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EVRENSEL KÜLTÜR VE TÜRKLER
SAYILAN, Nazım Dündar*

TÜRKİYE/ТУРЦИЯ
A. Türkler Avrupa’ya Nasıl Girdi? 
B.  Çok Kültürlü Toplumlar ve Kültürler Arası Dialog 
C.  Emperyalizmin Yok Ettiği Dostluk (Türk-Ermeni İlişkileri) 

A. Türkler Avrupa’ya Nasıl Girdi? 

“Ülkeler kılıç ile fethedilir ama, adaletle yönetilir.” Hükümdarlığı yaklaşık 30 
yıldır süren, yaptığı 37 savaştan zaferle dönen, hiç yenilgi yüzü görmeyen, bir 
beylik olarak babasından kendisine gelen devletin, imparatorluk olarak temelini 
atan I. Murat’ın sözleridir bunlar. 

Sırp Kralı Lazar’ın komutasındaki Haçlı ordusu 8 Ağustos 1389 günü Türkleri, 
Rumeli’nden atmak üzere son taarruz hazırlıklarını yapmaktadır. Sultan Murat 
gece savaş meclisini toplamış, yaptığı konuşmada şunları söylemişti: “Biz fikir 
mücahitleriyiz... Kasıp kavurucu, yağmalayıcı istilacılar değiliz. Zulüm ve 
şiddetin olduğu yerlere adalet götürüyoruz. Soysal kurum ve kuruluşlarıyla yeni 
bir düzen ve uygarlık götürüyoruz. Kılıçlarımızın kazandığı zaferler, perişan bir 
hâlde idaremiz altına giren insanların refah ve saadetini sağlayan huzur, servet ve 
imar haraketlerini izliyor… Bu Kosova sahrasında biz 40 bin kişiyiz. düşman yüz 
binden fazladır… Fakat zafer sayı üstünlüğünün değil, adalet ve cesaret sahibi 
olanındır.” 

Şafakla beraber ince ince bir yağmur başlamıştı. Meydan savaşı öncü kıtalar 
arasında ilk okların atılmasından beş saat sonra da düşman ordusu bozulmuş 
ve zafer görülmüştü. Kosava zaferinden sonra Murat Hüdavendigâr savaş 
meydanında dolaşırken, bilindiği üzere, Miloş Obraniç adında bir Sırp tarafından 
şehit edildi. Sırp Kralı Lazar’ın öldürülmesiyle de Batı, Avrupa kapısını ardına 
kadar Osmanlılara açmıştı. 

Türkler, Avrupa’ya yüz yıllar boyunca zaferlerle, kültürleriyle ve insan 
haklarını koruyan yasalarıyla girdiler. Zulüm ve şiddetin olduğu yerlere adalet, 
uygarlık getirdiler. Bu gerçekler karşısında başlangıçta, Avrupalılar Türkleri 
anlamamakta ısrarlı göründüler. Çok olsa da, birkaç belge ve örneklerle Türkleri 
tanımaya çalışalım. 

Sırp kaynaklarının da yazdıkları gibi, Türk Ordusu geçtiği yerlerde hiçbir 
suretle yağma ve tahribat yapmamıştır. Orhun Yazıtlarında da Türkler iyi 

* TSK ve Çalışma Bakanlığı, İş Müfettişi, Gazi Binbaşı, Emekli Müfettiş. TÜRKİYE.
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yönetim, adil devlet, insanlara hizmet düşüncesine yönelmiştir. Sultan Murat, 
azim ve irade kudreti, vakar ve ciddiyeti, din ve mezhep ayrılığı gözetmeksizin 
tebaasına karşı rahim ve şefik oluşu, açık ve samimi şahsiyeti ile içte ve dışta 
sevgi ve saygı uyandırmış büyük bir Türk hükümdarıydı.1

“… 1333 yılında Bursa’nın fethinden yedi yıl sonra Bursa’ya gelen ünlü Arap 
seyyahı İbn Batuta: Alperenler, Gaziler, Abdallar, Bacılar ve Ahilerin oluşturduğu 
bu toplumsal yapı, aynı zamanda derin bir hoşgörü felsefesine sahipti. Örneğin, 
kasaba ve beldelerden köylere kadar Ahilerin inandığı ve uyguladığı dört temel 
ilke şunlardır: Güçlü kuvvetli iken bağışlamak, kızgın iken yumuşamak, 
düşmana bile iyilik (hizmet) etmek, kendi muhtaç olsa başkalarına yardım 
etmek. ünlü Arap seyyahı İbn Batuta’nın yerinde incelediği tespitleriydi bunlar.2 

Türkleri Avrupalıların Görüşleri ile Tanımaya Çalışalım 

Friedrich Karı Kienitz: “Bosna Kralı Stjepan Tomasaviç Fatih’in seferinden 
(1453) bir Bir buçuk yıl önce Papa Piusa yazdığı mektupta: “... Türkler halkıma da 
çok iyi muamele ediyorlar. … düne kadar ezilenler memleketin efendisi durumuna 
gelirler.”3 

Alphonse de Lamartine: “Türkler bir ırk ve millet olma haysiyetiyle 
yeryüzünün en şerefli insanlarıdır. Seciyeleri pek temiz ve yücedir. Secaatları 
bozulmaz bir kudret hâlindedir. dinî ve vatani faziletleri her tarafsız ruha saygı ve 
hayranlık verir. Soylulukları alınlarında ve işlerinde yazılıdır. İyi yasaları, aydın 
hükûmetleri olsaydı dünyanın en birinci milleti olmak hakkını kazanırlardı. Bütün 
içgüdüleri ile asırlardır, aşırı coşku içinde yaşayan bir millettir. Onların yurdu 
efendiler diyarıdır. Kahramanlar şehitler ülkesidir. Bence insanlığa şeref veren 
böyle bir milletin düşmanı olmak, insanlığın düşmanı olmaktan farksızdır. Böyle 
bir lekeden Allah beni korusun.”4 

Pierre Loti: Aralık 1912 tarihli bir yazısından. “... Avrupa’da Türk askerlerinin 
yağmacı ve insan öldürücü olduğunu yazanlar, iddia edenler bulunuyor. Buna karşı 
şiddetle protesto etmek bizim görevimizdir. Biz onlarda sabır ve dayanıklıktan, 
insaf ve doğruluktan başka bir şey görmedik ve hiçbir zaman vahşice davranışlarına 
rastlamadık.5 

Atilla: Batı Hun hükümdarı Atilla, 434-445 yılları arasında büyük fetihler 
yaptı. Güney Rusya, Romanya, Macaristan, Çekoslavakya, Avusturya, Kuzey 
Yugoslavya, Güney ve Orta Almanya’yı egemenliği altına aldı. Belgrat ve Niş’i 
1 Ord. Prof. Dr. İ. Hakkı Uzunçarşılı, Büyük Osmanlı Tarihi, Cilt: I, s. 299. 
2 Bursa, T. C. Kültür Bakanlığı 1996/Ankara Tanıtma Eserleri Dizisi/69. Doç. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, 
“Osmanlı Döneminde Bursa”, s. 36. 

3 Türk Ordusu, Ankara Ticaret Odası Kültür Bakanlığının katkılarıyla, s. 422. 
4 Türk Ordusu, Ankara Ticaret Odası Kültür Bakanlığının katkılarıyla, s. 426. 
5 Türk Ordusu, Ankara Ticaret Odası Kültür Bakanlığının katkılarıyla, s. 427. 
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ele geçirdi. Bizanslıları ağır vergilere bağladı. 474’te İstanbul kapılarına dayandı. 
Bizanslılar, şartları çok ağır olan Anatolios Barışı’nı imzalamak zorunda kaldılar. 
451’de Galye Seferi’ne çıktı. Papa II. Leon’un ricası üzerine İtalya seferi 452’de 
barışla sonuçlandı.6 

General Eisenhower: Yakın tarihimizde General Eisenhower Türkiye’nin 
NATO’ya girdiğini şu tarihî cümle ile bildirmiştir: “Avrupa uygarlığının en güçlü 
ve güvenilir koruyucusu, şüphe yok ki, Türk Ordusudur.”

Tarihe “Asker-Millet”, “Ordu-Millet” olarak yön veren Türkler, hâkim 
oldukları coğrafyada çeşitli dinden, soydan ve kültürden insanları barış içerisinde 
idare etmişlerdir. 

Cumhuriyeti’mizin kurucusu yüce Atatürk’ün deyişiyle: “Zaferleri ve mazisi 
insanlık tarihi ile başlayan, her zaman zaferle beraber medeniyet nurları taşıyan 
kahraman Türk Ordusu, tarihte olduğu gibi günümüzde de dünya askerlik ve 
sanatına katkıda bulunmaya devam etmektedir.” “dünyanın hiçbir ordusunda 
yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rastgelinmemiştir.”

Bu görüşte olan Atatürk’e, yabancı bir gazetecinin Atatürk’le yaptığı 
söyleşisinde sorduğu, “Birleşmiş Milletlere (Cemiyet-i Akvam’a) üye olmayı 
düşünür musunuz?” sorusuna karşılık Atatürk: “Üye olmak için müracaat etmeyiz. 
davet gelirse düşünürüz.” yanıtını vermiştir. Bunun üzerine Cemiyet-i Akvam’a 
davet edilen ilk ülke Türkiye Cumhuriyeti olmuştur.7

Avrupa ülkelerinden zorluklar karşısında yurdumuza göç edenler de olmuştur. 
Edirne’ye Ortodoks, Katolik olanlarla Musevi göçleri: Osmanlılar Rumeli’de 
fütühata başladıkları ve Edirne’yi fethettikleri yıllarda Avrupa feodal düzen ve 
kölelik hüküm sürüyordu. Getirdikleri düzen ile her renkten, ırktan, dinden ve 
dilden insanlara, onların geleneklerine ve göreneklerine saygındılar. Toleranslı 
davranışları ve adalet anlayışlarıyla Avrupalılardan çok farklı idiler. Bu tutumları 
dolasıyla Edirne’yi Başkent yapmalarından itibaren, daha evvel Edirne’de oturup 
orayı terk eden Ortodoks olsun, Katolik olsun tüm Hristiyan halk geri dönmeye 
başlamıştı. Bunların yanında; aralarında Karaimlerin bulunduğu pek çok 
Musevi’nin Avrupa’dan Edirne’ye göç ettiğini, 

– 1376’da Macaristan’dan kovulan Musevilerin Osmanlı topraklarına ve 
Edirne’ye sığındığını, 

– 1394’te Sultan II. Murat’ın Fransa Kralı VI. Charles’ın ülkesinden kovd.uğu 
Aşkenaz Musevilerini Edirne’ye Kabul ettiğini, 

– 1420’de Venediklilerden satın alınan Selanik’teki Musevilerin bir kısmını 
kendi dinlerine yapılan baskı ve zulüm nedeniyle Edirne’ye yerleştiğini tarihçiler 
kaydetmektedirler. 
6 Türk Ordusu, Ankara Ticaret Odası Kültür Bakanlığının katkılarıyla, s. 431. 
7 Emekli Subaylar Derneği, Birlik Dergisi, Sayı: 168, s. 9. 
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Bütün bu Musevi göçlerinin ve sığınmalarının da Edirne’deki Musevilerin 
kökeninde, 1430 yılında Edirne’den hahambaşı İzak Serfati’nin Avrupa’daki 
dindaşlarına gönderdiği aşağıdaki çağrı mektubundan sonraki göçlerle de gelenler 
vardır. 

Edirne’den hahambaşı İzak Serfat’nin Avrupa’daki Musevîlere çağrısı: 
“Çığlıklarınız, hıçkırıklarınız bize ulaştı. Cermen topraklarında çektiğimiz 
zahmetler, eziyetler bize birer birer anlatıldı. Kardeşlerimin ağıtlarını duyuyorum. 
O barbar, o zalim ulus seçkin kavmimizin dindar çocukların acımasızca eziyor…

Romalı papazlar, piskoposlar ayaklandılar. Yakup Peygamber’in anısını 
kökünden söküp atmak istiyorlar. Onlar her zaman yeni bir zulüm icat ederler. 
Sizi diri diri yakmak arzusundadırlar. 

Dinleyin kardeşlerim! Size vereceğim öğütü dinleyin. 

Ben de Cermen topraklarında büyüdüm. Tevrat’ı Cermen hahamlarından 
öğrendim. Ama yurdumdan sürüldüm. Allah’ın kutsadığı, nimetlerle doldurduğu 
Türk topraklarına geldim. Ben burada huzur ve mutluluk buldum. Türkiye sizin 
için de barış ülkesi olabilir. 

Cermen topraklarında yaşayan sizler bu topraklarda Allah’ın bize neler 
bağışladığının onda birini bilseydiniz, zorluklarını düşünmez, bize gelmek için 
hemen yola koyulurdunuz. Burada Türk topraklarında şikâyet edebileceğimiz 
hiçbir şey yok. Zenginiz; altınımız, gümüşümüz var. Ağır vergiler altında 
ezilmiyoruz. Ticaretimiz özgürdür, engellenemez. Toprağın nimetleri boldur. Her 
şey ucuzdur. 

Hepimiz barış ve özgürlük içinde yaşıyoruz. Burada Yahudiler o sarı şapkayı 
utanç alameti olarak giymeye zorlanmazlar. Hristiyanlar kıskandıklarını ele 
geçirmek amacıyla sahibine her türlü iftirayı attıkları için orada Yahudilerin laneti 
hâline gelen servet, hatta büyük zenginlik burada öyle değildir. 

Kalkın kardeşlerim! Kuşaklarınızı kuşanın! Kuvvetlerinizi toplayın! Bize 
gelin! Burada düşmanlarınızdan kurtulacak, burda huzur bulacaksınız!”

Hahambaşı’nın çağrısından sonra çeşitli Avrupa ülkelerinden ve bilhassa 
Cermen topraklarından gerek can ve mal güvenliği gerek huzur ve mutluluk 
bulmak için Edirne’ye olan Musevi göçü artmıştır. Yurt belledikleri bu kentte 
yüzyıllar boyunca huzur ve sükûn içinde yaşadılar.8

Ülkemizde göçler devam etmektedir. 2 Ağustos 1492 gece yarısı Musevilere 
dinlerini değiştirmedikleri takdirde İspanya topraklarından ayrılmaları için tanınan 
süre bitmişti. Bunların büyük kısmı, Kemal Reis’in kadırgaları ile İstanbul’a 
getirilmiş ve hoşgörü ile karşılanarak Osmanlı topraklarının en rahat yaşanılacak 
yerlerine kabul edilmişlerdir. 
8 E. Amiral Çetinkaya Apatay, Rumeli, s. 36-38. 
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Türk Ordusu Batı’ya doğru ilerlerken Avrupalılar o tarif edilmez korkularının 
yanında; ordunun ihtişamına, Yeniçerilerin görkemine, mehter müziğinin 
estetiğine içten içe hayranlık duymaya başladılar. 

Avrupalılar Kanuni Süleyman’ın adını “Soliman el Magnifica” yani “Muhteşem 
Süleyman” olarak adlandırdılar. Sultan Süleyman’ın Beylerbeyi’ne yolladığı bir 
irade şöyle başlıyordu: “Her iyiliğin kaynağı adalettir.”

Fethedilen Hristiyan ülkelerinde yerli Hükûmetler olduğu gibi bırakıldı. 
Bunlardan yıllık vergi alındı. Adalet kuralı da sürdürüldü. Yabancı halkların 
kendi kültürü ve toprakları içinde rahat ve mesut yaşamasını sağlayan bu usulün 
Osmanlı İmparatorlu’nun gelişmesinde büyük etkisi oldu. 

Türkler 14. yüzyıldan itibaren kazandığı zaferlerle Avrupa uluslarına barışı ve 
insan haklarını getirmişlerdir. 

Yakın tarihimize baktığımız da, 1939 yılında Fransa Büyükelçimiz olan Behiç 
Erkin, 20 bine yakın Yahudi’ye Türk vatandaşlığı belgesi veriyor ve canlarını 
kurtarıyor.9 

B. Çok Kültürlü Toplumlar ve Kültürler Arası Dialog

İnsanlık tarihini ve güncel gelişmeleri incelediğimizde sürekli olarak bir 
göç olgusunun yaşadığını görürüz. Bu göç aynı ülke içerisinde kırsal bölgeden 
kentlere, bir ülkeden komşu bir ülkeye hatta bir kıtadan başka bir kıtaya oldu 
ve hâlâ oluyor. Bunun birçok nedeni var. Ancak bunları birkaç başlık altında 
topladığımızda neden olarak savaş/iç savaş ve ekonomik ve siyasi sorunlar 
diyebiliriz. Burada iki temel gerekçe var: 

1. Hiç kimse zorunlu olmadıkça kendi ülkesini, kültürünü, yakınını ve çevresini 
terk etmez. 

2. Bu göç süresi hem göç eden hem de göç alan ülkeye istekli olsa bile sorunlar 
getirir. 

“Kültür” sözcüğü son yıllarda en sık kullanılan sözcükler arasına katıldı. 
Yaşamımızda da sürekli olarak önem kazanıyor. Bu sözcük tek başına olduğu gibi 
“çok kültürlü toplum”, “kültürler arası ilişki” gibi belli konumları tanımlamak için 
kavram üreten temel sözcük işlevini de görüyor. 

Göç olgusunda “kültür” kavramı daha iyi anlaşıldığı için bu iki konuyu 
aynı anda işlemenin bir kolaylığı oluyor. Çünkü birey ancak başka bir kültür 
bölgesinden gelen bir birey ile karşılaştığı zaman kendi kültürünün nasıl olduğunu 
araştırıyor. Bu da bireyin kişiliğine katkıda bulunuyor. 
9 GOA Yayınları. Behiç Erkin Albay rütbesiyle emekli, İstiklal Harbi’nde Demiryolları Md., 
Milletvekili, Bayındırlık Bakanı, Budapeşte, Paris büyükelçisi. 
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Bir kültür ancak başka bir kültür veya kültürle karşılaştığı, hatta bir “rekabet” 
ortamına girdiği zaman gelişiyor, değişiyor ve bu şekilde o çağın kültürü oluyor. 

dünya, bu hızlı oluşan küreselleşme sürecinde “değişmekte” ve “küçülmekte”dir. 
Bireyler ve onların kültürleri daha sık ve çabuk bir araya gelebiliyorlar. Bu doğal 
olarak çeşitli sorunların doğmasına ve göçü alan toplum içinde de bir gerilimin 
olmasına neden oluyor. Bu süreç içerisinde bireyler ve onların kültürleri değişiyor, 
gelişiyor ve zenginleşiyor. 

Bilindiği üzere, çeşitli kültür kavramları vardır. doğal olmayan her şey 
kültürdür. Bireylerin ne yedikleri, nasıl yedikleri, neler yarattıkları, diğer 
bireylerle nasıl bir ilişki içinde oldukları kültürün göstergeleridir. Kültür, bir sanat 
ve yaratıcılık alanıdır. 

UNESCO’ya göre “kültür” bir toplumun yapılanmalarını, söylem biçmlerini ve 
yaşam koşullarını ve toplumdaki bireylerin bunları dile getirişlerini ve uygulayış 
biçimlerini içeren bir kavram. 

Bu demek ki, “kültür” sözcüğü bir coğrafi bölgede, belli bir toplumun ortak 
yaşam biçimlerini tanımlamak için kullanılıyor. 

Tüm kültürlerin temelinde insan vardır. O’nun yaratıcılığı, onun emeği vardır. 
Kültür tarihini incelediğimizde sürekli olarak insan yeni kültürler yaratmış, bu 
şekilde yeni yaşam biçimleri oluşmuştur. 

İnsanın kültür kimliği, kendi yaşamına ait hedeflerden mümkün olabildiğince 
taviz vermeden ve dış etkilerden mümkün olabileceği kadar özgür bir biçimde 
kazandıkları nitelik. 

Bir toplumun kimliği söz konusu olduğunda; onun dili, dini, coğrafyası, sanatı, 
edebiyatı, geleneği akla geliyor. 

Birey olarak onun siyasi durumu, örgütlüğü, uygarlığı, demokrat ve insan 
haklarına saygılı, barışçıl olup olmadığı, bilgi düzeyi ve spor yapıp yapmadığı da 
kişiliğini vurguluyor. 

Hem bir toplumun hem de bireyin kişiliğinin oluşmasında dil çok önemlidir. Bir 
ulusun dili o ulusun bireylerini birbirine bağlatan temel unsurdur. O ulusun ortak 
belleğini oluşturan ortak değerlerin temelidir. dolayısıyla dil, önce bireylerin, 
sonra ulusların kimliğini oluşturur

Avrupa ve kıtadaki birçok ülke, bir göçmenler ülkesidir. Bu ülkelerde oluşan 
“çok kültürlü toplum” kavramları vardır. Bu ülkelerde insanlar çeşitli katagorilere 
ayrılmıştır. İlk aşamada o ülkenin yerlileri ve yabancıları, sonra yabancılar çeşitli 
gruplara ayrılmışlardır. AB ülkelerinden gelenler ve gelmeyenler. Avrupa’nın 
öbür ülkelerinden, Afrika, Amerika ve Asya’dan gelenler. 
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“Çok kültürlü toplum” demek bütün kültürlerin birbirlerine hoş görü ile 
bakmaları ve hepsi eşit olarak değerlendirilmeleridir. Bireylerin de sosyal, siyasi 
ve ekonomik olarak yerli halkla eşit olmalarıdır. Bu hedefi gerçekleştirmek için 
ilk aşamada “kültürler arası dialog” ve “dinler arası dialog” ortamı sağlanmalıdır. 

İnsanlar ancak birbirleri hakkında bilgilendikleri zaman, üzerlerindeki korku 
ve ön yargıları atabilirler. Bu da barış içerisinde yaşamak için ilk adımdır. 

Bu çalışmalar yaşamın her dalında olmalıdır. 

– Okul eğitiminde; ders planlarının değişmesi, öğretmenlerin bu prensibe göre 
yetişmesi. 

– Bütün kurum ve kuruluşların bu fikre açık olmaları ve gereken alt yapıları 
kurmaları. 

– Göçmenlerle birlikte çalışan kişilerin kültürler arası beğenisi-yeteneği 
olması. 

Bütün bu fikirler için geliştirilmiş kavramlar vardır ve hâlâ hızlı değişen bu 
çağda geliştirilmelidir. 

AB ülkelerinde 4 milyon yüz bin Türk yaşamaktadır. Başta Almanya olmak 
üzere, AB ülkelerine iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere, giden işçilerimizden 
bazıları zamanla işveren durumuna geçmişlerdir. AB ülkelerine katkıları büyüktür. 
2006 yılında AB’de yaşayan Türklerin 80,7 milyar ERO AB ekonomisine katkı 
sağlamıştır. Türklerin bu katkısı 8 AB ülkesinin sağladığı katkıdan fazladır.10 

Buna göre, çok kültürlü toplumlar yaptıkları hizmetlerin yanında ekonomiye 
de büyük katkıları olduğu görülmektedir. 

Dünya Bankası, Avrupa’nın iş gücü sorununun ilacının Türkiye olduğunu 
bildiren yazısında şöyle diyor: “Avrupa Birliği’nin 2050 yılına kadar 79 milyon 
göçmene ihtiyacı var. Bu sorunun çözümü Türkiye’dir. Türkiye’nin çalışma 
yaşındaki nüfusunun 2050 yılına kadar 16 milyonluk bir artış ile AB’nin iş 
gücü açığının 12 milyonu karşılayabileceği tahmini yapılıyor. AB’de nüfusun 
yaşlanmasından dolayı göçmen sayısının önemli ölçüde artmasının gerektiği 
ortaya çıkmaktadır. Le Figaro gazetesi haberinde ise Türkiye’yi iş gücü deposu 
olarak nitelendiriliyor.”11 

Bilindiği üzere, Uluslararası VI. Türk Kültürü Kongresi, 2005 yılında 
Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Kongremize 46 farklı ülkeden 353 bilim adamı, 
kamu kurumları ve özel kuruluşlardan da 95 gözlemci katılmıştır. 
10 −LO−, Yalçın Doğan, Hürriyet gazetesi, 20 Ocak 2007 tarihli yazı. 
11 Hürriyet gazetesi, 20 Ocak 2007, s. 14. 
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Birleşmiş Milletler Temsilcisi Sayın Tapio Kanninen ile UNESCO temsilcisi 
Sayın Dr. Hans D’orville’n kongreye katılarak uygarlıklar arasında dialog 
çerçevesinde birer konuşma yapmaları çok yararlı olmuştur. Her iki konuşmacı da 
Türk kültürünün dünya kültürü içinde özgün ve çok zengin bir sentez olduğunu, üç 
kıtada birçok ülkenin kültürünü etkilediğini ve dünyanın ortak kültürel mirasına 
önemli katkılarda bulunduğunu söylemişlerdir. 

Tarihin ilk dönemlerinden beri yeryüzünde var olan ve zengin uygarlık yaratan 
Türkler dünyanın pek çok yerinde kültürünü yaydığı gibi komşu uluslarla da 
kültürel alışverişlerde bulunmuştur. Bu alışverişin sonucu Türk uygarlığı; zengin 
Türk kültürü ortaya çıkmıştır. Ulusumuzun kabul ettiği dinler de uygarlığımızın 
manevi yönünü oluşturmuştur. Türk kültürünün başka ulusların kültürlerinden 
ve Batı uygarlığından etkilendiği gibi Batı uygarlığına ve komşu ulusların hatta 
komşu olmayan ulusların kültürlerini etkilediğini ve insanlığın ortak kültürel 
mirasına önemli katkılarda bulunduğu hiçbir kuşkuya kapılmadan kongrenin bir 
sonucu olarak rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu bağlamda Cumhuriyet döneminde Türk 
kültürüne yabancı kültürlerin etkisi çok incelenmiştir. Türk kültürünün dünya 
kültürlerine etki ve katkılarını ise Cumhuriyet döneminde ilk kez bu kapsamda 
derinliğine ve genişliğine bu Kongre’de ele alınmıştır. 

Uluslararası VI. Türk Kültürü Kongresi Sonuç Bildirgesi’nde açıklandığı 
gibi Türkçe bugün dünyanın en yaygın 6. dili durumundadır. Her türlü edebî ürünü 
vermeye, bilimsel çalışmalar yapmaya elverişli çok zengin bir dildir. Bugün dünya 
uluslarının dillerinde yaklaşık 12.000 Türkçe kelime bulunmaktadır. Yapılan 
araştırmalara göre Sırpça ve Hırvatçaya 8.742, Arnavutçaya 4.078, Ermeniceye 
4.262, Arapçaya 1981, Farsçaya 2.545, Bulgarcaya 3500, Rusçaya 1.700 Türkçe 
kökenli kelime geçtiği tespit edilmiştir. Bu dillerin yanı sıra daha pek çok dilde 
bulunan Türkçe kökenli kelime Türk dil Kurumunun hazırladığı kapsamlı bir 
sözlükle yakında bilim dünyasına sunulacaktır. 

Türklerin Avrupa’da gösterdiği varlık ve geniş bir coğrafyaya yayılması, gerek 
savaş gerek ticaret ve gerekse kültürel ilişkiler nedeniyle Avrupalıların Türk dili 
ve kültürüne olan ilgilerini arttırmış, bunun sonucu XV. yüzyıldan bu yana birçok 
Türkçe gramer ve Türkçe sözlük yazılmıştır. XIX. ve XX. yüzyılda Osmanlı 
İmparatorluğu topraklarında 35 civarında devlet kurulmuştur. Bu devletlerle 
tarihî ve kültürel münasebetlerimiz daha fazladır. Türk tarihçileri, dünya tarihini 
aydınlatıcı çok önemli eserler vermiştir ve vermeye de devam etmektedir. Ahmet 
Yesevi, Ali Şir Nevai, Fuzuli, Nesimi, Nizami, Mevlana, Hacı Bektaşî Veli, Yunus 
Emre, Hatayî gibi birçok düşünür ve şairimiz dünya edebiyatını etkilemiştir. 

XX. yüzyılda estetiğin büyük isimlerinden Bernard Berenson, şöyle yazıyor: 
“Şu Selçuklu mimarisi, bir mucize: O kadar zarif ki, öyle bir tasarım gücü var ki, 
öyle narin ve incelikli ki, Fransız Gotiği’nden bu yana bildiğim her şeyden üstün... 
İnsan ister istemez soruyor: 
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– Bu üstün yetenekli halk nereden geldi, sanat dehaları nerde gelişip kıvama 
erdi?12 

Osmanlı Devleti’ne gelince, yine XX. yüzyılın en büyük mimarlarından 
Amerikalı Frank Loyd Wright’ın bir sözüdür: 

– Tarihte yalnız iki büyük mimar olmuştur. Birincisi Osmanlı Sinan’dır. 
İkincisi benim.13 

C. Emperyalizmin Yok Ettiği Tarihî Dostluk –Türk Emeni İlişkileri–

Ermenistan ve yurt dışındaki derneklerin tehciri bir soykırım olarak 
değerlendirmesi ve bunu politik bir baskı aracı olarak Türkiye’ye karşı kullanması, 
Türkiye’yi tarihî gerçekleri söylemeye zorunlu kılmıştır. 

Osmanlı topraklarında; sosyal, ekonomik, dinî, siyasi, idarî ve kültürel 
hürriyetlerine sahip olan ve ülkenin hiçbir ilinde yeterli nüfus çoğunluğuna 
ulaşamayan Ermenileri bir ayaklanmaya sevk edecek, yönetimden gelen herhangi 
bir baskı bulunmamaktadır. Bu olduğu hâlde İngiltere, Rusya ve Fransa’nın 
çıkarları yönünde bu toplumu kullanmak isteyip kışkırtması ve bu gelişmeleri 
hızlandırıp yaymak için Ermeni çete ve derneklerinin Türk ve Ermenilere yönelik 
şiddet hareketleri, iki toplumu birbirine düşürmekte gecikmedi. 

Osmanlı devleti daha kuruluşundan itibaren bütün tebasını adil ve hoşgorü 
içinde yönetmiştir. Bütün gayrimüslimler de bu geniş hürriyet ortamından 
yararlanmıştır. Osmanlı ülkesindeki dört ana inanç sistemi yüzyıllarca barış içinde 
birlikte yaşamıştır. 

Yazarımız Sadi Koçaş ilk baskısı 1967 yılında yayımlanan Tarih Boyunca 
Ermeniler ve Selçuklulardan Beri Türk Ermeni İlişkileri kitabında, Osmanlı 
döneminde üst kademede görev üstlenmiş olup Ermeniler hakkında ayrıntılı 
bilgiler vermektedir: 1876’da ilan edilen I. Meşrutiyet’ten itibaren, toplam olarak 
22 Ermeni bakan ve müsteşar, hükûmette görev almıştır. 1876 ve 1908 Osmanlı 
Meclisi’nde 35 Ermeni MilIetvekili seçilmiştir. Ayrıca, 30’a yakın sivil paşa, 7 
büyükelçi ve pek çok Ermeni konsolos Osmanlı devleti’ne hizmet etmiştir. 

Osmanlı üIkesinde 6. yüzyıla yakın Müslümanlarla kardeş gibi yaşayan, 
Osmanlı uyruklu gayrimüslümler arasında en sadık millet sıfatıyla baş tacı edilen 
Ermeni toplumun, emperyalizmin entrikaları ile tarihî dostluğumuzu kin ve 
nefrete dönüştürmüşlerdir. 

Birinci dünya Savaşı’nda Rus orduları Kafkasya’dan taaruza geçerek Savaş’ı 
başlattı. Bunun üzerine Ermeniler de harekete geçti. 
12 Talat Sait Halman, Çağlar Boyu Türk Sanatları, s. 9. (İlk Kültür Bakanımız.)
13 Talat Sait Halman, Çağlar Boyu Türk Sanatları, s. 26. 
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Osmanlı ordusunda askerlik hizmetine çağrılan Ermeniler çoğu silah ve 
teçhizatlarıyla firar ederek Rus ordusuna katıldı. Rus ordusunun bünyesinde 
Ermeni birlikleri teşkil edilmiştir. Mehmetçik cephedeki Rus ve Ermeni 
birlikleriyle savaştığı sırada, cephe gerisindeki Ermeni çeteleri de ordumuza 
amansızca saldırarak sırtından vuruyordu. 

Ermeni çeteleri sivil halka da acımıyordu. Çünkü, Ermenilere devlet kurmaları 
için vaat edilen Anadolumuzda, hiçbir yörede Ermeni nüfusu çoğunlukta değildi. 
En yoğun oldukları illerimizde bile, Müslüman nüfusa oranları yüzde kırkı 
geçmiyodu. Müslümanların çoğunu Anadolu’dan kaçırmak, kaçamayanları 
hunharca öldürmek suretiyle akla hayale gelmeyecek katliamlar yapmışlardır. 

doğu Anadolu’da; Türk, Kürt, kadın, çocuk ve ihtiyar ayrımı yapmaksızın 
517.955 vatandaşımızı öldürmüşlerdir. Ermeni zulmünden kaçıp kurtulmak için 
iki milyona yakın insanımız Batı’ya göç etmek zorunda kalmıştır. Kötü hava 
şartları, ulaşım yetersizliği, hastalık ve açlık yüzünden yüz binlerce Müslüman 
yaşamını yitirmiştir. 

Osmanlı devleti Birinci dünya Savaşı’nın başlangıcından itibaren Ermeni 
örgütlerini takibe alarak devlete ihanet etmemeleri için sürekli uyanıyordu. Bu 
uyarılarla Ermeni terörünü durdurulamayınca, 24 Nisan 1915 günü 240 kadar 
komite elebaşısı tutuklandı. 24 Nisanda bir kıyam yaşanmadı. Bu tutuklanmalar 
da sonuç vermeyince 27 Mayıs 1915’te çıkarılan Tehcir yasası ile Osmanlı 
Ordusu’nun güvenliği ve Müslüman halkın yaşamını tehdit eden bölgelerdeki 
Ermeniler, o zamanki sınırlarımız içinde bulunan  Suriye ve Lübnan’a göç ettirildi. 

İstanbul 13 Kasım 1918’de; İngiltere, Fransa ve İtalya tarafında işgal edildi. 
Osmanlının bütün arşivleri işgalcilerin denetimi altında olduğu hâlde soykırımla 
suçlanacak bir kanıt saptanamadı.14 

Kasıtlı olarak ısrarla asılsız suç yükleyen, ulusal sicilimize Errneni soykırımı 
iftirasını yaymaya kalkanlara birkaç belgeyle yetineceğim. 

Ermenistan’ın ilk Başbakanı Hovannez Katchaznouni’nin 1923 yılının Taşnak 
Partisi Konferansı’na sunduğu rapor: “Tehcir Kararı amacına uygundur. Türkiye 
savunma iç güdüsüyle hareket etti. Ermeniler de Müslüman nüfusu katletmiştir. 
Taşnak yönetimi dışında suçlu aranmamalıdır.”15 

Çankaya’da şimdi müze olan İsmet Paşa’nın Pembe Köşkü’nde orijinal 
fotoğrafını ekte sunduğum bir plaket vardır. Bu plaket Türkiye Ermenileri 
tarafından 24 Temmuz 1923 tarihinde İsmet İnönü’ye gönderilen Şükran 
Plaketi’dir. Tarihî belge niteliğindeki Şükran Plaketi’nde şunlar yazılıdır:
14 Prof. Dr. Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. 
15 Kaynak yayınları ve Hürriyet gazetesi, 14 Mart 2006, Oktay Ekşi. 
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“Mevla seni eylesin muammer/Allah seni yaşatsın/
Ey Şah-ı mucahid-i muzaffer/Ey şanlı zafer kazanmış savaşçı/
Hamaset ve dehanın timsalı mücessemî/Kahramanlık ve zekânın cism-i semboli/
Vatan-ı mukaddesimizin munci-i muazzamı/Kutsal vatanımızın büyük kurtarıcısı/
İsmet Paşa Hazretlerine, Türkiye Ermenilerinin takaddume-i şükraniyesidir.” 

(24 Temmuz 1339 (1923), (Belge 1-2, bkz.: s. 3140-3141)

Ne olursa olsun hem soykırım iddiasında bulunacaklar hem de şükranlarını bir 
plaketle sunacaklar… Böyle bir çelişkiyi kabul etmek mümkün mü? Görüldüğü 
üzere içtenlik dolu bu tarihî belgeyi aklıselim sahibi tüm dünya insanlarının 
takdirlerine sunuyorum. 

Bir Rus Komutanının Not Defterinden 

1917 yılı sonları ile 1918 yılının ilk aylarında, Erzurum 2. Ermeni-Rus kale 
topçu Alay Komutanlığı yapan Rus Yarbay Tverdohlebov’un el yazısıyla tuttuğu 
günlüğü, Genelkurmay Başkanlığı tarafından “Gördüklerim Yaşadıklarım” başlığı 
ile kitap hâline getirildi. Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Rusça hazırlanan kitapta 
Ermenilerin akıl almaz katliamları gözönüne seriliyor.

Kitapta: Ermeniler hep mazlumu oynarlar. Anılarda: “Avrupa ve Rus 
kamuoyunca da bilinen, şu an devam eden savaşa kadar ki, Türk-Errneni 
düşmanlığı meselesi muhtemelen şimdiki göründüğü yerden çok farklı bir 
yerdedir. Ermenilerin Türklere karşı nefreti eskiden beri bilinmektedir. Ermeniler 
daima kendilerinin mazlum ve ezilen bir millet olduklarını iddia etmişlerdir. Her 
zaman kendilerini hiç suçları yokken sürgün edilmiş, dinleri ve kültürlerinden 
dolayı ağır işkencelere maruz kalmış bir millet olarak sunmayı başarmışlardır.” 
deniliyor. 

Ermenilerle aynı ortamda yaşamış ve ilişki kurmuş olan Rusların onların 
medeniyet seviyeleri ve yetenekleri hakkında tamamen farklı düşüncelere 
sahip olduklarının belirtildiği kitapta, Rus Yarbay, yapılan zulüm altında Rus 
askerlerinin Ermenileri aşağıladığını da anlatıyor. Özetle, kitaptan bazı bö1ümler 
şöyle: “Katliamı bir doktor örgütledi. İhtilalden sonra tüm engeller kalkınca 
Ermeniler, Erzurum ve çevresine geniş dalgalar hâlinde saldırmışlardır… Erzincan 
katliamına dair haberler geldi. Bu vahşetin ayrıntılarını Ordu Komutanı General 
Odişelidze’den öğrendim. Olay şöyle gergekleşir. Katliam bir doktor ve müteahhit 
tarafından organize edilmiş. Yani her hâlükârda ayak takımı birileri tarafından 
yöneltilmemiş. 80 kişi çukurda 10 Türk daha kesin: 800’den fazla silahsız sivil 
öldürülmüş. Öldürenlerin kendilerini korumak için karşı koyarlarken yalnızca 
bir Ermeni ölmüş, insanları koyun gibi kesmişler. Tutsak edip ölüme mahkûm 
ettikleri insanlara kendi elleriyle büyük çukurlar açtırmışlar. Bu çukurların başına 
insanları gruplar hâlinde götürmüşler ve hayvan boğazlar gibi kestikten sonra 
çukurlara doldurmuşlardır. Çukur başındaki bir Ermeni arsız arsız çukurdaki 
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cesetleri sayarak: “Burası 80 kişi mi oldu? Bir 10 kişi daha alır: Bir 10 daha kes.” 
deyince on kişi daha keserek çukura atmışlar ve üstünü toprakla kapatmışlar… 

Kadının kalbini başına çivilediler: Ermeniler canlı bir Türk kadınını duvarın 
önünde çarmıha germişler. Göğsünü yarıp, kalbini çıkarıp başı üstüne çivilemişler... 

Kim okursa okusun yürek parçalayan, Rus Komutanı’nın anıları bir kitap 
hâlinde uzayıp gidiyor. Oysa sizlere ayrı bir pencereden insan olan bir Ermeni 
Komutanını, bir kahramanın kaleminden tanıtacağım. 

Kore Harbi’nde Komutan’ımız General Tahsin Yazıcı’nın “Kore Birinci Türk 
Tugayı’nda Hatıralarım kitabından küçük bir bölüm sunacağım: Sayfa, 324-325. 

Ramazan Bayramı’na 4 gün kalmış. Tugay’ımıza yüksek rütbeli bir grup 
Amerikalı subay geldi. 

Başlarında çok sarih Türkçe konuşan Amerikan ordusu iaşe subaylarından 
George Mardıkyan vardı. diğer Amerikalılar da Başkomutanlık ve 8’nci ordu iaşe 
teşkilatı şefleri idi. 

George Mardıkyan aslen Üsküdarlı olduğunu bildirmekle hemşehriliğini 
ilan etti. Askerlerle samimi bir hisle kucaklaştı. Üsküdarlı askerlerden İstanbul 
hakkında bilgi aldı, iaşe durumundan şikâyetçi olup olmadığını sordu. “Memnunuz, 
bir şikâyetimiz yoktur.” yanıtı kendisini tatmin etmiyor, ısrarla soruyordu. En 
sonunda Mehmetlerden biri: “Efendim, ısrarınız boşa gitmesin, diye bir ricada 
bulunayım.” dedi. 

Mardıkyan memnuniyetini belirten bir gülüşle: “Söyle evladım söyle, hiç 
çekinmeden söyle.” diye Mehmet’i teşvik etti. Mehmet: “Efendim 4 gün sonra 
bayramımız olacaktır. Verilen sığır eti çok güzeldir, memnunuz. Fakat bayramda 
biz koyun eti yeriz, mümkünse bayram için bize koyun eti verin.” dedi. 

Bu çok zor bir istekti. O, Amerikan subaylarına dönerek, Tugay’a koyun etinin 
mutlaka temin edilmesi emrini verdi. 

Arife günü adam başına yarım kilo hesabıyla birçok kuzu gövd.esi geldi. 
Yapılan incelemeden anlaşıldıki, kuzular Avustralya’dan uçakla gönderilmişti. 

Bayram günü 25-26 Ocak 1951 Kumyangjang-ni zaferimiz nedeniyle Tugay’a 
verilecek olan PRESINdENTIAL UNIT CITATION –Mümtaz Birlik Nişanı– 
için Tugay’ımıza Ordu Komutanı General Vanfilit, Kolordu ve Tümen komutanı 
geldiler. ihtiyatta iki bayramı birlikte kutladık. Tugayımızın Komutanı General 
Tahsin Yazıcı’nın onu mutlu eden anılarıydı bunlar. 

Emperyalizm’in ve az sayıda da olsa bazı Ermeni çıkarcıların yok ettiği 
dostluğumuza tekrar kavuşmak için çeşitli ülkelerde bulunan Ermenilere gizli 
veya açık bir anket yapılmış olsa, Ermeni asıllı Amerikalı Komutan George 
Mardıkyan’ın duyduğu samimi dostluğu göstereceklerine ve Atatürk’ün 
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deyimiyle: “Yurtta Sulh, Cihanda sulh” ilkesinden yola çıkarak dostluk, kardeşlik 
ve barış isteyeceklerine yürekten inanıyorum. 

SONUÇ 

Türklerin gelmesinden önce Anadolu’nun eski sakinleri Romalılar, Persler, 
Araplar, Bizanslılar tarafından oradan oraya sürülmüş, savaşlarda ön saflalara 
itilmiş ve üçüncü sınıf bir vatandaş muamelesi görmüş olan Ermeniler, XI. yüzyıl 
başlarından itibaren Türklerle karşılaşmışlar ve hiçbir milletten görmedikleri 
yakınlık, hürriyet ve rahatlığa kavuşmuşlardır. Türkler, Anadolu’yu onlardan 
değil, onlara hâkim olanlardan teslim almışlardır. Bu sebeple Türklerin “Ermeni 
anayurdunu gaspetdiği” iddiası tarihî olaylara ters düşmektedir. 

Osmanlı devleti üzerinde emelleri olan Batılı devletlerin maddi, manevi, 
siyasi menfaatlerini tatmin edebilmek amacıyla “Ermeni meselesi” adıyla ortaya 
attıkları formül, mesele olmaktan çok bir müdahele kapısı hâlini aldığı için, 
Türklere bile tanınmayan pek çok hak ve imtiyaz Hükûmet tarafından Ermenilere 
tanınmış olmasına rağmen, Batılılar ve Ermeniler teskin edilememiştir. Savaş 
sırası ve sonrası ile ilgili olarak söylenen “Ermeni soykırımı” iddiası ise 
günümüze kadar her iki tarafça da Türkiye’nin kanayan bir yarasıymış gibi 
gösterilmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla bir milyondan fazla Türk öldürülmüş; on 
binlerce kitap, dergi, gazete, broşür, bastırılmış, Ermeniler lehindeki neşriyat her 
tarafa dağıtılırken, Türklerle ilgili olanlar Türkiye ve dünya kütüphanelerinden 
toplatılmış; belirli periotlarla terör hareketleri hortlatılmış; olay siyasi, kültürel, 
sosyal platformlara sürüklenmiş ama, her devirde Türk düşmanlığı değişmez bir 
formül hâlinde anne kucağından üniversitelere, ticari kesimden kiliselere kadar 
tevarüs etmiştir. 

Yapılan ihanetler karşısında alınan insani tedbirler ve tehcir ve Atatürk’ten 
bugünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin idarecilerine ve milletine yönetilen suçlamalar, 
bir kin, bir düşmanlık hâlinde sürdürülmektedir. dün olduğu gibi bugün de 
istenen şeyler, Türkiye Cumhuriyeti’nin olmayan bir soykırımı tanıması, toprak 
ve tazminat taleplerini kabul etmesidır. Aslı astarı olmayan ve dün olduğu gibi 
bugün de hem Ermeniler hem de destekleyicileri tarafından ilmî ve hukuki açıdan 
ispatlanmayan bu iddianın aklıselim bazı Ermeniler tarafından bile tutarsızlığı itiraf 
edilmiş ve on yıldan fazla doğu Anadolu’da yapılan, “Toplu Mezar Kazıları”yla 
da, Türk şehitlerinin ruhların taciz edilmek pahasına da olsa, ilmî açıdan tamamen 
çürütülmüştür. 

Askerî ve siyasi literatürdeki tam bir ihanet içinde, düşmanla birlikde hareket 
ederek bir milyondan fazla Türk’ün kanına giren Ermenilerin yaptıkları, 1923’lerde 
“unutulmaya terk edilmişken”, şimdi küllenmeye yüz tutmuş hesapları yeniden 
canlandırmak her hâlde Türklerden çok Ermenileri mutazarrır edecektir. Eğer ilmî 
açıdan gerçeklere ulaşmak isteniyorsa, yapılacak en makul şey, ilmin gerektirdiği 



2698

şekilde hareket etmektir. Bu konuda tutulacak başka bir yol, yolcularını yanlış ve 
geçmişteki gibi tamiri mümkün olmayan hatalara sevk edecektir.16

Komşumuz Ermenilere Gascoigne’in bir sözüyle cevap verirken konuşmamı 
dostça bitiriyorum: “Kabul edilen bir yanlışlık, kazanılmış bir zaferdir.” 

16 Prof. Dr. Azmi Süslü-Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu-Prof. Dr. Refet Yınanc-Prof Dr. Yusuf Halaçoglu 
Türk Tarihinde Ermeniler, Kars Kafkas Universitesi Rektörlüğü, Yaynı No: 2. 


