinde güneş batmayan bir cihan devletinden 

Ne kaldı ki sana, ne? 

Aç adalet yolunu milletine! 

Şükür, senin hükmüne bağlı değil gelecek, 

Sizleri yolsuz bırakıp, kendi yoluyla gidecek! 

Tarih bir bahçe ise, Türk solmaz bir çiçek, 



“Birliğimiz oldukça bu çiçek solmaz!” diyor 

Bu birliği bozana Türk halkı “hayır!” diyor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


