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ÖNSÖZ 

Yeryüzünde kitle haberleşme vasıtaları ile ulaşım tekniğindeki 

gelişmelere paralel olarak baş döndürücü bir değişim görülmektedir. 
Türk dünyası da bu değişimin dışında elbette kalamaz. Bu çerçeve 
dahilinde 1990 yılında, dağılan Sovyet Rusya, her yönden baskı 

altında tuttuğu çeşitli milletierin aniden boşluğa itilmelerine sebep 

olmuştu. Bağımsız Türk Cumhuriyetleri de bu tahribattan en büyük 

payı alanlar arasındadır. 

Bağımsızlık kazanmalarıyla beraber, bünyelerindeki birçok 

problemin aniden ortaya çıkması, bu ülkelere bilhassa soy ve kültür 

birliğinden dolayı Türkiye'nin çeşitli konulardaki yardımını şart 

kılmıştır. Bunların başında eğitim yardırnlaşması yer almaktadır. 

İşte bu çalışmanın amacı bu konulara az da olsa dikkati 

çekmektir. Yoksa eğitim ve kültür tarihini yazmak değildir. Çünkü 

gerek kültür tarihi ve gerekse eğitim konularında iddialı olmak için 

çok detaylı çalışmalar yapmak lazımdır. 

Çalışmamızın Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri arasındaki 

yardımiaşmayı hedef almasının sebeblerinden biri de, yukarıda 

belirtilen problemierin doğrudan veya dalaylı olarak Türkiye'yi de 

etkilemesindendir. Türkiye'nin uzun bir devlet tecrübe si ile, 70 

yıllık cumhuriyet dönemi birikimi Türk cumhuriyetlerine yardımı 

zorunlu hale getiren başka bir etkendir. Özellikle siyasal ve 
ekonomik gelişmelerle kültür meselesi toplumlar arasındaki 

yardımlaşmanın dayanak noktasını oluşturacağından, yardımlaşma 

burada daha da önem taşımaktadır. Ayrıca Türkiye ile dil, din ve 

gelenek bağı bulunan Türk Cumhuriyetleri dünya milletleri ailesi 

içinde layık oldukları yeri alabilmeleri için Türkiye ile her konuda 

yardımıaşmaya girmek mecburiyetindedirler. Yer yer sosyolojik 

tahliliere başvurulması, konunun ilgisi ve karmaşıklığından 

dolayıdır. 
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Bugün milletler platformunda karşılaşılan toplum, devlet ve 

medeniyet problemlerinin köklerinin sanıldığından daha derinlere 

gittiğini görmek bizi bu konudaki çalışmaya yöneiten ayrı bir 
faktördür. Yardımlaşmada tarihi gerçekiere ve örneklere başvurma, 
bize bugüne ve yarına daha geniş görüş açısından bakmak şansını 
vermektedir. Milletierin kendilerini tarih süzgecinden geçirerek, 
değerlendirmeleri geleceklerine ışık tutacağından, Türkiye ve Türk 

Cumhuriyetleri arasında yardımıaşmayı bu çerçeve içersinde görmek 

en akılcı yol olmalıdır. 

Bu çalışmanın bize sağladığı mutluluk, araştırıcıların 

dikkatlerini bir nebze olsun konunun önemine çekebilmeye bağlıdır. 
Ancak özellikle Türk-İsHim kültürünün 13. yüzyıldaki parlak 

dönemine yeniden dönebilmesinin Türk dünyasının güçlenmesine 
bağlı olduğu kanaatindeyiz. Bunun sağlanabilmesi ferdi çabaların 

yanısıra, müesseselerin teşkilatlanması ile gerçekleşebilir. 

Türkiye olarak, dünyada meydana gelen değişmelere karşı 

ilgisiz kalamayız. Bundan bir süre önce tabulaşmış gibi dünya 
kamuoyuna sunulan ve yanlışlığını tartışamadığımız konular, artık 

bütün dünyanın gündemini işgal etmektedir. Bugün dost düşman, 
birçok ülkelerin siyası menfaat alanı görülen Orta Asya'da birçok iç 
ve dış mesele evrensel anlayışla asla çözülemez. Bunun çözümü, milli 

kültür ve varolma şuurunu kavramış kadrolarla sağlanır. Bu 

kadrolar milli birliğin ve geleceğin de garantisidir. Çalışmamızın 

yukarıdaki esasları hedef edinmesindeki asıl gaye de bu meselelerdir. 

Bu sebeple çeşitli milli! konuları çok yönlü olarak ele almak zorunda 

kaldık. 

Çalışmamızın her satbasında büyük fedakarlık duygusu 

içersinde bana el uzatarak, yol gösteren değerli hocam Prof. Dr. 
Arniran Kurtkan Bilgiseven'e teşekkürü büyük bir borç bilirim. 

Cevdet AŞKIN 



GİRİŞ 

Bağımsız Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye Cumhuriyeti 

arasındaki geleceğe dönük her türlü ilişkiyi ve özellikle eğitim 

alanındaki işbirliğini açıklığa kavuşturmak amacıyla hazırlanan bu 

çalışma birbiriyle bağlantılı dokuz bölümden ibarettir. 

Toplumları birbirine yaklaştıran ve kaynaştıran sosyal faktörler 
çok karmaşık olduğundan hepsinin teker teker açıklanması bu 

çalışmanın sınırlarını aşacaktır. B izim burada yaptığımız şey, Türk 

Dünyası'nın gelecekte büyük bir güç olmasına dönük işbirliği 

faktörlerine dikkati çekmektir. Burada eğitimi bilhassa geniş bir 

şekilde ele almamızın sebebi, diğer bütün faktörleri belirleyici 

olmasındandır. Çünkü bilindiği üzere, insanın ruhu ile bedeni 
arasındaki bağ, eğitim sayesinde sağlanarak ferdi potansiyeller milli 

menfaate kanalize edilmektedir. Bundan dolayı gerek örgün eğitim 
ve gerekse yaygın eğitim yoluyla toplumlar varlıklarının bekası ve 

geleceğinin sigortası olan insanı yetiştirmektedirler. Eğitimin belli 

kademelerde ihmal edilmesi veya başka güçler tarafından 

emperyalist amaçlarla millllikten uzaklaştırılması milletierin 

geleceğini bir kaos altına sokar. Endülüs Emevi Devleti ile Selçuklu 
ve Osmanlı'nın bütün çabalara rağmen ayakta duramamasının sebebi, 

eğitimi ihmal etmeleridir. Batı ülkeleri, bunu çok iyi kavradıkları 

için bütün sosyal faktörleri eğitim potasında yağurarak bugünkü 

seviyeye ulaşmışlardır. 

Türk Dünyasının ise; asırlar boyu belli bir eğitim politikası 

olmadığını çok acı bir gerçek olarak idrak etmekteyiz. 19. asırdan 

önce olduğu gibi, gençliğin topluma kazandırılınasını zenginlerden 

ve vakıflardan beklemek bugünün dünya gerçekleri içersinde, çağın 

gerisinde kalmaktır. Türk Dünyası'nın bu konuda yapması gereken 

çok şey vardır. Bunlardan biri ve en önemlisi eğitimi devlet 

politikası haline getirerek, gençliğin geleceğini garanti altına 
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almaktır. İktisadi ve kültürel kalkınma da buna bağlı olarak 

gerçekleşir. 

Bugün, dev le tl erin güçlü olması eğitimin diğer faktörlere yön 

vererek toplumların güç yarışında öne geçmelerine bağlıdır. Bütün 

müesseseler eğitimin gösterdiği yöne göre şekillenir. Onun ıçın 

bizim çalışmamız eğitim ağırlıklı bir çehre arzetmektedir. 

Dünyanın hiçbir milleti ve toplumu bugünkü ekonomik ve 

sosyal şartlarda haberleşme ve ulaşım tekniğine karşı ilgisiz kalamaz. 

Varlıklarının devamı da, bu yarışta gereken gücü ve malzemeyi 

başkalanndan ithal etmek yerine kendi kaynağından almaya bağlıdır. 
Bu da, manevi değerler manzumesi olan dil, din, örf, adet, gelenek, 

görenek, milli tarih ve milli felsefeye sahip çıkınakla oluşur. Buna 

bağlı olarak, bilhassa konumuz gereği Türk Dünyası'nın, dünya güç 

dengeleri içerisinde tarihten ders alarak, bugüne yön vermesi 
gerekmektedir. Bunun sağlanması da yaşanan tarihi, doğru yazarak 

okutmak; böylece yenilgilerden ders, zaferlerden ise geleceğe dönük 

ilham almaktır. 

Çalışmamızın birinci bölümünde, eğitim çeşitli bakımlardan ele 

alınmakta, bu konuda bilhassa belirleyici olan politikalar 

açıklanmaya çalışılmaktadır. Onun için yer yer çeşitli sosyal 

faktörlere başvurulmaktadır. 

İkinci bölümde; Türk Milleti'nin etimolojisi verilerek, tarihteki 

ve diğer milletler ailesi içerisindeki yeri ve önemi çeşitli kaynaklada 

açıklanmaya çalışılmaktadır. 

Üçüncü bölümde; Sovyet Rusya'nın dağılmasından sonra 

bağımsızlıklarına kavuşan Türk Cumhuriyetlerinin eldeki kaynaklara 

göre eğitim tarzı göz önüne serilmekte, bu konuda, dünyada layık 

oldukları yeri almaları için ihtiyaçları ve çözüm yolları, dünya 

politikası içerisinde, yerleri ve önemleri ortaya konulmaktadır. 

Bunun için varlığın temel fonksiyonu olan iktisadi tabiriere 

açıklayıcı yönden sık sık yer verilmektedir. Çünkü bilinmektedir ki, 

iktisadi kalkınmasını belirleyememiş ve bu konuda politika 

geliştirememiş ülkeler, güçlü ülkelere peyk olurlar. Yoksa bizim 
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amacımız bir iktisat tarihi yazmak yahut iktisadi analiz yapmak 

değildir. 

Dördüncü bölümde; 1923 'den bu yana, bağımsız cumhuriyet 

olan Türkiye'nin her konuda birikmiş tecrübelerini bu ülkelerle 

paylaşma metotları ve yardım tarzı ele alınmaktadır. Böylece, kısa 

zamanda bağımsız Türk ülkeleri ile, Türkiye arasında her türlü 

koordinasyon ve iletişim sağlanmış olacak, Türkiye de kalkınması 

için gerekli olan pazar ve ekonomik kaynakları soydaşları olan bu 

cumhuriyetlerle karşılıklı yardımlaşmak suretiyle çok yönlü olarak 

elde etmiş olacaktır. Bu işbirliğinin devamlılığı için siyasi kadrolarm 

zihniyet olarak bu ülkelere yaklaşınaları parti politikalarını bir yana 

atarak asgari müştereklerde birleşmeyi hedef almayı kendilerine 

vazgeçilmez ülkü edinmeleri gereklidir. Bu faaliyet Türkiye'nin ve 

Türk Cumhuriyetlerinin topraklarında gözü olan emperyalist güçlere 

"Dur" diyebilecek en büyük çaredir. Onun için her Türk, "Herkes 

kapısının önünü süpürse, şehir temiz olur" sözüne uyarak kendisine 

düşeni yapmak zorundadır. Bunun gerçekleşmesi kadın-erkek 

ayırımı yapmadan ve kadınları çok iyi eğitirek geleceğin nesillerini 

emin ellere teslim etmekte yatmaktadır. 

Beşinci bölümde; Türk Dünyası arasındaki yardırulaşmayı 

engelleyen güçlerin faaliyetlerine dikkat çekilmektedir. Bu bölümde 

birlik ve beraberlik ruhunun tesis edilmesinde manevi değerlerin 

rolüne yer verilmekte, bunun pekiştirilmesi için çözüm yolları 

aranmaktadır. Daha 1828'lerde istikHilini 400 yıl Osmanlı 

hakimiyetinden sonra kazanan Yunanistan Büyük Yunanistan 

(Megalo İdea) ülküsüyle dünya platformu'nda kendini kabul 

ettirmeye çalışırken, doğumuzdaki İran'ın gözünü Pers imparator

luğu hayalleri bürümüşken, güneyimizdeki Suriye ve Irak, Arap 

Milliyetçiliği maskesi altında Türkiye'nin bölünmesi için el birliği 

edip, anarşi ve terörü körüklerken, Türk Dünyası'nın kendine 

dönmesi ve varlığının devamını kendi yüce kaynağında araması bir 

milli görevdir. Türk'ün bu hasletini çok iyi bilen Rusya, çeşitli 

entrikalarla Türk Dünyası arasına nifak tohumlarını ekmekte, sıcak 

denizlere inme hayalini açıkça "Montreux bozulamaz" diyerek 

ağzından kaçırmaktadır. Türk Dev letlerinin, hükümranlık bölgesinde 

ekonomik çıkar peşinde olan ABD, uygulamalarında ve çifte 
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standardında hiç de Rusya'dan geri kalmamaktadır. Diğer batı 

ülkeleri ise, güçleri oranında bu bölgeden çıkar temin etmeye 

çalışmaktadı dar. B u faaliyetlerin ila cı televizyon ve radyo 

yayınlarında ortaklık ve yayınların kalitesinde ıslahat, programlarda 
millllikle, telefon ağını ülkeler arası genişletmeye bağlı olan iletişim 
işbirliğinden geçmektedir. Bunun sağlanmasının yolu, fizik! mesafe 
kavramını önemsemeksizin birlik idealini getiren ve uygulamasında 

alt-üst tezadına yer vermeyen Türk-İslam kültürünün özü olan tevhid 

esasında gizlidir. 

Altıncı bölümde; Türk Dünyası'nın geleceği için çok önemli 

olan tedbirler sergilenmektedir. 

Yedinci Bölümde; Netice mahiyetinde olmak üzere çalışmanın 

kısa bir özeti verilmektedir. 

Sekizinci bölümde; Türk Dünyası'nın yardımlaşma ve işbirliğini 

tesis etmek üzere hazırlanmış çeşitli konuları ihtiva eden yirmi yedi 

soruluk bir anketin neticeleri yer almaktadır. 

Dokuzuncu ve son bölümde, çalışmamızın özünü ortaya koyan 

kaynaklar alfabetik sıralamaya tabi tutulmaktadır. 



I. EGiTiM POLİTİKASI 

A. Politika (Etimolojisi) 

Genel olarak politika, bir hedefe varmak için karşısında 

bulunan kimselerin duygularını okşamak, zayıf noktalarından veya 

başkalarıyla uyuşmazlıklarından yararlanarak işini yürütme 

faaliyetidir ı. 

Devlet işlerini yürütme ve düzenlemenin san'at haline 

getirilmesi de politikadır. Arapça'da siyaset olarak bilinmektedir2. 

1. Siyaset anlamanda politika 

Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı, Devletin veya 

siyasi bir toplumun idaresi, toplulukların dini yönden idare edilmesi 
ve diplomatik faaliyetlerdir. Bütün topluluğun güvenlik ve esenliğini 

sağlayıcı nitelikteki yönetim usulleri, Hukuk! açıdan siyaset, suç 

işleyeniere karşı uygulanan önleyeci zorlayıcı veya örnek alınması 

gereken usuller, Ansiklopediye'ye göre, siyaset bilimi ilk olarak 

Yunanistan'da ortaya çıkmış, nitekim Platon, ideal Devlet planlarını, 

Aristo, çeşitli hükümet şekillerini, hakimiyet haklarını bu yollarla 

incelemiş ve bu konuda eserler yazmıştı3. 

2. ilim politikasa 

"Bir ilmin politikasından bahsettiğimiz zaman buradaki politika 

tabiri milletlerarası siyaseti ifade etmek için kullandığımız terimden 

tamamen farklı bir mana taşır. Herhangi bir ilmin politikası, o ilmin 

1 Türkçe Sözlük, TOK Yayınları, İst. 1992, s. 1194. 

2 Kaınus-i Türki, Siyaset Maddesi, Hisar Yay., İst. 1986, s. 172. 

3 Büyük Larousse, Meydan Yayınları, İst. 1988, C. 17, s. 399. 
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bulduğu soyut kaideleri ve her yerde geçerli sebeb-netice ilişkilerini, 

belirli bir realitedeki problemierin halli için kullanmak ve bu 

bilgileri realitenin özel m es' elelerine tatbik etmektir"4
. 

Mesela; fizikçi, fizik ilminin genel kanunlarını bulur. Daha 

sonra da kanunların ve genel bilgilerin ışığı altında tabiattaki fiziki 

kuvvetleri kontrol altına alarak cemiyet için faydalı hale getirrneğe 
çalışır. B ir fizikçinin herhangi bir memleketteki su enerjisi 

kaynaklarını tesbit etmesi baraj inşa etmeye uygun yerlerde enerji 
potansiyelini hesap etmesi ve inşaata geçilmesini teklif edebilmesi 

bize fizik ilminin politikası hakkında kısa bir bilgi verir5. 

B. Eğitim Politikasının Tarifi ve İlimlerle ilişkisi 

Eğitim politikası bir ülkede ilmi kanun ve kurallara göre eğitim 
sistemi ve kurumlarında alınan bütün tedbirlere denir. Eğitim 

kitlelere ve sosyal sınıflara mal edilişi ile, aydın sınıfın hakim grup 
haline geçişi, ülkenin iktisadi gelişmesi ile ilişki halindedir6. Aynı 

şekilde pozitif ilimierin kuralları içerisinde alınan tedbirler ilmi 

politikanın belirlenmesinin şartıdır. 

Her ülkede halkın iktisadi şartları ile tahsil durumu arasında 

mutlaka bir ilişki olduğu bilinmektedir. Nitekim eğitimin milli 

hasılanın büyümesinde büyük rol oynadığı kesindir. Gerçi eğitim 

hasılasını ölçmeye yarayan çalışmalarda kaynakların ne kadarının 

eğitime ayrılacağını yönetici kadronun politikası tayin eder. Çünkü 

kapital stokundaki ve işgücündeki artışla izah edilemeyen, eğitime 

ayrılması gereken iktisadi büyüme payının gerçekliği inkar edilemez. 

Zira, dünyanın her yerinde fert başına düşen milli gelir ile, cehalet 

arasında her ortamda geçerli olan bir ilişki vardır. Ülkelerde fert 

başına düşen milli gelir azaldıkça, okuma-yazma bilmeyenierin oranı 

genel nüfusa göre o/o 50'nin üstüne tırmanır. Fert başına düşen milli 

4 A. Kurtkan Bilgiseven, Sosyoloji, MEB. Yay. s. 154, İstanbul 1976. 

5 Kurtkan, y.u.g.e, s. 154. 

6 A. Kurtkan Bilgiseven, Eğitim Yolu lle Kalkınmanın Esasları, Divan Yay., 
İstanbul 1982, s. 49. 
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gelirden, eğitime ayrılan pay arttıkça okuma-yazma oranı hızla 

yükselerek, cahillerin genel nüfusa oranı % 20'lere kadar düşer. 

Az gelişmiş ülkelerde kapital teşekkülünü hızlandırmaya 

yetmeyecek kadar bir tasarruf durumu olduğu gerçektir. Bu ülkeler 
tasarruf ve yatırım imkanlarına kavuşabilseler dahi, gerekli olan 

ekonomik tedbirler, cehalet ortamının yaygınlığından dolayı 

beklenen neticeyi vermez 7• 

Geri kalmış ülkelerde okuma-yazma oranı ilmi esaslara göre 

düzenlenmeyip kalite yerine sayıya dönük olduğundan beklenen 

neticeyi hem kalite hem de ilmi yönden vermez. Buna karşılık 

okuma yazmayı ve eğitimi iktisadi ve kültürel kalkınmanın itici gücü 

kabul eden Avrupa'da ise, sayıdan çok kalite esas alındığından 

ekonomik kalkınma bu faktörlerin ışığında hızla gerçekleşmiştir. 

Okuma-yazma seviyesini veya ilkokul eğitiminin üstündeki 

basamakları ilmin ışığında atlamış, yani teknik ve fen sahasında iyi 

bir eğitim gönnüş insanlara olan ihtiyaç hayati önem arzetmektedir. 
Bu tedbirler ışığında modem teknoloji hızla gelişmekte, iş gücünün 

kalitesi artmakta ve elit tabaka, kalkınmadaki yerini almış 

bulunmaktadır. Bugün dünya nüfusunun hızla artışı beraberinde 

enerji, gıda, giyim kuşam vs. gibi hayati önemi olan mallara talebi 

artırmaktadır. B u ihtiyaçların insanların refahı ile beraber 

karşılanması ülkeler için sağlıklı bir eğitim politikası ile 

mümkündür. lşte burada kalifiye ve eğitilmiş elemanların önemi 

kendisini göstermektedir. 

Gelişmiş ülkelerde refah seviyesinin yüksekliği, dev !etin halka 

daha iyi eğitim imkanları tanımasıyla mümkündür. Refah seviyesinin 

yüksek olduğu ülkelerde sağlık tedbirlerinden dolayı ortalama yaş 

oranı yükselmekte ve ölüm nisbetleri genel nüfusa karşılık 

azalmaktadır. Ayrıca, doğurganlığın hızla azalmasından dolayı genç 

nüfus azalmakta, böylece çalışabilir nüfusun yükü hafit1emektedir. 

Aile gelirlerinin artışı da tüketime ve hizmetlere olan talebi 

artıracaktır. Buna bağlı olarak gelir seviyesi yükselen aile, eğitim 

7 A. Kurtkan Bilgiseven, y.a.g.e., s. 51. 
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masraftarına ayırdığı kazancından tasarruf etmiş olacaktır. Bu 

tasarruflar da aile gelirine eklenerek, daha düşük marjinal fayda 

potansiyelini ortaya koyacaktırs. 

Az gelişmiş ülkelerde ise, aile gelirleri düşük olduğundan, 

eğitim için harcanacak kazançlann marjinal faydası yüksek olacaktır. 
Bu durum marjinal gelirin eğitimden ziyade hayati ihtiyaçların 

karşılanması gerçeğini ortaya koyacaktır. Bu ülkelerdeki yüksek 
doğurganlık oranı, eğitim çağındaki nüfusun miktarını artırmakta, 
böyle ce ailelerin mali yükü artarken, dev !etin vergi gelirleri 
azalmakta bu da eğitimdeki ilmi düzenlemelere yeteri kadar eğilme 

imkanını çıkınaza sokmaktadır. Halbuki, bütün dünyada eğitimin 

gelişme üzerindeki rolü inkar edilemeyecek kadar önemlidir9. 

Sonuç olarak, iyi bir eğitim politikası, geri kalmış ülkelerde 

eğitime yapılacak yatırımların ilmi esaslara dayandınlması şartını 
ortaya koyarken, kalkınmaya da esas teşkil eden en büyük faktör 
olmaktadır. Dolayısıyle rasyonal bir eğitim anlayışıyla donatılmış 
yönetici kitleler kaynak israfını önleyecek şekilde yatırım planlaması 
yapacağından bu sayede geri kalmışlık çemberi hızla kınlacaktır. 

Nitekim, Avrupa'da eğitimdeki planlamanın rönesans la 

başlayıp, Fransız ihtilaliyle zirveleşip, 1948 insan hakları 

beyannamesi sonunda meyvelerini vermesiyle; kalkınmada temel rol 

başanya atfedilmiş, (merytocracy) ve bu da, ilme karşı ilgiyi teşvik 

etmiştir. Çünkü, yukarıda belirtilen değişim dönemleri insanlar 
arasında hürriyet, adalet, eşitlik fikirlerinin yayılmasıyla beraber her 

alanda rekabet zihniyetini de teşvik ederek, bugünkü kalkınmış 

Batı'yı ortaya çıkarmıştır. 

8 A. Kurtkan Bilgiseven, y.a.g.e., s. 52. 

9 A. Kurtkan Bilgiseven, y.a.g.e., s. 53. 

Gelişıne hakkında detaylı bilgi için bkz. Prof. Dr. Enis Öksüz, Sosyal Gelişme
Sanayileşen Türkiye İlişkileri, Doçentlik Tezi, İstanbul 1980 (yayınlanmamış). 
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Yukarıda belirttiğimiz üzere, eğitimde ilmi kanun ve kurallara 
göre alınan tedbirler eğitim politikasını meydana getiriyordu. 

Politika ise, milletlerarası siyaset ve her ilmin soyut kaidelere bağlı 
sebep ve netice durumunu problemierin çözümünde kullanmak 
olduğundan insanlar arası ilişkileri bu açıdan değerlendiren hem 

sosyoloji hem de siyaset bilimi ile ilişkisi vardır. 

İnsanın topluma kazandırılmasında en büyük pay çevreye 

düştüğünden, uygun şartlar içerisinde çok yönlü olarak insanın 
çevresini kullanması ve hakim olması sosyal ilişkinin asgari şartıdır. 

Çünkü, müsait şartların tek başına birleşimi normal bir zekayı deha 
haline getirmez, veraset veya irsiyet ise; bir çevre içerisinde insanda 
gerçekleşen potansiyel kabiliyettir. Yani hayatın bütün özellikleri 
nüve halindeki verasette gizlidir. Bu potansiyel kabiliyet ne kadar 
yüksek olursa, çevreyle ilgili talebin de o kadar büyük olması bir 

prensip olma hakkını kazanır. 

Gelişme çok yönlü değişme ve ilerlemeyi ifade ettiğinden, 

eğitim yolu ile sosyal gelişme eğitim sahasındaki olumlu değişmeleri 

ifade eden gelişme olarak açıklanabilirıo. 

a. Sosyoloji ve eğitim politikası 

Cemiyet fertlerden meydana geldiği halde, onun tıpkı bir çarkı 

ve dişlisi değiştiği zaman işlemeye devam eden bir makine ve ölen 

hücreleri yenileyen bir organizma gibi fertlerin varlığından ayn bir 
varlığa sahip olduğu bir gerçektir. Herhangi bir cemiyette nesiller 

değiştiği ve nüfusun terkibi (durumu) iç ve dış göçlerle başkalaştığı 

halde, hiç kimse cemiyetin varlığını inkar edemez. Çünkü cemiyetin 
merkezi olan manalar, nonnlar ve değerler muhafaza edilirıı. 

10 Nihat Nirun. Sosyoloji, M.E.B. Yay., Ankara 1985, s. 154. 

ı ı Pitirim A. Sorokin, Society, Culture and Personality, Cooper Sguare 
Publishers, New York 1962, p. 153. 
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Emile Durkheim ferde karşı cemiyeti tercih edip, ferdin rolünü 

inkar ettiğinden bu açıdan sosyal realiteye ters düşmüştür. O'nun 

Türkiye'deki temsilcisi Ziya Gökalp ise, "Sen, Ben yokuz, Biz vanz" 

diyerek, bu gerçeğe işaret etmesine rağmen sonunda fert ve cemiyeti 
bir madalyonun iki yüzü gibi kabul ederek üstadından ayrılmış, 

böyle ce sosyal gerçeği ifade etmiştir. Nitekim islam'ın getirmiş 
olduğu tevhid esası da buna benzer nitelikte fert ve cemiyet 
menfaatini birbirine paralel tutmuş, böylece bir tarafta öncelikle 

ferdi yüceltirken, diğer tarafta verici rolde olan insanın, diğer 

insanlar için var olma esasına dönük cemiyet hayatına büyük önem 

atfederek Avrupa'nın 18. yüzyılda ulaşmış olduğu seviyeye daha 13. 

y. y.'da hürriyet, adalet ve eşitlik damgasını vurmuştu. 

Sosyoloji, insanlar arasındaki her türlü ilişkiyi kanun ve kural 

koyarak inceleyen pozitif bir bilim olduğundan ilme dayalı her türlü 
insan ilişkisini konu edinmektedir. Eğitim politikası da, insanların 

topluma karşı verimli olma esasına dayalı olduğundan; sosyoloji ile 

eğitim politikasının ilişkisi açıkça görülebilir. Böylece, ilmi kanun ve 

kurallara dayalı eğitim tedbirleri sosyal ve iktisadi gelişmeye de 

kaynaklık etmektedir. 

b. Siyaset ve eğitim politikası 

İnsanlık tarihinde fert ve cemiyetin önemının yorumu 

bakımından birbirine tamamen zıt iki görüş hakim olmuştur. B irinci 

grup, felsefi düşüncelerde sadece grubun önemini kabul eden yani 

ferdi hürriyetin cemiyetin refahı uğruna feda edildiği dönemdir. 

Nitekim Platon (Eflatfin) hayatının son yıllarında totaliter rejimin 

teklifini yaparak halkın devlet için mevcut olduğu ve devleti, isyan 
etmeden kabul etmek zorunda bulunduğu üç sınıfa dayalı cemiyet 

fikrini ifade eden ütopya geliştirmiştir. Bu cemiyet askerler ve 
yöneticiler, işçiler birde bilim adamlarıdır (filozoflar). Diğer tipi 

teşkil eden felsefe ise, aksi görüşe sahiptir. Buna göre cemiyet ve 

müesseseler fert için vardır. Bunların değerinin ferdi hayati 

zenginleştirme kapasiteleri ile ölçülmesi gerekmektedir12. 

12 Frederick Mayer, New Perspekctives for Education, Public Affairs Press, 
Washington 1962, p. 25-26. 
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Epikür'de ferdin ehemmiyetini belirtmiş bu açıdan insan aklını 

cehaletten kurtaran bütün kuvvetlerin harakete geçirilmesi fikrinin 

öncülerinden olmuştur. Sofistler ise, başkanları Protogoras'ın 

ağzından "insan hakikatİn ölçüsüdür" diyerek 13, bu konuda sosyal 

olaylar ile eğitim arasındaki ilişkinin önemine Antik Çağda 
değinmişlerdir. Bu iki zıt görüşten Platon'unkine totaliter, Epikür ve 

Sofistlerinkine ise demokratik siyasi rejim anlayışı hakim 

olmaktadır. 

Totaliter rejimlerde rejimin yeni bir inkılap hareketi olarak 

ortaya çıkması sebebiyle okul programlarında manevi konuların yeni 

siyasi haraketin gerektirdiği idrak çerçevesi içerisinde ele alınması 

çok önemlidir. Rejim reaksiyoner (tepki) safhayı atlattıktan ve 

mukabil ihtiHil korkusu bertaraf edildikten sonra teknik konular 
önem kazanır. Fakat manevi ilimiere baskıcı rejim tarafından 

vurulan damganın eski izleri devam eder. Eğitim sektöründe stok 

edilen değerin ise, bilgi olduğu herkesin malümudur. Bunun gerçek 
bir değer olabilmesi için, öğretim programlarının kaliteli ve 

gelişmeyi teşvik edecek özellikte olması şarttır. Öğrenciye öğretilen 
şeyler, hakikat damgasını taşıdığı zaman artık bu şart gerçekleşmiş 

demektirl4. 

Fakat eğitim programlarının, bilhassa manevi ilimlerde gerçeği 

aksettirip, aksettirmediğinin öğrenci tarafından bilinmesine imkan 

olmadığına göre, bunun tek garantisi baskıcı (totaliter) rejimlerde 

mevcut olmayan söz hürriyetidirıs. 

S iyaset devlet işlerini yürütme ve insanları yönetme sanatı 

olduğundan ilmi kurallara göre düzenlenen eğitim faaliyetleri için de 

vazgeçilmez özellik taşıma hüviyetine sahiptir. Bu durum kalifiye 

eleman yetiştirme ve beyin göçünü durdurma açısından büyük önem 
arzettiğinden, devletin gerek içerde ve gerekse dışarda otoritesini 

tesis etmesi, yukardaki esaslara uyulmasına bağlıdır. Herkesin, 

13 Bertrand Russel, Antikçağ Tarihi, Bilgi Yayınevi, İstanbul 1966, s. 44. 

14 John S. Brubacher, Modern Philosophies of Education, Mc Graw Hill Book 
Company Ine, Kogakusha Co. Ltd, Tokyo 1962, p. 74-75. 

15 A. Kurtkan Bilgiseven, Eğitim Sosyolojisi, Filiz Kit., İstanbul 1992, s. 49. 



12 

gerçek maksadını gizleyerek, maskeli bir politika izlediği bir sahada 

herşeyi açıklıkla ifade etmek hem milli bünye açısından ve hem de 

dünya politikasındaki lobilerin tesirinden dolayı beklenen neticeyi 

veremez. 

Daha zamanımızdan 1400 yıl önce peygamberimiz (S.A.V.) 

siyaset ve savaşın hile olduğunu belirterek, bu noktaya dikkati 
çekmiştir. Bu ilahi ikaza uymayan müslümanlar 12. yüzyılda 

başlayıp, halen devam etmekte olan haçlı zihniyetine karşı direnemez 

ve devlet politikasını Batı'ya dönmekte bulurlar. Halbuki haçlı 

seferleri dini iradenin siyasete ve devletlere yön verdiğinin en güzel 

ömeğidir. 

Nitekim İncil'de Hz. lsa'nın havarilerine bir politika gereğini 

ifade için ve geleceğe ümitle bakmayı sağlamak yönünden "Ya! Saint 
Petros, yüzünün bir tarafına tokat vurulunca diğer tarafını çevir16, 

çünkü insan kazanmak ancak bu yolla mümkündür" demiştir. 

Protestan ahlakının temelini oluşturan bu ikaz 19. yüzyıldaki sanayi 

ihtilaliyle beraber güçlenen, zenginleşen ve kalkınan Avrupa için 

şekil değiştirerek karşısındakinin yüzüne vurma ve vurdukça da 
diğer tarafını çevirmesini bekleme şeklini kazanmıştır. Bu da 
"Kuvvet haktır" prensibini temel politika edinen Batı'nın ikiyüzlü ve 

maddeci değer anlayışını ortaya koyan en büyük realitedir. 

c. Kültür Birliği Yardımı ve Eğitim Yolu İle Siyasi 
Gelişme ve Bütünlüğün Sağlanması 

K ültür birliği, milli kültürü oluşturan örf, adet, gelenek, 

görenek, milli felsefe ve müşterek ülkü gibi faktörlerin madde ve 
mana dengesini kuracak şekilde düzenlenmesi olduğundan, gerek 

siyasi ve gerekse iktisadi gelişmeye kaynaklık edecektir. Nitekim 

rasyonal ölçüler içersinde ve ülke kaynaklarını dikkate alacak şekilde 

planlanmış bir eğitim, yukarıda bahsedilen faktörler açısından, 

büyük bir değer ifade ettiği gibi, sosyal gelişmenin de temelini 

oluşturacaktır. Çünkü gelişme kavramı, beraberinde hem değİşıneyi 

16 Kitab-ı Mukaddes Matta, Bab 5, s. 5, Kitab-ı Mukaddes Yayınevi, İstanbul 
ı 988. 
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hem bütünleşmeyi hem ilerleme ve hem de tekamülü ifade 

etmektedir. 

Böylece gelişme, hem eğitime hem de kültüre yaptığı tesirlerle 

milletler ailesi içerisinde var olmanın yegane şartı olmaktadır. Bu 

durum eğitimde kaynakların ilmi yönden tesbit edilmesi ile siyasi 

kadroların zihniyetinin paralelliğini gündeme getirmekte ve 

yöneticilerin çeşitli değişim kavramlarını bilmelerinin toplumun 

bekası açısından önemini ortaya koymakta, böylece, gelişme 

bütünleşmenin özü olarak beklenen neticeyi vermektedir. 

Eğer, siyasi gelişme bu ölçüler dahilinde yürütülemeyecek 

olursa, sosyal gelişme yerine, sosyal çözülme, bütünlük yerıne 

ayrılma ve değerler yerine de anomi ortaya çıkacaktır. 

Nitekim anomi maddeci, faydacı ve fertçi normların ağırlık 

kazandığı toplum bünyelerinde görülen hastalıklı haldir. Anominin 

yaygınlaşması fertte bir takım aşırı yenilikçilik, cemaatleşme, tecrit, 

ilgisizlik ve saldırganlık gibi tepkilerin dağınasına sebep olabilirı7. 

Kültür birliğinin bulunduğu ülkelerde insan haklarına riayet söz 

konusu olduğundan demokrasi zihniyeti yerleşmiş olacaktır. Avrupa 

ülkelerinin her birinde kültür birliği var ama, insan haklarına saygı 

olmadığından gerçek demokrasi görülmez. Çünkü, milli bütünlük, 

kültür birliği ve kimliğin net olmadığı ülkelerde demokrasi sağlam 

temellere oturtulamaz. Kültür birliği bir topluma dahil olma, yani 

katılma şuurunu ifade eder. Bu açıdan bakıldığında milli birlik ve 

mensubiyet şuuru milli e ği tim ve kültür politikalarıyla 

desteklenmelidir ıs. 

Osmanlı Devleti, Fatih'ten bu yana eğitimde milli kültür ve 

mensubiyet duygusuna dikkat etmediğinden devlet devşirme 

zihniyetli insanların insafına terkedilmiştir. 

17 Mustafa E. Erkal, Sosyoloji, Der Yayınları, İstanbul 1991, s. 293. 

18 Mustafa E. Erkal, İktisadi Kalkınmanın Kültür Temelleri, Kuşak Ofset, İstanbul 
1992, s. 3. 
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Osmanlı'nın eğitim zihniyetine baktığımızda, devletin bu 

konuda hiçbir rolü ve görevi görülmemektedir. Bu işi devlet adına 

hayır sahipleri ve vakıflar üstlenmiştir. Bu da fetihlerle yayılan 

devletin çok çabuk olarak değerlerinden kopmuş, zayıf iradeli, 
başkaları tarafından yönlendirilen kimselere teslimiyeti demektir. 

Osmanlı eğitim tarihine baktığımızda devletin yönetici 

yetiştirme anlayışını kadere ve henüz olgunlaşmamış ve fethin 
gölgesine sığınmış, metotsuz, medrese zihniyetine teslim ettiğini 

görmekteyiz. Fatih'in devşinneyi eğitme zihniyetinin sembolü olan 

Enderun'la başlayan saray eğitim anlayışı, halka tamamen kapatılmış 

olan şehzadegan ve meşkhane ile humbarahane (topçu okulu) okulları 

şeklinde meyvesini veımekteydi. 

Enderun'a devşirme yoluyla alınan hristiyan çocukları, 

başaniarına göre vezirlik ve sadrazamlık makamına ulaşabildiği 

halde en bilgisizleri sipahi ocağına alınarak, padişahın güzide 

birlikleri olan has sa ordusunu oluşturuyordu. Buna karşılık, devleti 
kuran ve bu konuda Alperenlik makamına yükselen Türkler, sadece 

çiftçilik ve orduda da güçlü olanlar ön safiara "azap askeri" adıyla 

itilerek, hızla tüketilen beşeri kapital kaynağını oluşturdu. 

B irinci Abdülhamit'le başlayan cülus kanunu Fatih'in bu 

konudaki ikazına rağmen değiştirilipte büyük kardeşlik esası 

getirilince, eğitimin temeli olan şehzadegan (şehzade yetiştiren okul) 

kapatılmış, cengaver olması gereken şehazedeler kafes arkasına 

itilmiş, böylece, devşinne zihniyetli kadın sultanlada onların kaynağı 

olan Enderunlular devleti ele geçirmişlerdir. Bu eğitim politikası 

daha Kanuni zamanında meyvelerini vermeye başlamış, devlet 

öncelikle yaranma özelliğiyle tanınmış makbul İbrahim Paşa ile 
kıdemli damat Rüstem Paşa'ya teslim edilmiş, bilahare çatal kazık 

misali sokullu Mehmet Paşa üstlenmişti. Tarihimizde büyük sözler ve 

büyük işler başardığı telkin edilen bu şahsiyet, padişahı ordunun 

başından ilk defa uzaklaştırarak fetihlerin durmasına ve Osmanlının 

duraklamasına zemin hazırlamıştı. 

Tanzimat'a gelindiğinde, Avrupa'da esen Rönesans ve reform 

rüzgarları, Osmanlı da ısiahat hareketlerini gündeme getirmiş, 
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eğitimde ilk defa Batı 'nın telkinine dönük yabancı okullar la 

misyoner yetiştiren papaz okullarını ve azınlık zihniyetine dayanan 

eğitim anlayışının yaygınlaşmasına sebep olmuştu. 

Bu dönem devlet adamlarına gelince, ne eğitim olarak ne de 
siyasi açıdan Avrupa ile boy ölçüşecek kapasitede değillerdi. Mesela, 

Şinasi, İngiliz maddi desteği ile gazete çıkarırken, Namık Kemal ve 
Ziya Paşa' da Osmanlı ve Batı sentezi peşinde koşmuş ve bu arada 
devletin dışarıya jumal edilmesine sebep olmuşlardır. Aynı 

tarihlerde Osmanlıya ve islama hakaret eden, peygamberimizi 

küçümseyen Renan'a karşı Namık Kemal "Renan Müdafaanamesi" 
adlı bir eser yazarak cevap vermek zorunda kalmıştıi9. Ziya Paşa ise, 

işi zevk ve safaya dökmüş, böylece devlete Batı anlayışı ile hizmet 

ettiğini zannetmiştir. B una bağlı olarak şöyle demiştir: 

İç bade, güzel sev 
Varsa akl-ı şuurun, 
Dünya var imiş veya yok imiş 

Ne umurun2° 

Ahmet Vefik Paşa ve diğer tanzimatçılar ise, devletin sarsıntılı 
olduğu bir dönemde tercüme ve slogan yarışına girdiler. Bu 
sloganlar "san'at san'at içindir", "san'at toplum içindir" özelliğini 

taşıyordu. I 868 yılında ilk defa eğitim kanunu çıkartılmış fakat, 

Tanzimat fermanının ortaya çıkardığı bunalım ortamından dolayı 

uygulanamamıştı. 1900'lü yılllara gelindiğinde bilhassa Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu'da olmak üzere yabancı dille eğitim yapan 

Anadolu liseleri yayılmış ve ikibin civarını bulmuştur. Bu okulların 
iktisadi ve sosyal ihtiyaçlarını ise, ABD. karşılamaktaydı2ı. 

19 Raif Karadağ, Muhteşem İmparatorluğu Yıkan/ar, Burak Yay., İstanbul, 1990, 
s. 158. i. Süreyya Sırına, Tanzimat'ın Ge_tirdikleri, İklim Yayınlan, İstanbul 
1992, s. 24. Mehınet Doğan, Batılılaşma Ihaneti, Dergah Yay., İstanbul, ı 986, 
s. 36. 

20 Ziya Paşa, Hayatı ve Şiir/eri, Edebiyat Yayınları, Ankara ı 967, s. 42. 

2 ı İlknur Polat Haydaroğlu, Osmanlı Imparatorluğu'nda Yabancı Okullar, Kültür 
Bakanlığı Yayınları, Ankara 1990, s. 201. 
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Cumhuriyet dönemine girildiğinde, eğitim kadrosu ve 

öğreticiden mahrum bir ülke teslim alınmış, hatta 1847'de kurulan 
Dar-ul Muallimin adlı öğretmen okulu bile gereken hizmeti 
verememiştir. Buna karşılık Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde M. 

Kemal devlet kadrolarından yabancıları uzaklaştırmış, fakat 

öğretmen ihtiyacını karşılayamayınca yüz lira ek aylıkla mülki 
amirler ve devlet memurlarını eğitim hizmetlerinde görevlendir

mişti, daha sonra da 1937 yılında ilk muallim okulu açılmış, fakat 
Atatürk'ün ölümü üzerine Hasanoğlan Eğitim Enstitüsü başta olmak 
üzere 1943'de Köy Enstitüleri olarak yeniden şekillendirilmişti. Bu 

okullarda öğretmenden çok çeşitli ihtiyaçları karşılayan köy 
öğretmenleri yetiştirilmiş, bunlarda 1957'de ilköğretmen okuHanna 

çevrilmişti. En son 1 973'te 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanunu 

ile öğretmenlik belli esaslara bağlanmıştır22. 

Bütün bunlara rağmen; milli eğitim politikası milli esaslara 

göre düzenlenmediğinden beklenen sonuca ulaşılamamıştır. 

d. İktisat ve Eğitim Politikası 

İktisadi sistemler, insanlar arasında ilişkilerin artmasından ve 

ulaşırnın hızlanmasıyla endüstrinin doğmasından kaynaklanmıştır. 

Bugün yeryüzünde, birbirlerinden farklı özellik gösteren üç 

ekonomik sistem vardır. Bunlar, Kapitalist, Sosyalist ve Karma 

ekonomi olarak ayrılır. 

Yeryüzünde ilk insanın ortaya çıkması ve hayatını devam 

ettirme faaliyeti ya toplama veya avcılığa dayanmaktaydı. Ne zaman 

ki, insan sayısına, tabiatta kendiliğinden yetişen hayvansal ve bitkisel 

gıdalar yetmeyince, ya toprağa yerleşme veya göçebelik şeklinde 

yeni bir iktisadi anlayış ortaya çıkmıştır. 

Mikro çevre istismarcılığı denen faaliyetler insanların ihtiyacına 

cevap venneyince, toprağı işlernek ve hayvan yetiştirmek ihtiyacı 

hasıl oldu. İşte ilk iktisadi faaliyette insanlar arasında "sessiz 

22 Abdullah Nişancı, Milli Eğitim Mese/emiz, Yeni Asya Yayınları, 1981, s. 52. 
Aynca Rıza Kardeş, Eğitimde Standartiaşına MEB. Yayınları, Ankara, 1985, s. 
201. 
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ekonomi" denilen, to temin şahitliğine dayanan ve kutsal bölgelerde 

yapılan bir iktisadi özellik olarak kendini gösterdi (Alıcı ve satıcının 

birbirini görmediği ekonomi türüne sessiz ekonomi denir). 

Yukarıda belirttiğimiz üzere, ekonomik faaliyetlerin temelinde 

insanlar arası ilişkiler yani sosyal olma özelliği vardır. Fakat iktisadi 
sistemler toplumların özelliklerine göre yukardaki gibi kısırnlara 

ayrılmaktadır. 

Kapitalist ekonomiye baktığımızda aşırı kar, özel mülkiyet, seri 
imalat ve geniş pazarla rekabet piyasası özelliğini görürüz. Onun için 
bu ekonomiyi benimseyen toplumlarda her halükarda aşırı kazanç, 
sınırsız kar ve dünyaya yayılma özelliği vardır. Menecerler 

(danışmanlar) bu ekonominin belirleyici vasfıdır. 

Sosyalist ekonomiye gelince, bu ekonomi temelde planlamaya ve 

devletçiliğe dayanmaktadır. Üretimin artması için her türlü hesaplar 
en ince detaylarına kadar yapılır. Fakat tüketime devletin müdahalesi 
yoktur. Eğer sosyalist ekonomilerde devlet hem üretimi, hem de 
tüketimi planlıyorsa, buna korninİst sistem denir (müşterekçilik). Bu 

ekonomide de (sosyalist) danışmanlar vardır. 

Karma ekonomi ise, büyük yatırımların devlet tarafından 

başlatılıp, özel sektörle ortaklaşa yürütülmesidir. Bu ekonomide 

sanayi teşekküllerinin hisse senedi şeklinde halka açılması söz 

konusudurn. 

B undan şu neticeye varırız. Bir ülkenin veya milletierin 

benimsediği iktisadi sistem onun hem hayat tarzına, hem de eğitim ve 

kültür gibi hayati önem taşıyan diğer sosyal yapısına yön verir. 

Fakat meselenin üzerinde biraz derinlemesine düşünüldüğü 

zaman, eğitimin iktisadi sistem farklarından çok, ekonomik durum 
veya seviye ile ilgili olduğu anlaşılır. Bir ülkede ekonomik sistem ne 

olursa olsun, bu sistemin getirdiği yeniliğe karşı meydana gelen 

tepkiler yatışmış ve ülke az çok muhafazakar bir hüviyet 

23 Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Mükerreın Hiç, Kapitalizm, Sosyalizm ve 
Karma Ekonomi Sistemleri. 
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kazanabilmişse, tekniğin ön plana geçtiği bir eğitim yapısı ortaya 

çıkacaktır24. 

Tekniğe gelince; tabiatta bulunan ham maddenin işlenip, araç ve 
gereç haline getirildİkten sonra insan hizmetine sunulmasına teknik 
denir. Diğer taraftan bütün ilmi faaliyetlerde en akılcı metotları 
ihtiva eden çalışmalara da "teknik" denir. Mesela; çalışma tekniği, 

jimnastik tekniği, makina kullanma vs. gibi25. 

Eğitimin kütlelere ve çeşitli sosyal sınıflara mal edilişi ve aydın 
sınıfın kütlenin hakim grubu haline geçişi ülkelerin iktisadi gelişme 
seviyesi ile karşılıklı ilişki halindedir. Çünkü, eğitim imkanlannın 
imtiyazlı bir zümrenin tekelinde bulunduğu yerlerde verim düşük 
olacağından, bu durumun terk edilmesi gerekir, yani eğitim 

imkanlarının milletierin her tabakası için garanti edilmesi şarttır. 

Zaten refah devleti felsefesi kapitalist ve sosyalist devletleri yalnız 
eğitimle ilgili tedbirler itibariyle ve alt tabakaları yükseltecek 

politikalar bakımından benzer şekle gelmek zorundadır. Bununla 
beraber kollektivist rejimierin totaliter bir siyasi hüviyete 
büründükleri ve devlet otoritesine karşı tepkilerin olacağını dikkate 

almak Hizımdır. Geri kalmış ülkelerde totaliter toplumlarda alt 
tabakaların eğitim fırsatlarından eşit olarak faydalandırılması, 

meseleyi ilmi açıdan ele almakla mümkündür. Bu da, eğitimde 

miktarı değil, esas olarak kaliteyi planlamaktan başka birşey 

değildir. Çünkü çok kalabalık bir gruba fazlaca birşey öğretmek, 

öğretilenler gerçeğe aykırı olduğundan pek fazla değer ifade etmez. 
Ancak biz eğitim imkanları ile iktisadi seviye arasındaki ilişkiyi 

ortaya koyarken, halkın, iktisadi şartlarındaki değişmelerle, tahsil 

durumunu da hesap etmek zorundayız26. 

Demek ki, eğitim milli hasılanın büyümesinde rol oynayan en 

önemli bir faktördür. Bu konuda makale yazmış olan lsveçli Odd 

24 A. Kurtkan Bilgiseven, E,~itim Sosyolojisi, Filiz Kitabevi, İstanbul 1992, s. 53. 

25 İsınail Tunalı, Fe ls efe, V ar lık Yayınları, İstanbul 197 5, s. 35. 

26 A. Kurtkan, y.a.g.e., s. 54. 



19 

Aukrust, milli hasılanın büyümesinde beşeri faktörün en az fiziki 

kapital kadar önemli olduğuna dikkati çekmektedir27. 

Yukarıdaki gerçekler bize eğitim ve iktisat politikasında ülkenin 

şartlarını dikkate alarak hiçbir dış kaynağa baş vurmadan planlama 
yapmanın önemini göstermektedir. Çünkü, gerek iktisadi ve gerekse 

eğitimde alt yapıyı dikkate almayan hiçbir politika başarılı olamaz. 
Mesela; geri kalmış Afrika ve Asya ülkelerine baktığımızda, ne 

yeraltı zenginliklerinin ne de beşeri kapital eksikliğinin olmadığını 
görürüz. Buradan, geri kalmışlığın devam etmesinin gerçek sebebi 

olarak; yöneticilerdeki zihniyetle, eğitim ve iktisadi politika 

eksikliğini, bu duruma sebep olarak gösterebiliriz. 

Böylece; eğitimde rasyonal (akılcı) esaslara dayalı bir planlama 

ile, iktisaden kaynakların reel (gerçek) ölçüde değerlendirilmesi 

kalkınınayı sağlayacağı gibi; geri kalmışlık zincirini de kıracaktır. 

Gelişmiş ülkelere baktığımızda onların, temelde bu iki faktöre 

bütçelerinden büyük pay ayırdıklannı müşahade etmekteyiz. Mesela, 

ABD. kütüphanelere ve eğitimin diğer alt yapı kurumlarına 

kalkınmakta olan ülkelerin bütçelerine yakın bir pay ayırmaktadır. 

1776'da istikHilini kazanmış genç bir ülke olan ABD.'nin bugün 

süper bir ülke olmasının nedeni bu noktada yatmaktadır28. 

Konuya Türkiye açısından baktığımızda; Tanzimat'la beraber 

Türklerden ziyade Hristiyan azınlıklara aşırı rağbet gösterilmesi, 
memlekette eğitim ve iktisadi konularda milli heyecanı teşvik 

ederneden ne yazık ki sönüp gitmiştir. Çünkü, felsefesiz ve ilmi 

yeterlilikten mahrum bu eğitim anlayışı yıkmaktan yapmaya fırsat 

bulamamıştır. Meşrutiyetçilerin on senelik iktidarı Osmanlıların 

başını yemiştir. Nitekim Cermen ideallerinin karşısında boyunları 

kıldan ince olan bu maceracılar, arkalarında bir enkaz bırakarak 

memleketi terk edip gittiler. Koca bir imparatorluktan başımızı 

sokabilecek bir toprak parçasını kanımız ve canımızla çok zor temin 

27 Bk. John Yalzey, The Economics of Education, Faber and Faber, Londra 1962, 
p. 38. 

28 Cezıni Berktin, A .B .D. Eğitim Sistemi, Mars Matbaa sı, İstanbul 1961, s. 27-
28. 
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edebildik. Milli eğitimimizin en büyük hatası birbirini takip eden 

nesilleri milli heyecan ve fikirle ruh disiplini potasında yağurmaktan 

uzak, sömürge aydını yetiştİnneye yönelik politika takip etmesin

dendir29. 

Eğer vatanımız şu anda bölünmekle karşı karşıyaysa, buradaki 

en büyük suç gençliği başıboş bırakan milli eğitim politikasında 

aranmalıdır. Gençliği yanlış dil, yanlış din, yanlış tarih kültürü ile 

yetiştirerek o mümbit kaynağı kurutan ve düşmanı büyüiterek ona 

doymazlık duygusunu veren yegane kaynakta milli eğitim 

sistemimizdir3o. 

Bugün okulların sayısını artırmak ve kalitesiz bir eğitim 

anlayışı ile okuma-yazma yarışını teşvik ederek vatan evlatlannı 

dershanelerin kucağına iten zihniyette, milli eğitimin zaafı olarak 

bütün acılığı ile ortadadır. Asıl milli eğitim politikası ve iktisadi 

refah vatan ev latlarına milli ruh vermekle sağlanır. E ği tim 

sistemimiz iktisadi verim değeri düşünülmeden düzenlenmiştir. Ne 

kalkınan bölgeler, ne şehircilik, ne de endüstri iktisadi planlamanın 

dışında kalmıştır. Bünyesinde okullar barındıran köyler tarım 

teknikleri, aletleri ve verim açısından çıkınaza sokulmuştur3ı. 

Türkiye'de iktisadi politikanın yanlışlığı eğitimide etkilemiştir. 

Çünkü, eğitimin ilk öğretİrnde başladığı ve bittiği zannedilmiş, 

kalkınınayı sürükleyecek ilim ve ihtisas adamına değer verilmeyerek 

kaynaklar adeta kurutulmuştur32. 

Bunun sonucunda zaten kıt olan iktisadi kaynaklar düzensizce 

israf edilerek memleketin yatırımlan durdurulmuş, işsizlik artmış ve 

iktisadi verimlilik duracak seviyeye getirilmiştir. Dış elierin sürekli 

olarak uzatılınasına dayanan günübirlik politikalar batı zihniyetinin 

kalkınmak yerine, çözülme ve bölünmeye ortam hazırlamasına sebep 

olmuştur. Buna bağlı olarak yetişen yeni nesil kökünden kopmuş bir 

29 A. Oktay Güner, i sraf Ekonomisi, Damla Yayınev i, İstanbul 1975, s. 198-199. 

30 Güner, a.g.e., s. 200. 

31 Dr. Keınal Kaya, İnsan Yetiştirme Düzenimiz, Ankara 1974, s. 135-136. 

32 Güner, y.a.g.e., s. 209. 
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ağaç gibi canlılığını ve kudretini kaybetmiş, başkalarına yönelecek 

hale gelmiştir. 

e. Tarihi Bakımdan ve Zamanımızda Eğitimin Türk 
Kültürü İçindeki Yeri 

Bir milletin kalkınmasında ve var oluşunda en büyük eleman 

insandır. Onun için insana değer veren bir kültür ve eğitim tarzına 

sahip olan toplumlar milletler ailesi içinde mutlaka seçkin bir yer 
alır. Fakat bu seçkinlik onun kabiliyeti nisbetinde değerlendiril
mesine bağlıdır. Bu olmayınca, daha doğrusu insan nesli maddi ve 

manevi yönlerden donatılmayınca veya değerlendirilmeyince çağdaş 

medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak imkansızdır. Felsefe tarihinde 

buna "ütopya" adı verilir33. 

Türkler tarih sahnesinde görüldükleri andan itibaren insanı 

yücelten bir kültür değeri ortaya koymuşlar ve bunu eğitimlerine de 

uygulamışlardır. Bilgisizlik, fakirlik, korkaklık ve hastalık Türk 
hasJetleri içersinde yer almayan özelliklerdir. Nitekim, Türkler 

diğer milletlerle ilişkilerinde tarihi gerçekler açısından bu vasıflannı 

her çağda ortaya koymuşlardır. Avrupa'da insanın değeri, bir 
malıluk seviyesinde iken ve kadınlar şeytani bir varlık olarak 

değerlendirilirken Türkler kız çocuğu olmayanları kara keçe üstüne 

oturtarak, kara çadır içinde toplum dışına itmişlerdi. Eğitim 

anlayışlarında mücadele ve askeri zihniyet ağır basmaktadır. Bu 

bakımdan çocuk eğitiminde dövmek ve vurmak yerine, silahiara 

karşı ilgi ile varlığını koruma esası temel faktör olmuştu. Çocuklar 

suç işlediğinde; çok iyi koşan bir ata bindirilerek, at kamçılanır ve 

böyle ce uzaklara kısa bir zaman için gitmiş olan çocuk bu şekilde 
cezalandırılmış ve eğitilmiş kabul edilirdi. Ayrıca büyüklere saygı 
eğitimin gereği idi. İslam öncesi dönemde Türkler arasında yaygın 

olan gök tanrı inancı, onlara temizliği, ahlakı, bilgili olmayı ve 

hoşgörü yü telkin etmekteydi34
. 

33 Hüsnü Dikeçligil, Milli Eğitim Davamız, Kutluğ Yayınlan, İstanbul 1975, s. 34. 

34 Ziya Gökalp, Türk Medeniyeri Tarihi, Kültür Bakanlığı Yayınlan, İstanbul 1976 
(Hazırlayan: Nihat Nirun), Eğitim veTöre Bölümü. 
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Türkler Müslüman olduktan sonra, kendi töreleri ile yaşayış 

tarzlarını islamla sentez ederek asırlar boyu önderliği üstlen

mişlerdir. Türklüğün yaratılışında var olan insana hizmet ve değer 

anlayışı isHim döneminde de varlığını korumuştur. Böylece 

yeryüzünde insana en büyük değeri ve itibarı veren isHim dini, eski 

Türk geleneği ile her yönden uygunluk arzetmektedir. Çünkü 

Kur'an-ı Kerim insanı "Eşref-i mahluk" (en yüce varlık) kabul 

ederek onu yüceltmektedir. 

Maalesef bugün bu değer ve ölçülere gerek eğitimde ve gerekse 

yaşanılan hayat sahnesinde Hiyık olduğu yer verilmediğinden, 

insanların şahsiyetleri köreltilmiş, kaliteli ve kabiliyetli kişiler yerine 

vasat zekadaki insanlara itibar edilerek, eğitimde verim düşürülmüş

tür. Geçmişte ve bugün insanı beden ve ruh olarak şekillendirmesi 

gereken eğitim uyguladığı metotlar ve yanlış kadrolaşma yüzünden 

hedefinden saptırılmıştır. Bu durumu her türlü devlet kadernesi ile 

halkın iktisadi ve sosyal davranışlarında çeşitli şekillerde görmek 

mümkündür. Türkler Anadolu'ya kesin girişleri olan ı 07 ı tarihin

den günümüze kadar, önceleri haçlılar tarafından, daha sonra da 

millete ters düşen bir eğitim anlayışı yüzünden engellenerek 

kalkınma, gelişme ve devletler içerisinde devamlılık sağlama 

özelliklerinden yoksun bırakılmıştır. Buna karşılık bizden çok sonra, 

yani 19. yüzyılın ikinci yarısında kalkınma hamlesini başlatan 

1 apon ya, iyi bir eğitim planlaması ve politikası yüzünden ikinci 

dünya savaşında iki şehrine atom bombası atılmasına rağmen, 

çabucak toparianmış ve Hiyık olduğu yeri kendi çabası neticesinde 

almıştır. 

Aynı zamanda ikinci dünya savaşı sonunda hiçbir yerüstü 

teşkilatı ve endüstri binaları kalmayan Almanya, eğitimdeki alt yapı 

ve aydın kadro varlığından dolayı bu felaketi kısa zamanda atıatmış 

ve bugün dünya milletleri içerisinde sayılır bir yere gelmiştir35. 

Türk Milli Eğitiminin yerinde saymasının hatta gerilemesinin 

birçok sebepleri vardır. Bunlardan bazıları; 

35 Bu konuda geniş bilgi için bkz., Bozkurt Güvenç, Japon Kültürü, Türkiye İş 
Bankası Yayınları, İstanbul 1982. 
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1- Türk Milli Eğitimi siyasetin dışında tutulamamıştır. Yani, 

herşeyi siyasi ölçülerle halletmeye çalışılmış, parlamenterler ise, 

eğitimden ellerini bir türlü çekememişlerdir. 

2- Türk Milli Eğitimi taklitçilikten kendini kurtaramamıştır. 
Bu taklitçilik gerileme devrinde başlamış, Tanzimada hızlanmıştır. 
Böylece Atatürk dönemi hariç, gayesiz, hedefsiz nesiller 

yetiştirilmesi, hedef olarak kabul edilmiştir. Köklü bir araştırmanın 
mahsulü olan milli terbiye sistemimiz, devrin akışına uygun olarak 

ilhamını dış telkinlerden almış ve eğitim sistemi kurulamamıştır. 

3- Tük Milli Eğitiminde kaliteli insanlar itibar görmemiş ve 

sayı esas alınmıştır. Bu bakımdan kendi sahasında yetersiz, üretici 

olmayan, aydınlar yetiştirilmesi gaye olarak düşünülmüştür. Bunun 
içindir ki okuyan gençlik devlet kapısından iş aramak maksadıyla 

büyük şehirlere yığılmıştır. Eğitimin başında bulunanlar ise, 
açtıkları okulların sayısı ile övünmeyi kendilerine ait bir başarı 

kabul etmişlerdir. 

4- Bugün eğitimde iş maddi kazanca dökülmüş, eğitim bir 

kazanç unsuru olarak düşünülmüştür. Özel okullar yaygınlaştırılmış, 
yabancı dille eğitim ise bir statü belirtisi olarak ortaya çıkartılmıştır. 

5- lktisaden kalkınabilecek aydın, cesur milli değerlerle dona

tılmış, aşağılık duygusundan uzaklaşmış herşey vatan ve millet için 

diyebilecek bir gençlik yetiştirmek milli eğitim için uzak bir 

idealdir36. 

Bir milletin varlığı onun kültürüyle ölçülür ve şahsiyet 

kazanırken bu faktörlerle de hayat bulur. Kültür bir sosyal miras, 

bir bilgi birikimi olduğundan, eğitimle iç içedir. 

Nitekim, lsveç'li Ellen Key kültürü tanırolarken şöyle 

demektedir; öğrendiklerimizi unuttuktan sonra, geriye kalan herşey 

kültürdür, şu halde kültür, okuila kitaptan alınan yeni bilgilerin 

insanın zihninden silinen kısmından sonra, geriye kalan intibaların 

toplamıdır. Bu açıdan insan beyninin rolü, inkar edilemez bir faktör 

36 Dikeçligil. y.u.g .e., s. 34-37. 
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arzetmektedir. Çünkü beyinde mide gibidir, aldığı şeylerin azını 

hazmedip, çoğunu atar. Atılanlar, unutulanlardır. Geriye kalanlar 

ise, işte bizim kültür dediğimiz şeydir. Bu tarif doğru olmakla 
beraber tam değildir, çünkü kafamızda iki kültür tabakası vardır. 

B iri şahsi ve müktesep, biri maşeri ve milli. Şahsi kültürün menba 

kitaplada mektep, maşerininki ise, cemiyetle çevredir. Bu ikinci 

kültür nev'i esas alınır37. 

Psikolojide unutma insanın zihnindeki bilgilerin çeşitli 

sebeplerle silinmesi olayıdır. Unutmanın temelinde iyi öğrenmernek 
vardır ki, bu da beyinle ilgilidir. Çünkü, insan beyni 

kullanmadıklarını unutarak hücrelerin yeniden görev almasını 

sağlayarak insana üstünlük kazandırır. Bu da geçmişle gelecek 

arasında bağ kurmayı bütün canlılar içerisinde sadece insana 

bahşeder3s. 

Demek ki; eğitim, insanın hem beden hem de ruh yapısını 

şekillendirilmesi olduğundan büyük bir öneme sahiptir. Eğitimi 
ihmal eden toplumlar, başkalarının himayesi altına girmeyi peşinen 

kabullenmiş olmaktadırlar. Böylece, kimliğini kaybetmiş, kendisine 

yabancıtaşmış insan kalabalıkları varlığını sürdürerek su üzerinde ize 

benzeyecek şekilde yok olup giderler. 

37 İsmail Haıni Danişmend, Türklük Mes'ele/eri, İstanbul Yayınevi 1983, s. 129. 

38 Selınan Erdeın, Psikoloji, Fil Yayınları, İstanbul 1992, s. 85. 
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II. T ARİHTE TÜRKLER 

Bugün Türk denince, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde 
yaşıyan ve anadili Türkçe olan insanlar anlaşılıyor. Halbuki, 

yeryüzünde, anadili Türkçe olupta, bizim sınırlarımız dışında 

yaşayan milyonlarca insanlar vardı. Demek ki, Türklerin tarihi 

Türkiye Cumhuriyeti ile başlamaz. Mazisi derin, köklü, olan bu tarih 
boyunca çeşitli olaylar Türk kavminin dünya coğrafyası üzerinde yer 

değiştirmesine çeşitli ülkelere yayılmasına, birçok devletler 

kurmasına zemin hazırlamışlardır. 

İlk Türkler, yani bizim atalarımız, bugün Orta Asya denilen 
yerde Tanrı dağları ile Altay dağları arasında yaşayan cengaver, 
kolları ve hacakları uzun, geniş omuzlu insanlardır. Türkler beyaz 

ırktan olup, geniş kafalı ve orta boylu insanlardı. Bu özellikler Çin 

tarihinde de ifade edilmektedir. Türklerin bilinen tarihi 4000 yıl 
öncesine dayanmaktadır. Geçimkaynakları hayvancılık ve savaşlardı. 

Çok iyi at biniyorlar, son derece çevik ve cesur bir özellik 

gösteriyorlardı39. 

Türk kelimesine gelince; bu kelime bir milletin adıdır. Aşiretler 

ve kabileler Türk toplumunda sözü geçen bölümler olmayıp, sadece 
Türk varlığının mozaikleri idi. Bazı araştırmacılara göre, Türk 

kelimesi, Töre kelimesinden türetilmiştir. Bu da "Törük", "Töreli" 

ve "Töre" sahibi demektir. Eski Türklerde töre, kaynağını Türk 

inanç telakkilerinden alan hukuk normlarından ibarettir. 

Hükümdarlar siyasi iktidarlarını bu hukuk çerçevesinde kullanabilir, 

tebea birbirleriyle ve devletle olan münasebetlerini yine bu hukuk 

çerçevesinde düzenlerlerdi40. 

39 Erol Güngör, Tarihte Türkler, Ötüken Yayınları, İstanbul 1992, s. 11-12. 

40 Mehmet Eröz, Kültürümüz ve Mesele/erimiz, Doğuş Yayınlan, İstanbul 1982, 
s. 17. 
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Töre'ye uyanlar "Törük" (yani Töreli), uymayanlar ise, 

"Kazak" (yani asi Töre'den çıkmış) olurlardı. Türk'ün "kuvvetli" 

manasına gelmesi de herhalde Töre çerçevesinde sağlanan birlikle 
ilgilidir. Nitekim, "Birlik kuvvettir" anlayışı tarih boyunca ve her 
devirde Türk Devlet ve toplulukları için geçerli olmuş bir 

anlayıştır ı. 

Türk adı çeşitli Türk boylarından birinin adı olarak bilinir. MS. 
altıncı yüzyılda anadili Türkçe olan bütün Türk boylarının değişik 
isimlerine rağmen hepsine birden "Türk" denilmeye başlanmıştır. 
Türkler, aynı dili konuşmaları sayesinde bir tek millet haline 

gelmişler, böylece devamlılık kazanmışlardır2. 

Günümüzde Türk Milleti tabiri ırkla karıştırılmıştır. Milliyet, 

bir mensubiyet meselesidir. Siyasi bir mesele olamaz. Avrupa ilim 
çevreleri ırkı, biyolojik bir özellik olarak tanımlarken; milleti, 
herhangi bir esas etrafında toplanmış, uyumlu bir insan kütlesi 
olarak kabul etmektedir. Bunada "Ethnie=Kavmiyet" adını 

vermektedir. Etnografya Tarih ve Linguistik ilimierin ittifakıyla 

sabittir ki; miHidın onbirinci asrında Anadolu'yu fethedip, bugünkü 
Türkiye Devleti'ni kuran Oğuz Türklüğü eski Ana-Türk ırkının 
devamından başka birşey değildir. Dili de Türk dilinin devamıdır. 
Kültürü ise, en eski Türk kültürüne dayanır. İşte bundan dolayı bir 

ırk birliği, dil birliği, kültür birliği, vatan birliği, din birliği ve 

muhteşem bir tarih birliği ile birbirine bağlanmış fertlerden 
meydana gelen milliyet ve kavmiyetin bütünlüğünü ifade eden 

birikimin adıdır. Bu muhtelif bağlantıları inkar edip Türklüğü yanlız 
bir tek milliyet esasına dayalı bir faktör kabul etmekle onu siyasi 
oyunlara alet etmiş ve zayıftatmış olacağımızı düşünmeliyiz43. 

Bugün Ural-Altay adı altında bilinen kavimler ve diller Türk 

toplumlarını anlatan genel özelliklerdir. Eski lranlılar Türklerin 
yaşadıkları ülkelere Turan adını veriyorlardı. Firdevsi'nin Şehna

mesi'nde Turan-İran savaşlarını anlatan sahneler Saka ve İskitleri 

41 Güngör, y.a.g.e., dipnot s. 12. 

42 Aynı eser, s. 13. 

43 Danişınend, y.a.g.e., s. 13-14. 
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açıklayan belgelerden başkası değildir. Turan Hükümdan Afrasiyab 

ise Alper Tunga'nın kendisidir. İnsanlarda milliyet hissi milletierin 
teşekküllerine dayanacak kadar eskidir. Yeni olan şey bu tabii ve 
içtimal benlik hissinin şuura çıkması, yani belirsiz olan duygulann 
fikir şeklini alarak kültürleşmesidir. Eski Türklerde milliyetçilik 

fikri dil ve kültür uzlaşma ve savunmasında kendini gösterir44. 

Avrupa tarihlerinde derin izler bırakan H unlar, Türklerin tarih 
sahnesindeki ilk ömekleridir. Oğuzhan ise, bizim Mete-Han olarak 

tanıdığımız ilk Türk hükümdarıdır. Bu konuda Ebul Gazi Bahadır 

Han' ın "Türklerin Soy Kütüğü'' adlı eserinde geniş bilgi verilirken 

yukarıda belirttiğimiz özelliklere dikkat çekilmekte ve Türk 

milletinin yapısı biyolojik, sosyal ve etnik olarak açıklanmaktadır. 

Bu eserde Türklerin biyolojik yapı olarak çok güzel ve haraketli 

oldukları izah edilmektedir45• 

Ayrıca, Makedonya Fatihi Süleyman Paşa'nın "Tarih-i Alem" 

adlı eseri Türklerin hasletlerini tarihi bir perspektif içerisinde, 

iftiralara cevap verecek tarzda ele alınmıştır. Bunun dışında Hüseyin 
zade Ali, Turan'ın açıklamasını yaparak; 1897 yılında ise, Yunan 

harbinin tesirinde kalan Mehmed Emin Bey; 

Ben bir Türk'üm, dinim cinsim uludur, 

S i nem özüm ateş ile doludur 

İnsan olan vatanının kuludur. 

Türk ev la dı evde durmaz giderim. 

şiirinde Türk'ün hasletini ortaya koymaya çalışmıştır. 

Bu konuda Afganlı Şeyh Cemalettin ile Mısır'da Muhammed 

Abduh, Kuzey Türkleri arasında da Fahrettin Bin Rızaeddin'i tesir 

edici faktörler olarak görmekteyiz46. 

44 Ziya Gökalp, Türk Töresi, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1976, s. 9. 

45 Ebulgazi Babadır Han, Türklerin Soy Kütüğü, Tercüınan Gazetesi Yayınları, 
İstanbul 1976. 

46 Ziya Gökalp, Türkçülü._~ün Esasları, Türk Kültür Yayını, İstanbul 1974, s. 9-
11. 
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Demek ki, dünya tarihinde çeşitli hasletleri ile damgasını 

vurmuş olan Türk milleti yukarıdaki özelliklerinden dolayı çeşitli 

hased ve iftiralara uğramış, hiç de haketmediği davranışlara muhatap 
olmuştur. Halbuki, dünya milletleri devlet kurucu lu ğu ile merhamet 
ve adaleti Türk milletinin varlığına borçludur. 



III. BAGIMSIZ TÜRK CUMHURİYETLERİNİN 
EGiTiM TARZLARI VE İHTİYAÇLARI 

29 

Bugün bağımsız Türk devleti hüviyetini kazanmış olan 

cumhuriyetler 1917 Bolşevik ihtiHili öncesi gerek eğitim ve gerekse 

devlet nizarnında kalıcı ve köklü reformlar gerçekleştiremedikleri 

için bugün bilhassa eğitim açısından çıkınaza girmiş 

görünmektedirler. Nitekim bu cumhuriyetierin her birinde Türk 

dilinden Rusca'ya kaydırılmış olan farklı lehçeler geliştirilmiş ve 

milli birliği sağlayan Ural-Altay dil grubu özelliğini yitirmiştir. 

Türk dilinin fonetiğine (yapısına) bakıldığında, kökler ve ekler 

arasında akıcı bir usllip söz konusu olduğundan Türkçe konuşan 

toplumlar hem kısa, hem de virgül azlığıyla kendini gösteren bir 

yapı arzetmektedir. Halbuki bugün Rusya'nın Kiril Alfabesini Türk 

diline uygulamak zorunda kalan bu ülkeler maalesef uzun cümle 

yapısı ile Türk dilinin uzlaşmasını sağlamaktan uzak kalarak boşluğa 

itilmişlerdir. 

Eğitim kurumlarında Kiril Alfabesi'ne dayanan bir sistem takip 

eden Türk Cumhuriyetleri, halkın kendi arasında ve aile içinde 

Türkçe konuşmasından dolayı ilmi kariye ri olan elemanlarını devlet 

kademelerine yerleştirememiştir. Çünkü bu Türk Cumhuriyetleri'nin 

bir kısmı Çağatayca'ya dayanan Göktürk Alfabesini takip ederken, 

bir kısmı da Uygurca ve Arapça alfabeye göre konuşmayı 

sağlamaktadır. Halbuki milli birliği sağlayan ve millet olmanın en 

önemli unsuru dildir. Çünkü dil, semboller vasıtasıyla düşünceleri 

ifade etmektedir. Bu kadar farklı lehçe ve farklı alfabe kullanan, 

günlük konuşmalarında ana dilini ifade eden Türk Cumhuriyetleri 

milli birlik ve beraberliği tesisden uzak kalmışlardır. 

1923 'den bu yana dünyada tek bağımsız Türk ülkesi olan 

Türkiye Cumhuriyeti'nin de latin alfabesini kabul edip diğer Türk 

Devletleri ile alfabe farklılığı meydana getirince bu bütünlük 

çözülmeye dönüşmüştür. Hatta Sovyet Rusya ve diğer emperyalist 
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ülkeler, (Batı) kendilerine hasım ve güçlü bir kuvvetin oluşmasını 

dünya dengeleri açısından istemediklerinden bizzat engelleme 

faaliyetini desteklemişlerdir. 

Kafkasya'daki Türk ülkelerinden gerek nüfus ve gerekse 

ekonomik kaynaklar itibariyle gerçek manada bağımsızlığı 

sağlamaya çalışan Azerbaycan'ın başına iki yıl içerisinde gelen 
olaylar yukarıdaki iddiaların isbatını sağlamaktadır. Bu konudan 
olmak üzere, 1990 yılından itibaren Türkiye'nin gerek terör, 

gerekse dış ilişkilerde sürekli baskıya maruz kalmasının sebebi de 

bundan başkası değildir. Nüfus durumuna baktığımızda Türk 

soyunun ağırlık kazandığı iki ülke görmekteyiz. Bunlardan birisi 

Azerbaycan diğeri de Türkiye'dir. Onun için emperyalist Batı 

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki her türlü milli bağı 

kopartabilmek için seferber olmuşlardır. Diğer Türk cumhuriyet

lerine baktığımızda bu tablo ters dönmüş görünmektedir. Bu oran 

Kazakistan'da % 43 Türk'tür. 

Bugün nüfusu 20 milyona varan Kazakistan'da ırkiara göre 

dağılım şöyledir; 8.3 milyon Kazak Türkleri, 6.4 milyon Rus, ı 

milyon Ukraynalı, 2.3 milyon Alman geriye kalan 3 milyon ise, 

Koreli, Polonyalı, Moldavyalı, Yahudi, Dungan, Tatar, Özbek, 

Çuvaş ve Uygurlardan ibarettir. Görüldüğü gibi Kazakistan'da 

Kazak Türkleri kendi öz vatandalarında azınlıkta yaşamaktadır. 

Bunun sebebi 1926-1941 yılları arasında Kolhozlaşmanın sebep 

olduğu göç ve ölüm ile Rusların gayri hukuki olarak göçmen iskan 

etmeleri ve Kazakistan adeta bir sürgün yeri haline getirmiş 

olmalarıdır47. 

Bugünkü Türkmenistan'ın nüfusu ise, 4 milyona yaklaşmak

tadır. Bu derecede geniş topraklarda 3 milyon Türk, ı milyonda 

diğer milletler olmak üzere çok az bir nüfusun barınması, kaynak

ların Rusya ve diğer ülkeler tarafından daha uzun süre sömürü

lece ği ni göstennektedirl8. 

47 Saray, Kazak Türkleri Tarihi, Nesil Matbaacılık, İstanbul 1993, s. 10. 

48 Saray, Türkmen Tarihi, Nesil Matbaacılık, İstanbul 1992, s. 8. 
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Özbekistan'a gelince 22 milyon nüfusu barındıran bu ülke, 

o/o 88 oranında Türklerden, o/o 12 de diğer azınlıklardan oluşmak
tadır49. Demek ki, eski Rusya içerisinde bulunan Bağımsız Türk 

Devletleri'nden nüfus ve sosyo-kültürel yönden en şanslı ülke 

Özbekistan'ın olduğu görülmektedir. 

Buna karşılık Kırgızistan'ın nüfusu 4.5 milyondur. Yine 

yukarıda belirtildiği üzere nüfusa göre çok geniş bir alan üzerinde 
bulunan bu cumhuriyetin nüfus açısından 2 milyon üç yüz bini 

Kırgız, 1 milyon yüz bini Rus geriye kalan beş yüz bini de çeşitli 

Hristiyan kavimler tarafından teşkil edilmektedirso. 

Azerbaycan'ın ise, 7.5 milyon civarında nüfusu olup, bunun 6 

milyonu Azeri Türküdür. Türk nüfusu da % 26.9 hızıyla 

artmaktadırsı. 

Bütün bu gerçekler, toplumun kültürel ve sosyal yapısına tesir 

ettiği gibi, bunu etkileyici faktör olan eğitimde gerekli payı 

almaktadır. Yani kozmopolit bir yapı gösteren Bağımsız Türk 
Cumhuriyetleri eğitim sistemlerinde de aynı özelliği yansıtmaktadır. 

Hele demokrasi mücadelesinin başladığı bu ülkelerin gündeminin ilk 
maddesi eğitimdeki düzensizlik ve arayıştır. Bu düzeni sağlamanın 

kanatirnce bir yolu vardır. Alfabe ve dil birliğinin yeniden Türkler 

arasında tesis edilmesidir. Atatürk'ün 1930'lu yılların akabinde 

ortaya atmış olduğu güneş dil teorisi bu birliği sağlayabilecek en 

önemli kaynaklardan biridir. Çünkü Atatürk Osmanlı Devleti'nin 

yıkılmasından sonra dil ve alfabe konusunda arayışa girmiş olan 

devleti bu teoriyi ortaya atarak çıkmazdan kurtarmıştır. Güneş dil 
teorisi temelde birbirleriyle anlaşabilen Türk boylarını aynı mihfer 

etrafında birleşerek, aynı kelimelerle anlaşmasını esas almıştı. 

Eğitimde İstanbul Türkçesinin resmi olarak kabul edilmesinin sebebi 

de bu gerçeklerden dolayıdır. Bunu tesis için Mustafa Kemal 1933 

49 Saray, Özbek Türkleri Tarihi, Nesil Matbaacılık, İstanbul 1993, s. 10. 

50 Saray, Kırgız Türkleri Tarihi, Nesil Matbaacılık, İstanbul 1993, s. 9. 

5 ı Saray, Azerbaycan Türkleri Tarihi, Nesil Matbaacılık, İstanbul ı 993, s. 11. 



32 

yılının sonunda başlayıp l935'e kadar devam eden ilmi bir dil 
araştırmasını esas alan Türk Dil Kurumu'nu bu amaçla kurmuştu52. 

Bugün Türkiye Devleti'nin Atatürk'ün getirmiş olduğu bu dil 

politikasına ters düşmesinden dolayı değil ki, milli sınırlarımızın 

dışındaki Türkler, milli sınırlar içindeki Türklerin anlaşmaları bile 

bazen mümkün olmamaktadır. 

Halbuki toplumun taviz vermemesi gereken konularda 

koruyucu, aile yapısı demokratik rejim, ahlak anlayışımız, 

Türkçemiz, dinimiz, hayatımıza yön veren değer hükümlerimiz 
san'atı edebiyat musikisi milli tarih ve milli felsefe hususlannda bu 
esasa uymamız gereklidir. Yoksa, idare-i maslahatçılıkla, kuralları 
zorlamakla, Hiubalilikle, israf ve sorumsuzlukla ve gösteriş tüketi

mine yönelmekle koruyuculuk te zat teşkil eder53. Bütün bu faktör
lerde Atatürk'ün direktiflerine uyulması kurtulmaya ışık tutabilece

ğinden onun hedef gösterdiği noktaya doğru yönelmek kurtuluşun 

reçetesi olacaktı. Buna rağmen günümüz eğitiminin dili milli birliği 

sağlamaktan hızla ve kasten uzaklaştınldığı gibi, yeni uydurmalar ve 

yabancı kelimeler kullanınakla Türkçe kabile dili seviyesine 
düşürülmüştür. Kitle haberleşme vasıtaları da bu tahribatı yaygınlaş

tırmakta adeta yarışmaktadır. 

Çünkü bugün gerek radyo ve televizyoncia ve gerekse aydın 

geçinen kitle ile halk arasındaki bağiantıyı koparacak şekilde ve 

Türkçeyi yok edecek tarzda uydurukça ve yabancı kelime enflasyonu 

yaygınlaştırılmıştır. 

Zira, bugün Türkçe kelimeler yerine ısrarla İngilizce ve 

Fransızca kelimeler kullanılmaktadır. Bu konudan olmak üzere; 
işaret yerine "tiyo", torba yerine "poşet", duyuru yerine "anons", 

teşekkür ederim yerine "mersi ", boyunbağı yerine "kravat", uyum 

yerine "adaptasyon", olur yerine "okey", şarkı demeti yerine 

"potpori", merak yerine "hobi", panayır yerine "festival", tasdik 

52 Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş, Türkçemiz ve Uydurmacılık, Boğaziçi 
Yayınları, İstanbul 1992, s. 144. 

53 Prof. Dr. Mustafa Erkal, lktisadf Kalkınmanın Kültür Temelleri, Kuşak Ofset, 
İstanbul 1992, s. 25. 
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yerine "parafe", hediye yerine "mansiyon"54 kelimeleri kasdl ve 

maksatlı olarak kullanılmaktadır. 

Yukarıda açıkladığımız gibi, Atatürk Türk dilinin zenginleşmesi 

için bir takım tedbirler alırken, aynı yıllarda Türk Devletlerini 
tamamen asimile etmeyi planlayan Rusya ise, boş durmayarak 
Türkleri Hristiyanlaştırmak için Nikolay İlınİnski'nin kurduğu Tatar 
okullarını açarak hakimiyetlerini pekiştirmeyess, Türkiye Cumhu
riyeti ile Orta Asya Türkleri arasındaki kültür bağını kesmeye 

çalışmışlardır. Göktür ve Uygur alfabesinin yerine Kiril alfabesini 
resmi olarak kabul ettirmişlerdir. 1924-1925 yılından itibaren Orta 

Asya Türklüğünü tamamen Sovyetleştirmeye yönelik bir program 

uygulamaya başlamışlardır. Türkçenin eğitim ve ilim dili olarak 

yetersizliğini ileri sürerek Rusçayı resmen kabul ettirmişlerdir. 

Bunun sonucunda resmi yazışmalar dahil Rusca kullanılmış, akabinde 

eğitim ve kültür sahasında büyük bir Sovyetleştirme başlamıştır56. 

Türkiye'de dil konusunda milliyet ve kültür anlayışları 

bakımından son derecede serbest düşünceli, hatta milliyetçilik yerine 

beynelminelciliği benimseyen bir kısım aydınların aşırı Türkçe'ci 

oluşlarının sebebi dış tesiriere açık olmalanndan dolayıdır57. 

Bağımsız Türk Cumhuriyetleri Rusya'nın hakimiyetine 

girmeden önce, yaşadıkları coğrafi bölgenin özelliğine göre farklı 

eğitim sistemleri takip etmişler, bundan dolayı da aralarındaki 

ihtilaflar hızla büyümüş ve yayılmıştır. Eski Türklerde eğitim, beden 

geliştiımek ve günlük hayatı idame ettirmeye yönelik olduğundan, 

bölgeler arasında farklılık göstermiştir. Türkler müslüman olduktan 

sonra, yerleşik hayata hızla geçmişler ve buna paralel olarak 

54 Erkal, ,y.a.g.e., s. 26. 

55 Saray, Azerbaycan Türkleri Tarihi, s. 53. 

56 Saray, Özbek Türkleri Tarihi, s. 9. 

57 Doç. Dr. Necınettin Hacıeminoğlu, Türkçe'nin Karanlık Günleri, İrfan 
Yayınevi, İstanbul 1976, . 27. 
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medrese eğitimini Türk Eğitim sistemiyle birleştirerek uygulamaya 
çalışmışlardır58. Horasan erenleri bu uygulamanın meyveleridir. 

Türk Devletleri Sovyet Rusya'nın hakimiyeti altına girdikten 
sonra, Rusya'nın eğitim politikası doğruldusuna yeniden 

şekillendirilmişlerdir. Buna bağlı olarak Türkler arasında, okuma
yazma bilenlerin sayısı hızla yükselmiştir. Bu gün bu oran % 95'e 

kadar çıkmıştır. Bunun birinci sebebi ilk ve ortaokulun mecburi 
tahsil dönemi olarak uygulanmasıdır. İkinci olarak açılan halk 

mektepleri ve kurslada okuma-yazma bilmeyen yaşlı nesle hızla 
okuma-yazma öğretilmiştir. Burada Sovyet Rusya'nın maksadı 
Türkler arasında ilmi faaliyetleri yaymak olmayıp, müslüman 

Türkler arasında Sovyetleştirmek faaliyetini pekiştirrnek içindir. 

Bunun ispatı okullarda uygulanan ders programlarında, Türkçe, 

Milli Kültür ve Milli Tarihin yer almamasıydı. Sovyetlerin 1 950'li 
yıllara kadar uyguladığı bu eğitim sistemi sonuç olarak Orta Asya 

Türkleri arasında Milli duyguları büyük ölçüde zedelemiştir. Buna 

karşılık, aynı yıllarda bir grup Türk aydının öncülüğünde ana dil, 
Milli Tarih ve Milli Kültür konularında bir faaliyet başlatılmış fakat 
zayıf kalmıştır. Bunu hisseden Sovyet Rusya aydınların bir kısmına, 

kolay akademik ünvanlar vererek ilmi yükselişe dolaylı bir darbe 
indirmiştir. 1 950'li yılların sonu ile 1960'1ı yılların başına kadar 

Sovyet sisteminde yetişen Türk aydınları arasında iki kültürün gizli 

ve açık tartışmaları görülmüştür. Bu arada Sovyet tehdidi ve baskısı 

ile Rus kültürünü benimseyen aydınların sayısı hızla artmıştır. 

Bunun sebebi iyi yetişen bu insanların Sovyet Kültürünü 

benimsemedikleri takdirde iyi bir iş ve mevki sahibi olamayacak
larına dair endişelerinden dolayıdır59. 

Bu konudan olmak üzere, Sovyetler Müslüman Türkler 

arasındaki mezhep ayrılıklarını körüklemişlerdir. Mesela; Şiilere 

aşırı imtiyaz vererek Azerbaycan'lıların Kırgız ve Türkmenlerle 

düşmanlık içerisine girmelerini sağlamışlardır. Çünkü Şii mezhebine 

dair kaynakların zayıflığından dolayı bilhassa Azerbaycan isHimi örf 

58 Ziya Gökalp, Terbiye Sistemimiz II (Hazırlayan Rıza Kardaş), MEB Yayınlan, 
1972, s. 58. 

59 Saray, Azerbaycan Türkleri Tarihi, s. 53-55. 



35 

ve adetlerini devam ettirememiş; Rusya'nın din konusunda getirdiği 
yasaklarda bu konuda aktif rol oynamıştır. Neticede, Azerbaycan 

Türkleri arasında dini bilgiler zayıflamış, lsHimiyet ise, sadece 
hürmet duyulan bir sembol olarak kalmıştır6o. 

1917 Bolşevik ihtilalini takiben Müslüman Türk ülkelerindeki 
Eğitim Kurumlarında uygulanan Ateist Politika Türkleri 
kaynağından kopartarak, çelişme ve arayışlara itmiştir. Sovyet 
Rusya'nın politikası gereği eğitim kurumlarında vermiş olduklan din 

aleyhtarı seri konferanslar islami duyguları oldukça zayıflatmıştır. 

Buna karşılık Türkler dini ve milli varlıklarını koruyabilmek için 
bütün gayri müslimlere olduğu gibi, Ruslar'a da "kafir" gözü ile 

bakmalarına sebep olmuştur. Buna gerekçe olarak ta Allah'a 

isyandan dolayı cezalandırıldıklarını kabul ediyorlardı. Bugüne 
kadar Türk Mill! varlığını ve islam zihniyetinin Orta Asya Türklüğü 

trafından kısmen muhafaza edilmesinin sebebi, bütün yasaklara 
rağmen medreselerle din görevlilerinin halk üzerinde kesin bir 

nüfuza sahip olmalarıydı. Bunu bilen Sovyet Rusya halkı 

ayaklandırmasınlar diye bu adamlara büyük iltifatlar göstermiştir. 
Bunun şuurunda olan Türkler halka dil, din, örf ve soy bakımından 

Sovyetlere karşı bir farklılık aşılamışlardır. Ailelerde nüfus sayısının 

fazlalığı aile içi eğitimi mecburi hale getirdiğinden Rusya'nın çözme 
politikası tesirli olmamıştır6ı. 

19. asrın ikinci yarısında bilhassa Rus işgalinden sonra Orta 

Asya Türklüğü arasında Eğitim de yenileşrnek ve gençliği çağdaş 

dünya görüşü üzerine yetiştirmek gayretlerinin geliştiği 

görülmekteydi. Bu faaliyetler kısa zamanda meyvelerini vermeye 

başlamış, dini ilimler yanısıra Modem ilimleride ihtiva eden bir 
eğitim sistemi (usul-ü cedid) uygulanmaya başlanmıştu·62. 

Bu faaliyetler ışığında, Buhara'da ve Hive'de yeni usül 

mektepler çoğalarak sayıları kısa zamanda 5000'i bulmuştur. Bu 
hareketin öncülüğünü Buhara'da Ahmed Daniş, Hive'de İsmail Hoca 

60 Saray, Azerbaycan Türkleri Tarihi, s. 55. 

61 Saray, Özbek Türkleri Tarihi, s. 29-30. 

62 Zenkovskiy, S. A. Pan-Turkism and Islam in Russia, Harward 1967, p. 18-21. 
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ve Türkistan'da Gaspıralı İsmail Bey yapmışlardır. 18. ve 20. yüzyıl 

arasında Türkler bu faaliyetleri kesintisiz devam ettirmişlerdir. Daha 
önce Buhara'da eğitim görüp meşhur olan Şehabettin Mercan! (1815-

1 889) reformcu fikirlerio yayılmasına zemin hazırlamıştır. Gaspıralı 
İsmail Bey'in parolası ise, "Dil de birlik, düşüncede birlik ve 
harekette birlikti". Ahmet Daniş'in sahneye çıkması ise, 1882'de 

nadir olaylar "Nevadir el vekay1" adlı kitabın neşri ile başlar, Ahmet 
Daniş bu kitabında Türkler arasındaki Kültür geriliğini reddediyar 
ve Buhara'nın Eğitim, Devlet işleri, aile hayatı sahalarında 

modernleşmeyi tavsiye ediyordu. Buhara emiri nezdindeki 
itibarından dolyı da çevresini kolayca etkileyebildi. Ahmet Daniş bu 

özelliğiyle Buhara'nın Karanlık semasında parlayan bir yıldız telakkİ 

ediliyordu. Böylece, o Buhara reformcuianna bir örnek oldu. 

Daniş'e, emirio sarayında bir elçinin görevine denk göreve sahip 

olan Şerifcan S adir Ziya ( 1865-1931) faydalı oldu. Bu cümleden 
olmak üzere Şerif can' ın evi reformcuların ilham kaynağı olan 

edebiyat kulübü şeklini aldı. 1905 Rus ihtiHili Osmanlı Türkiye'sinde 
Jön türk hareketi ve 1906' daki Petersburg ls lam Kongresi Türkis
tan'daki reform hareketinin yoğunlaşmasını sağladı. Rus Eğitim 

makamları ise, 191 O ve 1915 yılları arasında Türkistan genel 

valiliğinden yukardaki reform okulları hakkında bilgi istemişlerdi. 

Fakat bu okullar Rus makamiarına çok az sayıda bildirildiğinden 

Türkler arasındaki kültürel çözülmeyi gerçekleştiremediler63. 

Türkistan'daki reformu devam ettiren Medreseler islami ve soy 

özelliklerine bağlılıkları sebebiyle, birtakım çevrelerin baskısına 

maruz kalmışlardır. Diğer yandanda siyasi sebeplerle bu okulları 

kapatmak isteyen Ruslar'ın hedefi haline gelmişlerdi. 1 909'da 

Türkistan genel valisi Samsonov, Rus Eğitim Bakanına şunu rapor 
ediyordu: "Yerli müslümanların aydın kısmı, buradaki kültür 

öncüleri Volga ve Kırım Tatarları ile, memlekete sızmış olan Türk 

ajanlarının etkisi ile yerli okullardaki eğitim anormal şekilde devam 

etmektedir. Bu sebepten dolayı şimdiki okullar yerine yeni 

s i s te m de k i (u s u 1-u c e d i d) o k u ll arı n yaygın ha 1 e geti ri Im e s i 

63 Dr. Bayn1inza Hayit, "Türkistan Rusya ile Çin Arasında", Otağ yayın lan, 
İstanbul 1975, s. 194-195. 
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gerekmektedir. Bu okullarda eğitim fanatik metodara göre yapılacak 

ve mektep ile medreseler tarafından bilinmeyen ve okutulmayan 
aritmetik, coğrafya dersleri okutulacaktır. Medreseye dayalı bu 

okullar faaliyetlerine devam ederlerse, gelecekte sadece 
Panislamizmin geliştiği bir fidanlık olmakla kalmayıp, Pantürkizm 
ve panisyancılık fikirlerinin serpildiği fidanlık haline gelecektir"64. 

ı 9 ı ı yılında Rusya İçişleri Bakanı Maklakov, müslüman 
okullarının millileştirilmesine dair emir verdi. Türkistan Bölge 

Valisi Samsonov, 19 ı 2'de bir talimat yayınlayarak, yeni metot 
okulların tesbit ve devamına ve bütün okullarda Rus dilinin 
okumasını emretti65. 

Aynı yıllarda Osmanlı Devleti iç ve dış isyanlarla, Bağımsızlık 

hareketlerine hedef olup, Balkan savaşı ile uğraştığından Türkis
tan'da cereyan eden bu asimilasyon programiarına karşı herhangi bir 
faaliyette bulunamadı. Zaten, kendi bünyesinde de kültürel bir kaos, 

eğitim de ise, bir belirsizlik hakim olduğundan yapabileceği herhangi 
bir şey yoktu66. 

Bütün yukarıdaki açıklamalar ışığında Bağımsızlığına kavuşan 
Türk Devletleri'nin Eğitim sahasındaki ihtiyaçları konusunda şunları 

belirtebiliriz. lik olarak, Türk cumhuriyetleri arasında ortak dil 

anlayışını sağlayacak tedbirler gereklidir. Ayrıca eğitimde yenileşme 

ile muhafazakarlığı pekiştirecek bir alt yapı ile, planlamaya ihtiyaç 

vardır. Bunların dışında halkı yönlendirecek, art düşüncelerden 

uzak, milli duygulada donatılmış bir aydın kitlesine ihtiyaç vardır. 
Ekonomik kaynaklarla, yeraltı ve yerüstü zenginliklerini en iyi 

şekilde işletecek ve kullanacak müfredat programlarının geliştiril
mesi ve buna paralel olarak Türk nüfusunu hızla artırarak Beşeri 

kapitalin değerlendirilmesi esasını sağlayarak tedbirler alınmalıdır. 

Bu konudan olmak üzere, dünya Türklüğünün geleceği açısından 

64 Hayit, a.g.e., s. 196-197. 

65 Hayit, a.g.e., s. 197. 

66 Enver Ziya Karaı, Balkan Savaşları ve !'ürkiye, TTK Yayınları, Ankara 1988, 
s. 140-150. Ayrıca bu konuda Prof. Dr. Isınet Miroğlu'nun Mirat-l Hakikat adlı 
eserine bakınız. 
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"Sınır kavramını" düşünmeden bir entegrasyon ve standardizasyon 

çalışmaları yapılmalı, Türk ülkeleri arasında gerçekten milli olan 
"Eğitim şuraları" düzenlenmeli, Türk birlik ve bütünlüğü dünyaya 
kabul ettirilmelidir. 

A- Sosyal Gelişmeyi Sağlama Açısından Mevcut 
İhtiyaçlar 

Konuyu detaylı açıklamadan önce, gelişme kavramının hangi 
anlama geldiğini kısaca açıklayacak olursak; sosyal değişme ile ilgili 
kavramlar, tekamül, ilerleme, değişme, gelişme gibi faktörleri ifade 

etmektedir. Sosyal gelişme kavramı değİşıneyi ifade eden diğer 

kavramlar içerisinde muhteva bakımından diğerlerinin hepsini ifade 
ettiğinden dolayı sosyal alanda sıkça kullanılmaktadır. 

Gelişme, bir bütünün çok yönlü olarak tekamülü demektir, 
Tekarntil ise, daha iyiye, daha güçlüye ve daha mükemmele doğru 

bir değişmedir. Tekamül kavramı üzerinde fikir yürüten ve 
düşünenler felsefeciler olmuştur67 • Biyolojide Charles Darwin, 
felsefe'de Henri Bergson, Helbert Spencer ilk hatıra gelen isimlerdir. 
Tekamül'de bir zaman süreci vardır, statik değil, dinamik bir 

süreçtir. Bu faaliyetin bir başlangıcı vardır. Hatta, kainat bir tekamül 

içindedir. Sosyolojide, sosyal kurumlar çağın şartlarına uymak için 

değişkenlik gösterirler. B ugün aile'de gelişmiş şeklini almıştır. 

Tekniğin gelişmesi eğitim ve öğretimi kolaylaştırmıştır. Böylece 

örgün ve yaygın öğretim ve eğitim çok değişmiş ve tekamül etmiştir. 

Görülüyor ki, toplumlarda ve kainatta bir yönde olumlu değişmeler 

oluyorsa, burada ilerlemeden söz edilebilir. Yani ilerlemeye, bir 

durumdan daha mükemmel bir duruma geçme hali deyebiliriz. 

Mesela, bir millette teknik ve elektronik sahada ilerleme olabilir. 

Başka bir millette ise; bu ilerleme san'at dalında görülebilir. 

İlerlemeden söz edilirken, ya kendi yapısı içindeki alanlar arasında 

67 Prof. Dr. Enis Öksüz, So~yal Gelişme - Sanayileşen Türkiye İlişkileri, Doçent
lik tezi, yayınlanınaınış, Istanbul 1980, s. 1. 
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veya milletler arasında karşılaştırmalar yapılarak ileri gitmiş veya 
geri kalmış durumlar tesbit edilir68. 

Yukarıda bahsedilen konularda birden fazla müessesede 
tekamüle doğru ilerlemeler olursa, hacimce veya bütünlükçe olumlu 

değişmeler olduğu takdirde, gelişmeden söz edilir. Gelişme faaliyeti 
ile ilgili olarak, sosyal gelişme, kültürel gelişme, ekonomik gelişme 

gibi farklı deyimler ifade edilir. Bir sosyal bünyede yeni unsurların 

ilavesi ile sosyal gelişme görülebilir. Yani, sosyal bünyenin 

fonksiyonlarında tekamüle yöneitici değişmeler meydana geliyorsa, 

bunun adı gelişmedir. Mesela, Endüstri toplumu büyük gelişmeler 

göstermiştir. Yeni icatlarla sosyal bünyeler daha karmaşık ve daha 

güçlü olmuştur. Böylece sosyal bünyede belli unsurlarda mesela 
teknikte veya ailede ilerleme gelişmeye sebep olabilir. Buna bağlı 

olarak bütün kurumlarda tekamüle yönelen bir ilerleme meydana 
gelerek toplum gelişme seviyesine girmiş olur69. 

Sosyal gelişmeyi sağlama açısından Müesseselerde değişmeler 

gözlenir ki, bunlar toplum içindeki rollerin muhtevaları, normlar ve 

diğer onganizasyon şekilleri üzerinde meydana gelen değişmeler 

kurumlardaki gelişmeyi ifade eder. Bu değişmeler, tamamen yeni bir 

şeyin getirilmesini veya mevcut örneklerin kısmi önemlerine göre 

değişmesidir. Mevcut örneklerin kısmi değişiklik şeklinde gözüken 

farklılaşmalar dikkati çekmeden gelişir, fakat yeni bir kurumun 

meydana gelmesi şeklinde değişiklik gibi sonuçlar doğurmaz. 

Mesela; Dönmezer'e göre toplumumuzda, medeni kanunun 

kabülünden sonra aile sistemi üzerinde gerçekleşen çok eşlilik 

yerine, tek eşlilik değişmesi ancak aradan uzun yıllar geçtikten sonra 
meydana çıkabilmiştir7o. 

Konumuz Bağımsız Türk Cumhuriyetlerine dönük olduğundan 

kavramlar üzerinde daha fazla durmayı gereksiz gördük. Adı geçen 

ülkelerde Sosyal Gelişmeyi sağlama açısından mevcut ihtiyaçların 

68 Prof. Dr. Nihat Nirun, Sosyoloji, MEB Yayınları, İstanbul 1990, s. 140. 

69 Nirun, a.g.e, s. 141. 

70 Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönınezer, Sosyoloji, Sulhi Garan Matbaası, İstanbul 
1972, s. 284-285. 
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tesbiti 1 920'li yıllardan beri uzak kaldığımız bu toplumların sosyal 
yapısını yeniden tanımak ve değerlendirmekle mümkündür. Çünkü 
yukarıda belirttiğimiz gibi, Gelişme; pek çok müessesede tekfunule 

yönelik değİşıneyi ifade eden sosyolojik bir kavramdır. Bu açıdan 
Bağımsız Türk Devletlerini değerlendirmek için Sosyal Kurumlar
dan olan Aile, din, Ekonomi, Hukuk, Dil vs. gibi yönlerini bilmek 
zorundayız. 

Bu kurumlardan Aileye baktığımızda Türklerde kan akraba

lığına dayanan gerek anne ve gerek baba tarafından güç alan "geniş 
aile" şeklini görmekteyiz71 • Ailenin tanımı na baktığımızda, bir 

toplumun çekirdeği olan ve genel özelliklerini taşıyan en küçük 
birim olduğunu görürüz. Toplumu özetlemek istediğimizde aile 

yapısına bakmamız yeterlidir. Eski Türk Aile Şekli, akrabalığın 
derecesi ve nüfus sayısına göre 4'e ayrılır. Boy, Soy, Törkün, B ark. 
Bu şekilde ayrılmasına rağmen eski Türklerde ve Kaşgarlı 

Mahmud'un "Divan-ı Lügat-ı Türk"ünde, bir adamın kim olduğunu 

bilmek için, aile hayatına bakmak yeterlidir denmektedir72. Yalnız 

şuna işaret etmemiz Hizımdır, Türk Aile hayatında kan akrabalığı 
yanında itibari akrabalığa da büyük önem verilmektedir73. 

Türklerde din ise, isHlm öncesinde Gök Tanrısı ve gök inancı 

esasına dayanan, Temizlik ile yardımiaşmayı hedef edinmiş bir 
özellik arz etmektedir. lsHim dinini Türklerin kolayca kabul 

etmelerinin nedenide burada yatmaktadır. Çünkü, İsiarnı savaşsız 
kabul eden tek millet Türklerdir74. 

Türklerde ekonomik hayat; isHim öncesi dönemde, hayvancılık 

ve tarıma dayandığından daha sonraları çeşitli nüfus hareketlerinden 

dolayı yer değiştiren Türkler bilhassa hayatlarını atın ehilleş-

71 Prof. Dr. İbrahiın Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Boğaziçi yayınları, İstanbul 
1986, s. 215. 

72 Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, Türk Kültür yayını, İstanbul 1974, s. 145. 

73 Prof. Dr. A. Kurtkan Bilgiseven, Sosyo/oji, MEB Yayınları, İstanbul 1980, s. 
9. 

74 Prof. Dr. Hikmet Tanyu, Türklerde Tek Tanrı inancı, Boğaziçi Yayınları, 
İstanbul 1990, s. 5. 
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tirilmesine bağladıklarından hızlı ve demiri en iyi işleyici bir 
ekonomi özelliğini kazanmışlardır, müslüman olduktan sonra, 
bilhassa Avrupa ve Orta Doğu ya yayılan Türkler, tarım ve 

hayvancılığa ek olarak fetihlerle elde edilen topraklarıda ekleyerek 
yeni bir ekonomik yapı kazanmışlardır. Osmanlının gerileyiş sebebi 
de bu yapının bozulmasıdır75. 

Türklerin Hukuku, sözlü örf ve adete dayalı, töreler 

manzumesidir. Bu hukukta, yaşanmış hayat ve insanlar arası ilişkiler 
en ince teferruatına kadar dikkate alındığından Türkler adaletleri ile 
tarihe damga vurmuşlardır76. 

Türkler en güzel ve en iyi şekilde birbirleriyle anlaşacak 

özelliğe sahip bir dil geliştirmişlerdir. Bu dil, yaşanılan hayata 

paralel olarak kısa ve öz konuşmakta kendini ortaya koymuştur. Bu 
konuda çalışan uzmanlar, dünyada en güzel ve en akıcı üslubu ve 
kültür alanında hamleciliği uzun nefesli Türk dilinde bulmuşlardır. 

B u konudan olmak üzere Türk Dilini Arapça ile Farsça'nın he ce 
hesabı değişik şekle sokmuştur. Burada Türk'ün Cihan Devleti 

kurma özelliğini saklı görmek gerekir. Zira, Yavuz Sultan Selim 
"Cihan bir hükümdar için küçüktür" derken, oğlu Kanuni imparator
lara "leşker-i derya huruşumla sefere çıkıp, ruy-i zeminden kaydını 

silmeyi mukarrer kıldım" dedirten bu kudrettir77. Çünkü, büyük 
olan milletierin dili çabuk yayılır. 

E ği tim ihtiyaçlarını dikkate aldığınız Türk Dev le tl eri bize, 
Türklüğün karakteri hakkında davranışları ve hayatları ile bir örnek 

teşkil ettiğinden Devlet kuruculuğunu Türk'ün varlığına atfederiz78. 

Devlet; siyasi ve hukuki yönden teşkilatıanmış millet olup, bunu 

oluşturan elemanlarda, toprak, millet, otorite (egemenlik) üzerine 

75 Prof. Dr. Halil Çin, Osmanlı Toprak Düzeni, Boğaziçi Yayınlan 1991, s. 104. 

76 Osınan Pazarlı, Sosyoloji, Remzi Kitabevi, İstanbul 1988, s. 135. 

77 Doç. Dr. Necınettin Hacıeıninoğlu, a.g.e., s. 21. 

78 Prof. Dr. Aydın Tan eri, Türk Devlet Geleneği, Töre Devlet yayınları 1981, s. 
43. 
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inşa edildiğinden bu elemanlar arasında dengeyi kurmuş olan 
topluluklar milletler ailesi içerisinde varlığını devam ettirirler79. 

Millet olma bilinci, milliyetler ilkesi ve milliyetçilikle eş değer 
kavramlardandır. Milliyetçilik, mensup olduğu, milleti sevmektir. 

Milletierin yaşabilmelerinde, devamlarında ve yükselmelerinde 
en önemli öge, kişilerin mensup olduklan kitleye bağlı olmalarıdır. 

Kişilerin bu bağlılık duygusuna toplum bilinci denilmektedir. Demek 

ki, milliyet duygusunun kaynağı değişmez hayat kaynağı olan hayat 

mücadelesi ve bu mücadele içinde gruplaşma ihtiyacıdır. Türk 
milletinde bu hasletlerin varlığına tarih şahittirso. 

Dev !etin varlığı için, yukarıdaki elemanların devamı açısından 

en önemli faktörlerden biri de siyasi teşkilatlanmadır. (politik 
örgütlenme) Bu teşkilatlanma, yasama, yürütme ve yargı organla
rının kudretinin ortaya konulmasıdır. Mesela, yasama organı 

devletin siyasi, sosyal ve ekonomik hayatını düzenleyen kanunlar 
yapar. Yürütme ve yargı organı vasıtasıyla bu kanunlar uygulanır. 
Eğer, Dev !etler bu özelliklerinden taviz vermeye başlarsa, tarihteki 
yerini başkalarına terkeder. 

Devletin diğer bir elemanı ülke veya toprak olduğundan ülkesi 
olmayan topluluklar hiçbir zaman Devlet niteliğini kazanamazsı. 

MeseHi; toprağı olmayan yahudiler uzun süre dünyanın çeşitli 

milletlerinin esareti altında yaşamaya mahkum olmuş, sonunda 

Türklerin merhameti yüzünden 1948 yılında Filistinde Devlet 

kurmaya muvaffak olmuşlardır82 . Ayrıca, topraktan ve ülke kavra

mından mahrum olan Ermenilerde aynı durumu düşmüş, fakat 
emperyalistler yüzünden yıkılan Osmanlı Devleti'nin zayıflamasına 

bağlı olarak bugünkü, Azerbaycan toprakları üzerinde Rusya'nın 

79 Selınan Erdeın, Sosyoloji, Fil Yayınları, ANkara 1988, s. 90. 

80 Taneri, y.a.g.e., s. 27. 

81 Taneri, y.a.g.e., s. 25. 

82 Nizaınettin Nazif Tepedelenlioğlu, Abdu/hamit ve Komiteciler, Burak Yayınevi 
1989, (Bu konuda geniş bilgi için bknz.). 
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entrikaları ile desteklenerek ( 1921 yılında) bir devlet kurmaya 
muvaffak olmuştur83. 

Dev !etin üçüncü elemanı egemenlik (otorite) 'dir. Otorite, 

emretme kudretini elinde bulundurmaktır. Bir devletin varlığı için 
emredici kuvvet ve iktidar zorunludur. Bu şekilde maddi bir kuvvete 

malik olmayan teşkilatlar Devlet olma niteliğini taşıyamazlar. 

Dev !etin iktidarı, maddi kuvveti, varlığının bekası silahlı kuvvetler 

yetkisine sahip olmasıyla belirlenir. Ancak, iktidarın Devleti karak

terize edebilmesi için, kamu yararına kullanılması şarttır. Modem 

hukukta egemenlik, devletin kayıtsız ve şartsız bağımsızlığına sahip 

olması, diğer devletlerle hukuken eşit durumda bulunması ve sahip 

olduğu üstün kudret ve kuvvete ülke sınırları içerisinde sahip 

olabilecek veya karşı gelebilecek başka bir kudretin ve kuvvetin 

bulunmaması şartına bağlıdır. Bu açıdan bakıldığında egemenlik dış 

ve iç olarak ikiye ayrılır. Dış egemenlik; bir dev !etin dış ilişkiler 

bakımındn diğer devletlerle eşit durumda bulunmasıdır. lç 

egemenlik ise; Devletin kendi ülkesinde en üstün bir kudrete yani 

ülke dahilinde mevcut hususi ve hükm1 şahısların karşı gelemeye
cekleri, onların üstünde olan üstün bir özelliğe sahip olmasıdır. 

Yani, dev I etin kendi yetkilerini iktidar anlayışı içerisinde kimse ile 

pay la şmamas ı d ı r84. 

Atalarımızın "Devlet-i E bed Müddet" sözündeki gizli ikaz 

burada saklıdır. 

Modem hukuka göre, devletin şahsiyete sahip olması bazı 

ilkelere bağlıdır. Bunların başlıcası Devlet egemenlik ve iktidarın 

belli bir kişi ve gruba değil, manevi ve hukuki şahsiyetine yani 

politik olarak teşkilatıanan millete ait olmasıdır. Bu nedenle topluluk 

içinde yaşayan herhangi bir kişi veya grup, Devletin şahsiyetine bağlı 

olan egemenlik hakkı üzerinde herhangi bir hak iddiasında 

bulunamaz. Yani Devlet Millet için vardır. Yüz yıllar boyunca, insan 

kuşakları birbirini izlemekte ve değişikliğe uğramaktadır. Fakat 

Devlet, şahsiyet ve varlık açısından devamlıdır. Hükümet ve rejimler 

83 Baymirza Hayıt, Türkistan Rusya Çin Arasında, s. 232. 

84 Taneri, y.a.g.e., s. 26. 
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değişebilir, fakat devletin hükmü şahsiyeti devam eder. Örnek 

olarak; Osmanlı İmparatorluğu'nun borçlarını Türkiye Cumhuriyeti 
ödemiştir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı'nın devamı olarak 
her türlü yükümlülüğü taşımıştır85. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki; 

"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, 
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır". 

1. Fert-Cemiyet menfaatlerini paralel hale getirme 
açısından mevcut ihtiyaçlar 

Modem sosyolojiye baktığımızda, fert ve cemiyetin varlığını ve 

eşitliğini dengeleyen toplumların sosyal gelişmeyi en iyi şekilde 
gerçekleştirmiş olduğunu görmekteyiz. Bugün, sosyoloji sahasında 
görülen gelişme, tek sebepli izahlardan çok, çok sebepli (plüralist) 
izahlara geçilmiş olmasıdır. Tek sebepli izahlar, olayları, sadece bir 

yönden ele aldığından dolayı, gelişme ve değişmeye açıklık 

getiremez. Sosyal olayları, tek faktöre dayanmaları ve çok defa tek 
istikametli bir değişme seyrini zaruri saymaları itibariyle tenkit 
edilebilecek durumda olmalarına rağmen, tek faktörle, izah 

denemeleri yapan birçok Sosyologlar Cemiyetteki değişmeye işaret 
etmeleri bakımından önemli sayılmışlardır. Mesela; Le Play okulu, 

Sosyal olayları, sadece Coğrafi faktöre bağladığından hata etmiştir. 

B izdeki Le Play temsilcisi olan Prens Se bahattin Bey' de, Devletin 

otoritesini azaltarak tek faktöre yani idari merkeziyetsizlik ve şahsi 

teşebbüse dayandırdığından aynı hatayı işlemiştir. Mekanik okul ise; 

Fizik, Kimya ve Matematik ilimlerinin usullerini, Sosyal hayata 

uygulamaya kalktığından, büyük hata işlemiştir. Mesela; H. C. Corey 

(ı 793- ı 879) Bir devletin merkezileşmesinin, yahut bir şehirde nüfus 

toplanmasının fiziki mekanik kanunlara göre işleyen merkeze çekici 

ve merkezden itici kuvvetlerin bir nevinden ibaret olduğunu öne 
sürerek adeta hareketle, hararetİn orantısı gibi, moleküllerin ısı ile 

yoğunluk artırmasını fertler ve gruplar arasındaki arz ve talep 

farklarının büyüklüğü nisbetinde ticari hareketlerin artacağı fikrine 

85 Taneri, y.a.g.e., s. 27. 
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dayandırarak olayları tek sebeple izah ediyordu. Aynı şekilde 

biyolojik okulda, Sosyal olayları ırk ve soy özelliklerine dayandı
rarak, Sosyal hadiseleri ve şartları tek sebebe dayandırmış, buna 
paralel olarak, Ekonomik okulda, iktisadi hadiseleri ve şartları tek 
yönlü olarak ele almış ve aynı hataya düşmüştür86. 

Sosyal olayları, insanlar arasındaki istenilerek yapılan bir 
sözleşmeye benzeten Mukaveleci teori ile, canlı bir uz vi ye te benzeten 

yani toplumunda canlı bir beden gibi doğup, gelişip yaşlanıp 

öldüğünü iddia eden uzviyetçi teori, olayları tek sebeple izah 

ettiğinden cemiyet ve fert dengesini kuramayıp, sosyal olayları 
izahtan uzak kalmıştırs7. 

Auguste Comte, ilimler sınıflamasında psikolojiye yer 
vermeyip, insanın ruhsal hayatını değerlendirmediğinden hataya 
düşmüş ve insanlık dinini kuracak şekilde yeni bir teori 
geliştirmiştir. Emile Durheim ise, cemiyetin oluşmasında, ferdin 
rolünü dikkate almadığından Tüme varım metoduna uygun olarak, 
sosyal olayları tek sebeple izah etmiştir. 

Halbuki biz bilmekteyiz ki, Cemiyet hayatının oluşmasında fert 
ve toplum karşılıklı ilişki halindedir. Ve toplum tek bir faktör değil, 

birden fazla fökterlerin değişken rol oynadığı bir yapı arzeder. 

Bundan ötürü 19. ve daha önceki asırların Sosyologları, Sosyal 

değişmeyi tek faktörle izah etme hatasına düşerken, aynı zamanda 

değişmeyi ve gelişmeyi tek istikametli ve hiçbir dalgalanma 
göstermeyen bir tekamül çizgisi halinde tesbit etme hatasına 

düşmüşlerdir. Modern Sosyolojinin karekteristik vasfı, çok sebepli 

izahlardır. Çünkü sosyal gerçek, birden fazla faktörlerin değişken 

olarak rol aynadıkları bir realitedir. Üste lik, bu faktörler arasında 
karşılıklı tesir münasebetleri de vardır. Şu halde sebep-netice 

münasebeti, sebep zannedilen faktörün netice halinde belirebileceği 

çift yönlü münasebettir. Sosyal hayatın bu girift özelliği, sosyal 

olayların izahında bütüncü görüşün benimsenmesi neticesini 

86 Prof. Dr. Aıniran Kurtkan Bilgiseven, Genel Sosyoloji, Filiz Kitabevi, İstanbul 
1986, s. 80-93. 

87 Kurtkan, Genel Sosyo/oj, s. 44-52. 
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doğurmuştur. Burada, Gestalt teorisinin izahı bu fikrimizi 

açıklamamıza yardımcı olabilecektir. Gestalt fikrini benimseyen 

modem sosyologların görüşlerine göre, nasıl ki melodiler hep aynı 

notalardan meydana geldiği halde, notalarıo dizilişindeki değişiklik 

farklı müzik parçalarını ortaya koymuş ve zevklerdeki farklılıklann 

toplamı yerine bütüncü anlayışı ortaya koymuştur. Yani Sosyoloji 

sahasında bütünü unsurlarla değil, fakat tek tek her unsuru bütünler 

ve bütün içindeki durumuna göre anlamaya çalışmamız gerek
mektedirR8. 

Aslında, sosyal olayları tek sebebe bağlı olarak açıklamak, 

ileriye dönük olarak bir fayda arzetse de, tek tek olarak yanlışlığa 

götürmektedir. İdeal sosyoloji teorisi fert ve cemiyeti dengeleyen bir 

görüşte saklıdır ki~ bu da Türk-lsHim kültürünün özü olan Tevhid 

esasıdır. Türk-lsHim kültüründeki tasavvuf akımının temsilcilerinin 

öne sürdüğü fert ve cemiyetin bir madalyonun iki yüzü gibi aynılığı, 

fert ve cemiyet menfaatlerini dengelemek açısından en önemli 

kaynaktır. Yunus ve Mevlana gibi birçok düşünürlerin öne 

sürdükleri bu fikre göre, fert ancak insan olma terbiyesi ile cemiyete 

dahil olabilmekte ve gerçek manada insan olduğu zaman, kendisi 

cemiyete mensup gibi göründüğü halde, cemiyeti kendi içinde bulma 

kudretine ulaşmaktadır. Ferdin bu kudrete ulaşahilmesi için onun 

külll akıl haline gelmesi Hizımdır. Ancak Türk-İslam tasavvuf 

düşüncesinde yer alan külll akıl kavram, uzviyetçi teorideki külll akıl 

kavramından tamamen farklıdır. Uzviyetçi teori, sadece cemiyete ait 

tek bir akıl tasavvur etmektedir. Halbuki cemiyet fertlerin şuur ve 

idrakinden ayrı bir şuur ve idrake sahip değildir. Tasavvuf 

düşüncesindeki bu anlayışa göre, cemiyetin bir külll beyin, ya da 

külll ruh olarak düşünülmesine gerek yoktur. Fakat gerçek manada 

insan olabilen yani vicdan, sevgi ve fedakarlık hisleri ile kendi 

varlığını bütünün varlığında yok olmuş kabul edebilen fert adeta 

cemiyetin bütün üyelerinin maruz kaldığı haksız muamelelerin 

ıstırabını bir beyin gibi duyabilen bir külll beyin haline geçmektedir. 

Böylece ferdin cemiyete dahil olması şeklinde müşahade edilen dış 

88 Prof. Dr. Aıniran Kurtkan, Sosyoloji, M. E. Basımevi, İstanbul 1980, s. 40-
41. 
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görünüşün altında, cemiyetin fertte gizli olduğu gerçeği belirmek
tedir. Çünkü fertleri n böyle bir terbiye ile sosyalleştirildiği bir 
cemiyette, her fert cemiyetin bütününü temsil edebilir89. 

Konumuz, fert ve cemiyet menfaatlerini sosyal gelişme 

açısından paralel hale getirmek olduğundan, menfaat birliklerinin 
özelliklerini dikkate almamız gerekmektedir. 

Aynı menfaatin gerçekleştirilebilmesi ıçın, işbirliği yapan 

fertlerin kurdukları teşkilatlara menfaat birliği denmektedir. 
Menfaat birliğinin en yaygın tipleri, kooperatifleşme, sendikalaşma 

ve demeklerdir. Geniş manada kooperasyon, sadece kooperatif
leşmeyi ve kooperatifleri ifade etmez. Bütün menfaat birlikleri bu 

kavrama dahildir. Çünkü, Co-operation birlikte işleme hareketle
ridir90. 

Toplumların faaliyetleride cemiyet ve fert menfaati, dengesinin 

üzerine inşa edildiği için, gelişmeyi de beraberce bir bütünlük 
içerisinde ortaya koymaktadır. 

Bu konuda Ziya Gökalp, önceleri Emile Durkheim'i takip 

edecek şekilde bir görüş sunmasına rağmen, daha sonra fert ve 
cemiyeti dengeleyecek bir görüş ortaya koyarak Durkheim'den 
ayrılmıştır. 

Türk Kültürünün temelinde, Birlik ve beraberlik esasını tesis 

eden bir anlayış hakim olduğundan Türk toplumlarının her türlü 

ihtiyaçı da bu birlik ve beraberlik anlayışı ile karşılanabilir. Gerek 
Oğuz Han'a rivayet edilen birlikle ilgili bir davranış ve gerekse, 

Osmanlı Devleti'nin ortaya koyduğu "nizam-ı alem" davası, 

yukarıdaki ifadeyi doğrulayıcı niteliktedir. O zaman Bağımsız Türk 

ülkeleri ve Türk Dünyası açısından sınırlara bakarak tek tek, ayrı 

Türk toplumları varmış gibi davranmak, Sosyolojide ki tek sebepli 

izahlada olayları açıklamaya benzer. Burada hiçbir mesele 

çözülemediği gibi; emperyalistlerin Türklük Dünyasının aleyhine 

89 Kurtkan, y.a.g.e., s. 26-28. 

90 Kurtkan, y.a.g .e., s. 6. 
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gelişmesinden başka bir sonuç meydana getirmez. Çünkü, tarihi 
gerçekler gösteriyor ki, sosyolojideki fert ve cemiyetin ayrılığı gibi; 

Türk Dünyası'nın da Birlik ve beraberliği dünya devletleri dengesi 

içerisinde yeni bir güç odağı meydana getirecektir. Bunu çok iyi 

hisseden M. Akif "Girmeden bir millete tefrika, düşman giremez; 

Toplu vurdukça yürekler, O'nu top sindiremez", diyerek bu gerçeğe 

işaret etmiştir. 

Türk toplumlarını bir külll ruh haline getirecek ortam ve 

kaynak mevcut olduğu halde, ayrılık ve farklılık zihniyetini sokmak 

isteyen dış güçlerin oyununa gelmeden ferdi menfaat yerine genel 

menfaati esas alarak yeni bir Türk gücü ve Dünya dengesi kurmak 

mümkündür. Bunu da Mevlanalar, Ahmed Yesevl'ler, Yunuslar ve 

Hacı Bektaşi Velilerin düşünce sistemini yeniden canlandırarak 
meydana getirmek Türklüğün borcudur. 

2. Madde ve Mana hedeflerini paralel hale getirme 
açısından mevcut ihtiyaçlar 

Türk kültür ve medeniyet tarihine baktığımızda, gerek maddi 

ve gerekse manevi anlayışı birleştiren bir çehreyi rahatlıkla görürüz. 

İslam öncesi dönemde madde ve mana dengesi günlük hayat ile 

ecdada bağlılık şeklinde kendini gösterdiğini müşahade etmekteyiz. 

Türkler, yaşadığı bölgeler ve hayat açısından her zaman insanı 

merkez edinen ve "herşey insan için" prensibini bayraklaştıran bir 

anlayışı yaşattıklarını görmekteyiz. Savaş giysilerinden meskenlerde 

kullandıkları eşyalara kadar sade, fakat güzel iislubunu ortaya 

koymaları Türk'ün madde ve mana arasındaki denge anlayışını 

ortaya koyan en güzel uygulamalardır. Avrupa'lı ve Rus 

araştırıcıların arkeolajik kazılarda Türkler'le ilgili ele geçirdikleri 

eserler bu düşüncelerimizi doğrulamaktadır. At koşum araçlanndan, 

kadınların süslenme ve ziynet eşyalarına kadar Türk'ün incelik ve 

güzellik zevkinin ne kadar mükemmel olduğu belgelenmektedir. 

Genelde çadır hayatı yaşayan eski Türkler'in demir ve bakırla ziynet 
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taşları ve altını işleme özelliği bize bu zevk hakkında iyi bir bilgi 
verdiği kanaatindeyiz9ı. 

Türkler müslüman olduktan sonra, inançları ile zevklerini ve 

maddeyi birleştirmiş; böylece dünyaya Türk Kültür Medeniyeti 

denilen yeni bir bilgi çağı açmıştır. Buna en güzel örnekler taşı, ağaç 
ve madenieri işiernekte kendini göstermiştir. Mesela; Türk'ün Gök 

anlayışı, mabetierin tepesine "Hilal" olarak yansımıştır. Başlanndaki 
savaş miğferi ve tolga, camilerde "Kubbe"yi oluşturmuştur. Alp 

Erenlerin başlarındaki sarık mezar taşlarına yansımıştır. Türk'ün 
mertliği çeşmelerde, sebillerde ve imaretlerde yoksulları koruyarak 

madde ve manayı dengelemiştir. Savaşta ve cephelerde cenğaver olan 

Türk, aile hayatında ve ibadetlerde ayrıca yardımlaşmalarda zirveye 

yükselerek gerçekten Alp-Eren ruhunu ortaya koymuştur. Kızlarının 

çeyizinden, erkeklerinin sade giyinmesine kadar hep aynı üslubu 

kusursuzca sergilemiştir. Bu ince zevki Türk'ün musik1sinde, 

falkloründe yaşadığı hayatla uyum halinde yansıtmıştır. Büyüklerine 
saygı ve küçüklere gösterdiği şefkat, zayıfı ve kendine sığınanı 

koruması, kendisine zulmedenlere karşı bile merhameti elden 

bırakmaması belki O'na zarar vermiş, fakat insanlık açısından 

yüceltmiştir. Yatarken, yemek yerken, dinienirken toprakla iç içe 

olmayı Türk'ün madde ve mana dengesinde aramak gerekir. Çünkü, 

İsıtim'ın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim ile Peygamberimiz (S.A.V.) 

hadisleri O'na rehber olmuş, madde ve ma'na dengesini öğütleyerek 

hayatına bir plan getirmiştir. Onun için asırlarca Avrupalıların tertip 

ettiği Haçlı seferlerine sinesini siper ederek adeta islamın öndediğini 

üstlenmiştir. Malazgirt Kahramanı Alparslan'ın savaş meydanında 

atının kuyruğunu bağlaması, Yavuz Selim'in kısa saltanatı boyunca at 

üstünden inmemesi, orduların batı karşısında mağlubiyetini duyan I. 

Abdülhamid'in felç olması, Fatih'in "culus" kanunu getirerek, 

devletin bekası için kardeşlerini öldürtmesi, hep Türk'ün asaletinin 
belgeleri olarak tarihte yerini almıştır. 

Bugünün Türk Dünyası çeşitli bunalımlarla karşılaşıyorsa, 

Bunun sebebi, madde ve mana arasındaki dengeyi sağlayan birlik ve 

91 Bu konuda geniş bilgi için bknz. Prof. Dr. Bahaeddin Ögel, Türk Kültür 
Tarihine Giriş, Kültür Bak. yay. Ankara 1991, Cilt 1-9. 
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beraberlik ruhunun tesisini yani kısaca tevhid esasını terk 

etmelerinde aranmalıdır. Osmanlı 'nın kuruluş dönemi, Selçuklu 'nun 
kudretli dönemi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisini dünyaya kabul 

ettirmesi, terk edilen bu tevhid hazinesine yeniden dönüşle 

mümkündür. Batı'nın terk etmiş olduğu bir takım yanlış uygula
maları, kalkınma vasıtası sayarak cemiyete aşılama, ancak ve ancak 

sömürge zihniyetinin ve güvensizliğin eseri olabilir. Gençliğimizde 
gördüğümüz ve bizi ürküten fikri ve manevi buhran, madde ve mana 

dengesini sağlayamayan yanlış bir eğitim planlamasının eseridir. 

Bunu Türk Devletleri arasında yaygınlaştırmak, köhnemiş Batı'ya 

yeni uydular sağlamaktan başka birşey değildir. Milliyetçisine 
"faşist" ve "ırkçı", dindarına "gerici", örf ve adetine bağlı olan 

kızıarına "cahil" sıfatını yakıştıran zihniyetle, madde ve mana 

dengesi sağlanmadığı gibi, Türk Dünyasının, daha bütünleşmeden 
çözülmesi sağlanmış olur. 

Günümüzde ekonomik ve sosyal hayat açısından ortaya çıkan 

birtakım problemler bir tesadüf değil, uzun yıllara dayanan ve 

plansız bir Batı anlayışının ortaya serdiği üstü güzel, altı çürümüş 

bir halının görüntüsünden başka birşey değildir. Mfisiklde, kendini 

heHik eden bir uygulama ile, "herşey maddi üstünlük için" diyen 
nesillerle Türk ülkeleri arasında birlik ve beraberliği sağlayarak, 

herkesin ağzından düşürmedği "21. asır Türk asrı olacak" sözü kağıt 

üzerinde kalmaya mahkum sloğan olur. Eğer; yeniden bir Türk 

Dünyası kurulmak isteniyorsa; Maddeci zihniyeti, manayla 

uzlaştıracak ve "Dünya ahiretin tarlasıdır" ikazına kulak verecek 

kadroları yetiştinnek hem ihtiyaç hem de şarttır. Bunun için alınacak 
tedbirler Tevhid esasının özünde gizlidir. 

3. Orta Sınıfiaşmayı Sağlama Açısından Mevcut 
İhtiyaçlar 

Toplumlarda nüfusun hiyerarşik olarak dağılımı tabakalaşmayı 

ifade eder. Hangi tür toplum ve memleket söz konusu olursa olsun, 

nüfusun tabakalaşmasından bahsedilirken tabakalaşma pirarnidi 

kullanılır. Bunun sebebi, normal olarak nüfusun geliri düşük fakir 

tabakasının geniş bir yaygınlığa sahip olmasıdır. Gelir seviyesi orta 

derecede olan ve kendisine yeterli bir iktisadi gelire sahip olan 
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tabakaya orta tabaka, geliri çok yüksek olan tabakaya üst tabaka adı 

verilir. Şunu içtenlikle bilmek Hizımdır ki, bütün cemiyetlerde 

mevcudu az veya çok olsun mutlaka orta tabakanın varlığı 

görülmektedir. Bir memleketin sosyal pirarnidi esas itibariyle üç 

tabakayı ihtiva etmekle beraber her tabaka kendi içinde bir takım 

bölümlere ayrılır ki, bu bölümler sosyal sınıflar meydana getirir92. 

Yalnız, sosyal sınıf demek bir meslek kategorisi demek değildir. 

Hatta, aynı meslek içindeki insanların bile farklı sosyal sınıflara 
mensup olanları vardır. Mesela, bir hasta bakıcı ile mütehassıs 

doktor, sağlık işinde uğraşmalarına rağmen, sınıf olarak farklılık 

gösterirlerler93. 

Topluluklar sosyal bakımdan çeşitli kriteriere göre sınıflara 

ayrılırlar. MeseHi; ilkel topluluklar (yazı dili olmayan) yaş 

gruplarına göre, modern cemiyetler ise, din, sosyal mesafe, 

milliyetçilik anlayışları ve iktisadi yönden sınıf veya kategorileri 

teşkil edebilirler. Buradan, sosyal sınıfı şöylece tanımlayabiliriz. 

Aynı sosyal hayat tarzını paylaşan fertlerin meydana getirdiği, 

Sosyal kategori veya aynı geliri elde eden, eşit hayat Gslubuna sahip, 

aynı tahsil ve terbiyeyi almış ve bütün hayat standardı bakımından 

birbirlerine yakın olmanın şuuruna sahip olan kimselerin meydana 

getirdiği Sosyal bütüne sınıf denir94. 

Sosyal sınıfı tayin eden kriterler, gelir, hayat üslubu, tahsil

terbiye ve sınıf şuuru gibi bölümlere ayrılır. Bunlardan sınıf şuuru, 

ferdin kendisiyle ilgili olduğundan subjektif, diğerleri genel olduğu 

için objektiflik gösterir. Sınıf şuuru, hür ve demokratik ülkelerde 

kanunlar çerçevesinde teşkilatıanmanın şartıdır. Şayet kanunların 

aksayan tarafları varsa, sınıf şuuru yine hür demokrat ülkelerde 

demokratik mücadelenin güç kaynağı olarak kanunların istenilen 

şekle getirilmesini mümkün kılar95 . Fakat totaliter düzenlerde böyle 

92 Aıniran Kurtkan, Sosyoloji, s. 64-65. 

93 Kurtkan, aynı eser, s. 65. 

94 Kurtkan, Genel Sosyoloji, s. 144-145. 

95 Kurtkan, Sosyoloji, s. 66. 
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bir mekanizmanın harakete geçebilmesi mümkün değildir. Karl 
Marx, sınıf şuurunun düşmanlık halinde belireceğini ifade etmekle 

yanılmıştır. Bu şuur, düşmanlıktan ziyade hak ve kanuna uygun ücret 
pazarlığı veya siyasi rey kullanma hakkı vasıtasiyle kanunların 

değiştirilmesine tesir edebilir. Sendikalaşma, kooperatifleşme 

hareketlerine zemin hazırlayarak, kalabalık orta sınıfların teşekkü
lüne yol açabilir. Gelişmiş ülkelerde bütün bu imkanlar gerçekleşmiş 
ve sosyal piramid orta sınıfın kalabalıklaştığını gösteren bir piramid 

haline gelebilmiştir96. 

Orta sınıflaşmış, yani ortası şişkinleşmiş bir tabakalaşma 

piramidi, gelişmişliğin göstergesidir97. 

Genel olarak orta sınıflar konusu, bilhassa az gelişmiş ülkelerde 

sosyologların iktisatçıların ve idareci elemanların olduğu gibi, her 
meslekten bütün fertlerin ilgisini çeken bir konudur. Çünkü, iktisadi 

gelişme, milli gelirin sadece top yekun (global) değil fakat aynı 

zamanda sınıf farklarını ortadan kaldırarak alt tabakalara mensup 
fertlerin orta seviyeli bir hayata kavuşturulmasını temin edecek 
şekilde artmasını gerektirmektedir. Zaten alt ve üst tabakalar 

arasında, aşırı gelir farklarının mevcudiyeti, az gelişmiş ülkelerin 

karekteristik vasfıdır. Bu da zirai üretime ilaveten endüstriyel 
üretiminin önemli bir artış kaydetmesini ve iç pazarın da tüketim 

hacminin genişlemesini mecburi kılmaktadır. İşte bu durum orta 

derecede satın alma gücüne sahip kalabalık bir orta sınıfın 

mevcudiyetini gerektirir. Şu halde iktisadi gelişme problemi ne 

kadar önemli ise, sosyal sınıflar arasındaki gelir farklılığının 

azaltılması, yani orta sınıfın teşekkül ettirilmeside o kadar önemlidir. 

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu 'na göre, ta bakalaşma piramidinin 

muhtevasını meydana getiren sosyal sınıflar ve taşıdıkları önem 

derecesi zamanla değişmektedir. Üst, orta ve alt tabakaların her biri 

kendi içlerinde sosyal sınıf özelliğini taşıyacak grupları barın

dırırlar. Mesela; ziraat sektörünün büyük arazi sahipleri üst tabakada 

yer alan bir sosyal sınıf meydana getirdikleri halde, orta derecede 

96 Kurtkan, aynı eser, s. 67. 

97 Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Hazırlayan A. K. Bilgiseven, Kültür Bak. Yay., 
İstanbul 1987, s. 1 15. 
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büyük arazi sahipleri orta tabakadadırlar. Çok az mülk sahipleri ile 
topraksızlar ise, alt tabakayı meydana getirirler. Sosyal hayat 

alanında tabakalar arasında rahat geçiş, sosyal hareketlilik ve 
imkanlarının varlığıyla ölçülür. Tabakalar arası geçit imkanlarının 
engellediği piramitler, kapalı kast sisteminin hakim olduğu ülkelerin 
piramitleridir. Buna karşılık, açık sınıf sisteminin hakim olduğu hür 

ve demokratik ülkelerde sınıflar arası geçit herkese açıktır. 

Tabakalaşmada asıl önemli mesele sosyal tabakaların muhtevalandır. 
Mesela; Batı ülkelerinde Kapitalizmin başlangıç döneminde, deniz 
aşırı ülkelerle alış-veriş yapan ticaret burjuvazisi yüzünden uzun 

süre orta ve yukarı tabakaların kadrosunu işgal etmiştir. Burjuva 

sınıfının yığdığı servet aydınların teknik icatları ile desteklenince, 
sanayileşmenin temel şartı olan sermaye ve teknik yenilikler ortaya 
çıkmış; böylece, burjuva sınıfı tarih sahnesinde yerini almıştır98. 

Garptaki bu burjuvazi anlayışı ve sınıfı Türklerde hiçbir zaman 

mevcut olmamıştır. Çünkü, Türk-lsHlm kültüründe alt-üst tezadını 
ortaya koyan ve sömürgeciliği teşvik eden ne bir anlayış, ne de sınıf 
kavramı vardır. Zira; "Hak kuvvettir" diyen tevhid esası inananları 

sadece birlik ve beraberlik şuuroyla aynı pota içinde yoğurur. Bu 

özelliklerinden dolayı tarih boyunca Türk Milleti ve Devletleri 

sürekli kayba, kötülüğe ve ihanetiere muhatap olmuştur. Bunun 
sebebi gittiği her yere adalet, hoş görü ve merhameti 

yaygınlaştırmaya çalışmasıdır. Mesela; II. Beyazıd zamanında 

Hristiyanların zülmune uğrayan Yahudilere kucak açan bu zihniyetti. 
Ayrıca, 1453 'ten bu yana sinemizde barındırdığımız Ortodoks 

Hristiyanlar her vesile ile Milli Birliğimizi parçalamak için çeşitli 
entrikalara başvurdukları halde, yine de din ve ticari ilişkilerinde 
serbest davranmalarını sağlayan Türk'ün asaletidir. 

Orta sınıflaşmayı sağlayabilmek için, bütün toplumlarda geçerli 

olacak aşağıdaki tedbirleri almak gereklidir. Birincisi, ilme ve 

tekniğe açık zihniyeti eğitimde ve toplumda hakim kılmak. Bunun 

için az gelişmiş ülkelerin bütün kaynaklarını rasyonel ölçüler 

içerisinde ve planlama dahilinde kullanmaları şarttır. Gelişmiş 

98 Fındıkoğlu, y.a.g.e., s. 114-116. 
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ülkelerde ise; orta sınıf mensuplarının sayıca artmasına, teknik 
gelişme ve işletme hacminin büyümesi oranında ihtiyaç artmıştır. 
Gelişmiş ülkeler, gerek hammadde ve gerekse ucuz insan gücü 
bakımından gelişmekte olan ülkelere yayıldıklarından, fert başına 
düşen milli hasıla sürekli artmakta ve dolayısıyla refah seviyesi hızla 

yükselmektedir. Bu durum gelişmekte olan ülkelerin kaynaklannı 
hızla tüketirken, modern ve kalkınmış ülkelerin iktisadi gücünü 

dünya dengesini bozacak şekilde artırmaktadır. Onun için eğitimde 
Millilik ve Batı'dan teknoloji transferi, sömürgeci ülkelerin hızlı 

yayılmasını durduracağı gibi; geri kalmış ülkelerin tasarrufu 

teşvikiyle beraber kalkınmasını temin edecektir. 

Orta sınıfiaşmayı sağlamanın ikinci yolu, vergi adeletidir. 

B ugün düzensiz ve dışa dayalı, iktisadi yapılaşmadan dolayı 

kalkınmakta olan ülkelerde yatırımların ve sosyal dengenin en 

önemli kaynağı olan vergilendirme, plansız ve programsız uygulan

dığından işsizlik ve sosyal problemler artmıştır. Bundan kurtuluşun 
yolu, vergilendirmede "artan oranlar" sistemini uygulamaktır. Yani, 
az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi almaktır. Dev !etin 

adaletli sosyal devlet olmasının gereğide budur. 

Orta sınıfiaşmayı temin etmenin üçüncü şekli ise; sosyal 

güvenlik sistemlerinin yaygınlaştırılmasıdır. Bunun anlamı şudur, 

meşru ölçüler içerisinde çalıştığı halde, geçimine yetecek geliri elde 

edemeyen vatandaşa, Devletin işsizlik sigortası ve çeşitli fonlar 

yardımıyla yardım elini uzatmasıdır. Bu da, toplumda huzuru 

sağlayacağı gibi, geleceğe dönük yatırımlara da en güzel fırsatı ve 

kaynağı temin etmiş olacaktır99. 

Konuya bu açıdan baktığımızda, Türk Dünyasında şu özellikleri 

müşahade ederiz, Gerek bağımsız Türkiye ve gerekse Sovyet 

Rusya'dan bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleri arasında ne 

iktisadi, ne de eğitim yönünden bir entegrasyonun olmadığını çok acı 

bir gerçek olarak görürüz. Bu durumu meydana getiren faktörler, 

bazen bizim kontrolüroüzde meydana gelirken, bazen de bizim 

99 Bu konuda geni.ş bilgi için bknz. Sosyal Siyaset (Orhan Tuna-Nevzat Yalçıntaş), 
Filiz Kitabevi, Istanbul 1991, s. 60-95. 
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dışımızda cereyan etmektedir. MeseHi; Türkiye'nin jeopolitik 

konumu ve değerler farklılığı, sürekli olarak Avrupa tarafından 

rahatsız edilmesine sebep olmuştur. Bunun içinde zaten yetersiz olan 
kaynaklarının büyük bir kısmını savunma harcamalarına ayırmak 

zorunda bırakılmıştır. Tabiatİyle bu durum, kalkınmaya bir fren ve 

geleceğe bir köstek görevi yapmıştır. 

Diğer Türk Cumhuriyetleri içinde buna benzer, fakat farklı 

uygulamalar görürüz. MeseHi; Türk Cumhuriyetlerinde ne bir 

alfabe, ne bir iktisadi anlayış birliği, ne de güç bütünlüğünü sağlaya

cak ilişkiler görülmemektedir. Ermeniye karşı Azerbaycan'ın yalnız 

bırakılması yukarıdakı tezi doğrulamaktadır. A.yrıca, bu ülkelerin 

zengin bir yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahip olmaları ile Asya ile 
Avrupa arasında çok önemli bir coğrafi konum işgal etmeleri, 

bundan başka hızla artan bir genç nüfus özelliğine sahip olmaları, 

Deli Petro siyasetini hala bir ideal olarak yaşatmaya çalışan 

Rusya'nın hesabına gelmediği gibi, kapitalist politikayı benimsemiş 

Hristiyan Batı'nın da dikkatini celbetmektedir. Çünkü bilindiği üzere 

Kapitalizmin amacı, sınırsız kar, özel mülkiyet ve fazla üretim 

olduğundan, bu politikayı benimseyen ülkeler devamlı pazarlar elde 

etmek ihtiyacı hissederler. Sosyalist ekonomi sistemini, korninİst 

şeklinde uygulayan Rusya'nın ayakta kalmasının tek sebebi kendisine 

peyk ülkelerin ekonomik pazar teşkil etmeleriydi. Bugün, ABD'nin 

yaptığı da buna yakın bir uygulamadır. Pragmatik (faydacı) bir 

felsefe ile, dünyaya yayılmayı hedef edinen bu ülke, dev ekonomisini 

daha da güçlendirmek için demokrasiyi maske ederek, geri kalmış ve 

gelişmekte olan ülkeleri elde etmeye çalışmaktadır. Bağımsız Türk 

Devletleri de gerek Rusya'nın ve gerekse Kapitalist Batı'nın iştahını 

kabartan kaynaklarından dolayı uzun yıllar huzur bulamadığı gibi, 

bugünde huzur bulamayacaktır. Bundan kurtuluşun yolu Türk 

Dev !etleri arasında ortak çıkar politikası anlayışı ile hareket etmek 

ve bu ilkenin ışığında yeniden Türk-lslam düşüncesinin rönesansı 
denen ünüçüncü yüzyıl metoduna dönerek tevhid esasını bayrak

edinnıektir. Orta sınıflaşma ve kalkınmanın yegane yolu da bu ilkeye 

vazgeçilmez bir unsur gibi sarılmaktır. 
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Siyaset, Arapça kökenli bir kelime olup, Latince karşılığı olan 

Politika'dan tamamen farklı bir anlam taşımaktadır. Arapça'da 
insanları yönetme, idare c ilik, devletlerarası ilişkilerdeki davranışlan 

ihtiva eden bir kavramdırıoo. 

Söz konusu kavramın esas unsurunu teşkil eden politika 

kelimesi, Yunanca "Politeia" yani meşruti devlet, şehir devleti 

anlamına gelmekte ve birçok lisanlarda kısmen değişik manalar 

taşımaktadırıo ı. 

Batı dillerinden olan İngilizce'de politik kelimesi, ihtiyatlı, 

tedbirli, akıllıca ve kurnaz anlamına gelmektedirıoı. Yine Batı 

dillerinde bir topluluğun menfaati namına yapılan fiil ve hareketler 

manasında kullanılmaktadır. Diğer taraftan aynı kelime politikacının 

faaliyetlerini konu olarak ele alan ilim şubesini ifade etmektedirıo3. 

Türkçe'de, Devlet işlerini düzenleme ve yürütme, vergi yükünün 

adaletli dağıtımı, metod, bir hedefe varmak için karşısındakinin 
duygularını okşamak ve zayıf noktalarından yararlanarak işini 

yürütmek anlamına gelmektedir104 • Meydan Laroussa'ya göre; 

amacına ulaşmak için düşündüğünden başka türlü davranarak ve 

konuşarak sonuca ulaşmak, politika Aristoteles'nin eserinden 

mülhem olarak ortaya konulmuş olup; mutluluğun yollarını 

belirtmektedir. Siyaset adamının görevine denir. Hiçbir şiddet söz 

konusu olmadan görevini yapmak ve otoritesini kabul ettirmektirıos. 

Gelişme kavramına gelince; moral ve planlama faaliyetlerini 

bünyesinde barındıran bu kelime manevi kültürün tesirierinide içine 

alarak, planlama faaliyetini ortaya koyar. Gelişme, çok geniş bir 

100 Arapça Kaınus, Siyaset maddesi, Hi sar Yayınev i, İstanbul 1988. 

ı O ı Prof. Dr. Orhan Tu na, Prof. Dr. Nevzat Yalçın taş, Sosyal Siyaset, s. 21. 

102 Golden Dictionmy, Milliyet Yay., İstanbul ı990, s. 603. 

103 Tuna, Yalçıntaş, y.a.g.e., s. 21. 

104 Türkçe Sözlük, TOK Yay. Ankara 1992, s. 1194. 

105 Meydan Larousse, Meydan Yayınları, İstanbul 1986, cilt 9, s. 221. 
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kavram olduğundan iktisadi planlama ile karşılıklı ilişki halindedir. 

Buna göre gelişme; bir cemiyetin maddi ve manevi kültür 
unsurlarını elverişli özelliklerle birbirlerini o türlü tamamlamasıdır 
ki, unsurlar arasındaki bu en uygun tertip iktisadi refahın devamlı 

artmasını, adil bölünmesini, bir hedef olarak almaktan çok, mana 
etrafında bütünleşmeye ulaştırcı bir vasıta olarakta kullanılmasını 

ifade ederıo6. Demek ki, gelişme, bir toplumdaki çok yönlü ve 

olumlu değişmeleri ifade etmektedir. 

Böylece sosyal gelişme kavramı öncelikle üretimin artmasına, 

organizasyon ve teknoloji ilerlemesine, halkın rasyonel davranışlan 

benimsemesine ve eğitilmesine dayanır. Bu şartlar çerçevesinde, 

üretim artışının ve milli gelirdeki yükselişin devamlı olmasını sağlar. 
İkinci olarak sosyal gelişme, milli gelirin çeşitli Sosyal tabakalar 

arasında adil olarak bölünmesini gerektirir. Bu adil bölünmeyi temin 
etmek için fertlere medeni, siyasi, sosyal haklar tanınmalıdır ı o?. 

Bu tanımlardan, hareketle siyasi gelişmeyi şöyle açıklayabiliriz; 

ayrı ayrı duygularını yok edip, ben duygusunu geliştirmektir. Bu da 

mana etrafında bütünleşme ve sosyal çözülmenin engellenmesi 

olayıdır. 

Konomuza göre siyasi gelişmeyi Türk ülkeleri açısından ele alıp 

değerlendirecek olursak, Milletler arası ilişkilerde ve iç bünyede 

ekonomik büyüme, planlama, çağdaşlaşma ve modernleşme gibi 

kavram ve faaliyetlerin ışığında devamlı ve olumlu yönde değişrnek 

demektir. Buna göre, siyasi gelişmeyi, Türk ülkeleri içerisinde 

sağlayabilmek için temel faktörün Batıdan teknoloji almak ve 

planlama yaparak, geleceğe dönük güvenceyi sağlama faaliyetlerini 

ortaya koymak olduğunu bilmek gerekir. Öyle ise, iktisadi kalkınma 
ve dışa bağımlılıktan kurtulabilmek için Türk ülkeleri arasında çok 

yönlü işbirliği ve entegrasyona gidilmelidir. Bunun alt yapısı da 

eğitim ve kültür politikasından geçmektedir. 

106 Kurtkan, Sosyoloji, s. 150. 

107 Kurtkan, Sosyoloji, s. 149. 
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Eğer, eğitimde alt yapı planlaması ve Türk ülkelerinin yeraltı 

ve yerüstü kaynaklarını bir plan dahilinde değerlendirmek mümkün 
olmazsa; entegrasyon ve birlik mümkün olamaz. Böylece; bu duru
mu iddik edecek bürokrasi faaliyetleri düzenlenıneli ve eleman 

değişimi ile hammadde kullanımındaki ortaklık anlayışı hem 
sömürüyü durduracak ve hem de siyasi bir güç meydana getirecek 

ihtiyaçların yerinde ve zamanında çözümlenmesini ortaya koyup, 
zaman ve emek tasarufu sağlayıp hızlı kalkınmanın itici gücü 
olacaktır. Bu gerçekiere bağlı olarak, ortak dış ve iç politika tesbiti 

ile her konuda güç birliği sağlamak vazgeçilmez esas olmalıdır. 

Türk Cumhuriyetleri arasında kaynak planlaması, eğitim 

bütünlüğü, iktisadi sistem anlaşması, dünya gerçekleri açısından ele 
alınıp işlenemezse, siyasi gelişmeyi sağlama açısından bir mesafe 
almak mümkün olamayacağı gibi; bu Türk dünyasının ihtiyaçlarını 

kendi çabası ile çözmek anlayışını yaygınlaştıracağından problemler 
dahada artacak ve her türlü çözüm çıkınaza girecektir. Öyleyse, 

yukarıdaki iddiaları pekiştirmenin yolu, özel menfaatleri askıya 
alarak her alanda Türk Dünyasının birlik ve bütünlüğünü dosta ve 

düşmana kabul ettirmek ve 21. yüzyıla Türk damgasının vurmak 

gerekir. 

ı. Din'den Kaynaklanan Bütünlüğü Sağlama Açısından 

Mevcut İhtiyaçlar 

Huseyin Yurtaydın'a göre din; insan oğlunun tabiat kuvvetleri 

karşısında kendisini güçsüz hissederek ve ölümden sonra da 

yaşayacak şekilde bir ümit ortaya koymasından meydana gelen 

sığınma ihtiyacından doğmuştur. Bütün sosyoloji kaynakları ile 
Durheim, Comte ve Frazer de yukarıdaki görüşü doğrulayacak 

tanımlar yapmışlardır ı os. 

Din, en basitinden en karmaşığına kadar bütün inançları ihtiva 

edecek şekilde, pek çok tarifte tanıtilmaya çalışılmış çok önemli bir 

sosyal müessesedir. Din'in sadece insana has bir özellik olduğunu 

ifade edecek olursak, canlılar içerisindeki üstünlüğünüde bu vesile ile 

108 Osınan Pazarlı, Sosyoloji, s. 134-135. 
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belirtmiş oluruz. Yeryüzünde çeşitli milletler ve kabileler olmasına 

rağmen inançsız toplum görülmemiştir. Demek ki, din insan için bir 

ihtiyaç ve inanma özelliğinin devamlılığıdırıo9. 

Böylece, insanı hayvandan ayıran en önemli özelliğin inanma, 
yani din olduğunu açıkca ifade edebiliriz. İnsanlarda inanç farklılığı 
olduğundan Allah'a yaklaşmak seviyeside yani insanı olgunlaştıran 

gerçekler (insan-ı kamil) tabiatİyle farklı oalacaktır. John Hick'e 

göre inanç, bir ifadenin bir kimse tarafından dört tabakada doğru 

kabul edilmesidir. Bu tabakaların ilki; bir ifadenin hafızada 

muhafaza edilmesi, ikincisi, muhafaza edilen fikrin doğruluğunu 

kabul etmek, üçüncüsü, inanan kimsenin doğru olarak kabul ettiği 

düşüncelerinde bu inanç yönünde açıkça hareket etmesi ve faaliyet 

göstermesidir. Dördüncü tabaka ise, inanılan fikrin doğruluğuna 
başkaları tarafından itiraz edildiği zaman bu itiraz ilimle ve 

aklıselim le karşı gelme heyecanı ve eğilimi olarak ifade edilir ı ı o. 

Eğer bir din yukarıdaki tabakaların dördüncüsüne ulaşacak bir 

inanç esası ortaya koyamıyorsa; ilimle çelişiyar demektir, böyle bir 

dinde inananları arasında farklılıklar yani fark idrakı meydana 

getireceğinden birlik ve bütünlüğü tesis edemez. Hristiyan dinincieki 

farklı görüşleri ortaya koyan, farklı din kitapları bunun için birlik 

ve bütünlük yerine zorbalık, kendini üstün görme ve buna göre 

"Kuvvet haktır" prensibini temel ilke edinme anlayışını ortaya 

koyduğundan inanları arasında yukarıda belirttiğimiz inancın 

dördüncü tabakasına ulaşma anlayışını yaygınlaştıramamıştır. Onun 

için Avrupa'da insan hakları tamamen d ine karşı faaliyet olan 

Rönesans ve reform hareketlerinin sonrasında ortaya çıkmıştır. 

Dini, kültürün bir parçası olarak kabul etmek, bizi dinin insan 

yapısı olduğunu kabul etmek noktasına götürür. Gerçi, dini 

adetlerin, merasimlerin ve diğer kültürel unsurların insanlar 

tarafından meydana getirilmiş olduğunu kabul edebiliriz. Fakat insan 

hakları, eşitlik kavramları ve birçok değerler cemiyetlere dinler 

tarafından aşılanmıştır. Demek ki, inanmak bir ihtiyaçtır. 

109 Hüseyin Yurtaydın, Dinler Tarihi, Ank. Ü. ilahiyat Fak. Yay., 1978, s. 186. 

110 A. Kurtkan Bilgiseven, Din Sosyolojisi, Filiz Kitapevi, İstanbul 1985, s. 6-8. 
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lsHlmiyete göre bir tek din vardır, O'da isHimiyettir. Bunun 

dışında bütün dinler arasında o kadar büyük tezat ve farklar vardır 
ki, onları bir kavramın içerisinde ifade etmek imkansızdır. Eğer din 
oldukları öne sürülen bütün inanç ve uygulama tiplerini bir araya 
getirerek bir tarif yapmaya çalışırsak, putperestlikle islamiyeti aynı 
kategoriye koymuş olmamız gerekecektir11 1• Halbuki, putperestlik, 

insanın kendi eseri olan eşyalara tapmasıdır. İslamiyet ise, insanı 
Allah'ın eseri olan Kainattaki düzeni araştırmaya sevkedecek 

derecede rasyonal bir düşünce sistemidir. 

Buradan hareketle dini şöyle tanımlarız; Bir kutsal değere 

inanarak, o gerçekler üzerine hayatı düzenlemek şeklindeki kurallar 

toplamıdır 112 • 

B u tarif, gerçek d inin tevhid esasına dayandığına işaret 

etmektedir. Tevhid Kuran-ı Kerim'in ışığında bütün varlıkları 

Allah' ın eseri olarak görmek O'ndan çıkıp, tekrar O'na döneceğine 
dair realitedir. B ütün gezegenlerin yörüngeleri ve hareket şekilleri 

ile insanın vücudundaki özellikler tevhid esasını ispat eden en önemli 

kaynaklardır. Yasin suresi 40. ayetinde "Ne güneşin aya yetişmesi 
mümkün olur, ne de gündüzü geçer, hepsi bir felekte yüzerler 

devirlerini tamamlarlar" ayeti tevhid esasını ispat eden 

delillerdendir 113 • 

Kur" an-ın başka bir izahı açısından mes'eleyi ele alırsak, 

Allah'ın kendi düşüncesinde tek din vardır. O'da tevhid dini olan 

islamiyettir. O halde bütün hak peygamberlere iletilen mesajlar 

onları kendi inananlarını tevhid akidesine uygun olarak birleştirip 

bütünleştirmeye davet etmişlerdir. Peygamberler aynı zamanda 

bütün varlıkların, Allah'ın kısmen bir halden, bir hale gelmesiyle 

ortaya çıkarak ahenkli bir bütün halinde kainatı yaratmasıyla 

meydana geldiğini belirtmişlerdir. Nitekim A' raf suresinin 189. 

ayetinde bu gerçek şöyle açıklanmaktadır: "Sizi bir tek nefisten 

1 ı ı İbn-el Kelbi. Putlar Kitabı, (Çev. Beyza Düşüngen), Ank. Üniversitesi, 
ilahiyat Fak. yayınları 1969, s. 9. 

112 Ahıned Harndi Akseki, İslam Dini, DİB Yayınları, Ank. 1988, s. 22. 

113 Bak. Kuran. Yasin SGresi, 40. ayet. 



61 

(ruhtan) yaratan bundan gönlü kendisine ısınsın diye eşını yapan 

O'dur" 114. Bu ayet bize tevhid esasını sadece isHimiyetin taşıdığını 

izah etmektedir. 

Konuya Türk cumhuriyetleri açısından bakacak olursak; 

Türklerin büyük çoğunluğunun savaşçı olmalarından dolayı dini 

kuralları en ideal biçimleriyle yaşadıklarını müşahade ederiz. Hiçbir 

savaş yapmadan lsHim Dinini ikabul etmeleri işte bu saf ve temiz 

inanç sisteminde saklıdır. Müslüman olan Türkler'in bu tevhid esası 

ışığında asırlar boyu mücadele etmelerinin sebebi, milli birlik ve 

bütünlüğü devam ettinnekten başka bir şey değildir. Türkler'in bu 

özelliğini çok iyi bilen Batı ve Rusya, savaş alanında mağlub 

edemediği Türk toplumları arasına dinden kaynaklanan çeşitli nifak 

tohumları atarak bölünmelerine ve esaret altına düşmelerine zemin 

hazırlamıştır. Bugün Türk dünyasında manevi açıdan farklılık ve 

ihti Hifların bu lunması tev h id esasına ters düşen anlayışları 

benimsemiş olmalarındandır. Nitekim, Türkiye'de mezhep olarak 

Şafii ve Hanefi yaygınken, sınır komşusu olan Müslüman 

Azerbaycan'da Şiiliğin uygulanması Rusya ve Avrupa'nın siyasetine 

alet olmaktır. Yavuz Sultan Selim zamanından beri Türklerle 

ihtilafın kaynağında bu mezhep faktörünü görmekteyiz. Aynı 

çevreler Türkiye'de de Alevi-Sünni farklılığını körükledikleri gibi, 

si yas i rejim leri de etkileyerek bu farklılığı devam ettirmeye 

çalışmaktadırlar 115 . 

Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye arasında dinden kaynaklanan 

bütünlüğü sağlamak için mezhep ayrılıklarını bir yana atıp, islami 

tevhid esası üzerinde birleşrnek şarttır. Bunu sağlamak için kültür 

alışverişini temin edecek kültür anlaşmalarını hazırlayıp uygulamaya 

koymak gerekir. Bu sebeple elit kadrolar yetiştirip kısa zaman 

içerisinde Türk Kültürünün esaslarını, islamın özü ile uzlaştırmak 

şarttır. 

114 A. Kurtkan Bilgiseven, Din Sosyolojisi, s. 40. 

115 Bu konuda daha geniş bilgi için, Sosyal Çözülmenin Sebepleri Olan Ayrılık 
(Alevi-Sünni farklılığı) Türk Dünyası Araşt., Vakfı, İstanbul 1990 adlı 
kaynağa bknz. 
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Bunu çok iyi bilen Rusya, bilhassa kamunizmin manevi 

tahribatını Türk Cumhuriyetlerine yönelterek, aralarındaki birlik ve 

beraberliği bozmuş ve onları boşluğa itmiştir. Buna bağlı olarak dini 

bilgiden ve uygulamadan tamamen habersiz bir kitle yetiştirilmiştir 

Ne yazık ki, bu kitle bugün dahi bir arayış içerisindedir. Cami ve 

medrese yapılmasının yasaklanması da, islamın eğitim kurumları 

olan bu teşkilatların birleştiricilik görevini yapamaması esasını 

geti rm i ştir. 

Sovyet yönetiminin geçmişte etnik kimlikleri ve kültürleri 

koruma maskesi altında uyguladığı, boylardan ayrı millet yaratma 

politikasında farklılığı meydana getirmede ayrı bir faktördür. 

Günümüzde Türk Cumhuriyetlerinde yaşıyan halkın büyük bir kısmı 

milliyetini ait olduğu boyla birleştirmekte, kendisini Kazak, Özbek, 

Türkmen, Azeri Türkü vs. olarak tanımlamak yerine Özbek 

milliyetinden veya Kazak milliyetinden olduğunu belirtmektedir. 

Benzer şekilde kullandıkları lehçe farklılıklarını da ayrı dil olarak 

tanımlamaktadırlar116 • 

Bunun böyle olmasının sebebi, Sovyet Rusya tarafından dini 

uygulamaların rafa kaldırılması ve onun yerine milliyet ve kabile 

farklılıklarının işlenmesi, bir ayrıcalık olarak sürekli gündemde 

tutulmasıdır. 

ş imdi yapılabilecek tek şey, dinden kaynaklanan farklılıkları 

ortadan kaldıracak olan tedbirleri vakit geçirilmeden ilmi gerçekler 

ve sahanın uzmanları eşliğinde ele alarak tevhid esasını yerleştirmek, 

fark yerine cem idrakini hakim kılmaktır. Bunu sağlamayı öze 

dönüşle, yani Semerkand ve Buhara erenlerinin metoduna sarılmakla 

pekiştirileceğini hiçbir zaman akıldan çıkartmamak gerekir. Bu 

tedbirler aynı zamanda kabile ve boy farklılığını da milli duygular 

çerçevesinde yeni bir potada işleyip şekillendinnektir. 

116 Prof. Dr. Ahat Andıcan, "Orta Asya T. Cuınhuriyetlerinden Birleşik 
Tlirkistan'a", Türk Yurdu Dergisi, Aralık 1992, sayı 64, s. 14. 
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Orta Asya Türklüğü Rusya'daki çarlık idaresi sırasında uzun 

yıllar birlik ve beraberliğini gözden uzak ve Osmanlı'nın yaygın 

kudreti sayesinde devam ettirmiş tir. O sıralarda dünyadaki devletler 

tarafından yenilmez bir güç olarak kabul edilen Osmanlı Devleti 

1683'de Viyana önlerinde durdurulunca Avrupa'ya ve Rusya'ya artık 

"Türkler' de yenilebilir" anlayışı hakim oldu. B unun için Avrupa 

ülkeleri menfaatleri gereği bazen yalnız, bazen de ittifak halinde 

Osmanlı 'ya hem içten, hem de dıştan saldırmaya başladılar. 

Ekonoınisi hızla bozulmakta olan Osmanlı Devleti bu saldırılara 

bozulan ordu ve donanmasıyla cevap veremez hale geldi. Bundan 

cesaret alan Rusya Osmanlı'nın otorite sahası içerisinde yer alan 

Türk Cumhuriyetleri'nin bulunduğu bölgeye hakimiyetini yaymak 

için hem askeri hem siyasi faaliyetlerini artırdı. Buna karşılık 

Osmanlı Devleti Avrupa'yla uğraştığı ve gücünü kaybettiğinden 

herhangi bir tepki gösteremedi. Böylece Türkistan Hanlıkları teker 

teker Rusya'nın eline düştü. 1877-1878 (93 harbi) savaşından sonra 

Rusya'nın daha büyük bir kuvvet haline gelmesi Türkistan 

Hanlıkları'nın mücadele gücüne büyük bir darbe indirdi. 

1917 Bolşevik lhtiHili'nden sonra giriştikleri münferİt 

mücadeleleri kaybeden Türkistan Türkleri Komünist rejim içinde 

yeni bir mücadele başlattılar. Bu hareketin öncülüğünü Kazaklar'dan 

Turar Rıskul ile Özbekler'den Münevver Karı yapmakta idiler. 

Sultan Galiyev ise, aynı maksatla Moskova'da çalışmakta idi. Ne 

varki; Türkler'in komünist sistem içerisinde Türk Birliği için 

yaptıkları mücadele Sovyetleri telaşlandırdı. Kazak, Tatar, Özbek, 

Türkmen komünist partilerinde çalışan Türkler, Sovyetlerin bütün 

entrikalarına rağmen, kendi milli menfaatlerini korumak için büyük 

bir gayretle çalışmalarını sürdürdüler. Türklerin komünist yönetim 

altında bir Türkistan Birliği veya Turan Birliği yaratma faaliyetleri, 

Sovyetlerin entrikalarla dolu yeni tedbirleri karşısında duraklamaya 

ve sonra da tartışmalara dönüşmüştür. Moskova'nın emrinde çalışan 

yerli komünistlerin bazıları devamlı olarak Türk boyları arasındaki 

eski anlaşmazlıkları körüklemeye ve işi kavmiyetçiliğe dönüştürmeye 

başlamışlardı. lşler iyice kavmi rekabete sokulduktan sonra da aynı 
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Komünistler, birliğin yürümeyeceğini göstermek için bir genel 

kongre talep etmişlerdi. Mart 1924'de Taşkent'te tertip edilen 

kongre'de Sovyetler'in kışkırttığı bir avuç yerli Komünist, Özbek, 

Kazak, Kırgız, Karakalpak Azeri ve Türkmen boyları arasında daha 

önce vuku bulmuş anlaşmazlıkları ortaya atarak uyuşma kabul etmez 

bir tutumla mes'eleleri tartışma havasından sert münakaşalara 

dönüştürmüşlerdi. Neticede kongre birlik havasından ziyade ayrılık 

havasına bürünmüştü. Bunun üzerine söz alan birlik taraftarı 

delegelerden Sultan Hoca, Kongre delegelerine hitaben şu konuşmayı 

yapmıştı " ... Türkistan'ı ayrı ayrı cumhuriyetiere bölmek istiyorlar. 

Halbuki, Kazak, Özbek, Türkmen ve Azeri gibi milletlerden ve 

bunların ayrılmasından bahsetmek mümkün değildir. Çünkü bunların 

hepsi aynı milletin evlatlarıdır. Kazak, Özbek, Azeri ve Türkmen 

gibi adlar bizim boy adlarımızdır. Türklüğü parçalamak istiyorlar. 

Buna izin vermeyin ... " diye onları ikaz edip, dikkatli olmaya davet 

etmiş ise de, Sovyetler tarafından hemen tesirsiz hale getirilmiştir ı ı?. 

Milli direniş güçleri ile Moskova'daki Sovyet yönetimi arasında 

Türkistan meseleleri üzerindeki tartışmalar, Türkistan'ın bölündüğü 

s ıralarda ( 1924) daha da yoğunlaştı. Sovyet Devleti ve parti 

teşkilatlarındaki ileri gelen Türkistanlılar, her halukarda 1924'e 

kadar Türkistan'ın bölünmesine engel olmaya çalıştılar. Onlar bu 

bakımdan parçalanmayı bir miktar geciktirdiler. 1924'te Türkistan 

kominist partisi merkez komitesinin ve Taşkent'li parti üyelerinin 

müşterek toplantısı yapıldı. Bu toplantıya Rudzetak da katıldı. 

Moskova yeni plan için TKP sekreteri Abdullah Rahim Bey'i ikna 

etti. Bu konuda yani Türkistan, Buhara ve Harezmin ayrı ülkeler 

halinde bölünmesi üzerine çeşitli görüşler ortaya atıldı. Orta Asya 

iktisat ş urası başkanı M. A. Patkutzkiy, bu Cumhuriyetierin bir Orta 

Asya Cumhuriyeti halinde birleşmelerinin gerektiğini ileri sürdü. 

Türkistan'lı Sultan Hoca ise, Türkistan'ı bölmeye karşı çıktı. Tabii 

ki, bu toplantıdan da Moskova galip olarak çıkmasını bildi. Bölme 

planına karşı her taraftan protestolar yağmış olmasına rağmen 

Türkistanlılar'ın Sultan Hoca idaresindeki muhalefeti tesirsiz kaldı. 

1 I 7 R. Yaidyanath, The Foundations of the. Soviet Central Asian Republics, New 
Delhi, 1967, s. 167-168. Ayrıca, Baymırza Hayıt, Türkistan, s. 298-299. 
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Moskova'nın planını her ne pahasına olursa olsun gerçekleştirmek 

istemesi üzerine direniş mücahitleri yön değiştirerek Orta Asya 

federasyonu, Büyük Özbek Devleti, Orta Asya Serbest Boylar 

Birliği, Büyük Kazak Devleti, Fergana için muhtariyet hakkı, 

Buhara Harezm Cumhuriyetleri'nin yaşaması gibi tezleri ileri 

sürdüler. Bu tezler de Sovyet yönetimi tarafından kati olarak 

reddedildi. Milli muhalefet 1924'den sonra boy esasına göre 

kurulmuş olan Sovyet Cumhuriyetlerinde çalışmalarını yoğunlaş

tırdı. Sovyetlerin tedbirlerini reddetmeye ve Türkistanlıların siyasi 

ve iktisadi hayatlarını milli özelliklere göre düzenlemeye teşebbüs 

etti ı ıs. 

Bu şekildeki faaliyetleri yayılma politikasına engel gören Sovyet 

Rusya, askeri kuvvete başvurarak bu hareketleri birer birer 

söndürdü. Bununla da kalmayarak, kavim ve boy ayrılığının yanına 

birde mezhep ayrılıklarını ekleme faaliyetine girişti. Bilhassa, 

aleviliği Hristiyanlığa yaklaştırarak, lsHim'ın bütünlük anlayışını, 
yani "tevhid" esasını yok etti. lsHim dışında kalan bazı mihrakların 
alevi Türklüğü üzerinde yaratmaya çalıştıkları etkiler iki noktada 

toplanmıştır. Önce bu mihrakların dini açıdan etkileme faaliyetine 

giriştikleri alevi Türkleri bazı adetlerini ve felsefelerini Hristiyan

lığa yakın göstererek onları Türk-lsHim dünyasına karşı yabancılaş
tırmaya çalıştılar. Aynı konu Türkiye için de tarihi bir seyir içinde 

aeçerlilioini devam ettirdi. İkinci olarak Türk-lsHim kültürüne 
b b 

yabancılaştırılması hedeflenen alevi soydaşlarımız aynı zamanda 

siyasi bağımsızlık ister hale getirilmek üzere propagandaya maruz 

bırakıldılar. Bektaşi ve alevllerde göze çarpan, devir itikadının eski 

Yunan fe Isefes i 'nden geldiğini belirten görüşler ileri sürerek, alevi 

düşüncesini Batı kültürüne dayandırma gayretlerini sergiledilerı 19. 

Halbuki biz biliyoruz ki; mezhep, ibadetlere ve davranışlara ait 

bir yol anlamındadır. Türkler Müslüman olduktan sonra, eski örf ve 

adetlerini de lsHim'a uydurunca yeni bir anlayış ve yeni bir töre 

ortaya çıkmıştır. Alevilik'te bunlardan biridir. 

ll X Hayır. y.u.g.e., s. 298-299. 

1 19 Prof. Or. A. Kurtkan Bilgiseven, Türkiye'de Mi/If Birl(ği Bozan Ayrılık, 
T.D.A. Vakfı, İstanbul 1991, s. 43-45. · 
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Bize göre doğru olan goruş şudur: lsHim ümmeti alem'in 

yaratılmış olduğunu, O'nu yaratanın birliği ve kıdemi sıfatlannı, 

adaletini, hikmetini O'nun herhangi bir şeye benzediğini reddetmeyi 

ve Hz. Muhammed'in (S.A. V.) peygamberliğini ve O'nun risaletinin 

bütün insanları kapladığını, şeriatının sonsuzluğunu ve getirdiği 

şeylerin hepsinin doğruluğunu, Kur'an'ın bütün dini uygulamalann 

kaynağı ve Kabe'nin kıble olduğunu kabul eden herkese sünni denir. 

Eğer bu sözünü ettiğimiz mes'elelere bid'at eklerse duruma bakılır. 

Batıniyye gibi imamların tanrılıklarına, ya da bir kısım imamların 

ilahiıkiarına inanan huh11 (tenasuh-ruhların geçişi) mezheplerine 

veya tenasuh'a inananların veya torunlarıyla evlenmeyi uygun gören 

haricilerin Meymuniye mezhebine ve ibadiyyenin "İslamın getirdiği 
nizarn ahir zamanda kaldırılacaktır" diyen Yezidiye mezhebine 

inanırlarsa veya Kur'an'ın haram kabul ettiğini helal sayarsa, İslam 
ümmetinden değildir ve O'nun hiçbir değeri de yokturı2o. 

Yukardaki gerçekiere baktığımızda, kısaca Allah'ı, Kur'an-ı, 

Kabe'yi ve peygamberi kabul eden herkes Müslümandır. Halbuki, 

Rusya ve Hristiyan Batı; Müslümanlar arasındaki birtakim dini 

uygulama farklarını çözülmeyi sağlayıcı şekilde işleyerek Müslü

manlar arasındaki en ufak farkları kesin çizgilerle ayırmaya 

çalışmışlardır. 

lşte Rusya, Dünya Türklüğünü mahkum ve esir edebilmek için, 

Türkistan Türklüğü arasında mezhep farklarını körüklemiştir. 

Bununla da kalmayarak Bolşevizmin getirmiş olduğu ideolojiye 

paralel olarak bütün dini duyguları yok edici her türlü tedbiri almış 

ve bunu sağlamak için de en sert usulleri kullanmıştır. Bu konudan 

olmak üzere Azerilerin şii mezhebi ile, Taçikler'in şii anlayışı 

arasında ayrılık meydana getirmek için mezhep ve kavmiyeti beraber 

işlemiştir. Kazaklarla, Türkmen ve Kırgızlar'ın farklı beden yapısını 

ön plana alarak bu kavim anlayışını pekiştirmeye çalışmış, bilhassa 

Kazaklar tarafından eti ve sütü için beslenen atların lslama uygun 

olmadığını ileri sürerek Türk kavmi arasında ayrı bir bölücülük 

anlayışı meydana getirmeye çalışmıştır. Daha önce belirttiğimiz gibi, 

120 Doç. Dr. Etheın Ruhi Fığlal~, Mezhepler Arasındaki Farklar (Abdulkadir el 
Bağdfidi), Kalem Yayınları, Istanbul, 1979, s. 17. 
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Türkler Müslüman olduğu zaman örf ve adetlerini de beraberce 

getirmişlerdi. At ve onun ürünleri de bu konudandır. Kazak 

Türlerinin yaşadığı coğrafi bölgeye bakıldığında onların çadır hayatı 

yaşadığı ve Türk geleneğini böylece devam ettirdiği görülmektedir. 

Bu şekildeki bir hayatta ulaşım güçlüğünden dolayı at en iyi taşıma 

aracıdır. Ayrıca, bu Türklerin koyun ve keçi sürüleri de vardırııı. 

Sovyetler B irliği'nin 1991 yılında dağılmasıyla 70 yıldır devam 

eden izolasyon politikası sona ermiştir. Cumhuriyetierin hemen 

hepsinde dış dünya ile temas ve karşılıklı iletişim giderek 

artmaktadır. Bütün bu etkileşimierin Türkistan Cumhuriyetlerinde 

yaşayan halkta büyük değişiklikler yapması kaçınılmaz bir sonuçtur. 

Geçmişte tamamen siyasi mekanizmanın dışında tutulmuş olan 

toplum tabanı demokrasi, insan hakları, açık pazar ekonomisi, 

bireysel mülkiyet ve ülke yönetiminde söz sahibi olmak gibi 

kavramları öğrenmeye başlamıştır. Bu konudaki bilinç arttıkça 

totaliter sisteme karşı dayanışmanın ortaya çıkması beklenmelidir. 

Dış güçlerin sömürüsüne ve halen varlığını sürdüren eski 

komünistlerin tek parti yönetimlerine bugün yalnız aydın kesim karşı 

çıkmaktadır. Bir süre sonra toplumun tabanı da büyük oranda olaya 

katılacaktır. Zaten günümüzdeki eski kominist yönetimler kendilerini 

doğuran sistemin yıkılışına şahit oldukları için, uygulanacak 

İzolasyon politikalarıyla başarılı alamayacaklarını önlerindeki tek 

alternatifin siyasi ve ekonomik alanda dış dünyaya açılmak olduğunu 

anlamışlardır. Bu açılımı sağlayacak kadroların oluşması ise, 

iktidarın paylaşılması demektir. Sonuç olarak; yakın bir gelecekte bu 

Cumhuriyetler'de hakim olan eski komünist kadro ve yönetimlerin 

tasviyesi beklenmelidir. Ancak günün şartlarına uyum sağlayabilen 

diğer bir deyişle iktidarı halkla payıaşarak toplumun beklentilerine 

cevap verebilen kesimler yerlerinde kalabileceklerdir122. 

lşte bugün, Türk Dünyası'nın her türlü dünya gerçeğini dikkate 

alarak Hristiyan Batı'nın oyununa gelmemesi ve politik düşünce 

ı 2 ı Prof. Dr. B ahaettin Ögel, Türk Külktür Tarihine Giriş, Kültür Bakanlığı Yay., 
c. ı. s. 57. 

ı22 Prof. Dr. A. Andiçan, y.a.g.e., Makale, s. 16. 
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ayrılıklarından kaynaklanan faktörleri bu ışık altında kaynaştırması 

gereklidir. 

3. Kültür Ayrılıkiarına Dayanan Faktörlerin 
Kaynaştırılması 

Kültür; Latince toprağı karıştırmak, ürün elde etmek ve verimi 

yükseltmek anlamına gelmektedir. Fındıkoğlu bunu fikri bakımdan 

"verim elde edilmesi" şeklinde değerlendirmiştir. Her ne şekilde 

tanımlanırsa tanımlansın kültür bir sosyal miras, bir bilgi birikimi, 

bir nesiller arası ilişkiyi sağlayan bağdır. Dolayısıyla, kültür, geçmiş 

ile gelecek arasındaki ilişkinin zirveleşmesidir. Bu miras, maddi 

türden olmayıp, şartlı olarak devredilen, yani her neslin kendi 

çağındaki bilgileri ilavesiyle zenginleşen ve gelecek nesillere 

aktarılan bir mirastır. İdeal kültür maddi ve manevi kültürün bir 

arada bütünlük gösterdiği bir bilgi türüdür ki; bu da mana etrafında 

bütünleşmedir. Esasen kültür, insanın kendi nesli ve kendinden 

evvelki nesiller tarafından meydana getirilmiş olan maddi ve manevi 

bütün çevre unsurlarının hepsine birden verilen addırl23. 

Kültürün özelliklerine gelince; 

ı. Kültür sonradan kazanılır, insanın doğumundan sonraki hayat 

ve diğer insanlarla ilişkilerine yani öğrenme ilkelerine dayanır. 

2. Kültür değişkendir, toplumlararası ilişkiler ve taklitten 

dolayı zamanla değişebilir, fakat, özü ölümsüz bir felsefeye 

dayanırsa değişmez. 

3. Kültür de ğerleri içtimai' dir, yanı teşkilatlı gruplarla, 

birlikler ve toplumlarda meydana gelir. 

4. Kültür ihtiyaçları karşılayıcıdır. Beşeri ihtiyaçlarımızdan 

olan din, san'at, mesken, gıda, dinlenme, giyinme ve konuşma gibi 

ortak ihtiyaçları cemiyet vasıtasıyla karşılayıcıdır. 

123 A. Kunkan Bilgiseven, Sosyolojik Açıdan İslamiyet ve İslamf Kavramlar, Filiz 
Kitabevi, İstanbul, 1992, s. 10. 
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5. Kültür birleştiricidir. Çünkü elemanları ile beraber bir düzen 

meydana getirerek kazanılmış değerlere yeni ilaveler ortaya koyar. 

6. Kültür devamlı olup, mazi ile istikbal arasında bağ kurar. Bu 

açıdan en önemli ögesi dildir. Çünkü dil, insana ait bir haslet olup, 

düşüncenin sembollerle anlatımıdır. Dolayısıyla nesiller arasındaki 

bağı kuran bu eleman önemli olduğundan kültür sadece insana 

hastırt24 • 

Sorokin'e göre kültür hakim karakteri açısından üçe ayrılır. 

l. Maneviyatçı kültür, 

2. Maddeci kültür, 

3. Karma kültür. 

İster maddeci ister, maneviyatçı kültür olsun her kültürün 

maddi ve manevi yönleri vardır. Mesela; Ortaçağ skolastik 

düşüncesindeki manastır ahlakının hakim olduğu kültür maneviyatçı 

kültürdür. Fakat ona gerçeklik kazandıran Meryem ana ve lsa heykel 

ve resimleri ise, maddi kültürdür. Aynı şekilde maddeci 

kültürlerinde manevi kültür yanı vardır. Mesela; Komünist 

ülkelerdeki manevi kültürün temel unsuru olan Komünist ideoloji, 

maddi ve ekonomik değerlere ve hedet1ere dayalı bir ideolojidir. 

Karma kültür ise; maddeci ve maneviyatçı kültür değerlerinin kanşı

mıdır. İki şekli vardır. tdeal kültür, mana etrafında bütünleşmeyi 

sağlar, sahte kültür ise, görünürde bıruk ve bütu.uüğü sağlarken, 

gerçekte çözülmeyi getiren bir kültür tarzıdırt2s. 

Konuyu Türk Cumhuriyetleri açısından ele aldığımızda kültürel 

sahada birliğin zayıf olduğunu görürüz. Azerbaycan'ın Sovyet 

döneminde, eğitim sahasında büyük bir atılım yaptığını görrnüştük, 
bunun sebebi de Azerbaycan Türklerini kültürlerinden koparıp, bir 

Sovyet kültür potasında eritmekti. 1950-1960 arasında yetişen 

Türkler arasında, Sovyet kültürüyle yetiştİkleri için bu kültürü 

benimseyen aydınların sayısı bir hayli çoktur. Azeri aydınların da 

124 Bozkurt Güvenç, İnsan ve Kültür, Reınzi Kitabevi, İstanbul 1974, s. 95. 

125 A. Kurtkan Bilgiseven, Genel Sosyoloji, s. 15. 
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Sovyet baskısının yanısıra, bu kültürü benimsemedikleri takdirde iyi 

bir iş ve mevki bulamayacakları endişesi önemli rol oynamıştır. 

1920-1936 arasında Sovyetlerin uyguladığı yıldırma ve baskı rejimi 

ile faaliyete geçirilen okullarda eğitim dili yoluyla ancak 

ilkokullarda serbestlik sağlanmıştır. Yüksekokulda ise, Rusça eğitim 
mecburi hale sokularak, Türkçe ikinci dil haline getirilmiş, kültürel 

değerlere darbe vurulmuştur126 • Hatta günümüzde dahi, Sovyetler bu 

politikalarından vazgeçmeyip, çeşitli entrikalarla parlamenter hür 

sistemi tercih eden meclise rağmen yönetimi işbaşından 

uzaklaştırarak, mefaatlerinin devamını tesis etmeyi uygun 

bulmuşlardır. 

Türkmenistan'ın da XIX. asrın sonları ile XX. asrın başlannda 

diğer Türklerde olduğu gibi Sovyet yönetimine karşı mücadeleye 

giriştikleri görülmektedir. Burada 1916'da Cüneyd Han milli bir 

ayaklanma ile sempati toplamıştır. Bolşevik ihtiHilini müteakiben 

Hive'yi alan Cüneyd Han Özbeklerle ihtilafa düşünce, Kızıl ordu 

birlikleri Hive'yi tekrar geri almıştır. Bu durum, her iki Türk 

gücünün birbirleri ile mücadelesinden kaynaklanmıştır. Ünlü şair 
Mahdum Kulu, şiirlerinin büyük çoğunluğunda iki kardeş oymağın 

birbiriyle mücadelesi saydığı, Yumutlarla Köklenlerin kavgalarından 

duyduğu üzüntüleri dile getirir. Aynı kökten gelen iki halkın, 

damarlarında aynı kanın dalaştığını gözden uzak tutarak birbirle

rinin çoluk çoğunu öldürüp, esir ettiklerinden yakınırı27. Komünist 

rejim altında dahi olsa, Türkler haklarını korumak için zaman zaman 

birlikte hareket etme gereğini duymuşlardır. Sovyetler bu durumda 

hileye başvurup, kasdl tedbirler aldılar. Özbekler ile Türkmenler'in 

yanyana yaşadıkları Hive (Harezm) bölgesine yapılan bir kısım 

reformlarda, Özbekleri koruyup Türkmenler'i körüklediler. Bir 

müddet sonra da Türkmenler ile Özbekler arasındaki bu ihtilafı 
bahane ederek, "siz birbirinizle iyi geçinemiyorsunuz, en iyisi 

sizlerin ayrı ayrı idareler altında toplanmanız lazım" diyerek 

Türkistan Türkleri arasında kabile ihtilaflarından istifade ederek 

ı 26 Saray, A:erbaycan Türkleri Tarihi, s. 55-56. 

ı27 Annini us Waınbery, Bir Sahte DervişinAsya-yı Vustade Seyahati (Orta Asya 
Gezisi), Ses Yayınları, Istanbul, Mayıs ı 993, s. 56. 
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onları birbirinden hem kültür hem de etnik bakımdan ayırma gayreti 

göstermiştir. Yine Türk boylarının birbirleri ile kültür münase

betlerini koparabilmeleri için iki uzman kullanmışlardır; Prof. Khun 

ve Prof. llminski, Uminski'nin ölümünden sonra bu işi, Khun 

yürüttü. Türkler arasında birlik hissini yıkmak için yeni bir çalışma 

başlattı. Teşkil ettiği sözde bir ilmi komisyonda, Türk boylarının 
ayrı ayrı milletler ve bunların şivelerinin de müstakil diller 

olduğunu guya delilleriyle ortaya koymaya çalıştıı2s. 

Özbekistan'da Ruslaştırma ve Sovyetleştirme gayretleri dil 

sahasında olduğu gibi, kültür alanında da görülmüştür. Milli ruhu 

aksettirecek eserler yasak edilmiş ve Türk şivelerinde Sovyet 

ruhunda, proleterya ve kolhaz edebiyatı yaratılması, konu olarak 

"Büyük Kardeş" Rus Milleti'nin Rus olmayan milletiere iyilik ve 

yardımlarının ele alınması ve büyük nisbette Rus ediplerinin 

eserlerinden tercümeterin yayınlanması yoluna gidilmiştir. lsHim 

dini aleyhindeki yayınlarla, kültür değerlerinden koparıp ruslaştırma 

yoluna gidilmiştir. Din adamı yetiştiren mektepler kapatılmış, Ateist 

propağanda ve eğitim takip edilmiştir. Milli kültürün, tesirini 

azaltmak ve hatta ortadan kaldırmak için Sovyetlerin kullandığı 

metotlardan birisi de "şekilce milli, muhtevaca sosyalist" bir kültür 

yaratmak parolasıdır. Ancak, bunca zorlamalara rağmen aydınların 

gayretleri, Özbekistan'ın komünist partisi başkanı Muhittinov'u 

etkileri altına almalarına yol açmıştır. Nitekim adı geçen bu parti 

başkanı Ekim 1956 tarihinde Özbekistan aydınları birinci 

kongresinde güzel bir konuşma yaparak Milli kültüre üstü kapalı da 

olsa değinmiştiri 29. Günümüzde Özbekİstanın kültürel bakımdan 
oldukça büyük bir birikime sahip olduğu görülmektedir. Diğer 

cumhuriyetler arasında etkileme gücü en fazla alanıdır. Bunu irili 

ufaklı çıkan 170 mahalli gazete ve dergi ile, Taşkent'te 1921 'de 

kurulan radyo l956'daki televizyon ve milletler arası film 

festivalleri ile de ispat etmiştir. 

128 s. Ağaoğlu, Sovyet Rusya İmparatorlulJu, İstanbul, 1967, s. 48. 

129 Saray, Ö:bek Türkleri Tarihi, s. 56-58. 



72 

Kırgızistan'da, II. Dünya Harbi'nden sonra Sovyet sisteminin 

Rus olmayan cumhuriyetiere uyguladığı Sovyetleştirme operasyonu, 

Kırgız edip ve şairlerine güç anlar yaşattı. Bazıları bu baskıya 

dayanarnayıp eserlerinde Sovyet tipi insanı canlandırmaya başladı. 

Milli konuları işleyenierin başında Tolögön Kasımbek ile Cengiz 

Aytmatov geliyordu. Daha önce Sovyet tipini canlandıran Aytmatov, 

Sovyet dünyasında oldukça popüler bir hale gelmişti. Fakat çok 

geçmeden Sovyetleştirmenin Kırgız Türkleri'nin kendilerine mahsus 

milli kültürleri ile birlikte herşeylerini alıp götüreceğini sezen 

Aytmatov, tutumunu değiştirerek bütün gücüyle milli kültür ve dilini 

savunmaya başladı. "Tilim, Ana Tilim" diye Kırgız Türkçesi'nin 

varlığını savunan seri yazılar ile, konularını Kırgız milli kültürüne 

dayandıran birbirinden güzel eseriere devam etmişti. Yine Ali 

Tokombayev ile Ramis Rıskulov bu dönemin önemli şairlerdir. 

Tokombayev l950'de yazdığı "Kanlı Yıllar" isimli eseri ile Pan

islamİst ve Pan-turanİst olarak tenkit edilmiştir. Ancak bu şairle 

yazılarını yılınadan devam etmişlerdir. Yine Ruslaştırma ve 

Sovyetleştirme çabalarının Kırgız lstan da Rusya'nın "Büyük 

Kardeş" rolüne sığınarak devam ettiğini görmekteyiz. Ateist eğitim 

ve kültür politikasının yanı sıra "şekilce milli muhtevaca sosyalist" 

metodu ile de milli kültür eritilrnek istenmiştir. Fakat Sovyetlerin 

bütün bu zorlamalarına rağmen milli hareketler engellenemedi. Ali 

Şir Neval, Uluğ Bey, Ahmed Yesevi, Mahdum Kulu gibi 

şahsiyetlerin hayat. eserleri ve felsefeleri üzerine birçok araştırma 

yapıldı. Bu cesurane hareketler sonunda, Türk Cumhuriyetlerinin 

başında bulunan yerli koministlerden destek gördü. Nitekim, 

Özbekistan Kominist Partisi Başkanı Muhittinov, Özbekistan 

aydınları birinci kongresinde Ekim 1956'da Türkistan'ın eski kültür 

değerleri hakkında çok güzel ve etkileyici bir konuşma yaptı ı3o. 

Türkler Sovyetlerin bunca gayretlerine rağmen kültürlerinden ve 

geçmişlerinden koparılamamıştır. Ancak, takip edilen Sovyet 

siyasetinin menfi izlerini görmemek ve müşahade edememekte 

mümkün değildir. 

130 Saray. Ku·gı: Türkleri Tarihi, s. 12, 13, 67. 
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Kazak Türklerinde de Sovyet baskısının devam ettiği ve Ruslar 

tarafından özellikle eğitim ve kültür sahasında geri bırakıldıkları 
görülmektedir. Bolşevik ihtiHili ve getirdiği prensipler, onları tam 

anlamıyla bir kültür asimilesyonu ile karşı karşıya getirmiştir. 

Çarlık döneminde bütün Türk boylarının Ruslaştırılması ve 

Hristiyanlaştırılmasının öncülüğünü yapan Uminski'nin geliştirdiği 
metodu benimseyen Sovyetler, Kazakları Türklerden ayrı bir 

milletmiş gibi eğitmek yolunu tutarlar. Gaspıralı İsmail'in Türkçe 

eğitim tezi, Sovyetler tarafından engellendi. Sovyetleştione kültür 

alanında devam etti. Yine "Büyük Kardeş" edebiyatı ve kandırmacası 
ile çalışmalarını sürdürdüler. Burada da "şekilce milli, muhtevaca 

sosyalist" parolası devam ettirildi. Sovyetlerin Kazakları ve Rus 

olmayan bütün halkları bu kültür yoluyla birleştirme çabası 

Stalin'den sonra daha da kuvvetlenmiştir. Bütün bu kampanyalar 

göstermektedir ki, Sovyetler Birliği'ndeki Müslüman milletierin 

milli kültürlerini R uslaştırma hareketi, Sovyetlerin "Sosyalistçe" 

kültür vücuda getirme işinde; önemli bir yer işgal etmektedirı3ı. 

Türkiye, cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren milli bir kültür 

politikası takip etmiştir. Atatürk'ün öncülüğü ile Türk Dil Kurumu, 

Türk Tarih Kurumu ve benzeri teşkilatların kurularak beynelmilel 

ilim komisyonları teşkil edilmek suretiyle ilmi temele oturtulmaya 

gayret edilmiştir. Fakat, sonraki yıllarda ve günümüzde, milli 

kültürümüz çok cılız kalmıştır. Özellikle terör hareketleri ile bu 

sahaya yönelik faaliyetler engellenıneye çalışılmıştır. Türkiye'yi 

kendi iç meselelerine gömüp, bölgesinde olup bitenlerle ilgilenmeye 

fırsat bulamayan güçsüz ve istikrarsız bir ülke haline getirmek 

istenmekte, bunun için sağcı, solcu, alevi, kürt vb. gibi sloganlarla, 

birliği bozup, kampiaşmaya gayret etmektedirler. 2 Temmuz 1993 
tarihli basın organlarında, görevi istihbarat bilgilerini toplamak ve 

toplumların gelecekleri üzerine senaryolar üretmek olan Camegi 

vakfı başkanı ve Bill Clinton'un istihbarat grubu üyesi Morton, 

Abramowitz'in (ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi) "Türkiye 

Raporu" yayınlanmıştır. Bu raporda Türkiye'nin geleceği üzerine 

senaryolar yazılarak 10 yıl içerisinde "parçalanacağı", "orta düzey 

131 Saray, Ku:ak Türkleri Tarihi, s. 14, 15, 108, 109. 
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bir güç" olacağı, veya "sosyal ve ekonomik problemlerini 

çözernediğ i takdirde fundamantalizme kayacağı" tahminlerine yer 

verilmektedir. B u raporla yeni dünya düzeninde Türkiye'ye 

verilmek istenen statüyü sezmemek mümkün değildir. ABD'nin bu 

tavrı İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ne uyguladığı politika ile 

benzerlik göstermektedir. Büyük bir güç haline gelen Rusya'nın 

güneye sarkarak, Hint körfezindeki İngiliz menfaatlerine zarar 

vereceğinden endişelenen İngiltere Osmanlı Devleti'nin safında yer 

almıştır. İngiliz Başbakanı Lord Palmerston ordularını yardıma 

gönderirken devrin başbakanı Mustafa Reşit Paşa'ya, "Türkiye bir 

yangın duvarıdır. Onu her türlü tehlikeden korumaya kararlıyız" 

diyordu. "Biz Türkiye'ye bir kilo biçtik, bu kilonun altında kalırsa 

yükseltiriz, üstüne çıkarsa indiriz" sözleri Palmerston'undur. Bu da 

"Ne onsun, ne de ölsün politikası"dır. II. Dünya savaşında ABD 

süper güç olunca, İngiltere'nin 19 ve 20. asırlardaki politik rolü bu 

defa ABD'ye geçmiştir. Bu konuda "Yangın duvarı" sözü, Başbakan 

Nihat Erim'in 1972'de ABD ziyareti sırasında Başkan Nixson 

tarafından söylenmiştir. 1854-1855 Türk İngiliz ittifakının karşılığı, 
Türkiye'nin 1950'li yıllarda Nato'ya girip, ABD ile müttefik 

olmasıdır. B una sebep, Sovyetlerin ortadoğu petrollerine göz 

dikmeleri idi. İşte Türkiye'nin ABD'nin "yangın duvarı" oluşu sözü 

bundan kaynaklanıyordu. Dostlukların ebed1 olmayışı sebebiyle 

1850'1i yıllarda Osmanlı'nın müttefiki olan İngiltere, I. Dünya 

harbinde Rusya ile müttefik olup, 1907'de anlaşma imzaladı. 

Osmanlı Devleti'ne harp ilan etmesiyle de imparatorluk on yıl içinde 

parçalanıp yok edildi. Rusya'da kominizmin yıkılınası ile ortaya 

çıkan ABD-Rusya yakınlaşması, Türkiye için kritik bir durumdu. 

Zira Abramawitz'in raporun da 1 O yıl benzetmesi 1908-1 O 18 

yıllarının karşılığı olmasındandır 132 yorumu bizi endişelendirmek

tedir. Çünkü mevcut dünya düzeni her yerde Türk'ün menfaatlerini 

durdurmak için sanki hazır beklemektedir. İşte bu çerçeveden 

hareketle biz diyoruz ki; kültür ayrılıkları, dış çevrelerin gösterdiği 

gibi, gerçek bir ayrılık değil, sadece kabuk ayrılığıdır. Özde ise, 

birlik ve beraberlik esası olmalıdır. Ama henüz bu saha bakirdir. 

ı 32 s üleyman Kocabaş, ı 2 Teınmuz ı 983 Tarihli 2. Gazetesi, 2. sahife. 
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Bunu işlernek için Cumhuriyetler arasında kültür ve eğitim işbirliği 

birliği politikalarının tespit ve yürütülmesi şarttır. 

Türk Dünyasında Kültür Birliğini sağlamak için Fark + Cem = 
Tevhid formülü ışığında gerçekleri yeniden gözden geçirip, bu 

konuda Türk Birliği politikaları tesbit etmekte ve sosyal çözülmeyi 

körükleyen dış tesiriere karşı bütün kapıları kapamak gerekir. Fark 

idrakini ortadan kaldıracak resmi politikalar takip ederek, gerçekten 

Türk Birliği'ne doğru ilk adım atılmalıdır. Bu sağlanınca asgari 

müştereklerde birleşen Türk Dünyası'nda adım adım milli birlik 

ruhu tesis edilecek bu da, cem idraklnin başlamasının itici gücünü 

oluşturacaktır. Buna karşılık dünya sömürge zihniyeti elbette kayıtsız 
kalmayacak, bölge üzerindeki zenginiikierin ellerinden gitmesine 

seyirci olmayacak ve çeşitli entrikalarla bu milli birliği bozmak için 

faaliyetler gösterecektir. Türk Dünyası ise; milli gelişme idealini, 

gençliğine ve eğitime hakim kılarak sömürü güçlerini susturacaktır. 

C. İktisadi Büyürneyi Sağlama Açısından Mevcut 
İhtiyaçlar 

!ktisaden büyümek, bir ülkenin kaynaklarını rasyonal ölçüler 

içersinde değerlendirerek milli geliri artırmasına ve gelir 

dağılımındaki adalete bağlıdır. İktisadi büyüme belli bir plan 

dahilinde, gelişme gayesini de ihtiva edecek şekilde düzenlendiği 

takdirde sosyal refahı sağlaması beklenen neticedir. Çünkü sosyal 

planlama sadece iktisadi bakımdan gelişme gayesini değil, fakat 

sosyal gelişme amacını da ihtiva eden geniş bir kavram olduğu gibi, 

iktisadi planlama ile de karşılıklı ilişki halindedir. Zira bir 

memlekette geniş manada planlama faaliyeti, iktisadi planlama ile 

sosyal planlamanın beraberce yürütülmesine bağlıdır. Sosyal 

planlamanın ihmal edildiği ülkelerde ergeç bir sosyal dengesizlik 

ortaya çıkar. Bu tip planlamanın mevcut olmaması sebebiyle manevi 

kültür unsurlarının maddi gelişmeyi sağlayan etkisi hissedilmez. 

B undan ötürü sosyal planlama faaliyetlerinin mevcut olmadığı 

ülkeler ister geri kalmış, isterse gelişmiş olsunlar sosyal dengesizlik 

bakımından aralarında hiçbir fark görülmez. Bir ülkenin çok zengin 
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olması halinde moral hedeflerden mahrum bırakılmış fertlerin 

maddi doygunluk noktasını aştıktan sonra, amaçsız kalmaktan 

meydana gelen ruhi bunalımlar ortaya çıkar. Sosyolojide fertlerin 

manevi hedeflerden mahrum ve amaçsız olmalarından doğan 

bunalım haline anomi denilmektedir. Ülke hem fakir hem de manevi 

hedeflerden yoksun ise, o zaman da fakidikle mücadelenin en zor 

şartlar altında devam ettirilmesini sağlayacak moral güç kaybolur. 

B undan ötürü sosyal planlama tam manasıyla ilmi prensipiere 

dayandınimalı ve sosyal gelişmeyi sağlayıcı hedefe yönelmelidirl33. 

Milli ekonomiler, insan organizması gibi bir gelişme 

göstermektedir. Her ülkenin nüfus, işgücü, kaynaklar, sermaye 

araçları yıldan yıla olumlu yönde değişiyorsa, bu büyümedir. 

üretimi artırmak için yatırım harcamaları yapıldıkça istihdam 

seviyesi yükselmekte, sermaye stoku genişlemekte, işlenınemiş 

topraklar üretime açılmakta ve sonuç olarak milli gelir 

çoğalmaktadır. Büyüme sırasında iktisadi unsurlarda meydana gelen 

değişikliklerin yanında toplum mes'elelerinin görünüşü de değişmek
mektedir. MeseHi; eğitim talebi artmakta, köylerden şehirlere göç 

hızlanmakta, sağlık hizmetlerinin gelişmesi sağlanmakta ve siyasal 

yapıda dalgalanmalar görülmektedir. İktisadi unsurların çoğundaki 
değişmeleri rakamla ortaya koymak aklın gereğidir. Oysa toplumda 

meydana gelen değişkhkleri istatistik seriler halinde düzenleyip 

yorumlara gitmek çok zordur. Rakamlarla ifade edilebilen iktisadi 

unsurlarda da büyüme sırasında meydana gelen dalgalanmalar 

değişik oranlarda görülmektedir. Şu halde, burada önemli olan 

nokta, bu iktisadi unsurlardan en iyi gösterge olabilecek birini 

seçmek ve temel ölçü olarak kullanmaktır. Milletlerarası alanda en 

yaygın kullanılan ölçü üretim hacmi ile milli gelirdir. Yalnız milli 

gelir artışının, milli ekonominin topyekun büyümesini yansıtma

dığını, fert başına refah artışına bir ölçü olamayacağını bilmek 

gerekir. Çünkü, nüfus artışı, yükselen milli gelirin bir kısmını 
yutmaktadır. Şu halde; büyürneyi fert başına düşen milli gelirle 

ölçmek gerekecektir. Burada unutulmaması gereken şey milli 

gelirdeki artışların büyümenin sonucunu belirtİcİ olmasındadır. 

133 Aıniran Kuı1kan, Sosyoloji, s. 149. 
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Aslında bunun temelinde iktisadi, sosyal ve siyasal olaylar 

yatmaktadırl34 • 

Konumuz gereği, iktisadi büyürneyi Bağımsız Türk ülkeleri 

açısından ele alıp değerlendirebilmemiz için, Onlar'ın takip etmekte 

oldukları ekonomik sistemin özelliklerini bilmemiz şarttır. Bağımsız 
Türk Cumhuriyetleri, yaşadıkları coğrafya ve kültürel özelliklerine 

bağlı olarak uzun süre yarı göçebe (konar-göçer) bir hayat tarzı 

yaşamışlardır. Bu hayat tarzının ekonomik temeli el san'atları ile 

tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Hatta ikiimin sertliği dolayı

sıyla yaz ve ilkbaharın kısa sürmesi, bu ülkeler halkını ister istemez 

hayvancılığa yöneltmiştir. Uzun yıllar boyunca büyük bir sanayi 

hamlesi görülmeyen bu ülkelerde asıl faktör, bölge insanının çevreyi 

kullanmaktaki acizliği ile, zeka bakımından gerilik değil, coğrafi 

bölgenin özelliğidir. Ayrıca, bu ülkelerin uzun süren istiklal 

hareketleri ile devamlı savaş alanının içinde yer almaları, ekonomik 

faaliyetleri olumsuz yönde etkilemiştir. Çarlık Rusyası'nın ve doğuda 
Türklüğün aleyhine gelişmek çabası gösteren Çin'in faaliyetleri 

yüzünden sürekli sınır değişikliği de ayrı bir etkendir. Fakat bu 

ülkelerin günümüze kadar mevcudiyetlerini korumaları, sağlam bir 

aile yapısı ile mücadele ruhunun ayakta tutulmasında aranmalıdır. Bu 

durumu çok iyi kavrayan Rusya, 19. yüzyılda başlayan sanayi 

inkılabından uzak tutabiirnek için devamlı olarak onlara saldırmış ve 

kaynaklarını i sraf ettirmiştir. 1917 Bolşevik ihtilalinden sonra ferdi 

girişimciliğin marksizme bağlı olarak engellenmesi ve kollektivitenin 

yaygınlaştırılmış olması, bu ülkelerdeki iktisadi büyürneyi olumsuz 

yönde etkilediği gibi, milli gelirin atıl kalmasınıda sağlamıştır. Zaten 

bugünkü gerçekler göstermektedir ki, bir ülkenin takip ettiği iktisadi 

sistem o ülkenin geleceğine de yön vermektedir. 

Bugün yer yüzünde üç türlü ekonomik sistem görülmektedir. 

Bunlar, Kapitalist sistem, sosyalist sistem ve karma sistemdir. 

Kapitalist sistem, üretim araçlarına sahip olan fertlerin kendi 

menfaatlerini artırabilmek için aldığı kararların piyasada, fiyatlar 

yardımı ile en iyi ekonomik sonucu dağuracağı düşüncesinden 

134 Büyük Ekonomi Ansiklopedisi, Sabah Gazetesi, İstanbul. 1992, s. 109. 
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hareket eder. Bu sistemin kurumları özel mülkiyet, karar ve 

tercihlerde serbestlik, piyasa ve fiyat mekanizmasıdıri35. 

Buradan anlaşıldığına göre, kapitalist ekonomi, hürriyetçi ve 

demokratik yönetimlerde uygulanmaktadır. Yalnız bu sistemin aşırı 

ferdiyetçi şekilde görülmesi birtakım istismar kaynaklarının ortaya 

çıkmasına ve milli gelir dağılımında adaletsizliğe yol açmıştır. Onun 

için bu sistemi totaliter düzenler uygulamaktan şiddetle kaçınmak-

tadırlar. 

Diğer bir ekonomik sistem sosyalist sistemdir. Bu sistemde, 

dev !etin aş ın ağırlığı ve planlama gücündeki belirleyici rolü 

görülmektedir. Yani, sosyalist ekonomide özel teşebbüs var olmasına 

rağmen, devletçiliğin aşırı uygulanmasından dolayı gelişme 

gösterememektedir. Bu sistemde ücret ve fiyat mekanizması da 

devletin elindedir. Üretim, bütün yönleriyle devletin kontrolündedir. 

Eğer devlet tüketimide planlıyorsa, buna komünizm adı verilir. 

Sosyalist sistemin kurumları; kamu mülkiyeti, kollektif kararlar ve 

merkezi planlamadır. 

1917 Bolşevik ihtiHilini yapan Rusya ekonomik sistem olarak 

sosyalizmi seçtiğinden, işgal ettiği Türk ülkeleri de bu sistemin 

çarkları arasına girmek zorunda bırakılmıştır. Böylece, fert-toplum 

paralelliğini savunan Türk ve lsHim kültüründen uzaklaştırılan Türk 

ülkeleri, kendi kültürleriyle tezat teşkil eden bu durumdan dolayı bir 

belirsizliğin içine itilerek; bugünkü seviyeye düşürülmüşlerdir. Aynı 

zamanda ferdiyetçiliği yıkmak için de Rusya tarafından her türlü 

faaliyet yapılmış ve kolayca atılamayacak bu zihniyet yaygınlaştı

rılmıştır. Bugün, bu ülkelerin her yönden bir arayış içinde bulun

maları yukarıdaki gerçeklerden dolayıdır. Bu çemberi kırabilmenin 

yolu, özel mülkiyet ve ferdiyeti geliştirici tedbirleri hızla olmaktır. 

üçüncü ekonomik sistem olan karma ekonomi özü itibariyle 

ferdi mülkiyete cevaz vermekle beraber; toplum yararı gerektirdi

ğinde bazı sınırlandırmaları getirmektedir. Yani özel teşebbüs ile 

devletin elbirliğiyle iktisaden kalkınınayı temin etmeye çalışmaları 

135 Doç. Dr. Ahmet Yörük, İktisat, İstanbul, 1992, s. 7. 
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bu sistemin gereğidir. Kurumları, özel ve kamu mülkiyeti birliği, 

sınırlandırılmış karar ve tercihler, piyasa mekanizması ve demok-

ratik planlamadırl36. 

Demokratik sistemin bütün müesseseleriyle henüz oturmadıöı t:;) 

ülkelerde hürriyetçi sistemde istismar kaynakları harekete 

geçeceğinden, kalkınmakta olan ülkelerde kaynaklar elverdiği ölçüde 

karma ekonomininin uygulanması gereklidir. Çünkü, istismar 

kaynaklarına karşı, devletin müdahaleci olması milli gelir 

dağılımında adaletin sağlanması açısından son derece önem 

arzetmektedir. 

Bağımsız Türk Cumhuriyetleri de henüz demokrasiye geçiş 

basamağında olduklarından batının telkin ettiği kapitalist ekonomik 

sistem yerine, devletin vatandaşın haklarına karşı duyarlılığını temsil 

eden ve yer yer özel teşebbüsü teşvik eden karma ekonominin 

uygulanması çağı yakalamaları bakımından kanaatimizce daha 

uygundur. 

Sovyet Rusya'nın bu ülkelerde ferdiyeti ve özel teşebbüsü 

engelleyici bakımdan çok büyük tedbirler alması bu ülkelerin aniden 

kapitalizme geçisinde sosyal problemlere kucak açınalarına ve bir 

baskıcı yönetimden kurtulmaya çalışırken; diğer bir sömürü sistemi 

olan kapitalizm'in istismarına hedef olmalarına sebep olmuştur. 

ı. Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinde Vergileme, 
Devlet Eliyle Yatırımlar ve Tasarruf Meyli 

Vergi, kamu hizmetlerinin maliyetini karşılamak üzere 

ekonomik biriınierden siyasi cebir altında ve karşılıksız olarak 

dev I ete kaynak aktarılmasıdır. Kamu hizmeti yapmak durumunda 

olan devlet, bunu yaparken mal ve hizmet üretiminde bulunur. 

Sonunda gerekli üretim faktörlerini sağlarken kamu fonlarını 
kullanır. Çünkü bu fonlar içerisinde vergi gelirlerinin oranı çok 

yüksektir. Hatta, sanayileşmiş ülkelerde bu oran o/o 1 OO'e ulaşmak

tadır. Devlet yukarıda belirtilen temel amaç dışında kamu 

136 Doç. Dr. Ahmet Yörük, y.a.g.e., s. 9. 
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faaliyetlerine paralel olarak diğer bazı fonksiyonları da vergilere 
yükleyebilir. Bu arada gelir dağılımının kontrolu piyasada fiyat 
istikrarının sağlanması gibi fonksiyonları da kısmen vergiye 
yüklenebilir. Tanımından da anlaşılacağı üzere, verginin niteliğinden 
ayrılamayan, aynı zamanda onu devletin diğer gelir türlerinden 
ayıran iki unsur vardır. Birincisi verginin cebri bir ödeme olması, 

diğeri ise, karşılıksız sağlanmasıdıri37. 

Burada görüldüğü gibi, vergi hangi türden olursa olsun, bir 
ülkenin insanları arasında milli gelirden eşit pay alarak toplumda 
huzuru sağlamaya tesir eden en büyük faktördür. Onun için, adaletli 
vergi sistemi aynı zamanda refah toplumunun göstergesidir. Vergi 
adaleti, belli bir toplumda ve belli bir zamanda toplam vergi 
yükünün toplum üyeleri arasında adil olduğu var sayılan bir biçimde 
bölüştürülmesidir. Bu konuda objektif bir kriter yoktur. Vergi 
adaleti daha çok subjektif değer yargılarına bağlı olan bir 
kavramdır. lktisatçıların öteden beri üzerinde durdukları konulardan 
biri de vergi adaletinin sağlanması yönünde kuralların tesbit 
edilmesidir. Çünkü toplam vergi yükünün dağılışında hangi ölçülerin 
kullanılmasıyla adaletin sağlanacağına dair değer yargıları zaman 
içersinde değişmektedir. Ancak, belli bir anda toplumun çoğunluğu 
tarafından adil olarak kabul edilen bir bölüşüm ölçüsü her zaman 
mevcuttur. lşte vergi yükünün dağılışı toplumdaki bu anlayışa uygun 
düşüyorsa o zaman vergi adaleti sağlanmış demektiri38. 

B ir ülkede vergi adaletinden söz edebilmek için milli gelirin 
reel ölçülerde tesbit edilmesi şarttır. Bunun kriteri de az kazanandan 
az, çok kazanandan çok almaktır. Bugün dünyada bazı ülkelerde 
uygulanmakta olan "artan oranlar" vergi sistemi, aşırı ve istismara 
dönük kazancı freniemek için alınan tedbirler bütünüdür. MeseHi; bir 
ülkede dört kişilik bir ailenin asgari geçim seviyesi beş milyon 
civarında ise, dev !etin bundan vergi almaması gerekir. İktisat dilinde 

bunun adı "asgari geçim indirimi"dir. 

ı 37 Büyük Ekonomi Ansiklopedisi, Sabah Gazetesi, s. 664. 

ı 38 Haydar N~daroğlu, Vergilernede İktidar ve İstıfade Teorisi, Ticaret Odası 
Yayınları. Istanbul, 1982, s. ı65. 
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Günümüzde hür demokrat ülkelerde uygulanan liberal kapitalist 

sistem ferdin istismar kaynaklarını artırmasına ve toplumun çoğun
luğunun aleyhine olarak sennaye biriktirmesine sebep olacağından 
gelir dağılımının hızla bozulmasına sebep olur. Sosyalist ekono

milerde ise, ferdin teşebbüs gücü tamamen kırıldığından mill! gelir 

yine adaletli bölünemez. Bu sebeple kapitalist ve sosyalist sistemleri 

uygulayan ülkeler hiçbir zaman gerçek bir vergi adaleti sağlaya
mazlar. Çünkü bilhassa kapitalist sistemlerde sermayenin belli 

ellerde toplanması, zengin tabakayı daha çok lüks tüketime ve ithal 

mallara yönelteceği için hayat standardını bozar. İşte, artan oranlar 

vergisi asgari geçim miktarından sonraki kazançların büyük bir 

kısmının hazineye aktarılmasıdır. Misal olarak, aylık kazancı 
5 .OOO.OOO'dan yukarı olan fe rtlerin bu kazancından her birim 

artışında vergi oranları da artırılırsa; bir seviyeden sonraki kazancın 
tamamı devletin eline geçeceğinden yatırımlar teşvik edilir. Sun'} 

zenginliklerle istismar kaynakları kendiliğinden önlenmiş olur. Bazı 
iktisatçıların masraf vergisi diye adlandırdığı şey, zenginlerden daha 

çok vergi almak esasına dayanan bu sistemdir. 

Tüketim harcamaları ile birlikte toplam talebi ve o yolla mill! 

gelir seviyesini belirleyen en önemli unsur yatırım harcamalarıdır. 
üretim kapasitesini yükseltmek için yapılan harcamalara yatırım 
harcamaları denmektedir. Sermaye birikimini çağaltan bütün 

faaliyetler yatırım kavramı içinde yer alır. Makina ve techizat, 

mesken. yol, baraj hammadde yarımamül maddeler bu kavramı 
içinde yer alır. Yatınnaların normal ve sağlıklı kaynağı tasarruf

lardır. Fertlerin tasarrufları, şirketlerin dağıtılınayan karları ve 

amortisman pay ları (oto finansman) ve devletin net vergi hasılatı 
makro ekonomik çapta yatırımın tasarruf kaynaklarını oluşturur. 
Yatırınıların tasarruf dışı kaynağı ise, para-kredi işlemlerinden 
kaynaklanır. Bir ülkede faiz oranlarındaki yükselmeler sonucunda 

parayı elde tutmanın maliyeti yükselmekte, nakit sahipleri parayı 
ellerinde tutmaktan vazgeçerek, atıl paralarını aktif hale getirmek 

için piyasaya baş vunnaktadırlar. Ayrıca, bankacılık kesiminde çek 

ile ödemeler, hesaptan hesaba aktarmalar ve kaydi para ve emisyon 

hacınindeki artışlar, tasarruf dışı yatırım kaynaklarını oluştururlar. 
Tasarruf dışı en önemli yatırım kaynaklarından biri de enflasyondur. 
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Çünkü fiyatlar yükselirken tükecilerin mala talebi azalarak 
tasarruflar artırılır. Böylece kaynaklardan bir kısmı tüketim 
harcamaları dışındaki faaliyetler için serbest hale gelmiş olur. Bu tür 
tasarrutlara zorunlu tasarruf denir ki; enflasyonun yüksek olduğu 

ülkelerde uygulanır139. 

Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinde 1917'den bu yana, Sovyet 
Rusya'nın takip ettiği ekonomik sistem olan sosyalist ekonomi 
uygulandığından, bu ülkelerin ekonomisi de bu çerçeve dahilinde 
değerlendirilmelidir. Yukarıda açıkladığımız gibi, vergileme; 
hürriyetçi yönetimlerin milli geliri ve adil paylaşımı sağlamak için 
aldığı tedbirlerin halka dönük yüzüdür. Bir ülkede belli bir dönemde 
üretilen mal ve hizmetlerin üretim faktörlerinin (emek, sermaye, 
müteşebbis, toprak) toplam parasal değeridir. Başka bir değişle milli 
gelir belirli bir ülkede yaşayan kişilerin bir dönem boyunca meydana 
getirdikleri nihai mal ve hizmetlerin toplam parasal değeridir. Diğer 
bir ifadeyle, belli bir dönemde üretilen mal ve hizmetlerin satın 
alınması için yapılan harcamaların toplamıdırı4o. 

Türk Cumhuriyetleri sosyalist ekonominin çarkları içerisinde 
yetmiş yıla yakın bir süredir yoğruldukları için hürriyetçi 
yönetin

1
lerin getinniş olduğu ekonomik sistem ve faaliyetlere karşı 

yeteri kadar ilgi duymaları mümkün değildir. Hürriyetçi yönetimler 
özel teşebbüs ile bağımsız mülkiyet esasını benimsedikleri halde 
sosyalist ekonomide ne özel mülkiyet ne de ferdi teşebbüs vardır. 
Aşırı devletçilik vergilendinne usullerinde milli geliri fert başına 
göre hesap etmediğinden halka dönük bir tasarruf anlayışı yoktur. 
Böylece yatırımlarda devletin kendi inisiyatifine göre rasyonal 
kaynaklardan güç almayacak şekilde düzenlenmiştir. Ekonomik 
durum böyle olunca Türk ülkelerindeki fertlerin kendilerini ispat 
için herhangi bir ekonomik faaliyet göstermeleri söz konusu 
değildir. Bir ülkede vergiler bir kaç kaynaktan oluşan fonlara destek 
sağladığı halde, sosyalist ülkelerde halka dayalı fonlar olmadığından 
milli oelirin adil bölüşülmesi de düşünülemez. İşte Türk ülkelerine 

o 

139 Doç. Dr. Ahınet Yörük, y.a.g .e., s. 90. 

140 Prof. Dr. rvtükeıTeın Hiç, 1. Ü. İktisat Fak. Yayını, İstanbul, 1979, s. 37. 
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bütün bu ekonomik şartları dikkate alarak yaklaşmak en akılcı 
yoldur. Bunların milli ekonomiyi kısa zamanda kurmaları, dıştan 
büyük ekonomik destekler olmadığı takdirde mümkün değildir. 

Çünkü özel teşebbüs hürriyetçi yönetimlerin eseridir. 

2. Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinde Yeraltı ve 
Yerüstü Servetlerinin ·Bulunması ve işlenmesi 

Toplumların en büyük ekonomik ve sosyal kaynağı ne coğrafi 
bölgenin genişliği ne yeraltı, yerüstü zenginliklerinin bolluğu ne de 
nüfus miktarıdır. Bunların hepsinden önemli olan kaynak, beşeri 
güçtür ki, buna "beşeri kapital" adı verilmektedir. Bu kaynağı en 
güzel kullanabilmenin yolu milli kaynakları hedef alan bir eğitim 
anlayışıdır. Demek ki, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri ne kadar 
verimli ve büyük ekonomik stok meydana getirirse getirirsin beşeri 
kapital tarafından işlenmedikçe bir anlam ifade etmez. Mesela; çok 
büyük ekonomik kaynaklara ve yeraltı zenginliklerine sahip olan bir 
kısım Afrika ve Asya ülkeleri üstün zekayı eğitemedikleri için 
kalkınmak şöyle dursun, başkalarına avuç açacak derecede geri 
kalmışlardır. Hatta, açlık ve sefalet hergün binlerce can almaktadır. 

Bunu çok iyi hesap eden batılı ülkeler geri kalmış toplumların 
eğitimlerine sık sık ve çeşitli yollarla müdahale ederek bu süreyi 
uzatmaya çalışmaktadırlar. Çünkü ağır sanayiini kurmuş bir kısım 
emperyalist zihniyetli batılı ülkelere bu sanayii devam ettirecek 
büyük hammadde kaynakları gereklidir. ABD ve müttefiklerinin 
başta petrol olmak üzere elmas, altın, krom vb. gibi hammaddelerin 
bulundukları bölgelere sık sık müdahale etmelerinin sebebi de budur. 

Müslüman Türk ülkelerinin yer aldığı coğrafi bölge, yeraltı ve 

yerüstü zenginlikleri açısından büyük sanayi ülkelerinin iştahını 
kabartacak zenginliktedir. Onun için gizli ve açık her türlü 
müdahaleler bu bölgeden eksik olmamaktır. Bundan kurtuluşun tek 
yolu bu ülkelerde eğitimin milli ve manevi değerlere dönük olarak 
planlanınası ve bütünlüğün devamı için ekonomik ve politik 
tedbirlerin alınmasıdır. Halbuki realite bunun tam zıddıdır. Bağımsız 
Türk ülkelerinin milli bir eğitim politikası olmadığı gibi, dil 
birliğini sağlayacak alfabeleri dahi yoktur. Demek ki, yeraltı ve 
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yerüstü zenginliklerinin bu ülkelerde bulunmasının milli çıkar 
açısından hiç bir faydası görülmemektedir. Ekonomik ve sosyal 

enteğrasyonun gerçekleşebilmesi bu ülke fertlerinin milli gelişme 
idealini benimserneleri ile, milli kaynaklarını akılcı politikalar 

çerçevesinde kullanmalarına bağlıdır. B u da, bürokraside, dış 
ilişkilerde genel menfaatin ferdi menfaatten üstün tutulmasına 
bağlıdır. Yani rüşvet ve yolsuzluklada adam kayırmalara son 

verilmelidir. 

Bağımsız Türk ülkelerinde günümüzde iflas etmiş olan merkezi 

planlamacı ekonomi yerine, piyasa ekonomisine geçiş hazırlıkları 
yapılmaktadır. Bu ekonomi kaynakların reel ölçüde kullanılmasını 
şart koşar. Bir kısım tedbirlerin plansız ve proğramsız alınması 

yeraltı ve yerüstü kaynaklarının israf edilmesi demektir. Bu 

ülkelerde herşeyden evvel bir fiyat mekanizmasının kurulması 
gereklidir. Çünkü piyasanın işleyişine fiyatlara müdahale edilerek 

bir düzen getirilir. Mal arzının bu ülkelerde hala tek elden 

yürütülmesi fiyat mekanizmasının kuruluşunu hem yavaşlatmakta 
hem de tesirsiz bırakmaktadır. Buna rağmen büyük kaynak ve 

stoklara sahip olan bu ülkelerde fiyatların astronomik seviyelere 

ulaşmasına rağmen, mağazalar hala boştur. Böyle bir mekanizmanın 
kurulabilınesi öncelikle ve ciddiyetle özelleştirme ve serbest 

teşebbüse ihtiyaç göstermektedir. Yani, devlet tekellerini kaybo

luşuyla beraber serbest rekabet neticesinde halkın tasarruflarının 
yatırıma yöneltilmesi ilk etapta en güzel kaynak kullanımı 

demektir ı-ı ı. 

3. Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinde Teknolojinin 

Geliştirilmesi 

Mal ve hizmet üretiminde keşfedilmiş bütün bilgilerin tatbik 

metodu veya ilmi konularda en modem usullerin uygulanmasına 
teknoloji denir. Modern makinaların kullanımı teknolojinin 

yerleşmesine yol açar. Bu sebeple teknoloji, günümüzde bir bilgi 

141 Kutluk Süıner, A1erke:i Plancı Eh:nomiden Piya,şa .E~onomisine Geçiş ve Orta 
Asva Cumhuriyetlerinin E_konomık Yapıları, I.U. Iktısad Fakültesi Yayınlan-
ınaınış Yüksek Lisans Tezı, 1992. 
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faktörü olmaktan çok sanayıl üretimindeki hamleeiliğin ölçümünde 

önemli bir analiz aletidir. Bu analizin özü, sınai üretimde kullanılan 

girdinin çıktıya oranı olmaktadır. Eğer buradan oluşan üretim 

fonksiyonu düzgün yani lineer ise, faktör harcamalarının teknolojiyi 

etkilernesi söz konusu değildir. Çünkü bir faktörü diğeri ile ikame 

edecek fiyat değişikliği meydana getirme şansı ortadan kalkmış 
demektir. Bunun için milli ekonomilerde kullanılan teknolojinin 

çağdaş olması gerekirl42. 

Teknoloji ile en belirgin ilişki eğitim açısındandır. Çünkü, 

teknolojinin ilerlemesi insan emeğinden tasarruf sağlayarak boş 
zamanları artırmaktadır. Eğitim faaliyetlerinin verimliliği de boş 
zamanları fazlaca bulunan ülkeler için söz konusudur. İşte, insaniann 

çok pahalıya elde edebildikleri boş zamanlarını düşünmeye, 
yeniliklere ve keşitlere tahsis etmeleriyle beraber, ideal bir teknoloji 

ortamı meydana gelmiş demektir. Teknikteki ileriemelere baktığı

mızda, boş zamanların değerlendirilmesini açıkça görmekteyiz. Bir 

ülkelede kalifiye elemanların sayısı azaldıkça işsizlik artmaktadır. 
lşte teknoloji var olanı en iyi kullanma san'atı ve prensibidir143. 

Ekonomide teknoloji, üretim süreci ile değİşıneyi beraberce 

ihtiva eden bir kavramdır. Son zamanlarda ekonomi çevrelerinde 

tüketim teknolojisinden bahsedilebilmektedir. Bu kavram üretim 

fonksiyonu şeklinde geleneksel ekonomik analizin temel taşlarından 
biri olmakla beraber, teknolojinin önemi değişmelerde yatmaktadır. 
üretim fonsiyonunda bir değişiklik, yeni üretim türlerinin ve 

ürünlerin uygulamaya girmesi tarzındadır ki, bu da teknolojik 

ilerleınedir. Verimlilik ve refah kriterleriyle değerlendirildiği 
zaman teknolojik ilerlemenin düzelmeler meydana getirdiği 

farzedilrnektedir 144
• 

Osnıanlı Devleti yukarıdaki teknoloji şartlarına ayak 

uyduramadığından dolayı, çağdaşı Avrupa'lı ülkelerden geri kalmış 

142 B üyük Ekonomi Ansiklopedisi, Sabah Gazetesi, s. 607-608. 

143 Dr. Metin işçi, Kültür Si5mürgeciliği ve E,~itim, İstanbul, 1993, Yayınlan
ınaınış Doktora Tezi, s. 120. 

144 Deınir Deınirgil, Büyük Ekonomi Ansiklopedisi, Sabah Gazetesi, s. 608. 
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ve onlara ulaşabilmenin yolunu ısiahat hareketlerine dayalı 

borçlanınada bulmuştur. Teknoloji ithal edemeyen Osmanlı, sürekli 

borç artırımına giderek, Batılıların; dev I etin her haklı icraatına 

müdahale etmesine sebep olmuştur. Milletlerarası ticaret yolları 
denizlerdeki keşiflerden sonra Avrupa'nın lehine doğru yön 

değiştirdiğinden gelir sıkıntısı içinde yüzen Osmanlı her türlü 

iktisadi yönlendirmeye "evet" demek zorunda kalmıştır. Şöyle ki; 

Osmanlı'nın bu borçları "Düyun-u Umumi" adı ile genç Türkiye 

Cumhuriyeti'ne kadar intikal etmiş, 1934'lere kadar bunun iktisadi 

tesirleri m illetimizi etkilemiştir145. 

Bağımsız Türk ülkeleri, Sovyet Rusya'nın teknolojik zihniyetine 

uygun bir anlayışın içerisinde yoğrulduklarından, kolaylıkla Batı tipi 

kalkınma modelini hazmedeceğe benzememektedirler. Aynı sistemi, 

Atatürk'ten sonra Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinde de uygulama 

yanlışlığına gidildiğinden sadece hazırı almak şeklinde, yani montaj 

zihniyeti olarak yerleştirilmiş ve bir türlü Batıya ulaşılamamıştır. 

Türk ülkeleri de; baş döndürücü hızla değişen dünyada, Türkiye'nin 

bu özelliğini almaya çalıştıkları takdirde, akıbetieri daha da kötü 

olacaktır. Aslında, teknoloji kopyacılık ve aktarmacılık değildirl46. 

Japon ya, kendi değerlerini hor görmeden sanayi hamlesine 

teknoloji ithali şeklinde katılmış, neticede bugünkü Japon gerçeğinin 

bütün dünyaya ilan edilmesine sebep olmuşturi47. 

B u gerçekler ışığında bağımsız Türk ülkeleri biriken dünya 

tecrübe ve gerçeklerinden istifade ederek, almak zorunda oldukları 
kalkınmışlık metodunu değerlerinden taviz vermeden geliştirebi-

lirler. 

145 Parvus Efendi. Türkiye'nin N/ali Tutsaklığı, Tercüıne Muaınıner Sencer, May 
Yayınları, İstanbul, 1977, s. 75. 

146 Dr. Agah Oktay Güner, !sraf Ekonomisi, Daınla Yayınevi, İstanbul, 1975, s. 

167. 
147 Prof. Dr. Bozkurt Güvenç, Japon Kültürü, İş Bankası Yayınları, 1989, s. 26. 
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Bir verimlilik ölçüsü olarak kullanılan rasyonallik eldeki üretim 

faktörleri ve teknikleri ile, mümkün olan en yüksek toplam üretimin 

yapılmasını ifade eden kavramdır. Bu kavram en az maliyet 
birleşiminin gerçekleştirilmesini ihtiva eder. Yani, üretimde maliyeti 

düşürerek, halkın satın alma gücünü yükseltmek amacını taşır. 
Bugün ekonomide belirlenmiş bir amaca en az maliyetle ulaşılması 
minimizasyon ilkesinin gerçekleştirilmesine bağlanır. Bu da üre

timde tasarruf anlayışının yerleşmesidir. İşte, bu ilke, işletmecilik 
biliminde rasyonalleştinne olarak ifade edilir. Bir ülkede rasyonal

liğin sağlanması, standartlaştınna, (aynı tip) saflaştırma, makine

leştirme, usta ve işçiden tasarrufla malzeme ve enerjiyi en iyi 

metotlarla kullanma tedbirlerine dayanır. Bu tedbirler ekonomide 

verimliliğin (prodüktivite) artırılması ve sonuçta maliyetierin 

düşürülmesine yol açar148
• 

Bağımsız Türk ülkelerinde rasyonal zihniyetin yerleştirile

bilmesi, herşeyden önce üretimin faktörleri olan, emek, toprak, 

sermaye ve müteşebbis ruhunun maliyeti düşürecek ve refahı 
artıracak yönde, realize edilmesi ile mümkündür. Çünkü, henüz 

sosyalist ekonominin özelliklerinden kendilerini kurtaramamış olan 

halkın satın alma gücünü yükseltmek faaliyetleri rasyonalliğin en 

ideal uygulanmasıdır. Gelir kaynakları en iyi şekilde kullanılmayan 
ve planlanmayan bu ülkelerde halkın iktisadi gücü çok zayıf oldu

ğundan, rasyonallikle, maliyeti düşürülen mallar ucuz olarak 

piyasaya sürülünce, az gelirle daha çok dalep imkanına ulaşan halkın 
refah seviyesi yükselmiş olmaktatır. Bu da, yatırımların kaynağı olan 

tasarrufların artışı demektir. Böylece fert başına düşen milli gelir, 

beklenenden daha çok artmış demektir. Ayrıca, bu ülkeler rasyonal

liğe uydukları müddetçe lüzumsuz ithalata yer vermeyerek, aynı tür 

maldan piyasada daha çok bulunması sağlayarak vatandaşın milli 

tüketim anlayışı kazanmasına yardımcı olacaklardır. Bu ülkelerde 

devlet teşekküllerinin hızla özelleştirilmesi, emek ve işçiden tasar-

l4X Dr. Agah Oktay Güner, Türkiye'nin İktisadi Kalkınması, Damla Yayınlan, 
istanb~l, 1977, s. 208-209. 
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rufu sağlayacağından, kalkınınayı hızlandırabilecektir. Aynı 

zamanda, sermayenin temelini teşkil eden makineler ve onların 

çalışmasını sağlayan enerjiyi en iyi metodlarla kullanma tedbirlerine 
bağlıdır. Bağımsız Türk ülkeleri rasyonalliği realize edemedikleri 

takdirde aşırı devletçilik çemberini kırarnayıp batılıların emperyalist 

zihniyetine alet olmaktan kurtulamayacaklardır. Şirketleşme, 

devletin müdahalesi olmayan kooperatifleşme, rasyonalliğe yardımcı 

olabilecek ek kaynaklardır. Ayrıca, aile fertlerinin her türlü 

tüketirnde tasarrufu temel ilke edinmeleri rasyonelliğin temel şartını 
meydana getirecektir. 



IV. TÜRK CUMHURİYETLERİNİN EGiTiM 

iHTiYAÇLARINA TÜRKİYE'NİN YAPABiLECEGİ 
YARDIMLAR 

89 

Eğitim, insanın mensup olduğu topluma kazandırılına 

faaliyetlerinden biri ve en önemlisidir. İlkel ve modem bütün 
toplumlarda farklı metotlar takip etmekle beraber eğitimin yer 
alması bunun bir ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Böyle olmasına 
rağmen hiçbir toplumda eğitim uygulaması diğer toplumların aynısı 
değildir. Çünkü insanlık alemi yaşadığı coğrafi bölge ve hayat 
şartlarından dolayı birbirlerinden farklılık göstermektedir. Biz buna 
şahsiyet adını veriyoruz. Yani toplumların kendi bünyelerine uygun 
şekilde yetiştirmeyi planladıkları insan tipine şahsiyet denmektedir. 

Eğitim kavramı Türkçe'de uzun zaman terbiye olarak ifade 
edilmiştir. Terbiye, Arapça'da besleyip büyütme, ilim öğretme, 
yetiştirme, ahHikl fonksiyon kazandırma ve binek hayvanlarını araç 
gibi kullanmak anlamına gelmektedir. Bugün, terbiye daha çok örf 
ve adeti kazandırma şeklinde bir mana taşımaktadır. Terbiye 
kelimesi Tanzimat'tan sonra Avrupa'yla ilişkilerimiz neticesinde 
yerini "Education" olarak bilinen eğitime terketmiştir. Halbuki, 
eğitim daha çok bilgiye dayalı okul terbiyesini ifade eden özel bir 
kavramdır. Terbiye ise, örf ve adetleri cemiyet fertlerinde icra 
etmek şeklinde geniş bir uygulamayı ifade etmektedir. örneğin, 
terbiyeli çocuk, terbiyeli sporcu gibi çok geniş bir muhtevaya 
sahiptir. Meydan Larousse eğitimi bir kimseyi eğitmek, okutmak, 
yetiştirmek ve insan toplumlarında kültürün geliştirilmesi için 
faydalanılan her türlü kaynaktan yarariandırmak olarak ifade 

etmektedir 149 • 

Tarihte bazı toplumların eğitim tarzlarından örnekler verecek 
olursak; antik çağda ilk defa sofistler eğitimi dil ve hitabet yönünden 

149 A1eydan Larousse, C. 6, s. 143. 
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ele alarak sistemleştirmişlerdir. Sofistlere karşı tavırıyla bilenin 

Sokrates, ahHik ve fazilet gibi değerlerin gençlere aktarılmasına 
eğitim demektedir. Eflatun eğitimi, maddenin kaynağında yer alan 

ideaların yani manevi değerlerin topluma kabul ettirilmesi şeklinde 
düşünmektedir. Eski Yunan sitelerinde bedeni güçlendinnek, müzik 

yoluyla zihni dinlendirrnek ve iyi savaşcılık gibi özellikler taşımak
taydı ıso. 

Eski Türklerde bilgelik ve alplik eğitimin temel unsudur. 

Ayrıca çocukların iklim şartlarına dayanıklı, kahramanlık duygusuna 

sahip ve fedakarlık anlayışıyla yetiştirilmesini eğitim olarak ifade 

edilmektedir. Bu tür eğitimden geçmeyen çocuklara isim bile 

verilmezdi. Eski Türk terbiyesinde çocuk dövmek yer almazd1 ısı. 

Müslüman Türklerde eğitim, Allah'ın emirlerine uyarak, 

peygamberin gösterdiği yönde topluma hizmet etmektir ki, buna 

"tevhid" esasının ideal olarak toplumda yansıması denmektediri52. 

Osmanlı Devleti'nde eğitim, zenginlerle vakıflara bırakılmıştır. 

Ondan dolayı devletin kontrolünde olan bir eğitim sistemine 

gidilmemiştir. Devlet sadece, saraya bağlı olan okulları ihtiyaç için 

kurmuş ve devam ettirmiştir. Halka dönük bir eğitim faaliyeti 

yoktur. Sadece azınlık okulları, sistemli, düzenli ve proğramlı bir 

eğitim takip etmekteydi. Tanzimat döneminde devletin ekonomik 

yönden zayıflaması ve buna bağlı olarak Avrupa ile ilişkilerin 

sıkıaşması devIetin eğitime müdahale etmesine ortam hazırlamıştır. 
llk defa 1867 yılında "Maarif-i Umumiye Nizamnamesi" ile eğitim 

kontrol altına alınmıştır. Fakat kadro ve eleman eksikliği bu 

tedbirlerin kağıt üzerinde kalmasına sebep olmuştur. Tanzimat'ın 
azınlıklara ve Hristiyanlara tanıdığı geniş hürriyet ortamında en 

büyük ilerlemeyi azınlık okulları göstermiştir. Bir örnek olmak 

üzere: Robert Koleji 1863 yılında ilk önce Bebek'te, Kırım Harbi 

150 Prof. Dr. Kemal Aytaç, Avrupa E,qitim Tarihi, M.Ü. Vakfı Yay., İstanbul, 
1992, s. ı 7. 

151 Seyit Ahmet Arvasi, E,~itim Sosyolojisi, MEB. Yay. Kur. Yay., Ankara, 
ı 977, s. 12. 

152 Osman Ergin, Türk 1WaarifTarihi, Eser Matbaası, İstanbul, 1977, C. 1, s. 46. 
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sırasında Türklere yardım bahanesiyle küçük bir evde Amerikalı 
misyonerler tarafından kurulmuşturi53. 

Zamanla kadro eksikliğinin farkına varan Osmanlı Devleti 
' öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla 1847 yılında İstanbul'da 

"Dar-ül Mualliınin" adlı milli okulu kurdu. Bunu askeri okullada 
rü~tiyeler takip etti. Avrupa'nın telkini ile de 1868 yılında Fransızca 
eğitim yapan Galatasaray sultanisi kuruldu ıs4. 

Yukarıda bahsettiğimiz, maarif nizamnamesi bir deneme 
özelliği taşıyan taslak müfredat proğramından başka birşey değildir. 

Türkiye Cumhuriyeti 1924 yılında dini ve milli eğitimi 

birle~tirmek amacıyla "Tevhid-i Tedrisat" kanununu çıkarınca eğitim 
de buna göre yeniden şekillendirildi. Atatürk'ün topladığı ilk Maarif 
şurası, eğitimin milli esaslar içerisinde yürütülmesine karar verdi. 
İlk olarak bütün okullar valilik ve eyaletlerin kontrolünden alınarak 

' dev I ete bağlandı. Ayrıca, okullarda ders veren yüksek dereceli 
bürokratların elinden bu yetki alınarak öğretmeniere verildi. 1937 
yılında ilk defa kız ve erkek öğretmen yetiştiren "Mekteb-i Muallim" 
kuruldu. Devletin teknik eleman ihtiyacını karşılamak için 
mühendishaneler ıslah edildi. Buna bağlı olarak bütün devlet 
kadrolarında yabancı elemana son verildi. Ne yazık ki, Atatürk'ün 
ölümünden sonra bu eğitim politikası terk edilerek ilk defa 1943 
yılında Hasanoğlan Köy Enstitüsü kuruldu. Böylece öğretmenlik 
mesleği ideolojik hüviyete büründürüldü 155• 

Aynı tarihlerde Sovyet Rusya'nın eğitim çarkları arasında ezilen 
Nlüslürnan Türk Devletleri hiçbir konuda dış destek görmeyince içe 
kapanık ve eski usullerle devam eden eski eğitim anlayışını 

sürdürdüler. Azerbaycan'daki eğitim hayatı bir kısım farklılıklara 
ra ir men di <rer Türk ülkelerinin eğitimi hakkında bize bilgi verecek 

:::;, :::;, 

~ekildedir. Bizim Azerbaycan'ı örnek verınemizin nedeni milli 

153 Hasan Ali Koçer. Türkiye'de Modern E,qitimin Do,quşu ve Gelişimi, MEB. 
Yayınları. İstanbuL 1991. s. 71. 

154 Osman Eri.! in. v.u.~.e., c. 2, s. 185. ... . ' 

155 Dr. M. Hidayet Vahaboğlu, Osmanlldan Günümüze Azınlık ve Yabancı 
Okullar. Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1992, s. 38. 
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sınırlarımızın hemen yakınında yer alarak az çok bizden etkilen
mesiden dolayıdır. Coğrafi olarak, Asya ile Türkiye arasında geçiş 
konumunda bulunan Azerbaycan gerek Sovyet Rusya, gerekse 
İran'ın yayılma politikalarından dolayı, eğitimde de karmaşık bir 
yapı göstermiştir. Zira, Kuzey Azerbaycan tamamen Rus eğitim 
sisteminin gereği olarak okuma-yazma oranını %1 OO'e çıkarırken, 
İran'ın içindeki büyük Azeri nüfus okur-yazar dahi değildir. 1748-
1820 tarihlerine kadar bağımsız olan Kuzey Azerbaycan, Rusya'nın 
politikası gereği muhtelif kabile ve aşiretlere bölünmüştür. Tabiatıy
Ia bu durum eğitime de yansımıştır. Osmanlı Devletin'nin iç isyanlar 
ve ekonomik çalkantı içinde bulunduğu 1828 yılında bunu fırsat 

bilen Rusya ve İran Tükmençay anlaşması gereği Türk sınırına sun'i 
bir Ermenistan Devleti meydana getirerek Türk Birliği'ni daha 0 

günden yıkmayı planlamışlardır. Eğitim sistemi de, sanki iki ayrı 
millete hitap ederek "dualite" şeklini almıştı 19. asrın sonunda milli 
direnişi eğitimle pekiştinneye çalışan Gaspıralı İsmail Bey'in kısmi' 
çabaları bu emperyalist oyunlar karşısında hiçbir netice vermedi. 
Hatta I 918-1920 yılları arasında Mehmet Emin Resülzade'nin 
önderliğinde kurulan bağımsız Azerbaycan'ın ömrü iki yıldan fazla 
olmamıştır. 1926 ve 1928 yılları arasında Sovyet Rusya'nın tesiriyle 
eski eğitim sistemi takip edilmiştir. Azerilerin kullandığı Göktürk ve 
Uygur Alfabeleri yerine milli' birliği bozmak için "Kiril Alfabesi" 
kabul ettirildi. Ne tuhaftır ki, aynı tarihierde bağımsız Türkiye 
Cumhuriyeti de Latin Alfabesini kabul etmişti. Buradan şu sonuca 
ulaşabiliriz. Rejim şekli ne olursa olsun, haçlı zihniyeti Müslüman 
Türk'ün yakasını bir türlü bırakmamıştır. Türk ülkeleri arasındaki 
farklı eğitim anlayışının altında emperyalist batının yayılım 

politikasını aramak, kanaatimizce akılcı yoldur. 

Bugün, 1991 'den bu yana bağımsızlıklarını kazanmış görünen 
dünya Türklüğü arasında ortak bir eğitim politikasının tesbit 
edilememiş olması aynı oyunların figüranlarının değişerek devam 

ettiğini ıspatlamaktadır. 

örneğimiz olan Azerbaycan'ın bu konudaki eğitim faaliyetleri 
ve teşkila~arına göz atacak olursak; kitle haberleşme vasıtaları ile, 
eğitiın teknolojisinin baş döndürücü bir hızla geliştiği ve değiştiği bir 
dünyada hala eski eğitim tarzını uygulamaları en göze çarpıcı 
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özelliktir. Azerbaycan'da bugünkü eğitim teşkilatları "Halk Tahsil 

Nazırlığı" kontrolündedir. Bu da "Şehir Halk Tahsil İdaresi" ile 

"Bölge Tahsil Birimleri ve Müdürlükleri" şeklinde devam ederek 

emperyalizmin çarkını kıramamıştır. Çünkü bu sistem, toprakları 

çok geniş olan imparatorlukların eğitim tarzıdır. Halbuki, bağımsız 

Azerbaycan eğitim şöyle dursun siyasi birlik ve bütünlüğünü 

sağlayamadığı gibi, kendi viHiyeti olan Nahçıvan'a dahi söz 

geçirememektedir. Demek ki, bağımsızlık sadece bayrakla kazanı

lamaz, milli heyecanı kitlelere mal edecek bir eğitim anlayışı 

olmadıkça gerçek bağımsızlık mümkün değildir. 

Diğer Türk ülkeleri hürriyetçi sistemi benimseyen, Avrupa ve 

Türkiye'ye coğrafi uzaklıklarından dolayı incelenip eğitimlerine ve 

sosyal problemlerine Türkiye tarafından çözüm getirilememiştir. 

Bilinmektedir ki, bir milletin hafızası tarihidir. Bu ülkelerde ise, 

eski Roma'ya dönük (Romus ve Romulus) bir tarihi mitoloji maksatlı 

olarak yaygınlaştırtlmaya çalışılmaktadır. Aynı durum edebiyat ve 

diğer sosyal ilimler için de geçerlidir. MeseHi Müslüman Türk 

ülkelerinde edebi şahsiyetlerin toplumu birleştiren görüş ve üsluplan 

yerine, sadece duygulara hitap eden dramatik bir şiir anlayışı 

geliştirilmiştir. Stalin dönemine girildiğinde ikinci Dünya savaşının 

tahribatı Türk toplumlarını asimile şeklinde ve sürgünlerle pekiştİ

rilirken maddi ve manevi Türk kültür eserleride şiddetle tahrip 

edilerek birlik ve bütünlük bir daha sağlanmayacak şekilde 

bozulmuştur. Eğitimde kolonizatörlük kalkınma latlarıyla kamufle 

edilerek Rusya'nın hakimiyetinden uzaklaşmanın yok olmak olduğu 

telkin edilrniştir. Bu politika gereği Türk toplumları içerisinden Rus 

politikasını en iyi şekilde uygulayabilecek yönetici ve aydınlar 

yetiştirilerek Türk Dünyası birliğine en büyük darbe indirilmiştir. 

A. Milli Geliri Artırmak Üzere Türkiye ve Bağımsız 
Türk Ülkeleri Arasında Teknik Eğitim Yardımı 

Milli gelirin kapsamında bir takım akımlar yer alır. Bunlar 

üreticilerle çeşitli tükeciler arasındaki mal ve hizınet akımı ve yine 

üretiınden doğan ve üretim faktörlerine yönelen gelir akımıdır. Milli 
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gelir bu akış olayının üç aşamasında ayrı ayrı hesaplanmaktadır. 
Bunlar, üretim, gelir, harcama olarak belirlenebilir. Milli gelirin bu 

üç yoldan hesaplanması ülkenin sosyal ve iktisadi yapısını tanımaya 

zemin hazırlar. 

Milli gelirin üretim yoluyla ortaya konulması şu faaliyet 

kollarına bağlıdır. Tarım, madencilik, imalat sanayii, elektrik ve 

diğer enerjiler, hizmet faktörü, ulaştırma faktörü, mesken gelirleri 

bu kavram üzerinde yer alır. Ekonominin üretim faaliyet kollannda 

belli bir dönemde üretilen mal ve hizmetlerin toplam değerinden, bu 

üretimleri çıkarabilmek için sektörlerin kullandıkları ara mal ve 

hizmetlerin değerinin düşülmesi ile elde edilen katma değerler 

toplamının tesbiti lazımdır. 

Milli gelirin gelir dağılım yolu ile hesaplanması, üretime katılan 

faktörlerin iştirakları karşılığında aldıkları pay olan ücret, faiz, kira 

ve karların tesbiti yoluyla hesaplanmaktadır. Yalnız şunu unutmamak 

gerekir. Üretim faktörlerinin eline geçen her gelir, milli gelir 

değildir. Örneğin; emekli maaşları, bağışlar, hediyeler gibi gelirler 

transfer niteliğindedir. Burada temel faktör, üretim faktörlerinin 

katılmaları oranında pay almalarıdır. 

Milli gelirin harcamalar yoluyla hesaplanması, mal ve 

hizmetlerin nihai kullanımını gösterir. Nihai kullanımda, özel ve 

devlet teşebbüsünün tüketimi, sabit sermaye oluşumu ve yıl içersinde 

üretilen mallardan kullanılmayanların stoklara eklenen kısmı ve 

ihracaat arasında dağılımın ifadesidir. Toplam nihai kullanım değeri, 

yani gayri safi milli harcamalar, gayri safi milli hasılaya eşit 

olmalıdır 1 5 6 • 

Milli geliri öncelikle Türkiyemiz açısından değerlendirecek 

olursak; pek sevindirici neticeye varamayız. Çünkü milli gelirin adil 

dağıtılması yıllar içerisinde istismara uğrayarak kağıt üzerinde 

kalmıştır. Burada amaç, orta sınıfiaşmayı menfaat birlikleri yoluyla 

sağlamaktır. Sanayileşmiş hür demokrat ülkelerde orta sınıfiaşmayı 

pekiştiren en önemli tedbir vergileme politikasıdır. Hür demokrat 

156 Enver Özötün. Bü_vüf..: Ekonomi Ansiklopedisi, s. 422. 
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ülkelerde uygulanan vergi politikası, aşırı yoksullaşmayı ve aşırı 

zenginleşmeyi önleyici tedbirlere dayandırılmaktadır. Aşırı zengin

leşmeyi önleyici vergilerden en önemlisi veraset ve intikal 

vergisidir. Bu vergi miras olarak babadan eviada intikal eden 

servetin bir kısmının devlete aktarmaktadır. Türkiye'de gerek 

mesken edinmede gerekse menkul ve gayrimenkul yatırımlarda 

vergilendirme reel ölçülere dayandınlmadığından devlet çok önemli 

bu gelir kaynağından mahrum olmakta, hatta bu yolla sun'i zenginler 

türemektedir. Bugün, yurdumuzda milli gelirimiz sınırlı, sosyal 

adalete muhtaç olan alt sınıflarımız ise, kalabalıktır. Bundan ötürü, 

sosyal pirarnİdin orta sınıftaşmış bir piramid haline getirilmesi, bir 

taraftan vergi adaletinin gerçekleştirilmesine, diğer yandan da yer 

altı ve yer üstü kaynaklarımızın milli çıkarlar doğrultusunda ve 

başarılı bir şekilde işletilmesine bağlıdır. Eğer bu tedbirler 

alınmadan milli gelirin çok önemli bir kısmı alt tabakanın orta 

sınıtlaşmasına harcanırsa, ortaya çıkan refah ve sosyal adalet çok 

kısa sürer. Çünkü yatırıma ayrılacak fonlar azalacağı için sanayi

leşme ve işyeri açma imkanları ortadan kalkar. O halde, milli geliri 

artırabilmemizin yolu adalet ölçüleri içerisinde bir ekonomik 

dağılım sağlamakla orta sınıfı güçlendirmemize bağlıdır. Bunu 

zorlamanın yolu, çeşitli kanun yetkisindeki karamamelerle iktisadi 

fonlar kurmak ve bunların gelirini bütçeye ek kaynak halinde 

aktarmaktır. B u fonlar kısmen yatırımlara ve kısmen de sosyal 

adalete dönük olarak harcanırsa, planlı bir kalkınma gerçek

leşebilirt57. İşin gerçek yönü bu fonların istismar odaklarının 

istekleri doğrultusunda kullanılmasıdır. Türkiye'de milli gelirin art

masının bir başka yönü de imalat sanayiini ve ihracaatı teşvik 

tedbirlerini almaktır. Bunun için, kaliteli ve standart mal üretimi 

esastır. 

Bağımsız Türk ülkelerinin milli gelir durumunu daha yeni 

öğrenmeye başladığımızdan bu konuda Sovyet Rusya'nın politikasına 

bakmak bize yeterli bilgiyi verecektir. 

157 Aıı1iran Kurtkan Bilgiseven, Sosyoloji, s. 70-72. 
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Sovyetler B irliği, ekonomisi toplumu politik fraksiyonlardan 
uzağa doğru çeken ve giderek artan uyuşmazlıklar içerisinde daha 
fazla ve bağımsız olarak çalışan farklı ekonomik yapıya sahiptir. En 
son Gorbaçov'un başa geçtiği 1985 yılından itibaren başlayan reform 
hazırlık çalışmaları, ı 987 yılına kadar devam etmiştir. 1988 yılında 
ise, bu plan uygulamaya konulmuştur. Esasında Sovyet ekonomik 
reformlarının başarısı politik reformlara bağlıdır. Eğer ekonomik 
reformlar Lenin döneminden bugüne kadar ki haliyle devam edecek 
olursa, sistemin kendindeki belirsizlikler ve endişeler devam 
edecektir. İkinci mesele, ekonomik reformlar konusunda muhafaza
karlar ve reformİstler arasındaki çatışmanın uzlaştırılabilmesidir. 

Radikaller bütün idari sistemin çöküşüyle, değişimin gerçekleşe
bileceğini savunurken, reformİstler sistemin temel özelliklerinden 
bazılarının terk edilmesiyle sathi bir değişimin olabileceği 

inancındadırlar. Dağılmadan önce Sovyetler Birliği'nde Stalinİst 

düşünce geniş ölçüde itibardan düşmüştü, üstelik ekonomik 
reformlardan ne beklenildİğİ de açık değildi. Ferdiyetçi, büyük 
ölçüde piyasa güçlerinin yönlendirdiği mütevazi ölçüde emredici, 
planlamanın bulunduğu devlet sektörü ile, özel sektörün bir araya 
getirerek, işsizliği ve gelir farklılıklarını önleyen tedbirler alınması 
lazımdır. Çünkü, merkezileşmiş pazar ekonomisinin bulunmadığı, 
tamamen devlet mülkiyeti ilişkisine dayalı gelir dağılımında yüksek 
derecede eşitliğe ve sosyal güvenliğin teminine dayalı bir modelden 
piyasa mekanizrnasına geçiş arasında büyük güçlükler vardırıss. 

Bunlara bağlı olarak Sovyet Rusya'nın iktisadi durumu ve 
politikası kendi işgalinde bulunan Türk Cumhuriyetlerini de 
etkilemiştir. Türk cumhuriyetierinin milli gelir dağılımı ve artışına 
bir göz atacak olursak; Özbekistan'ın ekonomisine Sovyet rejiminin 
en büyük tesiri beş yıllık planlar döneminde başlamıştır. Nitekim 
I 926-1939 arasında bilhassa endüstri sahasında işçi sayısının önemli 
miktarda arttığını ve Özbekistan ekonomisinde endüstrileşme 

hareketinin 2. Dünya harbi sırasında başladığını gönnekteyiz. Harbin 
ilk yıllarında Sovyetlerin başarısızlığı Avrupa cephesindeki endüstri 

15 X Prof. Dr. İlhan Uludağ-Doç. Dr. Yildan Serin, S.S.C.B'nde Türk 
Cumhuriverlerinin Sosvo-Ekonomik Analizleri ve Türkive İlişkileri, İTO 
baskısı, f'itanbul, 1990,-s. 117. -
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bölgelerinin boşaltılmasına ve fabrikaların Orta Asya'ya monte 

edilmesine sebep olmuştur. Böylece, Orta Asya'da ve bilhassa 

Özbekistan'da işci sınıfı birden bire genişlemiştir. bu artış 1960'1ı 

yıllara kadar devam etmiştir. Özbekistan'ın ekonomik ve endüstriyel 

alanda bu şekilde 1970'lere kadar gelişmesi milli geliri hızla 

artırmıştır. Ülkenin Sovyetler tarafından ideolojik ve endüstriyel 

kalkınma modeli olarak seçilmesi de bunu etkilemiştir. Sovyet 

rejiminin ideolojik ve ekonomik kalkınmada Özbekistan'ı pilot bölge 

olarak seçmesinin iki önemli sebebi vardı. Birincisi, Orta Asya 

ülkeleri içerisinde yeraltı ve yerüstü kaynakları açısından son derece 

zengin olması, ikincisi; Sovyetler'in Orta Asya Müslüman 

Cumhuriyetleri içerisinde önemli bir yeri olan Özbekistan'ı diğer 

lsHim ülkelerine karşı bir propağanda malzemesi olarak kullanmak 

istemesidir. Ne varki, Sovyet sisteminde görülen ekonomik 

hastalıklar çok geçmeden Özbekistan'da da görülmeye başladı. 
Merkezi planlama ile yürütülen Sovyet ekonomisi ferdi teşebbüse ve 

diğer alternatifiere açık olmadığı için tam bir darbağaza girdi. 

İnsanların köle gibi çalıştırıldığı, haklarının korunmadığı, korunma

sına izin verilmediği Sovyet ekonomik sistemi dış dünya ile rekabet 

edemez duruma geldi. Eskiyen teknolojiyi değiştirme şansı olmayan 

bu ekonomik krizi Sovyetler atlatamadı. 1980'lere gelindiği zaman 

bu ekonomi üretkenliğini tamamen yitirdi. Mallardaki kalitenin 

düşmesi yüzünden pazar elde etme ve döviz toplama şansı yok edildi. 

Tarım ve hayvan ürünlerine dayalı 1980 sanayi istatistikleri 

gerilemenin olduğunu ortaya koymuşturıs9. 

Bu gerçekler Özbekistan'ın milli gelirine olumsuz etki yaparak 

satın alma gücünün azalıp, işsizliğin hızla artmasına sebep olmuştur. 

Kazak Türkleri'nin iktisadi durumu son elli yıla kadar 

genellikle hayvancılık ve bundan elde edilen gelire dayanıyordu. 

Hayvanları için zarurl olan geniş saha ve otlaklar yüzünden çıkan 

kavgalar, bunların iktisadi ve içtimal durumunu etkilemiştir. Bugün 

Kazakistan, bir tarım ve hayvancılık ülkesi olarak bilinir. Kuzeydeki 

bozkırlar, güneydeki yayialar hayvancılık için gerekli otlak zeminini 

159 M. Saray, Ö:bek Türkleri Tarihi, s. 64-66. 
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oluştururken, sulamaya dayalı tarım da istenen zirai üretimi 

artırmaktadır. B u kadar geniş bir coğrafya üzerine yayılmış 

Kazakistan'ın milli geliri son derece yükselmiştir. Bunu gören 

Ruslar göçmen politikası ile işgücünü ve geliri hızla düşürerek 
bugünkü ortamı hazırlamışlardır. Ruslar, bununla da kalmayarak 

ülke gelirinin %93 'üne el koymuşlardır ki, bu bir rekordur. Diğer 

sömürgeci ülkelerden İngilizler, müstemleke gelirlerinin %49'unu, 

Hollandalılar ise o/o56'sını aldıkları düşünülecek olursa Sovyet 

baskının hangi boyutlara ulaştığı kendiliğinden görülürı6o. 

Milli gelirin bu derecede değişik bir tarz gösterdiği 

Kazakistan'da yeraltı ve yerüstü kaynakları adeta yok edilircesine 

kullanılarak fakirliğe ortam hazırlanmıştır. Eğitim de teknoloji, ilkel 

usullerde devam ettirilip, yüksek tahsilli, teknik elemanlardan daha 

çok, ara eleman yetiştİnneye dönük eğitim anlayışı genel politika 

halinde uygulanmıştır. Ondan dolayı müesseseleri ve sanayii 

teşkiHitlarını yönetecek kapasitedeki mühendis ve benzeri elemanlar 

çok az sayıda yetiştirilmiştir. Bunun sebebi, devamlı olarak Rusya'ya 

bağımlılığın planlanmasıdır. 

Türkmenistan yeraltı kaynakları yönünden oldukça zengin bir 

ülkedir. Ülkede bol miktarda doğal gaz, petrol, mineral tuzlar 

bulunmaktadır. Hayvancılığın gelişmesi, hayvan ürünleri ile ilgili bir 

endüstrinin gelişmesine sebep olmuştur. En büyük sıkıntısı ürettiği 

bu kadar çeşitli malları, ulaşım zorluğu ve çevresindeki ülkelerle 

ilişkisinin zayıflığından dolayı pazarlayamamasıdır. Nüfusun 4 mil

yon civarında olması, Rus teknik eleman ve personelinin bu ülkeyi 

adeta çıkmamak üzere işgal etmesine sebep olmuştur. Fert başına 

düşen milli gelir bölgelerin zenginlik yapısına göre farklılık 

gösterek, gelir dağılımında adaletsizliğe yol açmıştır. Bu da, 

Rusya'nın politikasına hizmet etmek demektir. Türkmenistan'da 

eğitim müesseseleri mektep ve medreselerden oluşmaktadır. 

1917'den sonra açılan Rus-Türkmen okullarında hem Ruslaştırma 

hem de Hristiyanlaştınna hareketlerine ağırlık verilmesi Türkmen

leri oldukça rahatsız etmiştir. Türkmenler, Bolşeviklerin Sovyet 

160 M. Saray, Ka:ak Türkieri Tarihi, s. 10-13. 
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Cumhuriyetlerini kurdukları 1924'den sonra yepyeni bir eğitim 

sistemine geçmişlerdir. Bu eğitim sisteminde cehalete karşı büyük 

başarı elde edilmesine rağmen, milli kültür değerlerinde oldukça 

gerileme görülmüştürl61. Sanayi de üstün nitelikli ve yönlendinci 

teknik elemanları yetiştirecek üniversite ve teknik okullar oldukça 

azdır. Bundan dolayı burada da ara eleman yetiştioneye yönelik bir 

teknik eğitim takip edilmiştir. 

Kırgızistan Cumhuriyeti'nin ekonomisi ise, tarım, sanayi, 

hayvancılık ve enerjiye dayanmaktadır. Ülkenin coğrafi şartlanndan 
dolayı hayvancılık, Kırgız Türkleri'nin en önemli geçim kaynağı 

haline gelmiştir. Kırgızistan'da sanayii o kadar gelişmemiştir, 

ülkenin dağlık coğrafi yapısı dolayısıyla sanayi yükte hafif, pahada 

ağır dallarda gelişmiştir. Ne varki, Sovyet idaresinde yaşayan her 

Türk Cumhuriyeti'nde olduğu gibi, burada da yeraltı ve yerüstü 

zenginliklerinin %93'ünü Rusya almıştırl62. Milli gelirde bu şartlara 

göre büyük düşüş göstermiştir. Bugünkü bağımsız Kırgızistan 

Cumhuriyeti ürettiği malların çoğunu halkına ayırarak, milli geliri 

artırmak faaliyeti içindedir. Kırgızistan'da göçebelik yaygın oldu

ğundan eğitim oldukça zayıftır. 19. asrın ikinci yarısında Rus 

işgaline uğrayan bu ülkede okul sayısı artmasına rağmen, eğitimde 

yükseliş görülmemiştir. Burada 1934'lere kadar okur-yazar oranı 

çok düşüktü. Son zamanlarda ise, sadece okuma-yazmaya dayanan 

ilkokullar ile hayvancılık okulları yaygınlaştırılmıştır. Bunun sebebi 

Sovyetlerin Kırgızistan'ı, kendileri için at ve hayvan stoku yapan bir 

ambar durumunda görmek istemeleridir. 1971-1972 istatistiklerine 

göre, bu ülkede okul sayısı 181 O olup, okullara devam eden öğrenci 

sayısı da bir milyon civarında idi. Üniversiteler ise, on üç bin 

öğrenciyi barındırmakta idi. Milli birliği sağlayacak edip, şair ve 

düşünürler eğitimde değerlendirilmeyerek, kültürel istila devam 

ettirilmiştir. 

Azerbaycan Türk Cumhuriyeti, Rus işgaline uğradığı 1820'li 

yıllardan itibaren zengin toprakları yüzünden Ruslar' ın ekonomik 

ı 6 ı Saray, Türkml'n Turihi, s. 7-9. 

ı62 Saray, Kzrg1: Türkleri Tarihi, s. 8-9. 
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haskılarına uğramıştır. Bu maksatla 1 833'lerden itibaren fakir Rus 
köylüsü Azerbaycan'ın verimli topraklarına yerleştirilmiş. Böylece 
Bakü, Zagatal, Şeki, Gence, Kazak Karabağ ve Nahçıvan adeta 
Ruslar'ın istilasına uğramıştı. Bakü'de çıkan petrol, Azerbaycan'ı 
Ruslar nazarında vazgeçilmez bir sömürge haline getirmiştir. 

Çıkarılan petrolün %93'ünü Rusya kullanmış ancak %7'si 
Azerbaycan'a bırakılmıştır. Bugün Azerbaycan'da göze çarpan geniş 
bir kara, hava ve deniz ulaşımının olması bu ülkenin yeraltı ve 
yerüstü zenginliklerini Moskova'ya taşımak içindirl63. 

Görünürde büyük bir zenginliğe sahip olan Azerbaycan, milli 
gelir açısından son derecede zayıftır. Bunun sebebi bütün gelir 
kaynaklarından ancak % 7'sinin bu ülkeye bırakılmas ıdır. Fert başına 
düşen milli gelirin Afrika ülkelerinden daha aşağıda olması bu 
ülkenin, Türkiye ile bağlarını koparmak için de sun'i bir Ermenistan 
meydana getirilmiş ve Türkiye ile Azerbaycan arasında sadece 
Nahçıvan civarında beş kilometrelik bir sınır bırakılmıştır. Ruslar 
Azerbaycan'ı işğal ettikten sonra ülkenin tabii kaynaklarını 

keşfedince, burada uzun süre kalabilmek için kolonileştirme yoluna 
gitmişlerdir. Hatta Azerbaycan Türklerini Hristiyanlaştırmak ve 
Ruslaştırmak için büyük gayret sarfetmişlerdir. Nikolay llminski'nin 
kurduğu Rus-Tatar okulları bu politikanın gereğidir. Fakat Azeri
lerin aşırı milliyetçiliği Rusların beklediği neticeyi vermemiştir. Bu 
faaliyetler Azerbaycan'ın bağımsızlığından sonra kesilmeyerek hızla 
devam etmiştir. 1920'li yıllarda Sovyetlerin açmış olduğu zorlayıcı 
eğitiın programları pek başarılı olmadı. Zira 1927'de Bakü 
bölgesinden gelen Sovyet temsilcilerinin %68'i okuma-yazma 
bilmiyordu. Fakat Sovyet eğitim politikası gereği 1959'da okuma
yazma oranı %97'ye ulaştı. Sovyetlerin Azerbaycan Türklerinin 
uyanışını ve ilmi potansiyelini durdurabilmek için ders 
programlarında Azerbaycan Türkçesini ve tarihini tahrif ederek 
okutmuşlar, üniversite ve enstitülerde de bu konuya büyük ağırlık 
vermişlerdiri64. Azerbaycan teknik okullarında sadece kalifiye işçi 
yetiştirecek bir program takip edilmiştir. Bilhassa, şiilik bu ülkede 

163 Saray, A:erbaycan Türkleri Tarihi, s. 51-52. 

164 Saray, y.a.g.e., s. 53-54. 
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devamlı bir şekilde işlenmiş, hatta bu konuda İran'la işbirliğine 

gidilmiştir. Üniversitelerin öncelikle ihtiyaç duyulmayan dalda 

eleman yetiştirmeleri, ekonomik kaynakların israf edilmesine ortam 

hazırlamıştır. Ara eleman yetiştirecek orta dereceli okulların sayısını 

hızla artırmak, bağımlılığı devam ettirmek isteyen Ruslar'ın genel 

politikaları idi. Hatta Türkiye ile teknik işbirliğini önleme için farklı 

eğitim sistemini bir kader gibi devam ettinneyi bu ülkeye devamlı 

telkin etmişlerdir. Türkiye ise, içeride yoğun nüfus, enflasyon ve 

işsizlik gibi olumsuz ekonomik çıkmazlardan dolayı bağımsız Türk 

cumhuriyetlerine gereken teknik eğitim ve techizatını aktarama

mıştır. Güney doğudaki GAP projesi yatırımı bu faaliyetler 

çerçevesinde anarşi ortamından dolayı atıl hale getirilmiş ve dış 

problemler yüzünden bir türlü teknik entegrasyon sağlanamamıştır. 

B. Vergilemenin Islahı İçin Vergi Tekniği Aktarma, 

Öğretim Üyesi ve Uzmanlık Yardımı 

Vergi prens ipleri, bir ülkenin iktisadi ve sosyal şartlarına, 

uyguladığı iktisadi isteme ve toplumun gelir dağılımı konusundaki 

değer yargılarına göre değişir. Bu prensipler, ülkelerin izledikleri 

iktisat politikasındaki değişmelere paralel olarak değişmesine 

rağmen, gelir dağılımında adaleti ve bütçenin dengesini gözetmeye 

bağlıdır. Bu vergi ilkeleri üçe ayrılır. Bunlar, adalet, kesinlik ve 

uygunluktur. İlk defa böyle bir vergi sınıflandırmasını İngiliz 

iktisatçı Adam Smith'te görüyoruz. Vergileme mali güçle orantılı 

olarak alınmalı vergi borcunu ödeme zamanı şekli ve miktarı kesin 

olarak tesbit edilmeli ve mükellef için en uygun zamanda tahsil 

edilmelidir. İktisadilik ya da tasarruf kuralı verginin idari bakımdan 

en az kaynak harcaması ile alınmasının gerektiğini ileri stirmekle 

kaynak dağılımında tesirlilik ortaya çıkar. Vergilemenin mali 

prensiplerine göre vergi, verimli ve esnek olmalıdır. Verimlilik; 

vergilerin, kamu harcamalarını karşılayacak geliri sağlaması 

demektir. Esneklik ise, kamu harcamalarındaki değişmelere uyum 

sağlanınasıdır. Buna iktisat dilinde "istikrar prensibi" denmektedir. 
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Kaynak dağılımında etkinlikle ilgili temel prensıp, vergının 

üretici ve tüketicilerin rasyonal davranış ve kararlarında sapmalara 

yol açmaması, yani kısaca tarafsız olmasıdır. Çünkü tarafsız 

vergileme yapıldığında kayıp önlenmiş olur. Bunu siyasi idare temel 

ilke olarak benimsediğinde adaleti sağlamış demektir. Vergileme 

ilkelerinin asıl kaynağı adalettir. B unlar ödeme gücü ve fayda 

teorisidir. Ödeme gücü prensibine göre vergi; gelir, servet ve 

harcamaya göre alındığı takdirde, en az geçim indirimini adalet 
ölçüleriyle yaygınlaştırmış demektirl65. 

Fayda prensibine göre vergilendirmek kamu hizmetlerinden 

tasarrufu sağladığı gibi, vergi yükünü de gelire göre dağıtmaktadır. 

Günümüzde bütün ülkeler için bu prensipierin çelişkili sonuçlar 

verdiği dikkate alınırsa; yukarıdaki her iki şartın optimum planlama 
ile ele alınması uygun olurl66. 

Vergilendirmeye, Bağımsız Türk ülkeleri açısından bakacak 

olursak; gelir seviyesinin elastiki ve çok düşük olması, bu kaynağın 

milli çıkarlar doğrultusunda kullanılmasını engeller. Çünkü, SSCB 

uzun yıllar bu ülkelerden aldığı gelirin çok az bir kısmını bu yöre 

halkına harcamıştır. Mesela; SSCB, Azerbaycan'dan yılda 38 milyar 

dolar gelir elde ederken, buraya sadece 1.5 milyar dolar harcamıştır. 

Özbekistan'ın SSCB ekonomisine katkısı 76 milyar dolarken, bunun 

sadee 2 milyar doları kendilerine kalmıştır. Bu sömürü çarkı sadece 

iki ülke için değiL diğer cumhuriyetler için de durum aynıdırl67. 

Şu bir realitedir ki, gelirin olmadığı yerde vergi yoktur. Eğer 

bu şartlar zorlanırsa, halkın hayat seviyesi hızla düşüş göstererek, 

ihtiHil havası ve benzeri problemler ortaya çıkar. Rusya'da bağımsız 

Türk ülkelerinden gelir genel olarak, tarımdaki istihdam gücüne 

bağlanmıştır. Azerbaycan'da ve bütün Rusya'da tarıma dayalı 

çalışmalar iki ana sistem şeklinde yürütülmüştür. Bunlardan birincisi 

"Sovhoz" adı verilen devlet üretme çiftlikleridir. Burada bütünüyle 

165 Prof. Dr. Öıner Faruk Baturel, İktisat Dergisi, sayı 268, s. 12. 

166 Batırel, Vergi Adaleti ve İstıfade Teorisi, İktisat Fak. Yay., İstanbul, 1983, s. 
105. 

167 İlhan Uludağ-Yildan Serin, y. a .. g. e., s. 246. 
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dev le te ait olan arazide belirli bir ücret karşılığı çalışma vardır. 
Devlet çalışanlara ev, iş, küçük toprak parçası vererek bunu merkezi 
planlamaya tabi tutuyor. Fakat sonunda, tarladan kalkan ürün, 
sermaye gibi tamamİyle devlete ait oluyor. 

Kolhaz denilen kollektif çiftlikler ise; bir anlamda kooperatİf 
sistemini andırmaktadır. Devlet, en az 1000 veya 1500 ailelik 
gruplara belirli bir toprak parçasını vererek yöneticilerini kendi 
aralarında belirleme şansını tanıyor. Yalnız, Kolhaz'da çalışanlar 
Sovhoz'da çalışanlara göre daha az ücret almaktadır. Ama, onlann 
sovhoz işçilerine göre daha fazla avantajları vardır. Çünkü, elde 
ettikleri ürüne göre prim almakta, böylelikle ellerine daha çok para 
geçmektedir. Ancak, verimsiz alandaki kolhaz işçileri prim alma 
şansına sahip bulunmadıklarından durumları daha da 
kötüleşmektedir. U ygulama açısından her iki çiftlik sisteminde de 
merkezi otorite hakimdiri68. 

Sovyet Anayasasına göre bütün sosyalist cumhuriyetler kendi 
ekonomik faaliyetlerini bağımsız yürüteceklerdir. Lenin döneminde 
manevi adalet prensibi dikkate alınmadığından, Stalin döneminde ise, 
ekonomik bağımsızlık prensiplerine uyulmadığından adaletsizliğe 
zemin hazırlanmıştır. Vergilendirme Sovyet Rusya'nın resmi 
politikasına uygun bir şekilde gerçekleştiğinden yatırım olayı, buna 
bağlı olarak da tasarrufun sağlanması söz konusu değildir. Çünkü 
halkın her türlü kaynağı devletin kontrol mekanizması altında 

olduğundan, vergi de istenilen ölçülerde alınmış hızla kaynakları 
tüketilen bu ülkeler işsizlik ve yatırım azlığının ağına düşürülmüştür. 

Türkiye'deki vergilendirme, temelde vasıtalı ve vasıtasız olarak 
ayrılmaktadır. Yıllara göre devlet vergide çeşitli değişiklikler 

yaparak, bir arayış içinde olduğunu ortaya koymaktadır. Vergi 
adaletinin sağlanması için sık sık verimli kaynaklara başvurul
maktadır. Çeşitli fonlarla, KDV (Katma Değer Vergisi), veraset ve 
intikal vergisi i le bina ve emlak vergisi bunlardandır. Halbuki, 
kalkınmakta olan ülkelerde hızlı bir şehirleşme gözlenmekte, bu da 
beraberinde hızlı yapılaşmayı getirmektedir. Türkiye gibi bir ülke 

168 İlhan Uludal!- Yildan Serin, v. a .. g. e., s. 246-247. 
~ ~ -
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böyle bir kaynağı rasyonal olarak değerlendirdİğİ takdirde, memur 
ve işçisine rahat bir hayat standardı sağlayacağı gibi, enflasyonu da 
rahatlıkla dizginleyebilir. Bir örnek olmak üzere, İstanbul'da 5 
milyar değerindeki bir yalının vergiye esas değeri 25-30 milyon gibi 
gülünç bir rakamdır. Bu konudan olmak üzere yine İstanbul'da 

değeri 300 milyon TL. olan bir dairenin vergiye esas değeri 6 
milyon civarındadır. İşte böyle çok önemli bir vergi kaynağını iyi 
kullanamayan devlet ekonomik sıkıntılarla uğraşmak zorunda 
kalmıştır. Bu örnekler taşıma araçlarına, işportacılara, vergi iadesini 
haksız kullananlara vs.'ye de yaygınlaştırılırsa pek sevindirici bir 
tablo ortaya çıkmaz. Asıl vergi kaçağı ticarettedir. 

Türkiye'de durum bu iken, yani vergi yükünü sabit gelirli 
ücretliler çekmekte iken henüz oturmuş bir vergi sisteminden 
bahsedilemez. Türk cumhuriyetleri ise; ekonomik konuların her 
safhasında bir arayış içindedirler, Türkiye'nin bunlara kendi vergi 
sistemini aktarması onları daha da büyük sıkıntının içine sokacaktır. 
Bu ülkelerin gelirleri düzenli olmadığı gibi anayasal boşluklardan 
dolayı bir takım istismarcı kitlelerin faaliyetlerine hedef olmaları 
vergi sisterni seçiminde çok dikkatli olmalarını gerektirir. Bunların, 
bilhassa rüşvet, ihtilas ve ırtıkap gibi yüz kızartıcı ekonomik 
suçlardan uzaklaşmaları, yeni bir kaynak meydana getirmelerine 
ortam hazırlayacaktır. Halen Rusya'nın ekonomik ve sosyal baskı 
çemberini kıramayan bu ülkeler, aldıkları bütün tedbirlerde göz 
ucuyla Rusya'ya bakarak "Acaba ne der?" zihniyetindedirler. Yani 
idari korku, ekonomide de kendini göstermektedir. Halen Rusya gizli 
servisleri bu ülkelerin kaynaklarını sömürebilmek için her türlü 
faaliyeti göstermekte ve Türk Birliği'nin oluşmaması için gayret 
sarfetmektedirler. Türkiye'nin vergileme tekniği aktarmada, bunlara 
yapacağı en büyük iyilik, kendi uyguladığı sistemden daha çok, 
ekonominin gereği olan gerçek vergi sisteminin yerleşmesine iştişare 
yoluyla ve uzmanlar göndererek yardımcı olmaktır. Bu durum 
eğitimde de kendini gösterrnelidir. 

Eğitim ve öğretİnı sistemi olarak bir geçiş dönemi yaşamakta 
olan, hatta bir alfabe üzerinde bile kararsızlığı devam ettiren bu 
ülkelere milli menfaatlerin gereğini yapmalarında yardımcı olmak 
Türkiye'nin en büyük görevidir. B unu sağlamak için okul projeleri, 
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müfredat uzman eğitimci gibi eleman ve proje yardımlarıyla onların 

yolunu açmak gerekir. Sovyet Rusya'nın yıkılmasından sonra, büyük 

eleman potansiyeline sahip olan bu ülkeler önemli olan eğitilmiş 

insan kaynaklarını Batının isteği doğrultusunda heba etmektedir. 

Üstelik, ülkelerinin ihtiyaçlarına göre istihdam edilebilecek eleman 

sayıları da bir hayli azdır. 

Ülkelerin kalkınması, eğitim politikaları ile orantılı olduğundan 

ilk etapta Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Bağımsız Türk Devletleri 

arasında Rusya'nın gözlemciliği ile kültürörel ve bilimsel değişim 

proğramı 1990 yılında imzalanmıştı. Buna göre; taraflar yüksek 

öğretimden başlayarak işbirliğine gitmelidirler. Bunu uygulamaya 

koymak için işbirliği yapılacak alanların tesbiti her ülkeden üçer 

üyenin katılması ile oluşan komisyonlara havale edilmiştir. Bu 

çerçevede taratlar konferansıara katılmak ve çeşitli bilim dallannda 

incelemeler yapmak üzere protokola bağlı olarak üçer bilim adamını 

15'er günlük süreler için değiştireceklerdir. Kültürel birliği 

sağlayabilmek için milli eserler şart olduğundan kütüphaneler arası 

bilimsel yayınların değişimi sağlanacaktır. Taraflar tarih, dil, 

edebiyat ve diğer kültür unsurlarına ait yayınların değişimini teşvik 

etmelidirler. Birbirlerinde sık sık konğre, konferans ve sempozyum 

gibi ilmi toplantılar yapmalı, böylece birlik ve beraberliği 

pekiştirmiş olacaklardır. Eğitim sistemlerini tanımak ve tanıtmak 

için bilgi ve dökümantasyon merkezleri kurulmalıdır. Eğitimde 

standardizasyonu sağlamak aynı zamanda milli birliğin pekiştirilmesi 

demek olacağından Türk ülkeleri arasındaki üst seviye eğitimcile

rinin birbirlerini ziyaretleri sağlanmalıdır. Öğretim kademelerinde 

işbirliğini hızlandırmak için denklik işlemlerini kolaylaştırmalı

dırlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bağımsız olduğundan dilini ve 

diğer değerlerini koruduğu tezinden hareketle, diğer Türk ülkelerine 

Latin harfleri ile yazılmış alfabeler ve öğretmenler göndermelidir. 

İhtiyaçlar dikkate alınarak bu ülkelerin yetişmiş eğitim elemanları 

yabancı ülkelerin ağına düşmeden imkanlar nisbetinde Türkiye'de 

istihdam edilmelidir. Eğitim kuruluşlarında organizasyonu 

sağlayabilmek için öğrenci değişim programları düzenlenerek bir 

proje haline getirilmelidir. 
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Taraflar, birbirlerini daha iyi tanıyabilmek için iki ay süreli yaz 

kursları düzenlemelidirler. Bilhassa Türkiye lisans üstü, araştırma, 

master ve doktora için, burslar vermelidir. Türkiye tarafı ilk ve orta 

öğrenim seviyesinde okuyan öğrencileri öğretmenlerle aileler 

yanında barınmak üzere 3 haftalık sürelerle ziyaret etmesine imkan 

hazırlayacak ve bu periyodik olarak devam etmelidirler. Eğitim de 

çok yönlü eleman yetiştirilmesi için Türkiye bilhassa meslek 

liselerinde, orta öğrenim seviyesinde kontenjanlar ayırarak yatılı 

öğrenci kabul edebilmelidir. 

Taraflar işbirliğini pekiştirrnek ıçın arşivlerini birbirlerine 

açmalıdır. Müşterek sözlük, imla kılavuzu, dilbilgisi kitaplarının 

neşri için gayret gösterilecektir. Arkeoloji çalışmaları, sanat tarihi, 

müzecilik, restorasyon alanlarında uzman ve öğretim elemanı 

değişiminde bulunacaklardır. Türkler arasındaki düşünce ve anlayış 

birliğini sağlayabilmek için müzik, şarkı ve festivaller ile yarışmalar 

düzenleyerek birbirlerinin müzik topluluklarını tanıyacaklardır. 

San'at değerlerini iyice tanıyabilmek için tiyatro, piyes, yönetmen ve 

rejisör değişimi yapacaklardırl69. 

Yukarıdaki faaliyetler içerisinde, Sovyetler Birliği'nin 

dağılmasından sonra, bağımsızlığına kavuşan beş Türk cumhuriyeti 

ile eğitim ve bilim alanlarında en geniş şekilde işbirliği yapmak 

üzere protokollar imzalanmış, bu konuda büyük çabalar harcanmış 

ve önemli sonuçlar alınmıştır. Türkiye 28 Şubat-7 Mart 1992 

tarihleri arasında bu cumhuriyetiere 28 kişilik bir heyetle ziyaretler 

yapmıştır. Türk cumhuriyetleri Milli Eğitim Bakanları ile bazı Türk 

topluluklarının temsilcilerini ilk defa bir araya getirmek üzere 18 

Mayıs 1992'de ülkemizde düzenlenen konferansta eğitim 

problemleri, çözüm yolları, daha önceki protokollerin uygulamaya 

geçilnıesi öğrenci ve öğretim görevlisi değişimi karşılıklı okul 

açılması, Türk lehçelerinin öğretilmesi, eğitim araçları değişimi 

gibi, kararları ihtiva eden bildiri yayımlanmıştır. Bu bildiri 

doğrultusunda Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan 

ve Kazakistan'dan 1752 orta öğretim öğrencisi ile 7000 yüksek 

ı 69 Türkiye ve Türk Cuınhuriyetleri Arasında ı 991-1993 Döneıni, Kültürel, 
Eğitici, llıni değişiın protokolü. 
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ogrenim ogrencısının yurdumuza gelmesi kayıt altına alınmıştır. 

Bunların bir çoğu yurdumuza gelerek yurt ve pansiyonlara 

yerleştirilmişlerdir. Bizden de bu ülkelere gitmek üzere 373 yüksek 

öğrenim öğrencisi başvuruda bulunmuş, bugüne kadar bunlardan 
150 kişi gönderilmiştir. Kırgızistan'da bir Anadolu Lisesi, 1 Kız 

Meslek Lisesi ile Azerbaycan'da 5 İmam Hatip Lisesi açılmış, aynca 

Kırgızistan'da Türk Eğitim Vakfı tarafından bir lise kurulmuştur. 

Türk cumhuriyetlerinden Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan ve 

Kazakistan'da 1993-1994 öğretim yılından itibaren "Anadolu Türk 

Liseleri" açılması planlanmıştır. Her bağımsız Türk ülkesinde çağdaş 

araç ve gereçlerle donatılmış bir endüstri meslek lisesi açmak üzere 

20 milyarlık malzeme yardımı yapılmıştır. Ankara'da Türk 

cumhuriyetleri ile iki ayrı konferans düzenlenerek, Türk 

cumhuriyetleri Eğitim Bakanları ile Türk toplulukları eğitim 

temsilcileri arasında tarih ve edebiyat ortak ders proğramları 

Türkiye'nin önderliğinde hazırlanmıştır. Bu ülkelerin tarih ve 

edebiyat alanlarında Bişkek ve İstanbul'da olmak üzere yetkili bilim 

adamlarının katılmasıyla 26 Kasım-3 Aralık 1992'de ortak tarih ve 

edebiyat komisyonu toplantısı yapılmış, edebiyat ve tarih 

proğramları beklentilerimiz doğrultusunda düzenlenerek, kitap 

yazma seviyesine gelinmiştirı7o. 

C. Tasarrufu Artırma Eğiliminin Yükseltilmesi ve 

Türk Töresi İle İslamın Özünün Tanıtılması 
Yön ünde İşbirliği 

Tasarruflar, bir bakıma ihtiyacından fazla tüketmemek yani 

israf etmemektir. Mill! gelir, kullandış yönünden tüketim 

harcamalarıy la tasarrufların toplamı olarak tanımlanabileceğine 

göre, tasarruflar da gelirin artan fonksiyonu olarak ele alınabilir. 

Buna bağlı olarak belli bir dönem içerisinde gelir arttıkça, 

tasarruflar da düzgün bir hızla artacaktırı7ı. 

170 1993 Yılı Bütçe Konuşması Kitapçıl~t, Ankara, 1992, s. 76-77. 

171 Prof. Dr. Erdoğan Alkin. Iktisat, İ. Ü. İktisat Fakültesi Yayını, 1984, s. 68. 
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Yukarıda gördüğümüz gibi, tasarruflar ınsanın ihtiyaçlarının 

karşılanmasından artan geliri ifade eder. 

Bağımsız Türk ülkelerinde, yatırımları teşvik edebilmek için 

tasarruflar Hizımdır. Bu yatırımiann başında zihniyet yer alır. Hangi 

türden olursa olsun, isabetli bir tasarruf anlayışı kazanmak için, 

düzenli bir gelir kaynağı Hizımdır. Eğer buna riayet edilmezse, 

ihtiyaçlar erteleneceğinden, çeşitli kültürel, sosyal ve ekonomik 

problemler mill! bünyeyi kemirerek ya bedbinliğe veya ihtilal 

ortamına sürükleyecektir. 

Türkiye'nin tasarruf anlayışı Anadolu'da _ ziynete ve yabancı 

paraya yönelik olduğu gibi, büyük şehirlerde bunun yerini menkul 

ve gayri menkuller almaktadır. Dahası, aşırı tüketimi teşvik ve 

tüketirnde yarışma zihniyetinden dolayı yatırımlar işsizliği önleyici 

ve mill! geliri yükseltİcİ yönde gelişmemektedir. Ancak, siyasi 

iktidarların uyguladıkları ekonomik politikalar doğrultusunda 

zorunlu tasarruflar teşvik edilerek satın alma gücü törpülenmeğe 

çalışılmaktadırı72. 

Yatırımların normal ve sağlıklı en önemli kaynağı tasar

ruflardır. Fertlerin tasarrufları şirketlerin dağıtılınayan karları ve 

oto finansman denilen amortisman payları ve devletin net vergi 

hasdası makro ekonomik çapta yatırımın tasarruf kaynaklarını oluş

turur. Yatırımların tasarruf dışı kaynakları ise; Para-kredi işlemle

rinden kaynaklanır. Faiz oranlarındaki yükselmeler sonucunda 

parayı elde tutmanın maliyeti yükselmekte, nakit sahipleri likidite 

tercihinden vazgeçerek atıl paralarını aktif hale getirmek için 

sermaye piyasasına baş vunnaktadırlar. Ayrıca bankacılık kesiminde 

çek ile ödemeler, kaydi para, hesaptan hesaba aktannalar ve nihayet 

emisyon hacmindeki artışlar, tasarrufdışı yatırım kaynaklarını 

oluşturur 17 3. 

Tasarruf, yatırımlara kaynaklık ettiğinden, Türkiye'nin 

bağımsız Türk ülkelerine bu konuda yapacağı yardım, mill! 

172 Doç. Dr. Ahınet Yörük, y.a.g.e., s. 90. 

173 Ahmet Yörük, y.u.g.e., s. 90. 
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bankacılığı teşvik ederek halkın zihniyetine etki etmek ve milli 

paranın atıl halde elde tutulmasının sakıncalarını örnek olarak kabul 

ettinnekdir. Böylece, bankacılık işlemleri artarak emisyon hacmi 

haraketlenecek ve yatırımlar hızlanacaktır. Sermayenin güçlenmesi 

ile de dışa bağımlılık azalacak özel teşebbüse güven gelerek milli 

sanayi hamlesi başlamış olacaktır. Bu konuda dev le te bağlı olmayan 

şirketleşme düşüncesi yaygınlaştırılarak, az ekonomik gücün çok iş 

yapması sağlanacaktır. 

Şirketler, büyük ekonomik kuruluşlar olduklarından; bu yolla 

gelir arttırılacak, devletin vergi alımında güçlenerek makro 

ekonomik çapta tasarruf kaynakları kendiliğinden ortaya çıkacaktır. 

Şayet Türkiye, bu ülkelerin tasarruf yatırımlarını ve eğilimlerini bu 

yolla sağlamaya çalışırsa; güçlenen Türk dünyası yeni dünya dengesi 

meydana getirecektir. Tasarrufa yönelik hayat zaten Türk töresinin 

icaplarındandır. 

Bütün bunları Türk'ün disiplinli hayat anlayışında sembolize 

etmek en akılcı yoldur. Aslında uzun yıllar bozkırlarda yaşayan 

Türk'ün zamanla sosyal değer kazanan hukuku davranışlarını 

nizamlamıştır ki~ bu da Töre'lerdir. Kısacası töre, Türk'ün yazılma

mış hukuku veya Türk sosyal hayatını düzenleyen zorunlu 

kaidelerdir. Orhun Kitabeleri'nde Töre kelimesinin on bir yerde 

geçmiş olması, Türklerin birbirlerine bağlılığını ifade etmektedir. 

Aynı şekilde Türk Devletleri de, bu törelere dayalı bir yürütme gücü 

uygulamaktaydılar. Hatta Hakan ailesi ile ileri gelen idarecileri, 

museviliği kabul etmiş Hazar Türkleri'nde bile hukuk işleri 

Musevi'likten daha çok töre hükümlerine göre düzenlenmekteydi. 

Töre hükümleri değişmez kalıplar değildi. Her türlü yeniliğe açıktı. 

Devletlerin teorilerle değil, fakat sosyal gerçekle re uygun şekilde 

idare edilebileceğini çok iyi anlamış olan Türk hükümdarları 

zamanın icaplarına göre, töreye yeni hükümler getirebiliyorlardı. 

Bununla beraber törenin anayasa hükmünde değişmez bazı pren

sipleri vardı. B unlar; adalet, iyilik ve insanlık gibi faktörlerdi 174. 

174 Prof. Dr. İbrahiın Kafesoğlu. Türk Milli Kültürü, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 
1986, s. 233-235. 
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Madem ki Türk Töresi insanlığın fazileti yönünde davranışlar 
göstermekdir. O halde bu engin kaynağa yeniden dönebilmek ve 
Türk dünyası birliğini sağlamak için Türkiye'ye büyük sorumlu
luklar düşmektedir. 

Türkler Müslüman olduktan sonra, törelerini İslami anlayışla 
uzlaştırmaya çalışmışlar, bundan da Türk-lsHim kültürü doğmuştur. 
İslam'ın insanlığa getirmiş olduğu bilgi, saygı ve adalet fikri tevhid 
esasında düğümlendiğinden1 Türk'ün töresine yeni bir şevk ve ruh 
kazandırmıştır. B unun için Müslüman Türk, 12. yüzyıldan 14. 
yüzyılın sonuna kadar haçlı seferlerine sinesini siper etmiştir. İşte, 
Müslüman Türk ülkelerinin yeniden bu öze dönerek birbirlerini 
kucaklamaları, yeni bir çığır açmak demektir. Bu da sadece Türk 
dünyasını değil, insanlığın yücelmesidir. 

D. Milli Servetierin Bulunması ve işlenınesini 

Sağlayıcı Yardımlar 

Bağımsız Türk Devletleri, Türkiye'nin yetmiş yıllık demokrasi 
tecrübesine dayanarak gayet haklı olarak bazı konularda yardım 
beklemektedirler. Fakat, bu isteklerinde Türkiye'nin yapamayacağı 
kadar fazlasını söz konusu etmektedirler. Halbuki, Türkiye'nin 
bugünkü dünya şartları içindeki konumu onlardan çok daha 
farklıdır. Öncelikle yaptığı ikili anlaşmalar, kültür ilişkileri, coğrafi 
konumu ve jeopolitik yapısı bu farklılığı ortaya koymaktadır. Daha, 
çok kısa bir süre önce her bakımdan Avrupa'ya ihtiyaç gösteren 
Türkiye, 13 yıl gibi bir sürede bu çemberi kurabilmiştir. Ama yine 
de bütün problemlerini halletmiş bir ülke değildir. İktisadi yapısı 
ideal bir şekle girmediği gibi, bütün kaynaklarını da henüz milli 
menfaatler doğrultusunda ideal olarak kullanamamaktadır. Milli 
servetierin bir kısmını rasyonel ölçülerde değerlendirme imkanla
rından yoksundur. Yatırımlar için hala yabancı sermayeye ihtiyaç 
duymaktadır. Sosyal ve kültürel bütünlüğünü henüz sağlamış 

değildir. Bu konudan olmak üzere, milli ihtiyaçları karşılayıcı bir 
eğitim politikası bile mevcut değildir. İktisadi kalkınmasını devamlı 
engelleyen ve dış güçlerin hedefi haline gelmiş olan bir Türkiye 
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milli gelirinin büyük bir kısmını anarşi ve terörü durdurmak ve 

asayişi temin etmek yönünde harcamaktadır. Onun için Bağımsız 

Türk ülkelerinin, Türkiye'den her türlü yardımı beklemeleri doğru 

ve imkanlar içerisinde mümkün değildir. Fakat, yine de bütün bu 

noksanlıklara rağmen Türk B irliğinin kısa bir süre içerisinde 

gerçekleşmesini engelleyecek faktörleri ortadan kaldıracak tedbirleri 

almak gerekir. 

Türkiye .... hür bir ülke olduğundan, milli servetleri imkanlar 

ölçüsünde işleme metotlarını geliştirmiştir. Bundan dolayı diğer 

Türk ülkelerine de bu tecrübesini aktarabilir. Bunun başında 

Bağımsız Türk ülkelerinin verimli kaynaklarının uzun süre her bir 

şekilde Rusya tarafından kullanılmasına rağmen bu gün milli 

menfaatleri sağlayıcı açıdan yardımlarda bulunabilir. 

Öncelikle, Türkiye Bağımsız Türk Devletlerinde çeşitli dallarda 

şirketler kurarak turizm ve inşaat sektörünün gelişmesine yardım 

edebilir. Çünkü, uzun zamandır turizme kapalı olan bu ülkelerin 

yabancıların ilgisini çekecek tarihi kaynakları çok sayıda vardır. 

Yine, petrol ve madenierin işletilmesi için şirketleşmeye gidilebilir. 

Yapı sanayiini geliştirmek için çimento ve demir fabrikalarına 

öncülük edilebilir. Büyük hayvansal potansiyeli bulunan bu ülkelerin 

sanayiye dönük hayvan ürünleri Türkiye tarafından işlenip, 

pazarlanabilir. Veya bu konuda Türk yatırımcılara kaynak 

sağlanarak iki taratlı kalkınma sağlanmış olur. Türkiye, dayanıklı 

tüketim maddeleri ile, temizlik maddelerinden olan sabun ve deterjan 

imalatında öncülük edebilir. lş adamı transferi sağlayarak yatırımları 
teşvik edebiliri75. 

Milli servetler bakımından çok zengin olan bağımsız Türk 

ülkeleri bu özelliklerinden dolayı hala Rusya'nın iştahını 

kabartmaktadır. Rusya'nın sömürü çarkını devam ettirmek için her 

yola başvurması, bu zenginlik kaynaklarındandır. Bunun dışında bu 

ülkeler ağır sanayi ine, ham madde arayan Avrupa'lı ülkelerin de 

hedefleri haline gelmişlerdir. Bu konuda, Türk ülkelerinin 

liderliğine soyunmak zorundadır. Böylece büyük bir nüfus ve servet 

175 Saray, Kırgız Türkll!ri Tarihi, s. 84. 
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potansiyelini kullanabilecek olan Türkiye hem bu ülkelerin itimadını 

kazanacak ve hem de ekonomik kaynaklannı artırmış olacaktır. 

1. Süper zekaların seçimi ve fırsat eşitliğine 

kavuşturulması 

Bir ülkenin en büyük kaynağı nüfustur. nüfusla ilgilenen bilime 

demoğrafi denilmektedir. Bu ilmin verilerine göre iyi değerlen

dirildiği ve ülke ihtiyaçlarına göre mükemmel organize edildiği 

takdirde bu kaynak en büyük itici güç olarak kendini ortaya 

koymaktadır. Çünkü, insanlığın beklediği yeni icatlar, düzenli artan 

nüfus içerisindeki üstün zekalıların değerlendirilmesine bağlıdır. 

Bunun tek yolu vardır. O da, halkın her türlü ihtiyacına cevap 

verebilecek bir eğitim anlayışıdır. Bundan dolayı Rusya'nın sömürge 

zihniyetinden veya uygulamasından yeni kurtulmuş olan bu ülkelerin 

bütün imkansıziıkiara rağmen nüfusun azaltılması telkinlerine 

kulaklarını kapatmaları gerekir. İşte bu konuda Türkiye'ye büyük 

bir sorumluluk ve görev düşmektedir. Bu görevin başında her türlü 

kaynağı sömürülmüş ve aniden kendi kaderine terk edilmiş Türk 

ülkelerinin süper zekalarına kucak açmaktadır. Bunun yolu da, ya 

ekonomik olarak desteklemek, veya burslar yoluyla ülkemize davet 

ederek iyi bir eğitim fırsatı sağlamaktır. Yoksa günden güne 

tasarrufu olmayan bu kaynak yok olacaktır. Mevcut hükümetlerin bu 

konuda politika geliştirmeleri şarttır. 

Çünkü, hükümetler öncelikle fertlerin eğitimini sağlamakla 

yükümlüdür, yani eğitim devletin görevidir. Bu konuda milli 

politikanın her türlü siyasi karar ve güdüm'den uzak olarak eğitime 

yönelmesi şarttır. Esasen Atatürk'de bu gerçeği çok iyi kavradı

ğından, bütünlüğün eğitimle sağlanacağını düşünmüş ve "tevhid-i 

tedrisat" kanununu bu amaçla getirmiştir. 

Eğitim politikalarının milli olması ve her gelen iktidarın 

istediği gibi değiştirmemesi gerçeğini Atatürk bu amaçla 

kullanmıştır. Atatürk'ün dünya Türklüğü için ortaya koymuş olduğu 

sistemin haraket noktası buradan başlamaktadır. Yoksa, bilim ve 

tekniğe milliyetçiliğin karıştınlmak istenmesi yönünde değildir. 

Daha ölümünden kısa bir süre önce, gelecekte Rusya'nın hakimi-
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yetinden kurtulacak bu ülkelerle işbirliği politikasını tesbit 
etmiştirl76 • 

Bugün biz de Atatürk'ün bu direktifleri doğrultusunda yeni bir 
politika tesbit ederek, geleceğimizi garanti altına almak açısından 
Türk ülkeleri arasında süper zekaları değerlendirmek için, eğitim 
sahasında işbirliğine girmek zorundayız. Eğer bunu erteleyecek 
olursak; değerlendirmediğimiz fırsatlar başkaları için çok iyi 
sömürü malzemesi olacaktır. 

Bugün Türk Eğitiminin en büyük çıkınazı mill! politikadan uzak 
ve dıştan yönlendirici bir özellik taşımasıdır. Eğitimin politikaya 
karıştırılması ve her gelen politik görüşün eğitimi kendi görüşü 
istikametinde yönlendirmesi son derecede mahzurludur. Hükümet
lerin politik görüşü kıyım şeklinde ve iktidarlarını devam ettirmek 
yönündedir. Böyle bir uygulama, yani siyas1 kadroların zihniyetine 
göre eğitime yön vermek öğretmeniere kıymak, üstün zekalıları 

ihmal etmek, dünyanın hiçbir ülkesinde görülmemektedir. Anaya
saya bile aykırı olan bu davranış fırsat eşitliğini zedelemektedir. 
Bunun gerçekleşmesi için, en büyük ölçü birimi olan öğretmenin iyi 
yetiştirilmesi Hizımdır. Öğretmen bu açıdan gelecek nesilleri 
yetiştirecek, şekillendirecek ve saygınlık kazandıracak tek 
varlıktır ı 77 . 

Olaya bu açıdan bakıldığında, pek iyimser bir tablo 
görememekteyiz. Öğretmen seçiminde mill! esaslar ve ihtiyaçlar 
dikkate alınmaınaktadır. Esasen, öğretmenlik mesleği analiz edildiği 
zaman, öğretmen olacak bir kişinin şu üç boyuta sahip olması 
gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Birincisi; kime, niçin, nerede, nasıl 
öğretilmelidir? Sorularına cevap verecek öğretmenlik meslek bilgisi 
gereklidir, ikincisi; öğretim alanı hakkında derin ve engin alan ve 
branş bilgisi şarttır. Üçüncüsü; küçük olgu ve olay kategorilerini 
büyük yapıya oturtmaya yarıyan genel kültür ve genel bilgiye sahip 
olması lazımdır. Eğer bu üç boyut öğretmen yetiştirme programla-

176 tvt. Nazif Ülgen, E.~itimde Yeni Arayışlar, Yeni Ufuklar Yayınevi, tarihsiz, s. 
17. 

177 Ülgen, a.g.e., s. 18. 
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rında yer almıyorsa; ülkenin geleceği ve üstün zekalıların istikbali 

karanlığa atılmış demektir. Bu açıdan öğretmen adayının düzgün bir 
fizik, ideal bir kafa yapısı yanında öğretim yapacağı kademe ve 

tipteki okuila ra göre yetiştirilmesi milli politikanın gere ğidirl78. 

Görünüşte çok önemli olarak ele alınmayan bu konu, örnek 

olması açısından diğer Bağımsız Türk ülkeleri için de geleceğe 

güvenle bakmak için dikkate alınması gereken en önemli konudur. 

Yani, konumuz gereği, üstün zekalıları değerlendirebilecek standart 

bir eğitim ve öğretim işbirliğine gitmek milli gelecek açısından 

önem arzeden bir konudur. 

Buna karşılık, Türkiye'nin eğitim çıkınazı içinde olması, 

Azerbaycan başta olmak üzere diğer Türk ülkelerinde bencillik 

duygularının milli menfaatleri gölgelernesi bu en önemli kaynağı 

heba etmek demektir. Zira Halen Azerbaycan'da Hindistan'daki kast 

sistemine benzer şekilde bir eğitim politikası takip edilmekte, devlet 

kadroları ile eğitime rüşvet ve kayırma yoluyla eleman tayin 

edilmektedir. Bu durum halk arasında küskünlüğü, güvensizliğe 

ortam hazırladığı gibi, en önemli milli konularda bile yenilginin 

temelini oluşturmaktadır. Aynı durum diğer Türk ülkeleri için de 

ufak tefek farklara rağmen söz konusudur. Bu ülkeler üzerinde 

geleceğe dönük ernelinden henüz vazgeçmemiş olan Rusya, bu 

istismar kaynaklarının devamı için, eski kadrolarının iş başında 

kalmaları yönünde çaba sarfetmektediri 79. Ve hazindir ki; aynı 

durum fazlasıyla Türkiye için de geçerlidir. Tanzimattan bu yana, 

eğitimde arayışlar devam etmekte olup, bu konuda millilik rafa 

kaldırılmıştır. Hatta, dış telkinler aktif rol oynamakta, özenti ve 

taklit duygusu ülke ihtiyaçlarını gölgelemektedir. Yabancı dille 

eğitim yapan okullarla, büyük maddi kaynak isteyen özel okullar ve 

son iki yılda yaygınlaştırılmaya çalışılan Süper Liseler yukarıdaki 

iddiaların en güzel belgeleridir. Yani, Devlet yönetiminin geleceği 

adeta monopolleşmektedir. Buna karşılık anayasa, eğitimde fırsat 

178 Rıza Kardaş, E,~itimde Standart/aştırma, MEB. Yayınevi. Ank. ı 985, s. 227-
228. 

ı 79 Bakü Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Lisesi Müdürü Hüseyin Adıgüzel'in 
konuşınalarından naklen. 
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eşitliğini getirdiği halde, uygulamada apayrı bir yol izlenmektedir. 

Durum böyle olunca, fırsat eşitliği ve bu konudaki Anayasa 

hükümleri milli sınırlarımız için de uygulanmadıkça Türk 

Dünyası'ndaki süper zekalarıo milli menfaatler doğrultusunda 

değerlendirilmesi sadece hayaldir. 

2. Yeraltı servetlerinin bulunması yardımı 

Türkiye ve Bağımsız Türk Cumhuriyetleri arasında yeraltı 

servetlerinin bulunması konusunda en önemli yardım teknolojiyi 

transferidir. Çünkü, teknoloji; daha önce keşfedilmiş bilgi 

birikiminin herhangi bir sahaya uygulanmasıdır. Bugüne kadar, 

büyük masratlar ve yatırımlar gerektirmeyen kaynaklar Rusya 

tarafından basit usüllerle kullanıldığından zihniyet yaygınlaşmasına 

sebep olmuştur. Çünkü, Rusya'nın amacı Türk ülkelerini 

kalkındırmak değil, devamlı bir şekilde sömürmekti. Bunun en güzel 

yolu da; eski kaynak işletme sisteminin devam etmesiydi. modem 

teknoloji ise; kalifiye elemana ihtiyaç gösterdiğinden bu işletmelerde 

çalışanların kafa yapıları kısa zamanda değişmektedir. Bu da, 

sömürgeciliğin yıkılınası demektir. Bunu çok iyi hesap eden Rusya, 

teknik kadrolardaki en önemli noktalara kendi elemanlarını 

yerleştirmiştir. Böylece, müessseseleri göz altında tuttuğu gibi; 

elemanları yoluyla da yönetimin devamını sağlamıştır. 

Türkiye'nin buradaki aktif rolü şöyle olmalıdır. Modem 

teknolojiyi bütün faktörleriyle beraber bu ülkelere aktardığı gibi, 

kendi ülkelerinden elemanların yetişmesine de fırsat vermek ve 

aracılık etmektir. Çünkü bu ülkelerin insanları aydın kadrolar dahil 

olmak üzere, Rusya korkusunu henüz üzerlerinden atamamışlardır. 

Öyleyse, Türkiye'nin bu noktada yapacağı en önemli yardım, Rus 

fobisini bu ülkeler üzerinden silmektir. Buna bağlı olarak güven 

duygusunu kazanan bu ülkelerin aydınları, yeraltı kaynaklarının 

bulunması konusunda kendi menfaatlerini sağlayıcı faaliyetler 

göstermelidir. Ayrıca; organizasyon ve planlama konusunda 

Türkiye'nin birikmiş tecrübelerini aktarması şarttır. Şayet, maddi 

kaynak yetersizliği görülüyorsa, kredi yoluyla Türkiye'nin önderlik 

etmesi kendi menfaati için de söz konusudur. Bugün, bir takım 

madenler büyük bir yatırıma ihtiyaç hissettirecek bir özelliğe 
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sahiptir. Bağımsız ülkelerin ise, sömürülen kaynakları adeta 

tüketilmiştir. Onun için Türkiye'nin el değmemiş bu kaynakların 

değerlendirilmesini başlatıcı bir görevi üstlenmesi en büyük 

yardımdır. Bu ülkeler yeraltı kaynaklarının daha çok insan gücüne 

dayanan bir teknoloji ile elde ettiklerinden verim beklenenden çok 

azdır. Buna rağmen modem sanayi artık insan gücünün çok ötesinde 

bilgisayarlar yoluyla kaynaklan en iyi bir şekilde hiç israf etmeden 

tesbit etmektedir. İşte Türkiye, bu ülkelere modem teknolojinin 

girişine, aracılık veya sıçrama tahtası görevini yapmak zorundadır. 

Kendisinin Asya'ya açılması ve geleceğini garanti altına alabilme

sinin tek yolu buradan geçmektedir. Eğer bu durum iyi değerlen

dirilmezse, batının ham maddeye aşırı derecede ihtiyaç gösteren ağır 

sanayici bu ülkelerin kaynaklarınada el atarak kendi milli çıkarı 

doğrultusunda kullanacaktır. B u ise, Sosyalist sistemin yerini, 

kapitalist sistemin alması ve sömürü çarkının başka metotlarla devam 

etmesidir. Bu durum değişim değil, menfaatin el değiştirmesidir. 

3. Toprak, Bitki Örtüsü Gibi Yerüstü Servetlerinden 
Maksimum Verim Alınması Yardımı 

Günümüzde, kalkınmış olan modem ülkelerde tarımda istihdam 

edilen nüfus çalışan nüfusun %3 'ü ile 5'i arasında bir özellik 

göstermektedir bir özellik göstermektedir. Bu demektir ki; toprak 

kalitesi ve bitki örtüsünün zenginliği, kalkınmışlığa ölçüsünün 

zenginliği, kalkınmışlığa ölçü değildir. Bu durum, eski çağlarda 

toplayıcılık ve avcılığa dayanan mikro çevre dönemi için geçerli idi. 

Bugün, çevre dönerni için geçerli idi. Bugün, modem teknolojinin 

getirdiği tarımda makineleşme sayesinde birim toprak başına düşen 

ürün, gelişmiş olan ülkelerde hızla artmış ve az nüfusla büyük 

tarımsal gelir elde etme yoluna girilmiştir. Köylerde bu faaliyetten 

dolayı artan nüfus, tarıma dayalı sanayinin işçi ihtiyacı kolunu 

meydana getirmiştirıso. Bundan başka bir ülkenin yer üstü 

zenginliğinin en önemli görüntüsü olan ormanlar iyi işletildiği 

takdirde, hem erozyonu önlemekte, hem de çevre kirliliğine engel 

olmakta, inşaat-döşeme tekniğine kaynak oluşturmaktadır. Olaya bu 

180 B u konuda geniş bilgi için bkz. A. Kurtkan Bilgiseven, Köy Sosyolojisi, Filiz 
Kitabevi, İst. 19RR. 
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açıdan baktığımızda, bitki örtüsünün, ikiimin ve toprak yapısının yer 

üstü servetleri açısından çok büyük önem arzettiğini görmekteyiz. 

Kalkınmış ülkeler bütün dünya yüzeyini kendilerinin hammadde 

kaynağı olarak gördüklerinden yukarıdaki faktörleri kendi refahları 

açısından değerlendirme yoluna gitmişlerdir. Bu konudan olmak 

üzere hiçbir kalifiye eleman yetiştiiilmesine fırsat vermeden iklim 

ve toprak şartları dikkate alınmadan her türlü makineyi bu ülkelere 

ihraç ederek adeta makine seçim sıkıntısın sokmaktadırlar. Ulaşırnın 

ve kitle haberleşme vasıtaları tekniğinin çok geliştiği çağımızda 

bilhassa basın ve yayının en önemli ihtiyacı kağıt olduğundan bunu 

ucuz olarak elde etmeye çalışan batı, her ülkenin olduğu gibi, 

Bağımsız Türk ülkelerinin de ellerinde bulunan ormanlarını çok 

ucuz bir şekilde kapatmaya çalışmaktadır. 

Bütün bu gerçekler ışığında; Türkiye'ye düşecek olan görev, 

kaynak israfını önleyecek ve her konuda tasarrufu sağlayacak 

tedbirlere dönük kaynaklarını oluşmasına zemin hazırlayacak 

fonların kurulmasına yardımcı olmaktır. Böylece plansız ve 

programsız bir yerüstü kaynağı kullanımı ve şuursuz bir tüketim 

toplumu yerine~ ölçülü ve gönül bağıyla güçlenmiş, disiplinli bir 

cemiyet yapısı oluşmasına yardımcı olmaktır. Bizim inancımıza 

göre, bu çok önemli kaynağın kullanımında Türkiye'nin acele 

yatırımlara görüşerek bu ülkelerin tarım sektörünü dışa bağımlı 

olmaktan kurtarması gereklidir. Ancak; yerüstü kaynakları olan, 

toprak ve bitki örtüsü bu yolla halkın hizmetine sunularak mill! 

bütünlüğe aracılık etmiş olur. Türkiye, bu faaliyetleri gösterebilmek 

için, Orta Asya Türk ülkelerinin yapısını, kaynak stoklarını çok iyi 

öğrenmek zorundadır. Yoksa Orta Doğu bölgesinde bizimle din ve 

medeniyet bütünlüğü olan, petrol üreten ülkelerle ortak yatırımlara 

girişrnek yerine, bir takım engizisyon oyunları ile onlardan kopma~ 

batının sömürü çarkının hızlanmasına sebep olmuştur. Bu yolda 

Dicle ve Fırat nehri üzerinde Suriye ve Irak gibi komşularımızın hak 

iddia etmelerini önlerrıenin en güzel yolu bu nehirler üzerinde 

kurulan barajlada onlara çeşitli enerji aktarımına gitmektirısı. Aynı 

ı 8 ı Dr. A. Oktay Güner, Verim Ekonomisi, Daınla Yayınev i, İstanbul 1978, s. 
440. 
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durum Bağımsız Türk Cumhuriyetleri için de söz konusudur. 

Türkiye bu konuda eski hatalarını tekrar etmeyerek bu ülkelerin 

yerüstü kaynaklarının milli çıkarlar doğrultusunda kullanılması için 

Ermenistan yerine bu ülkelere enerji transferi yoluna gidebilir. 

Böylece, büyük bir tasarruf kaynağına sahip olacak bu ülkeler 

yatırımlarını gerçekleştirmiş olacaklardır. Orman ürünlerini işlernek 

görevini onların menfaati açısından Türkiye'nin üstlenmesi yeni bir 

kaynak oluşmasına fırsat verecektir. Bilhassa, tarımda sanayi 

ürünlerinden olan pamuk, keten, kenevir, tütün ve zeytin gibi 

maddeleri Türkiye sanayi tesislerinde işleyerek pazarlamasını 

yapmak bu ülkeler için hayati önem taşıyan kaynakların değerlendi

rilmesine aracılık etmektir. Gübre ve araziye uygun makinelerin 

kullanılmasını, planlama görevini üstlenmek hem Türkiye'nin hem 

de bu ülkelerin gelecekleri açısından son derece önem arzetmektedir. 

4. Teknolojinin geliştirilmesi konusunda işbirliği 

Teknoloji, kalkınmanın en önemli metodu olduğundan, bunu 

bağımsız Türk ülkelerinde bir prensip halinde yerleştirmek en 

önemli yardımdır. Bugüne kadar Bağımsız Türk ülkeleri, Rusya'nın 

yönlendirilmesi ile kendilerine bir sistem kurmaya çalıştıklarından 

başarısız olmuşlardı. Çünkü Rusya, bu ülkelere bilgi yerine, makine 

göndermeyi politikasının gereği açısından uygun görmüştür. 

Böylece, yıllar boyu aynı teknik araçlar hiçbir gelişmeye açık 

olmadan kullanılagelmiştir. B u, çağın gerisinde kalmanın işaretidir. 

Halbuki, teknoloji aktaran ülkeler kısa zamanda kalkınmış 

ülkelerinin bugünkü duruma düşmelerinin sebebi kendilerinin 

kabiliyetçiliğine bağlanamaz. Ancak, Sovyet Rusya'nın yayılma 

politikasının gereği budur. B u ülke bilerek ve isteyerek zengin 

kaynaklara ve stratejik öneme sahip bu ülkeleri modern teknolojiden 

uzak tutmuştur. 

SSCB haritasına sathi bir bakış, Türk Devletlerinin ne kadar 

zengin ve stratejik bakımdan önemli Coğrafya üzerinde yer 

aldıklarını anlamaya yeterlidir. Türklerin sahip oldukları zengin

likler Rusya'yı ilgisiz bırakamazdı. Ondan dolayı gerek çarlık ve 

gerekse bolşevik Rusyası Türk Dev !etleri topraklarına karşı aynı 

sömürü politikasını uygulamışlardır. Bundan dolayıdır ki, Azerbay-
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can'da, Türkistan'da Bolşevik idarelerine karşı isyalar 1930'lara 

kadar devam etmiş ve istikHil yolunda binlerce kurban verilmişti. 

Son yetmiş yılda, daha da çok ezilen, sömürülen ve her görülen Türk 

toplumları ne yazık ki, uzun yıllar boyu Moskova'yı destekleyen ve 

ayakta tutan bu cumhuriyetler olmuştur. Son yıllarda uygulanan 

Rusya ve Hristiyan Batı ittifakı açıklık ve yeni dünya düzeni 

politikalrı bilhassa Türklük aleyhinde büyük bir gücün oluşmasına 

fırsat vermiştirısz. 

Buna göre teknolojik açıdan bu ülkelerin gelişmeleri yukanda 

kısa bir açıklamasını yaptığımız batı politikaları yüzünden sürekli 

engellenmektedir. Aslında, başta Azerbaycan olmak üzere, Bağımsız 

Türk Cumhuriyetleri uzun bir tarihi mücadele içinden gelmekte 

olmalarına rağmen, eski tecrübelerini kullanmaktan uzak bir görüntü 

sergilemektedirler. Tarih boyunca kendilerinden bir türlü darbeyi 

yedikleri batılıları halen bir kurtuluş bayrağı gibi görmektedirler. 

Bu konuda Türkiye'nin olumsuz örnekliği aktif rol oynamıştır. 

Çünkü, Türkiye 1071 'de Türk'e vatan olduktan bu güne kadar 

bitmeden ve tükenıneden batının baskısına maruz kalmıştır. Hatta, bu 

konuda istiklal mücedelesini onlara karşı verdiği halde, hala 

kurtuluşu batıda aramaktadır. Modem kölelik zihniyetini bütün 

dünyaya hakim kılmaya çalışan batının bu tahribatından 

kurtulabilmek için araç ve gereç ithali yerine, teknolojiye yönelmek 

şart olduğu halde, hala kopyacılıkta ısrar edilmektedir. 

Bizi örnek alan Bağımsız Türk Cumhuriyetlerine de eğer 

yardım etmek istiyorsak; kalkınmışlığın metodu olan bizim halen 

kurtulamadığımız batı'dan gerçekten teknoloji transfer etmelerine 

aracı olmamız 21. yüzyıla Türk damgası vurulması bakımından son 

derece önemlidir. B u da Batı'dan alfa be almakla, eğitim sistemini 

taklit etmekle, kalkınmış ülkelere ihtisas için eleman göndermekle 

sağlanacak bir şey değildir. Bu gün ortadoğuda hakimiyet mücadelesi 

veren İsrail çok zor öğrenilen İbrant dilini diriltmiştir. Bu bize, 

teknolojinin aktarma zihniyetlerle sağlanamayacağını gösteren en 

güzel örnektir. Şayet aktarma zihniyet teknolojinin kazanılması için 

182 Yeni Fonun Dergisi, (Dr. Ahmet Nahınedov) Aydoğdu ofset bas11n, Ankara 
1992, s. 255-256. 
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gerekli olan hayati faktör olsa idi, Türkiye bugün dünyanın süper 

gücü olmuştu. Teknolojinin tek başına alınmasının da bir anlamı 

yoktur. Bunun için, gerek bağımsız Türk Cumhuriyetleri'nde ve 

gerekse Türkiye'de beyin göçünü önleyici tedbirlerin alınması 

şarttır. Böylece, kalkınınayı sağlayacak olan keşiflerin en önemli 

kaynağı israf edilmemiş olacaktır. Türkiye, bu konuda üzerine düşen 

görevi dünya gerçekleri ışığında yapmak zorundadır. Kendi 

bünyesinde uygulamakta olduğu aksak teknoloji metotlarını bu 

ülkelere transfer etmesi onlara yardım değildir. Çünkü, batı 

kalkınmışlığın adıdır. Biz ise, Avrupa ile Batıyı karıştırmış 

bulunuyoruz. Yetmiş yıldır dış dünya ile her türlü ilişkisi kesilmiş 

olan Türk ülkeleri yeniden ve çok pahalı olarak elde ettikleri 

hürriyetlerini yanlış teknoloji anlayışı yüzünden tekrar kaybetmenin 

eşiğine gelebilirler. Onun için çok iyi bir planlama, manevi değerleri 

topluma hakim kılcak bir eğitim teknolojisi insan emeğinden 

tasarrufu sağlayarak keşiflere ortam hazırlayacaktır. İnsanların çok 

pahalıya elde ettikleri eğitimdeki boş zamanları modem teknolojiye 

kanalize etmeleri ile sosyal ve iktisadi kalkınma paralel yürümüş 

olacaktır. Türkiye bu konuda üzerine düşeni kültür birliği 

meş'alesini elinde tutarak yaptığı takdirde, teknolojik açıdan bu 

ülkelerin çağı yakalarnalarına ortam hazırlamış olacaktır. 

E. Rasyonel Zihniyet Aşılama Yardımı 

İnsanlık tarihi boyunca bütün rejimlerde ve devirlerde kuvvetli 

olan ve ekonomik gücü ellerine geçiren azınlıklar, fakir ve zayıf 

kitleleri daima sömürmüşlerdir. Bu sebeple haksızlığa uğrayanları 

savunan idealistler her devirde ortaya çıkarak sosyal reformları 

yapmaya çalışmışlardırıs3. 

Sovyet Rusya'nın 17. yüzyıldan itibaren güçlenmeye başlaması 

Kafkaslarda dengeyi değiştirmiş ve yeni bir zulüm devri açmıştır. 

Bu devir, Ortaçağdaki dini baskılarla feodalİst telakkİleri fakir halk 

kitleleri karşısında soyluların tanrısal hakları ve doğuştan gelme 

183 İlhan Uludağ- Yildan Serin, y.a.g.e., s. 1. 
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imtiyazları anlayışına dayandıran skolastik uygulamalara benze

mektedir. Çünkü, bu dönemde kilise her türlü ilmi faaliyete karşı 

çıkmış; hatta, bazen kralları ve soyluları da tesiri altına almıştı. 

Karşı çıkanlar ise kilise tarafından şiddetle cezalandınlmışlardır. İşte 

Bolşevik Rusya, bu zihniyeti marksizm maskesi altında ve her türlü 

hürriyeti yok edici tarzda uygulayarak bugüne kadar gelmiştir. Son 

yetmiş yılda Kafkasya'nın sosyal ve kültürel çehresine baktığımızda 

hep Rusya'nın yayılma politikası uğruna kitleleri yok ettiğine şahit 

oluruz. Bu baskıdan da en büyük payı müslüman - Türk ülkeleri 

almıştır. B unlara kağıt üzerinde bir takım demokratik haklar 

verildiği dünyaya ilan edilmiştir. Ancak, realite bunun tam zıddı 

olarak gerçekleşmiş, adeta süslü bir perde açılınca arkasındaki süfl! 

oyuncular kendini göstermiştir. Bugün, batının bütün dünyaya 

empoze ettiği gibi ne hürriyetçi sistem olarak demokrasi tam 

mükemmel rejimdir, ne de onun meyvesi olan istismarcı kapitalizm 

mutluluk getiren bir sistemdir. Çünkü, aydınla cahili, akıllı ile 

akılsız ı, bilen ile bilmeyeni bir tutan sistemin insanlara eşitlik 

getireceği yanlıştır. Fakat, uygulamadaki pratikliği açısından en idael 

rejimin demokrasi olarak görülmektedir. Ama, bu rejimdeki açıklar 

istismarciların hesabına uygun faaliyetler göstermelerine zemin 

hazırlamaktadır. Onun için Osmanlı ilk beşyüz senelik hükümranlık 

döneminde nomokrasi (başarıya dayanan sistem)'yi uygulayarak, 

bütün dünyanın, bu arada bizim şu anda özendiğimiz Batı Avrupa ile 

Amerika'nın takdirini kazanmıştır. Bunun en güzel ispatı Avrupa'da 

darb-ı mesel haline gelen "kardinal külahı görmektense Osmanlı 

sarığını tercih ederiz" sözüdürl84. 

Ne zaman ki Osmanlı bu güçlü yapısını, Avrupa'ya körü körüne 

adapde olarak değiştirmeye çalışmış, işte o zaman sosyal, kültürel ve 

idari yapısı tamamen bozulmuştur. 

Bugün bilinmektedir ki, her toplumun coğrafi ve kültürel 

yapısın bağlı olarak yönetim biçimleri de farklı çehreler göstermek

tedir. MeseHi, ABD ve İngiltere demokrasisi ile Yunanistan ve İtalya 

demokrasisi farklı seyir göstermektedir. Aynı durum Türkiye içinde 

184 Bu konuda geniş bilgi için bkn. Ceınil Meriç, Ma,garadakiler, Ötüken yay. 
İstanbul 1978. 
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söz konusudur. Çünkü Türkiye'nin bölgeler arası sosyal ve kültürel 

farklılığı vardır. 

Türkiye'de bölgelerin ekonomik ve sosyal yapılarına göre 

dikkati çeken ve görülen farklılık coğrafi bölgelerin tesiri ile, siyasi 

iktidarların bölgeler arası uygulamaları politikasına bağlıdır. Bizde, 

bölgelerin ekonomik yapılarına göre ayırırnda dikkati çeken en 

önemli husus homojenliktir. Homojen bölge denilince, seçilen bir 

veya bir çok kritere göre aynı seviye de olan ve birbirini takip eden 

kesimlerin teşkil ettiği bütünü anlarız. Başka bir deyişle homojen 

bölge karakteristikleri birbirine mümkün oludğu kadar yakın olan 

birimlerden meydana gelen devamlı bir mekandır. Ancak, kriterler 

coğrafi durum, iktisadi faaliyetin şekli, nüfusun sosyal ve ekonomik 

özellikleri olabilir. Her ülkenin çeşitli bölgeleri içerisinde homojen 

yapıının varlığı öteden beri bilinen bir gerçektir. Bu durum gerek 

coğrafyacılar ve nüfus uzmanları ve gerekse sosyolog ve iktisatçılar 

tarafından değerlendirilmesi gereken konudur ı ss. 

Ülkeler için geçerli olan homojenlik milli sınırlar içindeki 

kaynaşmadır. Rusya, asırlar boyu bütün milletleri sömürü çarkını 

işleterek, hakim millet olan slav potasında yoğunnaya çalışılmıştır. 

Buna karşılık seçmiş olduğu yönetim sistemi insanı ihmal ettiğinden 

en güçlü görüldüğü zamanda aniden yıkılmıştır. Bu yıkıntının 

faturası da müslüman-Türk topluıniarına çıkarılmıştır. Ferdi 

teşebbüsten uzun yıllar uzak bir mekanizmanın çarkları arasında 

ezilen bu milletler aniden kendilerini boşluk içinde buldular. 

Yönetirnde ki aksaklık, devlet hayatının her kademesinde olumsuz 

neticelere götürmüş ve bu toplumları arayış içerisine itmiştir. İşte 

Türkiye'ye bu noktada çok büyük sorumluluk ve görevler 

düşmektedir. Öncelikle, milli varlıklarını ve topraklarını korumaları 

için dünya dengelerini dikkate alacak bir rasyonel zihniyete 

dönmeleri için her türlü yardımı gereklidir. Yani, akli esasları 

hayata hakim kılan her türlü yeniliği bu ülkelere aşılamak Türklüğün 

geleceği açısından büyük önem arz etmektedir. Rasyonal zihniyet 

çerçevesinde halkı mutlu kılan bir yönetim, adaletli uygulamalar ve 

185 Prof. Dr. Nlustafa Erkal, Bölge Açısından Az Gelişmişlik, Der Yayınlan, 
İstanbul 1990, s. 17. 
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milli çıkarı hedef alacak ekonomi politika belirlemeleri şarttır. 

Bilhassa, dil ve din konusunda rasyonalizm i Türklük ilkesi halinde 
benimsetmek, dünyanın dengesini Türk dünyası lehine çevirmekle 
özde ştir. B unu gerçekleştirmek için Rusya korkusuna kapılmanın 
anlamı yoktur. 

Sovyetler Birliği, esasında diğer devletlere benzeyen bir özellik 
taşımaz. Çünkü Sovyetler Birliği'nin bir milletler devleti olduğu ve 
her an dahada parçalanacağını bilmek Kahinlik değildir. Bu devletin 
içinde, yüzden fazla millet ve milliyet yeralmıştır. Yayıldığı 

topraklar üzerinde çok çeşitli diller konuşulur. Ve bu dillerin hiçbiri 
diğerine benzemez. Burada tarih, ırk, gelenek ve inançlar tamamen 
birbirinden farklıdır. Bu açıdan bakıldığında, Sovyetlerin yapısının 
bugün dahi karışıklık ve düzensizliğe açık olduğu görülür. Sovyet 
halkları fizik ve kültür yönünden birbiri ile hiç bağdaşmayacak 
fertlerin yanyana yaşaması demektir. Çok geniş bir coğrafyaya 
yayılan Rusya, o kadar farklı yapıya sahiptir ki, bir tarafta Avrupa 
ile sınır olan Baltık milletleriyle, diğer tarafta Çin'in eşiğindeki 
uygurlada sınır halindedir. Ülkenin alanına göz atılınca, çok değişik 
bir tarihi yapı kendini göstermektedir. MeseHi, bir tarafta 
hristiyanlığın slav laştığı muhteşem Kremlin sarayı yer alırken, diğer 
tarafta aksak Timur'un uyuduğu ve Nakşibendilerle Ahmet 
Yas ev ileri n yer aldı ğı farklı düşünce iklimleri vardı ı X6. 

Bu derecede farklı mozaik taşıyan bir ülkenin bugünlere 
gelmesi bile, baskı rejiminden dolayıdır. Bugünkü Rus yönetici
lerinin de kolay geçim sağladıkları bu kaynaklardan vazgeçmeleri 
çok zordur. Fakat Türkiye, üstünden "küçük devlet" anlayışını atarak 
rasyonal zihniyetle kalkınınayı müslüman Türk Cumhuriyetlerine 
hakim kıldığı takdirde, Rusya'nın bu emelleri boşa çıkacaktır. Aksi 
halde, kendisine kapanan Kafkas yolundan dolayı zaten etrafı 

düşmanla çevrilmiş olan Türkiye bu girdapta boğulacaktır. 

186 Helene Carre're d'encausse, Parçalanan Imparatorluk, Si sav Yayınlan, İst. 
1984, çeviren Nezih Uzel. s. 7-8. 
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İnsanlık tarihine baktığınızda; toplurolann meydana gelmesinde 

ve devamında erkekten daha çok kadına görev ve sorumluluk 

düştüğünü görmekteyiz. Bugüne kadar farklı sistemler karşısında 

çok değişik değer kazanan kadın öncelikle semavi dinlerde söz 

konusu edilmiştir. 

Kitab-ı mukaddes'e göre, ilk kadın olarak Havva'nın yaratılışı, 

uyuyan Adem'in ege kemiğinin Allah tarafından çıkarılarak 

şekillendirilmesinden ibarettir. Bundan dolayı Avrupalılar bu söze 

bakarak uzun süre erkeklerin bir kaburgasının eksik olduğunu 

zannetmişlerdi ıs7. Fakat Belçika'lı Anderson Vasabius, Kadın ve 

erkeğin kaburga kemiklerinin eşit olduğunu ortaya koyunca, bundan 

vazgeçildi. 

Kun1n-ı Kerim'de ise; Havva'nın yaradılışını Nisa suresi'nin 

birinci ayeti şu şekilde ifade etmektedir; "Ey insanlar, sizi bir tek 

candan yaratan, ondan da yine zevcesini vücuda getiren ve ikisinden 

birçok erkekler ve kadınlar üreten rabbinize karşı gelmekten 

sakının". Dikkat edilirse, kaburga ve eğe kemeğinin Kur-an'da yer 

almadığı, ancak aynı ruh kaynğından meydana geldiği ifade edilir. 

İslam, bu açıdan kadını yaratılışta erkeğin eşiti olarak kabul 

etmektedir. Bugüne kadar diğer milletler kadına verilen değer hiçte 

böyle olmamıştır. Mesela; 

Eski Hint Hukuku'na göre kadın; hiçbir hakka sahip olmadığı 

gibi, zayıf karakterli ve kötü bir yaratık olarak kabul edilmekte ve 

devamlı olarak erkeklerin hizmetçisi ve kölesi şeklinde değerlendi

rilmekteydi. İsrail Hukukunda erkek ailede mutlak hakimdir. Yahudi 

kızları babalarının evlerinde bile hizmetçi gibidir. Boşama hakkı 

keyfi bir surette erkeğe aittir. Kızlar babalarından hiçbir miras 

hakkına sahip değildir. Eski İran'da Sasani Devleti'nde Kız ve erkek 

kardeşin evlenınesi teşvik edilirdi. Kız kardeş ve annelerin saygıya 

187 Kitab-ı Mukaddes, Tekvin 2/21-23, Kitab-ı Mukaddes Yayınlan, İstanbul 
19R8. 
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değer hiçbir yönü yoktu. Eski Yunan ve Roma'da hiçbir hakka sahip 
değildi. Evleomenin en büyük gayesi de erkek çocuk elde etmekti. 
Isparta ve Atina Site devletlerinde cinsi bakımdan güçlü olan 
kadınlar başka erkeklere satılırdı. Eski Çin'de kadın insan sayılmaz, 
O'na isim bile verilmezdi, kendilerini belirtmek için bir, iki, üç gibi 
rakamlar kullanılırdı. Burada, kız çocukları domuza benzetilirdi. 
İngiltere'de beşinci asırdan onbirinci asra kadar kocalar kadınlarını 
satabilider ve ilk günahın işlenmesine sebep olan kadınlara şeytan 
gözüyle bakarlardı. Bu devirde kadınlar İncil'e el bile süremezlerdi. 
Cahiliye döneminde Arabistan'da kadının durumu, çok kötü idi. 
Evlenme, aile kurma, miras ve boşanma hakkında mahrumdu. 
İnanmak, vicdan hürriyeti ve şahsiyet kadınlarda olmayan özellikler 
olarak kabul edilirdii88. 

Eski Türkler'de kadın ve kız çocuğu çok kutsal kabul edilmiştir. 
Hatta kız çocuğu olmayan erkekler Kara çadırda, kara keçe üzerine 
oturtulurdu. Devlet işlerinde Hakan ve Türkan yanyana oturarak, 
aynı kararlara imza atarlardı. Kız çocuklar, babadan miras alırlar ve 
mallarını istedikleri gibi kullanabilirlerdi. Türk aile şekillerinden 
birinin de, matrilokal (ana soyu ailesi) olması Türklerin kadına 
verdikleri değerin en büyük belirtisidiri89. 

Bugün insanın her eyleminin bir ihtiyaçtan kaynaklandığın 
söylemek yanlış değildir. Robert Mas lo w, insan ihtiyaçlarını beş 

gruba ayırmaktadır. Bunlar, I. Fizyolojik ihtiyaçlar, 2. Emniyet 
ihtiyacı ve kendini koruma (egoizm) ihtiyacı, 3. Ait olma, 4. Hürmet 
görme, 5. Kendini aşma ihtiyacı. Görüldüğü gibi, ihtiyaçlar arasında 
bir hiyerarşi mevcuttur. Her öncelikli ihtiyaç ise, bir sonrakini 
gölgeler. Karnı aç olan insanın ilk derdi, açlığını gidermektir. Sonra 
mesken, inanma, itibar vs. gibi ihtiyaçlar bunu takip eder. 
Günümüzde zinde ve sağlıklı kalabilmek için, vücudun belli ölçüde 
harekete ihtiyaç duyduğu gerçektir. Bugünün sosyal siyasetinde 
çalışma kavramı başkalarına yük olmadan ihtiyaçları karşılamayı 

ifade etmektedir. Kadınlarında erkekler tarafından devamlı 

ı 88 Bekir Topaloğlu, İslam'da Kadm, Yağınur yayınları, İstanbul ı 992, s. 16- ı 9. 

ı89 Ziya Gökalp, Türk Medeniyeri Tarihi, MEB. Yay. İstanbul ı978, s. ı8. 
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karşılanamayacak ihtiyaçlar bulunduğundan çalışmalarında herhangi 

bir sakınca yoktur. Ayrıca; dünya da ki hukuki gelişmeler de kadının 

çalışmasını yasaklamamaktadır. Fakat, bu çalışma aile hayatına, 

iktisadi faktöıiin hakimiyeti yerine daha çok ihtiyacın karşılarunasına 
dönük olmalıdırt9o. 

Kadın, dünya hayatının hassas dengesi olarak bilinmelidir. 

Bütün değerlerin ters yüz edildiği bir çağda, iş yerlerinde müşteri 

karşılamak için istihdam edilen ve rekHim izleyicilerinin gözlerini 

okşamak için araç edilen kadın, para kazanmanın vasıtası haline 

getirilmiştir. On sekiz yaşından sonra, sokaklarda başıboş dolaşması 

istenen genç kızın şahsınd.1 kadına hak verildiğini zannetmek 

toplumun yıkılmasını istemektir. Bu gün kadın ucuz iş gücünden 

faydalanmak isteyenlerin sömüıii aracı haline getirilerek buna felsefi 

olarak "feminizm" maskesi giydirilmiştir. Aslında kadın, bir 

toplumun geleceğinin sigortasıdırı9ı. 

Peygamberimiz (S.A. V.) onun için kadın eğitimi üzerinde çok 

ısrar etmiş ve Kur' an-ı Kerim, kadına verilecek eğitim hakkını; 

"ilim kadın ve erkek her müslümana farzdır" ayeti ile pekiştirmiştir. 

Türkiye'de kadının çalışma hayatındaki yeri eğitim ve öğretim 

dallarının her yönüyle Türk kadınına açık olması sayesinde 

sağlanmaktadır. Onun için Atatürk, Cumhuriyet döneminde kız ve 

erkek ayrımı yapmadan eğitimi yurdun her köşesine yaymıştır. 

B ugün yüksek öğretimin her dalında kadınlar öğrenim görmektedir. 

Hatta Türk ordusunda bile yüksek tahsilli kadınlar bir hayli fazladır. 

Faziletli Türk kadınları Atatürk'ün direktifleri doğrultusunda ilk 

defa, 1929 yılında tıp dalında Saliha Süleyman, patoloji dalında ise, 

Semiramis Rıfat olark görev almışlardır. 1930 yılında Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanlığı doktor kadınlara görev vermişti. 

Günümüzde ise; Başbakanlık'tan, Belediye Başkanlığı'na kadar bütün 

yönetim kademelerinde kadınlara rastlanmaktadır. Kız san'at 

190 Dr. Faruk Beşer, Kadınuz Çalışması ve Sosyal Güvenl(~i, Seha Yayınları, 
İstanbul 1991, s. 17-26b 

191 Mustafa Yağınurlu, Ça,~ımızda Kadm Sorunu, Beyan Yayınları, İstanbul 1984, 
s. 7-9. 
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okulları kız çocuklarına el becerileri ve genel kültür kazandırırken, 

teknik okullar da aynı bilgileri kız öğrencilere aktarmaktadır. Tarım 

kesiminde, hizmet veren kadınlarımızın sayısı bir hayli fazladır. 

Bundan dolayı Türk kadını çalışma hayatındaki yeri, aileye bağlılığı 

ve vatan sevgisi ile kocasına yardımcı olduğu gibi; milletimizin 
geleceğine de ışık tutmaktadırl92. 

Bağımsız Türk ülkelerinde Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kadına 

verilen değer esas alınmak şartı ile, yeni bir iş ve eğitim çalışmasına 

girilmelidir. Bugün, birtakım haklara sahip olduğu iddia edilen 

Rusya kadını esasen bir makine gibi kolhazlarda ve çeşitli 

işkollarında kadının narin bedeninin kaldıramayacağı kapasitede 

istihdam edilmiştir. Yukarıda belirttiğimiz gibi, Türk'e has, aile 

hayatına dönük bir özellik kazandırılması için, Türkiye'nin bağımsız 

Türk ülkelerine dönük dış işlerine bağlı kadın hakları masası 

oluşturarak yardımcı olması gereklidir. Böylece, bu ülkelerdeki 

kadınlar toplumda gerekli olan yeri almış olacaklar ve Türk ailesinin 

büyüklük ve bütünlük açısından varlığı ortaya konmuş olacaktır. 

Bunun kaynağıda bugüne kadar ihmal edilmiş olan mill! ve manevi 

değerler hazinesinin kapısını kadınlara yeniden açmaktır. 

2. Altın,ziynet ve süs eşyası gibi atıl ekonomik 

değerlerin sir k ülasyona dahil edilmesi 

Gelir getirici aktiflere aktarılmayan paralar için atıl tabiri 

kullanılır. Bankalar için atıl para, işletilmeyen Merkez Bankası 

parası rezerv leri oluştuğunda söz konusudur. Buna göre, işletmelerin 

çeşitli sebeplerle kullanmadıkları hazır paralara atıl para denir. 

Fertlerin, spekülasyon duygusu ile kullanmadıkları paralar da atıl 

para depolarını oluşturur. Buna gömüleme veya kara para denir. 

Tedavülden çekilip bir servet birikimi olarak muhafaza edilen 

paralar dahi atıl paradır. Keynes, paranın spekülatif amaçlarla da 

talep edildiğini ve finansal mevcutların gelecekteki fiyatları hakkında 

belirsizlik olduğu zaman, paranın atıl mevcutlar şeklinde tutulacağını 

öne sürmüştür. İşletmelerin sermayesi içinde yer aldığı halde, 

192 Prof. Dr. Nihat Nirun, Sosyoloji, s. 94-95. 
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üretime olumlu tesiri bulunmayan yani, gelir getirici faaliyette 

kullanılmayan varlıklar da atıl sermayeyi oluştururları 93. 

Bu konudan olmak üzere, devletin tasarruflara güvence 

veremediği ülkelerde halk geleceğini garantiye almak için, altın ve 

ziynet eşyası gibi süs eşyalarına yönelir. Bu eşyalar piyasadaki 

sirkülasyonu para, mal ve emek olarak azalttığından, ekonomik 

çıkmazları sosyal problemlerle beraber artırır. Hükümetlerin yanlış 

bir politika takip ederek devamlı bir şekilde para basmaları da halkı 

bu şekildeki bir davranışa teşvik eden başka bir sebeptir. 

Sirkülasyon, sadece ziynet eşyaları değil, dövize yönelmekle de 

gerçekleş ir. 

Semavi dinlerin ve bu arada bilhassa İslamın her türlü piyasa 

hareketini durdurucu ziynet eşyası biriktirmeye karşı çıkışının 

gerçek sebebi bu sirkülasyonun azalmasına bağlanabilir. Çünkü, 

sirkülasyonun azalması bilhassa dar geliriiierin hayat seviyesini 

olumsuz yönde etkileyeceğinden, alt-üst, zengin-fakir, gibi 

ayırımları reddeden ve tevhid esasını hayat prensibi kabul eden İslam 

tarafından engellenmiştir. Özellikle, erkeklere pahalı ziynet 

eşyalarının ve giysilerin yasaklanması bunu gösteren en önemli 

delillerdendir. lsHim, diğer cemiyedere ait tecrübelerin mahsülleri 

ve özelliklerinden faydalanarak sosyal ve kültürel gelişmenin bütün 

basamaklarını iHihi kaynağa atfederek planlamayı uygun bulmuştur. 

Böylece~ milliyetçilik döneminden sıçranmış olarak emredici bir 

planlama ile gruplaşmış fertlerin biriktirme arzuları ile, toplum 

menfaati arasında bir sentez imkanı doğabilecektirl94. 

Altın ve gümüş gibi parasal değeri fazla olan maddelerin ziynet 

olarak kullanılması az miktarda olacağından, pek zararlı değildir. 

Çünkü, bilhassa kadınların gelecekteki sosyal güvencesi olmaktadır. 

Fakat, fazlası milli paranın sirkülasyonunun engelleneceğinden 

develüasyon ve enflasyonun sebeplerinden olacaktır. Bunun sonunda, 

193 Prof. Dr. Alunet Kılıçbay, Türkiye'de P(vasa Ekonomisi, İ. Ü. İktisat Fakültesi 
Yayınları 1985, s. 362-365. 

194 Prof. Jacgues Austruy, Kapitalizm, Marksizm ve lsü1m, Çeviren A. Oktay 
Güner, Damla Yayınları, İstanbul 1980, s. 136-137. 
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sosyal yapı bozulacak, alt-üst tezadı meydana gelecek ve çözülme 
başlayacaktır. 

Bağımsız Türk Cumhuriyetleri açısından da yukarıda 

belirttiğimiz gerçekler pek az farklılıklara rağmen aynıdır. Bu 
ülkeler, her türlü kaynaklarının Rusya tarafından sömürülmesiyle 
zaten tasarruf edecek bir kaynaktan yoksundurlar. Milli paralarını 
bile kesin olarak belirlenmiş sayılamazlar. Yani, bu konuda geçiş 
döneminde oldukları için kendilerini motive edecek, tecrübeli bir 
kaynağa veya Türkiye'nin desteğine ihtiyaçları vardır. Mesela; 
Özbekistan'ın muazzam bir altın rezervi olmasına rağmen, bundan 
elde etmiş olduğu gelirin sirkülasyonunu sağlayamadığından 

kalkınmakta kendisine gerekli faydayı sağlayamamaktadır. Bunun 
pazarlanması ve işlenmesi için, Türkiye'nin menfaatten uzak 
yardımına ihtiyaç vardır. Aynı durum Azerbaycan'ın petrol gelirleri 
içinde de söz konusudur. Türkmenistan'ın birinci sınıf kalitedeki 
pamuğunu işleme ve pazarlamada Türkiye tarafından sirkülasyon 
sağlandığı takdirde gelişmeleri hızlanacaktır. Yine Kırgızistan'nın 
hayvansal ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması da sirkülasyonu 
artırıcı, halka güven verici, altun ve ziynet biriktirmeden 
uzaklaştırıcı rolü oynayabilir. Çünkü, bilhassa yeni bir rejime ve 
yeni bir soysal hayata intibak etmenin basamağında olan bu ülkelerde 
çok dar olan gelir kaynaklarının altın ve gümüş gibi kıymetli ziynet 
eşyalarına hasredilmesi bencillik duygusunun yaygınlaşmasını 

sağlayacağından sosyal yapıyı zedeler. 

3. Gösteriş ve israftan vazgeçme 

Dünya gerçekleri içerisinde, sosyal, kültürel ve iktisadi 
kalkınınayı demokratik yollarla gerçekleştirmek ve toplum yararının 
gerektirdiği öncelikiere yöneltmek devletin görevidir. Bunun için, 
devlet ve halk el ele ilkesi plan hedeflerine doğru hızla yönelmeyi 
ortaya koyacaktır. B ugün en b as it şekli ile bilinmektedir ki; 
üretmeden tüketmek lüks ve sefahate yönelmek toplumların 

geleceklerini israf etmeleri demektir. Türk toplumu, tanzimattan bu 
yana taklit duygusunu prensip haline getirdiğinden, ekonomik ve 
sosyal imkanlarına bakmadan gösteriş tüketimine yönelmiş, bu da, 
israfı yaygınlaştırmıştır. Gümümüzde tekstil üretiminde hatırı sayılır 
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bir paya sahip olan Türkiye'nin, bu sektörde de beklenen hamleyi 

yapamamasının sebebi lüzumsuz ve lüks tüketimdir. Türkiye'de 

üretilen her türlü mala rağmen halkın ithal edilen gösteriş maliarına 

yönelmesi kaliteden çok, taklit duygusunun eseridir. Ev döşeme 

tekniğinden, kazınetik eşyalarına varıncaya kadar yabancı kaynaklara 

yönelmenin altında bu düşünce yatmaktadır. alt tabakanın günden 

güne sefalete itilmesi ve geleceğinden ümitsiz bir şekilde hayatına 

devam etmesi kaynakların bu suretle i sraf edilmesine bağlanabilirl95. 

Osmanlı Devleti'nin yükselişini lüks ve sefahatten uzaklaşmaya 

bağlamak yerinde bir tes b ittir. B u konuda Fatih Sultan Mehmet 

kendisine hediye edilen altın, gümüş ve incilerle süslü kaftanı 

reddederek şu sözü söylemesi Osmanlının israf anlayışına güzel bir 

örnektir; "Memlekttimin en U cra köşesindeki fakir halkl bundan 

daha iyisini giyemedikçe bunu giymeyi zillet kabul ederim"196. 

Sultan Abdülaziz'in ordu ve donanınayı güçlendirrnek amacİyle 

saraydaki altın çatal bıçak ve tabakları darphaneye göndererek para 

bastırmasının sebebi de budur. Bugün Kriminoloji ilminin verilerine 

bakıldığında, çeşitli yüz kızartıcı suçların (kumar, içki, iflas vb.) 

artması gösterişli tüketimden ve ona bağlı özentiden kaynaklan

maktadır. Alt tabaka sefalet içinde yaşarken, evlerin en üst köşesinde 

beslenen köpeklere pahalı marnaların ithal edilmesi de israfın başka 

bir cephesidir. Çeşitli magazİn gazetelerine baktığımızda toplumda 

belli saygınlığı olan san'atçı sıfatlı kimselerin gardroplarının yedi 

yüz elli takım elbise ile dolu olduğunu içimiz burkularak 

okumaktayız. Fakir, milletin sırtından kazanılanlarla, hayali şirketler 

kurup vergi iadesi alanlar ve kolay kazandıkları için, öğle yemeğini 

İsviçre Alplerinde yiyenler bu israfın asıl düzenleyecileridir. Bu 

yolla kaynak tüketimine devlet dairelerinin enerji araç, gereç vb. 

masrafları da eklenince, israf astronomik boyutlara ulaşmaktadır. 

Kaynaklarda belirtildiğine göre, dev !etin bu yoldaki israfı, yılda on 

dört trilyon lirayı aşmaktadır. Bunlardan halk ve devlet olarak 

vazgeçİlınediği takdirde, gelecek genç nesillere sefaletten başka 

195 Dr. A. Oktay Güner. i sraf Ekonomisi, s. 77-93. 

196 Bkz. Müken·eın Kaınil Su, Tarih-i Gilmani, Kültür Bakanlığı Yayınları, 
Ankara 1987. 
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birşey miras bırakılmayacakır. Bir örnek olmak üzere; İstanbul'da 
bir günlük çöpe atılan ekmek miktarı Erzurum'un günlük ihtiyacını 
karşılayacak sayıdadır. 

Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinde yukarıda belirttiğimiz gibi, 
ekonomik ve sosyal sistem henüz oturmadığından, her konuda 
bilgisizlikten kaynaklanan bir isrfif görülebilir. Bunun önlenmesi için 
herkesin ihtiyacı kadar tüketmesi sloganıyla bunlara yaklaşmak 
gerekir. Her türlü tüketimin o miktarda üretimle sağlanacağını bu 
ülkelerin fertlerine aşılamak gerekir. 

4. Kötü alışkanlıklardan vazgeçme 

Sürekli bir savaş olan olan hayat yolculuğunda başarı ile bir 
amaca ulaşmak için birçok engelleri aşmak gerekir. Bu engellerin 
başında kötü alışkanlıklada davranışlar yer almaktadır. Alışkanlık 
uzun süre denemeden sonra kalıcılık kazanarak insana yön veren 
davranışlardır. Bunun pozitif ve negatif yönü vardır. Mesela; 
sabahleyin erken kalmak, az yemek, az konuşmak, başkalarını 
rahatsız edici hareketlerden uzaklaşmak pozitif yönlü 
alışkanlıklardır. Buna karşılık en basitinden başlamak üzere çok 
konuşmak, toplum içersinde bağırmak, çok yemek vs. gibiler negatif 
alışkanlıklar içinde yer alır. Daha derine inildiğinde, sigara, içki, 
kumar, uyuşturucu ve başkalarına zarar vermek şeklinde görülen 
sadist davranışlar kötü alışkanlıkların en belirginleridir. 

Bunlardan kurtuluşun temel şartı, kötü alışkanlıkları ıyı 

tanımakta yatar. Hayat yolunda yürürken insan birtakım engellerle 
mücadele etınek zorundadır. Bunlardan bir kısmını insanların 

kendileri meydana getirirler. Kötü alışkanlıklara konu olan keyif 
verici maddeler bunlardandır. Bu maddelere bağımlılık, kişilerde 
alışkanlık meydana getirirken, bu arada bütün toplumun iç düzenini 
ve gidişini aksatır. Denebilir ki; zararlarını yalnız yaşayanlara değil, 
gelecek nesil I ere kadar intiktil e tt ir. B u zararları azaltmak ruh ve 
bedence sağlam bir nesil yetiştirmek için bu düşmanları iyi tanımak, 
ona göre bilgiye dayalı planlı ve programlı bir savaş açmak gerekir. 
Mesela; Aras, frengi, bel soğukluğu gibi toplum hastalıkları kötü 
alışkanlıklara dayalı uygulamalardan meydana geldiğinden bunları 
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topluma çok iyi tanıtmak yarı yarıya önlemek demektir. Çünkü, bu 

hastalıkların zararlarını öğrenen fertler bu yolla bilgi sahibi 

olduklarından kendilerini koruma yollarını öğrenmiş olacaklardır. 

Böylece, günün birinde kendisine uzatılan morfin ve kokainle içki 

kadehini sertçe ve düşünmeden reddedeceklerdir. O bilgi sayesinde 

kadeh içindeki içkinin sağlığın baş düşmanı olduğunu iHin edecektir. 

Psikolojinin verilerine göre, alışkanlıklar teklif ve telkinle başlar, 

felaketi e biter. B unlara yönelmenin asli sebebi, ferdin içinden 

çıkamayacağı problemlerle karşılaşmasıdır. Tarihin en eski 

çağlarından beri insanların sıkıntı ve üzüntülerini gidermek için 

birçok vasıtalara baş vurdukları bilinmektedir. Daha medeniyetin ilk 

dönemlerinde insanların yorgunluklarını, açlıklarını gidermek ve 

arasıra kendinden geçerek keyifleornek için çiğnemek, yakıp 

dumanını çekmek için kullandıkları birtakım maddeler vardır. Kötü 

alışkanlıklara temel teşkil eden uyuşturucu ve duman verici 

zehirlerin vücuda girdikleri zaman dağurduklan geçici uyanıklık ve 

dirilik satbası insan oğullarının bu maddelere alışmalarına sebep 

olmuşturı97. Kitle haberleşme vasıtalarının ve ulaşım tekniğinin son 

derecede geliştiği çağımızda modem toplumların yaşayışını imkanlar 

ölçüsünde elde edemeyenler bu noksanlığı keyif verici maddelerle 

teHifi etmektedirler. İnsan hürriyetinin kısıtlandığı totaliter 

yönetimlerde sarhoş edici maddelerin daha çok kullanılması bundan 

dolayıdır. Mesela; bolşevik Rusya ile, insan hürriyetini kısıtlayan 

yönetimlerde içki ve u yu ş turucu tüketimi diğer ülkelerden kat kat 

fazladır. 

Bağımsız Türk ülkelerinde kötü alışkanlıkların açık ve kapalı 

şekilde yaygın olduğu görülmektedir. Bunun birinci sebebi; 

işsizlikten kaynaklanan boş zamanlardır. Ülkemizde eğitim ve iş 
alanında istihdam edilen öğrenciler de maddi ve sosyal imkanlara 

göre birtakım alışkanlıklar görülmektedir. Bu alışkanlıkların başında 

arkadaşlarla birlikte olarak, televizyon seyretmek, spor yapmak 

olumlu yönü teşkil etmektedir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki; 

ülkemizde geçici süre misafir olan Türk Cumhuriyetlerine ait 

197 Ord. Prof. Dr. Fahrettin Keriın Gökay, Sa,~lık Düşmanı Keyif Verici 
Maddeler, NI EB. Ankara 1948, önsöz, s. 1-17. 
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öğrencilerin kötü alışkanlıklar kazanmalarının sebebi ülkelerinden, 

ailelerinden, arkadaşlarından ve alıştıkları çevreden ayrılmalarının 

yarattığı psikolojik sıkıntılarla, Türkiye'de umduğunu bulamamanın 

ve yurt şartlarıyla dil mes'elesinin yarattığı sıkıntılardır. Ancak, biz 

burada davranışları bir miktarda olsa törpüleyece tedbirleri almak 

zorundayız. B ugün bir gerçek olarak acı bir tablo şeklinde bu 

müslüman ülkelerde eski Rusya dönemine bağlı olarak bilhassa içki 

alışkanlığının devam ettiğini mü şahade etmekteyizi98. 

Bu öğrencilerin gelecekte ülkelerinde Türkiye'nin ıyı niyet 

elçileri olmalarını arzu ediyorsak, onları mutlaka kazanmamız 

gerekecektir. Dolayısiyle, kötü alışkanlık ve davranışlardan 

uzaklaştırmak ve Türkiye'yi sevdirmenin yollarını aramamız 

gereklidir. Gönüllü aileler yanına davet ederek ve turistik yerleri 

gezdirerek sıkıntıianna çözüm getirebilecek imkanları sunmaya 

çalışmalıyızi99. 

5. Tasarruf meyli ve yeni teknolojilere geçme 
eğilimini teşvik yardımı 

B o 1 ş ev i k Rusya'da, hayat ı n bütün saha 1 arı na teknoloji k 

gelişmelerin tesiri görülmüş ve işlenmiştir. Fakat zamanla geleneksel 

kitle üretimi ileri teknoloji ile rekabet edemez hale gelmiştir. Asya 

tipi despotik Rus köylüleri, toplumun üzerine çullanmış bulunan 

Leninist ve Stalinİst sistemden dolayı sanayi toplumunun karmaşık ve 
1 

sofistik yapısına ayak uyduramadılar. Batıda, ferdin araştırıcı rolü 

yükseltilirken kültür ve eğitim standartları da genişletilmişti. Bu 

ilerleyicilik ve ferdiyetçilik, geleneksel Sovyet kollektivist ideo

lojisine tamamen zıttı. Totaliter yönetim, fertleri standartlaştırırken, 

bireysel düşünceyi ve inisiyatifi ortadan kaldırıyordu2oo. 

Refoımistler bu nedenle insan faktörünün rolünü vurgulamakta, 

ferdi teşebbüs ve sorumluluğu teşvik edici tedbirlerin alınmasını 

198 Prof. Dr. Nadir Devlet, M.Ü. Türkiyat Araştırınaları Enstitüsü ve Yabancı 
Uyruklu Öğrenci Merkezi Türki öğrencilerin uyuın sorunları anketİ. 

199 Nadir Devlet. y.a.g.e., sonuç kısını. 

200 Burks, Technologica/lnnoation and Political Chance in Communist Eastenz 
Europa, p. I 2. 
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istemektedirler. Nitekim; reformistler, eski idare ve yeni ekono
minin gelişmesini belirleyen herşey yeni şartlarla uyum içinde 
olmalıdır görüşündedirler. 

Tasarruf meyli Türk Cumhuriyetleri için, hayati bir öneme 
sahip olduğundan, modem teknolojik metodlarla yeraltı ve yerüstü 
kaynaklarını işlernek ekonomik başarıyı takviye edecektir. Tasarruf, 
üretilen miktardan daha az tüketimi ifade ettiğinden, öncelikle milli 
ihtiyaçları karşılayacak yatırmlara kaynak aramak Hizımdır. Bu 
kaynakta milli gelirin artırılması demek olan, tasarrufu teşviktir. 
Çünkü, geliri artmayan ülkelerde tasarrufta yoktur. Aslında tasarruf, 
sosyal ve psikolojik bir anlayışa bağlanmaktadır. Yani; tüketime 
teşvik edilen ve bu konuda gelişmiş ülkelerle boy ölçüşen 

toplumların üretimleri ne olursa olsun, tasarruf yapmaları çok 
zordur. Dünya pazarları dev sanayili batılı ülkeler tarafından 
paylaşılırken, bu pazardan pay çıkartmak yeni ve modem teknoloji 
ile kaliteli üretimle sağlanabilir. Yoksa, ilkel teknolojiye dayanan 
üretim faaliyetleri pahalı mal meydana getireceğinden, daha çok kar 
zihniyetiyle hareket eden kapitalist ekonomiyle yarışamayacaktır. 
Bunlardan daha önemlisi, her yönde tasarrufu sağlamak için yeni bir 
inanç sistemi ve islamın kanaata dayalı görüşünü hakim kılmak 
gereki i dir. 

Bizim ve Türk ülkeleri için, tasarruf ve teknoloji sahasında 
başarılı olmak herşeyden önce, şu şartlara uymakla mümkündür. 
İslamın iktisadi gelişmesi, ancak tekamülcü bir manada yöneltilebilir 
ve bu muhteşem canlı kudret, Kur· an-ı Kerim'in özünde mevcuttur. 
"Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz" diyen isHim, tasarrufu bu sözle 
sembolleştirmiştir. Çoğu kere, müslümanları iktisada karşı tavır 

almaya mecbur eden yanlışlıklada savaşabilmek için, Müslüman 
toplumu iyi tanımak ve kazanmak gereklidir. Kur'an aslında ilim ve 
inkılabın kitabıdır. Bunun manası isHlmı felsefe, hukuk, kültür, 
iktisat ve kısaca sosyal hayata hakim kılmaktır. Elinde her türlü 
imkan kılmaktır. Elinde her türlü imkan olduğu halde, bunu 
fakirierin yaşayış şekli yönünde kullanan isHim peygamberlerinin 
hayatı bunun en güzel misalidir. Kur'an'ın espirisi tasarruf ve 
modem teknolojiye dönük olduğu halde, çöküş dönemindeki tefsir 
hataları bu önemli kaynağın heba olmasına sebep olmuştur. 
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Dayanışma hissi, tasarruf ve teknolojiye en büyük imkanı doğur

maktadır:201. Bu kadar uzun zaman geçmesine rağmen, müslümanlar 

arasında tüketimin tasarruftan ve teknolojiden daha çok rağbet 

görmesinin sebebi peygamberimizin (S.A.V.) bu konudaki ikazlarına 

kulak asmamaktan ve kurtuluşu gecici bir üstünlük sergileyen batıda 

aramaktand ır. 

Müslüman Türk ülkelerinde tasarruf ve buna bağlı olarak yeni 

teknolojilere geçmek manevi kaynaklada maddenin birleşmesine 

dayanan tevhide esasında gizlidir. 

201 Prof. Jacgues Austnıy, y.a.g.e., s. 120-124. 
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V. YARDIMLAŞMADA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER 

Bağımsız Türk Cumhuriyetleri ile, Türkiye arasındaki her türlü 
yardımlaşmada karşılaşılan güçlüklerin başında dünya dengelerini 
ellerinde tutan ülkelerin buradaki faaliyetleri yer almaktadır. lik 
önce dağılan Rusya, halen bu ülkelerden ümidini kesmemiştir. 
Ermenistan'ı kışkırtmasının, İran'la işbirliği yapmasının ve Afganis
tan'a yeniden saldırmasının altında eski gücünü kaybetmediği imajı 
yatmaktadır. Türkiye, kendisine düşen görevi çekingenlikle 
karıştınnca Rusya daha da cesaretlenmiştiL Bunun dışında, Ortadoğu 
ve Balkanlarda kuvvet yarışına giren ABD ile Birleşik Almanya'nın 
bu ülkelerin kaynakları üzerinde büyük hesapları olduğu bilinmek
tedir. Onun için, Türkiye bir konfederasyon görüntüsü ile bu 
davranışlara "dur" demediği takdirde, her türlü işbirliğinde 

engellerle karşılaşılacaktır. 

Yardımlaşmanın temelinde her türlü kaynağın faydalı hale 
getirilerek kalkınmaya katkıda bulunması vardır. Adı geçen 
kaynaklar Sovyetler B irliği tarafından çok hor kullanıldığı halde, 
bitirilememiş, bundan dolayı da aynı tahribatın devamı 

planlanmıştır. Bu konuda Bakü üniversitesi rektörü Profesör Veliyef 
M. Ü. Rektörlüğü'nde verdiği konferansta llhan Uludağ ve Yildan 
Serin'in belirttiklerine göre şunları söylemiştir. "Sovyet rejimi bizi 
devamlı sömürmüştür. Memleketimizin doğal kaynaklarını talan ve 
israf etmiştir. o/o95'ini Moskova'ya götürmüş, o/o5'ini de bize 
bırakarak geride kirlenen doğal bir çevre bırakmak suretiyle zarar 
vermiştir. Hatta Çernobil olayı, Sovyetlerin Türkiye'nin gücünü 
ölçmek için meydana getirmiş oldukları bilinçli bir çevre kirliliği 
olayıdır. Yine, her araştırmada Türk Devletleri topraklarını 

kullanmakta ve böylece Orta Asya ovaları zehirlenmekte ve 
çölleşmektedir". Cengiz Aytmator ise, şunları söylemektedir. 
"Tabiattan iyilik ve hediye bekleyen her insan kendi değerleri kadar 
başkalarının da değerlerini gözetmelidir. Tabiatla yalnızca 

materyalist bir mantıkla ilişki kurmanın ve bu materyalizmi normal 
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değerlerin üzerinde tutmanın insani standartların kendi değerlerini 
de kaybetmesine neden olacağı unutulmamalıdır. Aral gölü bu 
zihniyetle kirletilmiştir. Rusya'nın yaptığı bunlardır"2o2. 

Bütün bu haskılara rağmen, yine de halkın zorlaması ile 
Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri arasında yardımlaşmada bir takım 
anlaşmalar yapılarak mesafeler alınmıştır. Bunlar; kültürel ve 
bilimsel değişim programı, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştiril
mesine ilişkin protokol, sağlık ve tıp alanında işbirliği protokolu, 
ulaşım alanında yardımlaşma protokolu, sınır ticaretine ilişkin 

protokol, enerji protokolü, hava taşımacılığı protokolü, eğitim, 
öğretim uzmanlık hizmetleri, teknik ve bilimsel işbirliği anlaşması, 
uzman eleman değişim protokolü, küçük ve orta ölçekli sanayi 
geliştirme alanında teknik işbirliği programı, turizm işbirliği 

protokolü, sendikalar arası yardımlaşma protokolü vs. 

Protokoller bunlar olmasına rağmen, uygulamada birtakım 
güçlüklerle karşılaşılmıştır. Bunun sebebi, bölgede menfaatleri olan 
ülkelerin açık ve kapalı engellemeleridir. MeseHl; Türkiye ile petrol 
satışı ve nakli konusunda anlaşma yapılınca, KGB ajanları hemen 
faaliyete geçmiş ve bilhassa Azerbaycan yönetimini kendi lehinde 
yeniden düzenlemiştir. Eğitim işbirliği konusunda, Latin alfabeye 
geçişi geciktirmek için, uzmanları aracılığı ile eğitim yatırımlarını, 
savaş ve terörü çıkararak kaynakların lüzumsuz israfına sebep 
olmuş, Türk B irliği geciktirilmeye çalışılmıştır. Türk sanayiinin bu 
bölgelere girmemesi için, bir taraftan Türk yönetimini kredi 
kesmek, yardımları azaltmak vs. yönünde baskı altına almaya 
çalışırken, bir yandan da alel acele bu ülkelerle ticaret ve sanayi 
anlaşması yaparak işbirliğini engellemişlerdir. ABD, İngiltere, 

1 

Almanya ve Fransa bu ülkelerin başında yer almaktadır. Turizmdeki 
işbirliğini de engellemek için, öncelikle Türkiye'nin turizm bölgele
rine Hristiyan bir çehre kazandırmaya çalışılarak onarılmamış Türk
İslam eserlerini kendi kaderine terk ettirmeye çalışmaktadırlar. 

Haberleşme alanında Türkiye'nin Bağımsız Cumhuriyetiere açılan 
tek giriş kapısı olan Azerbaycan ve Nahçıvan'ı savaş alanı haline 

202 Prof. İlhan Uludağ-Yildan Serin, y.a.g.e., s. 109-110. 
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getirerek bu konudaki yatırımları belirsiz bir tarihe erteletmişlerdir. 

Çünkü aralarındaki mevcut tarihi ve kültürel bağlara dayalı olarak 

hızla gelişmekte olan Türkiye ve Türk cumhuriyetleri ilişkileri 

paralelinde yeni bir süper güç oluşacağı endişesi kendilerinden üstün 

güçlere tahammül edemeyen hristiyan batıyı tedirgin etmiştir. 

Böylece; Türkler arasındaki dostluk, kardeşlik ve manevi bütünlük 

özelliğine dayanan ilişkileri bozabiirnek için her yolu 

denemektedirler. 

A. İletişim güçlükleri 

Uzun yıllar birbirlerinden habersiz olarak yaşamış olan Türkiye 

ile Türk Dev !etleri arasında her konuda iletişim güçlükleri görül

mektedir. Bunu aşabilmenin yolu, asgari müştereklerde birleşmektir. 

Eğer ufak tefek farklılıklar genişletilecek olursa, bu bütünlük asla 

sağlanamayacaktır. Batı ile, Rusya'nın isteği ve planladığı da budur. 

Onun için bu ülkeler arasında bir koordinasyon ve telekominikasyon 

ağının kurulması gelecek açısından vazgeçilmez ve hayati önem 

taşımaktadır. Yukarda belirttiğimiz gibi, her konuda iyi yetişmiş 

elemanlar teatisi bu birliği sağlayabilecek en önemli faktör olacaktır. 

Sovyet Rusya, bugünkü durumu çok önceden hissettiği için bu 

ülkeler halkı arasında kabİleeilik ve etnik farklılık zihniyetini hakim 

kılmaya çalışmıştır. Bu konuda en önemli engeli de İngiliz ve Stalin 

oyunları ile Azerbaycan toprakları üzerinde sun'i bir Ermenistan 

meydana getirerek sahnelemiştir. Ayrıca, bu ülkelerin kaynakları 

arasında işbirliği konusunu çeşitli nifak tohumları aracılığı ile 

atmaya çalışmıştır. Öncelikle de manevi bütünlüğü farklılık duygusu 

haline getirerek bozmaya çalışmıştır. Bütün bu faaliyetler aşağıdaki 

başlıklar altında uygulamaya konulmuştur. 

1. Türkçe'nin bozulması ve alfabe değişiklikleri 

Dil, semboller yoluyla düşüncenin anlatımı veya kimliğin ortaya 

konulmasıdır. Yani milletin kendisi dil ile ifade edilir. Çünkü aynı 

dili konuşan insan toplulukları bir millet sayılırlar ve bağımsız 

devlet kurulabilirler. Türkçemiz belli kuralları ve zenginliği olan saf 

ve soylu bir dildir. Halk dili ve konuşma dili olarak saflığını, yapı 
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bütünlüğünü tarihi boyunca korumuştur. Ancak, özellikle İslam 

kültürü çevresinde Türkçe'nin doğuda ve batıda meydana getirdiği 

iki büyük yazı dili Çağatayca ve Osmanlıca, Arapça ve Farsça'nın 

şiddetle tesiri altında kalmış, adeta karma dil haline gelmişlerdir. Bu 

yazı dilleri giderek halkça anlaşılır olmaktan çıkmışlar, dar bir sınıf 

dili hüviyetine bürünmüşlerdir. Bizim yazı dilimiz olan Osmanlıca, 

batı medeniyetinin tesirinde kalarak çağdaşlar medeniyet dili olma 

yoluna girdi. Fakat, 20. yüzyılın gerçeği olan milli dil olamadı. 

Bunun için, dilde özkaynağa yani halkın diline dönmek gerekli idi. 

Bu gerçekler ışığında, Ziya Gökalp ve Şemsettin Sami, Ömer 

Seyfettin gibi milliyetçiler önderliğinde dil de milli saflaştırmaya 

başlandı. Aslında, bir hür fikir akımı olarak doğan ve olgunlaşan 

Türkçülük dil bahsinde gerçekçi bir görüş halini alarak lisan-i 

Türkçülük adı altında genç kuşaklann gönlünü kazandı2ü3. 

Dil ile uğraşan Lengüistler, psikologlar ve sosyologlar, dil ile 

düşünce arasında sıkı bir ilişki bulmuşlardır. B ir ilişki, dil ile onu 

konuşanların duygu, düşünce ve hayal dünyaları değişir. Yani bir 

dilde ne kadar kelime varsa, o milletierin dünya görüşü de o 

kadardır. Diller, sadece yapıları bakımından değil, kelime kadroları 

bakımından da bundan dolayı birbirlerinden ayrılırlar. Dil ayrılığı, 

kültür ve medeniyet farklılığını gösterir. MeseHi, Arapça' da devenin 

renk nüansların ı anlatan 1 OO'e yakın kelime vardır. Bunun sebebi, 

devenin Araplar'ın hayatında önemli bir yer tutmasıdır. Türkçe'de 

ise, bütün hayvan adları Türk diliyle ifade edilmiştir. Fakat bitki 

adlarının hepsi yabancıdır. B u da, yaşayı ş tarzı ile ilgilidir. Biz 19. 

asırdan sonra batı medeniyetini benimsedik, bunun neticesinde 

Türkçeye binlerce batı kaynaklı kelime girdi. Türkler isHim 

medeniyetine girdikten sonra, Arapça ve Farsça binlerce kelime 

aldılar. Anadolu'ya girdikten sonra ise, beraber yaşadığımız 

müslüman olmayan kavimlerin dillerinden çok kelimeler alındı. 

Sınır, efendi ve ırgat kelimelerinin Rumca'dan alınması dil ve kültür 

bağıntısını gösterir. Türkçe'nin Balkanlar da, birinci derecede 

yaygınlık gösteren dil olması, idare ile dil arasındaki ilişkiyi de 

203 Tahsin Banguoğlu, Kendimize Gefece,~i:, Derya dağıtıın, İstanbul 1984, s. 35-
37. 
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gösterir. Bugün Öztürkçeciler, dili maksatlı bozarken, gözlerini 
tarihe, coğrafyaya ve medeniyete kapatmış ütopyacılar olmuşlardır. 
Halbuki Türkler, cihangir bir kavimdir. Türk destanlarını okuyanlar 
bu özelliği hemen kavrar. Aslında Türkçe'de kök aynı kalır ama; ek 
değişir. Bu durum Türkçe'de kökün, soy ve sopun sağlam oluşundan 
kaynaklanır. Kökünü koruyarak, ekler vasıtasıyla değişme, sadece 
Türkçe'nin değil, Türk tarihi ve Türklak aleminin de anahtandır. 
Bunun gizli ifadesi şudur. Türkler tarihleri boyunca kendilerine 
eklenenlerle kaynaşmış ve değişler, fakat yine de Türk 
kalmışlardır2ü4. 

Çeşitli ülkelerde yaşayan Türkler, aynı kökten türemişler, 

bulundukları ülkelerde bünyelerine yabancı unsurlar almışlar, fakat 
benliklerini korumuşlardır. Türkiye türkçesi ile, Azeri, Türkmen, 
Özbek, Kazak, Kırgız ve hatta uygur Türkçesi arasındaki fark, latin 
dilleri arsındaki farktan daha azdır. Aynı yakın akrabalık dil kadar 
milli kültüre bağlı olan musiki ve halk danslarında da görülür. Uzun 
yıllar birbirimizden uzak yaşamanıza rağmen bu yakınlığın sebebi 
dile dayanan duygu, düşünce ve hayat görüşünün ortaklığıdır. Dil, 
bir milletin ses dünyasıdır. Sesler, kainattaki hayat tezahüri.ive ona 
damga vurmaktır. B ir dil, onu kullanan milletin kafa yapısını, nasıl 
düşündüğünü, o milletin fertlerinin zihninin nasıl çalıştığını ortaya 
koyar ve milli düşünce tarzını aksettirir. Dil bir yerde hatıralar 

hazinesidir. Fertleri ve nesilleri birbirine bağlayan bağdır. Sonuç 
olarak, dil; kültürün temel unsuru ve millet denilen insan 
cemiyetinin en önemli sosyal varlığıdır2ü5. 

Bu gerçekleri çok iyi bilen ve politikasını ona göre ayarlayan 
Sovyet Rusya ve onun yandaşı batı, Türk Birliği'nin gerçekleşme
sinde köprü vazifesi göreceğini bildikleri dili bozmak için her türlü 
yıkıcı ınetodu kullanmışlardır. 

Bilhassa Sovyetler, Çarlık döneminde başarılı olamayan Nikolay 
Uminski'nin metodundan, Türkleri parçalamada son derecede 

204 Mehınet Kaplan, Kültür ve Dil, Dergah Yayınlan. İstanbul 1992, s. 1 ı 2- ı ı4. 

205 Prof. Dr. MuhaiTeın Ergin, Türkiye'nin Bugünkü Mes'efeleri, Türk Kültürü 
Araştınna Enstitüsü Yayınları, Ankara 1988, s. 6-7. 



141 

istifade etmişlerdir. llminski, gaspıralı İsmail Bey'nin Türk lehçeleri 
arasındaki farklılığı kaldırarak müşterek bir dil meydana getirme 
faaliyetlerinin tam aksini gerçekleştirmek istemiştir. Yani, Türk 
lehçeleri arasındaki farklılıklrı çağaltmak ve onların ayrı birer dil 
gibi kullanmalarını sağlamak genel hedefi olmuştu. Burada politika, 
böl, parçala, yönet taktiğidir. Bolşevik Rusya, llminski'nin uyarıları 
doğrultusunda her Türk Cumhuriyeti'nin kendi lehçesini ayrı bir 
!isan gibi kullanmayı telkin etmiştir. Bunun amacı, Türkler 
arasındaki dil ve kültür birliğini bozmaktır. İkinci safhada, alfabeye 
el atmışlardır. Türk Dünyası genellikle Arap alfabesiyle okuyup 
yazıyorlardı. Ruslar bundan istifade ederek 1924'de hazırlattıkları ve 
1928'de Türkler için Rus-Kiril harfleriyle karışık bir latin harfleri 
sistemini uygulamaya başladılar. Yeni alfabede aynı Türk lehçelerine 
uygulanan alfabelerin bazı noktalarda birbirinden farklı olmasına 
dikkat edilmiştir. Güdülen amaç, Türk lehçelerini alfabe bakımından 
da ayırmak ve yeni nesilleri Arap harfleri ile yazılı zengin kültür 
hazinelerinden kopaımaktı. Ama, Türkiye'de Latin harflerinin kabul 
edilmesi, Türk nüfusunun yaygınlaşması demek olduğundan Rusya'yı 
son derecede tedirgin etmiştir. Netice de Sovyetler 2. Dünya 
harbinin başlamasıyla birlikte Türklerin Latin alfabesini 
kullanmalarını yasaklamış ve her Türk lehçesi için birbirinden farklı 
Kiril alfabesi uygulamyı zorunlu olarak başlatmıştır2ü6. 

Ruslar, Türk boylarının birbirleri ile kültür münasebetlerini 
koparabilmek için iki uzanan kullanmışlardır. Profesör Khun ve 
llminski. Bunların çalışmaları Türk boylarının ayrı milletler ve 
bunların şivelerininde ayrı diller olduğunu, dilleriyle ortaya 
koyrnaktır. B una karşılık, Türk aydınları bu faaliyetlerle Cengiz 
Aytınotov ve Olcas Süleymanof önderliğinde tahribatı önlemeye 
çalışmışlardır2o7. 

Kafkasya'da Rusya tarafından bu tahribatlar devam ettirilirken 
Türkiye'de Atatürk'ün önderliğinde Latin harfleri uygulaması 

başlat ılarak. Türk dil i yabancı boyunduruğundan kurtarılmayı 

206 Sam et Ağaoğl u, Sovyet R usyu i mparutorlı(~U, İstanbul 1967, s. 42-45. 

207 S. Ağaoğlu, y.a.g.e., s. 48. 
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çalışılıyordu. Gerçi Atatürk, nutuklarında çok iyi kullandığı, 

Osmanlıca'ya en çok bağlı kalanlardan biri idi, fakat dil işini bir 

inkıHib konusu olarak ele alınca bu alışkanlığı değiştirmeye 

başlamıştı. Bu politikanın gereği olarak, dilde yenileşmeyi başlatan 

fesahatçılar, Türkçüler ve tasviyecilerden öncelikle, sonuncu gruba 

katıldığı görüldü. Burada amaç, her yabancı kelime için bir Türkçe 

karşılık bulmak ve Latin alfabesini bu konuda hakim kılmaktı. Diğer 

tarafında; milli tarih tezi üzerinde çalışan Atatürk, geniş bir anadil 

hazinesiyle karşılaşmıştı. Madem ki en eski insan medeniyeti Orta 

Asya'da Türkler tarafından meydana getirilmişti; Bunların dilleri 

mutlaka en zengin dildi. Atatürk geceli-gündüzlü bu işle meşgul 

olduğu 193 2-1935 yılları arasında "güneş dil" teorisi tezini ortaya 

attı. Bu sırada, Atatürk'ün yakınında bulunan Fatih Rıfkı Atay, 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Ahmet Cevat Emre hatıralarında bu 

faaliyeti çokça zikretmektedirler. Güneş dil teorisi, hiç bir alternatifi 

olmayan ve Türkçülük hareketinin yeni bir çehre kazanması idi. 

Buna bağlı olarak yabancı kelimelere karşı bir savaş açılmıştı. Fakat 

ne hazindir ki; Arapça ve Farsça kelimeleri atalım derken, onların 

yerine bilhassa Fransızca kelimeler alınıyordu. MeseHi; Arneli yerine 

pratik, asri yerine modem, elbise dolabı yerine gardrop kelimeleri 

alındı 20~. 

Türkiye'de Atatürk dil inkıHibını istismar eden tasviyecilerin 

Türk dilini bozma faaliyetleri, ne yazık ki, hristiyan batı ile 

Rusya'nın oyununa gelişerek Türk Birliğine indirilen en büyük 

darbe oldu. 

Bugün Türk Dünyası yeniden birleşmenin eşiğindedir. Böylece 

kendi öz kimliğine kavuşmaya doğru yürümektedir. Türk 

Cumhuriyetleri artık bir taraftan ana dillerinde öğretim yapmaya 

başladılar, diğer taraftan da Türkiye Türkçesini mecburi ders olarak 

müfredat programiarına aldılar. Üniversitelerde de Türk dili 

bölümleri açıldı. Bu hızlı gelişme Türk Devletleri arasında Türkçe 

öğrenme ihtiyacını artırdı. İşte bu ihtiyacı karşılamak için Türk 

Dünyası Araştırmaları Vakfı, bir milyon sayıda Latin harfleriyle 

208 Tahsin Banguoğlu, y.a.g .e., s. 38-39. 
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alfabe basarak bu ülkelere göndermiş ve böylece Türk Dünyasına 

büyük hizmet vermiştir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı bu alfabenin 

hasılınasına büyük destek vererek hizmeti pekiştirmiştir2ü9. 

2. Kendi özümüzden kopmuşluğumuz 

B ugün dünyada satıhdaki mücadelenin görünüşü, ister siyasi, 

ister ideolojik çatışmalar şeklinde olsun olaya derinden bakıldığı 

zaman insanlık tarihinin öz değerlere karşı mücadeleden yani, kültür 

mücadelesinden ibaret olduğu görülür. Büyük insan cemiyetleri, 

kendi hayat tarzlarını yaymak kaygısını bitip tükenıneden devam 

ettirerek bugüne gelmişlerdir. Bugün bu ezeli ve ebedi çekişmenin 

temelinde milletleri özdeğerlerinden koparmak vardır. Bloklar 

çatışmasında da, bölge çatışmalarında da su yüzüne çıkan hep budur. 

İnsan cemiyetlerinin birbirlerine karşı üstünlük sağlamaya çalıştığı 

bu çağda, böyle olması tabiidir. Bütün tarihi mücadeleler belirli bir 

şekilde milletler mücadelesine dönüşmüştür. Bu mücadeleler harpte 

siHihlı savaşlar halinde görülürken barışta kültür mücadelesi, şekline 

bürünen öz değerlere karşı yıpratma şeklinde ortaya çıkar. Bugün 

tarih şahittir ki; kültürü sağlam ve güçlü olan milletler diğerleri 

üzerinde daima otorite kurmuşlardır. Türk Milleti de ne zamanki 

kültürüne sarılmışsa şahlanmış, fakat özünden koptuğu sürecede, dar 

boğazlara girmiştir. Türk Tarihinin ibret vesikası olan ölçüsü budur. 

Esasen, kültür ve özdeğerler fertleri sağlam ve cemiyetleri kudretli 

kılan kuvvet kaynaklarıdır2ıo. 

Isiahat hareketlerinin başladığı 17. yüzyıldan itibaren Türkiye 

ekonomik ezikliğinin ve geri kalmışlık duygusunun tahribatını 

özünden kopmakla pekiştirmiş ve Türk toplumu çeşitli milletierin 

egemenliği altında esarete terk edilmiştir. 

Tarihi mantık süzgecinden geçirecek olursak; en geniş coğrafi 

sınırlara ulaşan Osmanlı Devleti, Vatan anlayışı, kılıç kudreti, adalet 

mefuumu ve Türklük şuuru ile lsHim'ın ihtişamını birleştirerek tarih 

ve devlet dersini dünyaya vermişti. Bugün, Cumhurbaşkanlığı 

209 Alfabe, TDA V yayını, İstanbul 1992. 

210 tvluharreın Ergin, y.a.g.e., s. 32-33. 
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forsunda onaltı yıldızın yeralması, Türk devlet geleneğinin 

şahlanışının sembolleşmesi idi. Tarih felsefesi ve mantığının şaşmaz 

kaidelerine kulak verecek olursak; Aşiret değil devlet, ümmet değil 

millet, tezi ile "Devlet-i ebed müddet" sözünü bayraklaştırmamız 

gerekecektir. Tarih heyecanlar, sapiantılar ve varsayımlada izah 

edilemez. O bir maddi ve manevi değerler birikimidir. Büyük, 

küçük, cahil alim, bilgili bilgisiz herkesi devlete karşı mes'uliyet 

potasında yoğurmadıkça milli ve manevi değerlere dönüş sözden 

ibaret kalacaktır. Geçmiş, insanların ders alacağı en büyük hazinedir. 

O halde, geçmişi sinesinde barındıran tarihi aksiyonlar ve kişiler ile 

hislerle kırgınlıklardan ve kızgınlıklardan uzaklaşmak öze dönüş 

merdiveninin ilk basamağına tırmanış demektir. Tarihin rakamlarına 

ve yenilgilerine kızılamaz. 1876'dan buyana hızla veda ettiğimiz öz 

değerlerimiz ve imparatorluğumuza karşı ihanet ve nankörlükleri

nizi, gatlet ve cehalete bağlamaksız ve asırlarca Türk-lsHim ailenin 

ve varlığının çekirdeğini meydana getiren dev le timizin edebiyete 

akışında görev alacak olan nesillere ibret sahnelerini anlatmak, çağı 
yakalamak demektir2ıı. 

Batıya yaklaşarak kurtuluşu onda arayan Türkiye kendi öz 

değerlerinden taviz verdiği sürece, kabul görmüştür. Bu şekilde hep 

alıcı rolüne bürünen Avrupa, aslanların ceylan ı parçalaması gibi, her 

feryatta bir parça daha kopartmıştır. Bu parçalama da dil, din, örf, 

adet ve aile hayatı ile, Devlet geleneği baş sırayı almıştır. Durum bu 

iken, Bağımsız Türk ülkelerine öze dönüşte örnek olmak mümkün 

değildir. 

3. Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinde Rus 

kültürünün etkisi 

Rusya'nın cemiyet şuuru, tarihi maddecilik doktrinine göre bir 

sınıf karakterine sahiptir. Onun için marksizm bu ülkede tutul

muştur. Bir sınıfın düşünceleri, eğilimleri, hisleri ve alışkanlıkları 

yaşadığı hayatın nıahsülüdür ve bunlar sınıf menfaatleriyle uygunluk 

halindedir. Bütün bunlar sınıf anlayışına göre yaratılan ve işlenen 

cemiyet teorilerinde ve ahlak kaidelerinde akislerini bulurlar. Bunun 

2 l 1 İlhan Bardakçı, i mparatorlı(~U Veda, Hülbe Yayınları, İstanbul 1985, s. 7-13. 
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ıçın marksist, leninist ideologlar her türlü ahlak!, dini, politik ve 

sosyal doktrinin ardında herhangi bir sınıf menfaatinin kokusunu 

aldıklarını hissederek, onu meydana çıkarmak için didinip dururlar. 

Bir sınıfın ideolojisini ortaya çıkarma gayretiyle çalışanların, 

kesinlikle bu sınıfın mensupları olması gerekmez. Burjuva 

cemiyetinin ilk zamanlarında, burjuva ideolojisinin kurucuları 

arasında asilzadeler de vardı. Nitekim, Marksizm ve proletarya 

ideolojisinin kurucuları bu burjuvalar olmuştur. Sınıflı bir cemiyet 

düzeninde hakim olan ideoloji, hakim sınıfın ideolojisidir. Onun için, 

baskı altında kalan sınıflar hakim ideolojinin unsurlarını 

benimserler. Bu ise, hakim sınıfın programlı bir propaganda 

cihazına sahip olduğunun ıspatıdır. Bu baskı altındaki sınıfıara 

yaşadıkları hayat şartları içinde hakim ideolojik düşüncelerin 

propaganda yoluyla zorla kabul ettirilmesi demektir. Sovyet 

ideolojisi bu sınıfların kendi kurtuluş mücadelelerini yaptıkları 

müddetçe, yani belli bir zaman süresi içinde iddialarının doğrulu

ğunu kabul ederler. Kurulduğundan bugüne Sovyet ideolojisi 

maddeci bir felsefeye dayanmıştır. Bu fikir, sahip oldukları sınıf 

karakterlerinin ve insani unsurların maddeye teslimiyeri demektir. 

Genellikle bir ideolojinin kurucusu, sınıfın dar zihniyet çemberinden 

kendisini kurtarıp, bütün milletleri kuşatan daha yüksek bir görüş 

seviyesine erişmeyi başarabilirse; genel manada insani unsurları 

ihtiva eder21 1. 

Sınıf rnücadelelerine ve esasına dayanan Sovyet cemiyet yapısı, 

herşeyi maddeci açıdan ele aldığından, işgal ettiği Türk Devletlerine 

de aynı düşünceyi yaygınlaştınnıştır. Bundan dolayı, yetmiş yıllık 

fiili tahribata bağlı olarak bu ülkelerin gençliği bir takım değerler 

uğrunda mücadeleyi maddenin arkasına almışlardır. Azerbaycan'ın 

Ermenistan'a karşı mağlubiyetinin temelinde bu şartlar içerisinde 

yoğrulan ve mücadele azınini yitiren gençliğin payı vardır. Aynı 

durum diğer Türk cumhuriyetlerinde de uğrunda mücadele edilecek 

değerleri terk etmek halinde kendini göstermektedir. Günübirlik 

tatmin duyguları bu ülkelerin insanlarını mutlu kılmak için yeterli 

görülmüştür. Ölülere ağıt yakmak, batıl inançlar bulıranlar ve 

212 Gusstav A. Wetter, Bugünkü Sovyet İdeolojisi, Çev. Cernil Ziya Şanbey, Cilt 
1, Kültür Bakanlığı yayın lan, İstanbul 1976, s. 376-379. 
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sıkıntılar karşısında direnme gücünü yitirmeler hep Sovyet 
kültürünün tesirinde kalmaktan başkası değildir. Sovyet Rusya için, 
uzun yıllar manevi değerler hiç bir şey ifade etmediği gibi, Din ve 
manevi değerleri insanları sarhoş eden bir afyon olarak yaymaya 
çalışan bu ideoloji, elbette, bağımlılarını aynı potada yoğuracaktır. 
Bizim Türkiye olarak onlara yapacağımız en büyük iyilik, manevi 
değerlerin aşılanması için her türlü faaliyeti göstererek, maddeci Rus 
kültürünün tahribat tesirini azaltmak ve ortadan kal d ırmaktır. B u da, 
bu ülkelerin gençliğine sabır, sevgi ve merhamet duygularını, 
cesaretle sentez ederek vazgeçilmez bir ülkü olarak benimsetmekle 
sağlanır. 

4. Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinde komunist 
ideolojinin tortuları 

Sovyetler, Bugünkü Türk Cumhuriyetlerinin topraklarını ele 
geçirdikleri yıllarda hemen ayrı Cumhuriyet fikrini yaygınlaştır

maya çalıştılar. Burada amaç, halka karşı demokrat bir görüntü 
sergilemekti. Ne var ki, Sovyetler'in tutumundaki bu demokrat hava 
çok geçmeden yerini tam bir emperyalist siyasete terk etmiştir. 

Sovyetlerin Ruslaştırma faaliyetleri ekonomik teşkilatlanma, dil, 
kültür ve dini değerleri yozlaştırmaya tahrip ve tahrif etmekti. 
Sovyet idaresinde yaşayan Türk toplumları manevi değerlerini 

kullanma fırsatını hiçbir zaman bulamamışlardı. Daha çarlık 

döneminde Türkleri hristiyanlaştırmak için faaliyete başlamışlardı. 
Bu konuda ilminski'nin gösterdiği yolda hareket eden Rus 
yöneticiler Türk topluıniarına hristiyanlığı öğretmek için 
müslümanlığı kötü lemeğe başlamışlardı. Bolşevik döneminde ise, 
Komünizmi bütün müesseseleriyle yerleştirme dönemi bitince, İsHlm 
aleyhtarı görüş dinsizlik haline çevrildi. B unun uygulaması olarak, 
Türklerin dini ibadeti yasaklanmış, camileri kapatılmış ve islami 
akidelerin tatbikine m ani olunmuştur. B unun la da yetinmeyen Sovyet 
yöneticileri açtıkları kampanya ve isHima ağır ve haksız itharnlarda 
bulunmuşlardır. Sovyetlere göre isHimiyet, gericiliğin simgesidir. 
islamı bu şekilde kötülemekle kalmayan Sovyetler, müslüman halka 
yönelik ateistlik konferansları tertip ederek herkesi bu konferansıara 
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katılmaya mecbur tutmuşlardır. Bunun sonunda müslüman Kafkas 

Türkleri ls Him i akidelerinden büyük ölçüde kopmuşlardır213. 

Bugün, Türk Cumhuriyetleri Bağımsız olmalarına rağmen, 

henüz Rusya'nın bu tahribat tortusu devam etmektedir. Bu ülkelerin 

gençleri ve büyük ölçüde yaşlıları Türk-lsHim kültüründen habersiz 

haldedirler. 

Rusya'nın yıllar süren tahribatından kurtuluşun yolu Rus 

korkusunu silici metotlar ve sistemler geliştirerek gençliğe yeni bir 

ruh kazandırmaktır. B unun yolu da mill! ve manevi duygulada 

donatılmış ve memleket menfaatini herşeyin üstünde tutan lideriere 

sahip olmak ve yönetilmektir. 

Bilinmektedir ki, insanlar ve teşkil ettikleri gruplar ne kadar 

çeşitli ise, onların liderleri ve liderlik davranışlarıda o kadar 

çeşitlidir. Belli gruplarda görülmekle beraber liderlik üstün irade, 

cesaret, ani kararla önceden görüş özelliklerini şart kılmaktadır. 

Onun için, liderliği basit bir olay olarak görmek yanlıştır. B ir 

guruptaki liderleri teşhis edebilmenin iki yolu vardır. Birincisi, 

fertlere yön verme hususunda nüfuzlu kimseleri tesbit etmektir. 

İkincisi ise, toplum üzerinde en çok tesire sahip olan kimse üzerinde 

birleşmektir. B ir grup içinde liderliğin meydana çıkış ı ve 

fonksiyonları, grubun yapısı geleceğe ait planları ve dünya 

gerçeklerinden haberdarlığı ile mümkündür. Bir grup büyüdükçe, 

yeni fonksiyon ve yardımcı hedefler edindikçe, yön verici olan 

kimselere ihtiyaç artar, işte bu yön vericiler liderlerdir21 4 • 

Toplunılara yön veren ve tarihi misyon kazandıran büyük 

insanlara kdrizmatik lider adı verilmektedir. Bu özelliğe sahip olan 

insanlar cemiyetlerin sıkıntılı dönemlerinde bünyelerinden fışkıran 

kurtarıcılardır. 2. dünya savaşında İngiltere için Çörçil, Fransa için 

De Guille, bunlardan bazılarıdır. Türkiye için, bağımsızlık 

213 Saray, K aza k Türkleri Tarihi, s. ı 05- ı 06. 

214 Krech Crutchfield Ballachey, Cemiyet Içinde Fert, Çev. Prof. Dr. Mümtaz 
Turhan, MEB., İstanbul 1971, s. 240-242. 
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mücadelesinin bayraklaşmış kişisi Mustafa Kemal'de en güzel 
örneklerden biridir. 

Bağımsız Türk ülkelerinin bünyesinden Karizmatik liderler 
çıkmadıkça, milletler ailesi içerisinde layık oldukları yeri almaları 
beklenemez. Vaktiyle Kafkasya'da Rus ordularını dize getiren Şeyh 
Şamil bu özelliği, şahsında ifade eden bir kimse idi. Azerbaycan 
Bağımsızlık mücadelesinin talihsiz lideri Mehmet Emin Resulzade ile 
Türkmenistan'ın bağımsızlık sembolü Berdi Murathan bunlardan 
bazılarıdır. Eğer, bu tür liderler tarafından Cumhuriyetiere yeni bir 
şevk ve mücadele duygusu verilemezse, çok kısa bir gelecekte bu 
ülke toplumlarının tekrar esaret altına girmeleri kaçınılmazdır. 
Burada Türkiye'ye düşen rol, üstün nitelikli lideriere destek 
olmaktır. Yoksa, Azerbaycan demokrasisinin lideri Elçi BeyJ<? 
yapıldığı gibi yalnız bırakmak değildir. 

S. İslarni anlayışta bizim ve onların öz'den kopuşumuz 

İslam, getirmiş olduğu sistem ile dünyaya yeni bir anlayışın 
yayılmasına sebep olmuştur. Bu anlayışın temelinde, kulluk borcunu 
ifa ettiği sürece her insanın Allah ktında aynı haklara sahip olması 
vardır. Bunun için daha Asr-ı Saadette (peygamberin sağ olduğu 
dönem) ve huHifa-i raşidin (dört halife) döneminde insanlığa 

kurtuluş eli uzatılmış ve tevhid sancağı altına toplanmaya 
çağrılınıştı. İlim-din paralelliği, renk ayrılığını reddetmek, fakir ve 
kölelere el uzatmak bu dinin kısa zamanda cihana yayılmasına ortam 
hazırlamıştı. Lüks ve sefahatten uzaklaşmak, zayıflara el uzatmak ve 
Allah'a yaklaşan her kimseyi bünyeye kabul etmek bu dinin 
gereklerindendi. Selahattin Eyyubi'ye ikiyüzbin haçlıyı altmış bin 
kişiyle durdurma cesaretini, Alp Arslan'a ikiyüzelli bin Bizanslıya 
karşı, elli bin kişi ile zafer kazanma gücünü veren bu ilahi 
kaynaktı2ı5. 

Osmanlı 'nın 623 yıl hükmetme gücünü borçlu olduğu bu inanç 
kaynağı idi. Çünkü; ls Him peygamberi (S.A. V.) inananların Allah'tan 

215 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Prof. Dr. Osınan Turan, Türk Cihan 
Hiikimiyeri 1\1eJküresi Tarihi, Nakışlar Yayınevi, İstanbul 1976. 
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başka hiçbir kuvvet karşısında eğilmemesini emrediyordu. lsHim 

Tarihi boyunca bu esaslara uyulduğu sürece zaferden zafere 

koşulmuştur. Yine aynı Peygamber, Veda hutbesinin muhtevasında 

bile hak ve adaletle birlik ve beraberliği tavsiye ediyordu ki; buda 
tevhid esasının kendisi idi216. 

İslam'ın getirmiş olduğu bu esaslara uyulduğu 13. yüzyıla kadar 

hakimiyet terazisini kefesi müslümanlardan yana basmıştır. Fakat bu 

tarihten sonra çok önemli olan kaynak terk edilince, öncelikle 1243 
Kösedağ savaşında Moğollardan, arkasından da hristiyan birliği olan 

haçlılardan üst üste darbe yenilmeye başlandı. Daha sonra, bu cephe 

yenilgileri Kültür ve ekonomi safbasına çevrildi. 

Osmanlı 'nın yıkılarak tarihe gömülmesi ve bugün ls Him 

dünyasının başına gelenler hep bu gaflet mihdiklarını kendilerine 
prensip edinmekten dolayıdır217. 

Bağımsız Türk ülkelerinin başına gelen bu kadar felaketin 

sebebi de, aynı kaynağa sırt çevirmektir. 1918'de Çarlık Rusyasına 

karşı bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan'ın bunu devam ettireme

mesinin sebebi halkın birlik ve bütünlük ruhundan uzak olmasıdır. 

Aynı durum, diğer Türk cumhuriyetierinin başınada bu yüzden 

gelmiştir. Halen, Türk Dünyası'nın bütün çabalara rağmen bir araya 

gelemernesi bilhassa Avrupa laik'liğini yanlış anlayan ve uygulayan 

idari kadrolar yüzündendir. 

Türkiye, yeni Türk Devleti'nin kuruluşu sırasında bu kaynağa 

gereken önemi verdiğinden istiklal mücadelesi başarıyla sonuçlan

mıştır. Fakat, sonradan yapılan inkıHiplar yanlış zihniyet yüzünden 

Atatürk'ün planladığı hedefe ulaşmadığından hala arayış devam 

etmektedir. Türkiye'deki bölücü faaliyetlerle her türlü ekonomik ve 

sosyal probleınin altında bu gerçek yatmaktadır. Batılılaşmak adına, 

siyasi zihniyet hala çok verimli olan bu kaynağı ihmale devam 

etmektedir. Bu da istismar kaynaklarının faaliyetlerini artırmala-

2 ı 6 M uhaınıned Hamidul lah, İslaın Peygaınberi, İrfan Yayınevi, İstanbul ı 97 ı, s. 
ı 93. 

217 Prof. Dr. H. Dursun Yıldız, Tarih Boyunca Islamiyer ve Türkler, İ. Ü. Ed. 
Fak. Yayınları, 197R, bkz. 
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rında etkin bir rol oynamaktadır. Türk Dünyası'nın kurtuluşu için; 
tekrar ihmal edilen bu öz'e dönüş gereklidir. 

B. Fiziki mesafe güçlükleri 

Bu başlık altında; Türk Dünyası'nın bütünleşmesini engelleyen 
coğrafi faktörler yer almaktadır. Yukarda belirttiğimiz gibi, 1. 
Dünya Savaşı'nın sonunda İngiltere ve Rusya'nın işbirliği ile sun'i 
olarak kurulan Ermenistan fiziki mesafe güçlüğünü devam ettiren en 
büyük engeldir. Türk siyasi kadrolarının bu engeli aşmak için bunu 
tesis edenlerden yardım beklemeleri olayın devamında ısrardan 
başkası değildir. Hatta, batı azıcık kırnildama hissettiği Türk 
Dünysına karşı, Ermenistan'ın yayılmasını teşvik ederek bu kapıyı 
daha da kapatmıştır. Bu gerçeği bilerek yeniden Türk Dünyasına yön 
vermek Türklüğe en büyük hizmettir. Yoksa emperyalistler, 
arkasına saklandıkları Ermenistan'ı daha da besleyerek, Anado
lu'yuda bölmeye yönelecekleri herkesin görebileceği bir sonuçturııs. 

Türklük Dünyası'nın, dünya gerçekleri karşısında bu vurdum 
duymazlığı Kıbrıs'ta toprak talebini kamçılamış, Azerbaycan'ı işgal 
ettirmiş, bu da yetmediği gibi, Bosna-Hersek'te etnik arındırmaya 
dayalı katliamları artırmış, hatta 40.000 müslüman Boşnak kadın ve 
kızının namusunun heba edilmesine sebep olmuştur. Bu gerçekler 
karşısında deve kuşu misali kafayı kuma görnıneye gerek yoktur. 
Ancak; aklı temel almak menfaatını çiğnetmemek şartıyla, dünya 
milletleriyle beraber olmak gereklidir. 

Fiziki mesafe, güçlüklerini sadece, Sun'i olarak yaratılan 

coğrafi imkansızlıklara bağlamak yanlıştır. Buna karşılık Türk 
Dünyası kültür birliği olan Ziya Gökalp'ın ortaya koyduğu Turan 
görüşünü ilke edinmek gereklidir. Yunanistan'ın yayılma politikası 
olan Meğola İdea Patrikhaneyle destekli Rus Ortodoks ittifakına 

"dur" diyebilnıenin yolu bu kanaldan geçmektedir. Her hareketinde 
Avrupa'nın gözüne bakmak bağımsız milletierin varlık ilkesine 

218 Doç. Dr. Recep Şahin, Türk İdarecilerinin Ermeni Politikası, Ötüken Yayınlan, 
İstanbul 1988, s. 36-38. 
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yakışmaz. Onun için Türkiye, Türk ve İslam Dünyası'nın 

önderliğine soyunmak ve öncelikle, "Bütün Türkiye", daha sonra da 

"Büyük Türkiye" tezini, bütün dünyanın siyasi arenasında cesaretle, 

işlemelidir. Türk Dünyasının bekası da buna bağlıdır. 

1. Seyahatin pahalı oluşu 

Bağımsız Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesi, ortak haberleşme ve ulaşım yardımlaşmasıyla 

devamlılık kazanabilir. Ulaşım vasıtaları tekniğinin hızla geliştiği 

çağımızda, Türk ülkelerinin bunun dışında kalması dünya 

milletlerine ayak uydurmamaktır. Bu konudan olmak üzere ulaşımda 

birlik ve bütünlüğün hızlanması için Türk Dünyası arasında pasaport 

işlemlerine dayanan bürokratik engellerin hızla kaldırılması 

gereklidir. N asıl ki, Avrupa Ekonomik işbirliği dev I etleri arasında 

serbest dolaşım anlaşması varsa aynı annenin çocukları olan Türk 

Dünyası arasında da buna benzer bir işlem yapılabilir. Bilhassa, 

petrol anlaşmalarında ithalat ve ihracaatta bu ülkelerin birbirlerine 

karşı toleranslı davranmaları geleceğin garantiye alınması demektir. 

Türkiye'de, halka 8.500 TL.'dan satılan şekerin, döviz girdisi 

sağlayabilmek için Avrupa ülkeleri ve İran'a 3.000 TL.'dan satılması 

yerine, Bağımsız Türk ülkelerine mal karşılığı verilmesi gelecek 

açısından daha emniyetli olur. 

Ulaşımda ve taşımacılıkta, kredi ucuzluk şansını bu ülkelere de 

tanımak Türkiye'nin görevleri arasındadır. Hava taşımacılığında 

personel fazlalığından kaynaklanan pahalılık esasından uzaklaşmak 

bu ülkelerle seyahat ilişkilerini artıracağından, birlik ve kaynaşmayı 

temin edecektir. Kargo taşımacılığı da Ermenistan'dan dolayı 

güvenli bir ithalat ve ihracaat yolu meydana getirecektir. 

Türkiye'nin Nalıçıvan üzerinden Türk ülkelerine geçişi temin edecek 

"Hasret" köprüsü benzeri yatırın1ları yapması gecikmeden devam 

ettirilmelidir. Fakat ne yazık ki; bu köprü sadece Nahçıvan'a geçişten 

başka bir işe yaramamıştır. Çünkü, yaralı bedenden kan kaybeden 

insan gibi, Türkiye Azerbaycan'ın Ermenistan lehine toprak kaybını 

büyük bir ilgisizlik ve çekingenlikle seyretmektedir. 



C. Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri'nde milli gelir 

düşüklüğü 

152 

Türkiye ve Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinde bir yıl içerisinde 

üretilen mal ve hizmetlerin üretime katılan faktörler tarafından 

paylaşılmasının para değeri mill! geliri oluşturmaktadır. Buna bağlı 

olarak, bu ülkelerin mill! gelirin belirleyicisi olan emek, sermaye, 

tabiat ve müteşebbis konularında işbirliğine yönelmeleri gerekmek

tedir. 

Sektörlerin, ihtiyaçları oranında öncelikle müteşebbislerin ülke 

kaynaklarına göre yatırımlarda görev almaları mill! geliri yüksel

tecektir. Hammadde kaynaklarının ihtiyaç ve imkanlar oranında 

ihracaat ve ithalat esasları içerisinde kullanılması ayrı bir verimlilik 

sağlayacaktır. Sanayiinin ihtiyaçı olan emeğin bu ülkeler arasında 

transfer edilmesi işsizliğe dayanan mill! gelir azlığını önleyecektir. 

Bunlardan daha önemli sermaye aktanmını uygun ve rasyonel 

esaslar dahilinde gerçekleştirmek mill! gelirin hızla artmasını temin 

edecektir. 
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VI. UYGULAMA (ANKET) 

Konumuzun mantık! bir çehre kazanması ve Bağımsız Türk 
Ülkeleri 'nin problemlerinin tesbit edilerek aradaki işbirliği ve 
yardımlaşma problemlerinin reel şekilde ortaya konulması için 
öğrencilere 27 soruluk bir anket uyguladık. Bu anketten maksat hissi 
ve rakama dayanmayan ilişkilerin olumlu netice vermeyeceği 
kanaatinin hasıl olması idi. Bu anket 450 öğrenciye uygulanmış, 
aşağıdaki neticeler alınmıştır. 

1. Cinsiyetiniz nedir? 

Bu soruya verilen cevaplar sonucu, kız çocukların sayı olarak 
erkeklerden çok az oldukları müşahade edilmiş, buradan da 
yaşadıkları baskılı hayat gereği Türk Cumhuriyetlerinde erkeğe daha 
çok değer verildiği kanaatİ uyanmıştır. Bu sayı, anketimizde kız 
olarak on üç iken, erkeklerin ise, 329 olduğu tesbit edilmiştir. 

2. Doğum tarihiniz ve ülkeniz? 

Bu soruya verilen cevaplardan edindiğimiz intiba öğrencilerin 
çoğunluğunun yaş olarak orta öğrenirnin üstünde bulunmalarıdır. Bu 
durum bize, SSCB'nin Türk toplumunun eğitimi üzerinde ciddiyetle 
durmadığı kanaatini uyandırmıştır. Öğrencilerin çoğunluğunun 

doğumu 1973 olarak belirlenmiştir. Ülkeler arasında, Türkiye'de 
eğitim görmeye en büyük talebin Özbekistan'dan gelmesi bu ülkenin 
Türk topraklarının ortasında kalması dolayısiyle fazlaca tahribata 
uğramadığı kanaatini uyandınnaktadır. 

3. Kaç kardeşsiniz? 

Bu soruya verilen cevaplardan, Bağımsız Türk ülkelerinde eski 
Türk ailesi ile, İslami ailenin karışımı olan geniş aile tarzının devam 
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ettiğini görmekteyiz. Nüfusun hızla artışı Türkiye'nin bu ülkelerle 
yardımlaşmada istihdam meselesi ile, yeraltı ve yerüstü 
kaynaklarının kullanılmasında büyük bir önem arzettiğini 

göstermektedir. Nitekim, bu ülkelerde o/o90 oranında ailelerin çocuk 
sayısı beşin üstündedir. 

4 ve 6. Tahsil seviyeniz nedir? A.ile fertlerinin tahsil durumu, 

Bu soruya verilen cevaplar, bize Türk toplumları arasında 
okuma-yazma bilmeyenin çok ender bulunduğunu, fakat tahsil 
yaygınlığında, orta derecedeki lise seviyesinin yoğunluk kazandığını, 
yüksek ihtisas olan master ve doktoranın ise %5'lere düştüğünü 
göstermektedir. Bu netice bize, Rusya'nın kendi kültürünü ya)liilası 
için, okuma-yazmayı mecburi olarak her seviyedeki halka 
yaygınlaştırdığı görülmektedir. 

5. B ildiğiniz yabancı dil? 

Bu konuda kendi dilleriyle paralel bir seviyede Rusca'nın 
öğretilmesi bize kültür emperyalizmi konusunda bu ülkenin planlan 
hakkında bir kanaat verir düşüncesindeyiz. Latin dilleri ise, bu 
öğretim içerisinde %3 civarında görülmektedir. 

7. Aile fertlerinin iş ve meslek durumu? 

Bu sorunu cevabı beklediğimizden daha da açık olarak 
Rusya'nın marksist politikası gereği karnınun (aşırı devletçilik) 
anlayışına uygun olarak devlet memurluğunun o/o85 oranında rağbet 
gördüğü, tesbit edilmiştir. Esnaf ve san'atkarların sayısı çok az 
oluşu, Rusya'nın bu konuda ne derece baskı uyguladığını bize 
gösterirken, orta derecede tahsil görmüş Türkler arasında 

memuriyetİn yaygınlığı bunlar vasıtasıyla Türkleri her yönden 
kontrol altında tutmaktan kaynaklanmaktadır. 

8. B ir sıkıntınız olduğunda öncelikle kimlere baş vuruyorsunuz? 

Bu konuda, adayların problemlerini çoğunlukla kendi 
hemşehrileri ile çözmeleri, Rusya'ya karşı geliştirilen tepkinin henüz 
atılmamış olduğunu göstermektedir. Bu da, dışa kapalı milli birliğin 
Rusya'nın tahribatına rağmen gizlice en iyi şekilde tesis edildiğini 
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ortaya koymaktadır. Buna karşılık bu sorunun olumsuz yönü, Türk 
ülkeleri arasında koordinasyonun Rusya'nın politikası gereği çok 
zayıftatıldığı göze çarpmaktadır. 

9. Türkiye'deki tarihi ve turistik yerlerin hangilerini görme ve 
inceleme imkanına sahip oldunuz? 

Adayların, çoğunluğunun ailelerinden duydukları ve 
öğrendikleri bilgiler gereği Türkiye'nin turistik ve tarihi yerlerine 
büyük ilgi gösterdikleri tesbit edildi. Bu da, gelecekte Türk 
Birliği'nin gerçekleşeceğinin işaretlerinden biri olarak 
görülmektedir. 

lO. Türkiye'de hangi konularda yabancılık çekiyorsun uz? 

Bu soruya verilen cevaplarda, kültürel faaliyetlerin başta yer 
aldığı görülmekte, arkasından dil ve onu takiben de ulaşım yer 
almaktadır. Buradan Sovyet Rusya'nın 70 yılda bu ülkelerin 
kültüründe ne kadar büyük tahribat yaptığı göz önüne serilmektedir. 
Rusya'nın kendi alfabesini bu ülkelere zorunlu olarak kabul ettirmesi 
dil konusunda büyük farklılıklar dağınasına sebep olmuştur. Ulaşım 
sıkıntısı ise, maddi imkansızlıkların yanı sıra, henüz, çekingenlik ve 
intıbaksızlık durumunu muhafa etmelerinden kaynaklanmaktadır. 

ll. Haberleşme vasıtalarından Türk kültürünü ne ölçüde 
öğrenebiliyorsunuz? 

Verilen cevaplardan elde ettiğimiz netice, adayların kitle 
haberleşme vasıtalarından genişce yararlandıklarını göstermekterdir. 

12. Türkiye'de bulunduğunuz sürece Türkiye Türkçesini ne 
ölçüde öğrendiniz? 

Bu soruya verilen cevaplar, beklenildiği gibi olmuş, Türkiye 
Türkçesi ile sadece lehçe farkı bulunan Türk Cumhuriyetlerinin kısa 
zamanda bu konuda kaynaşacağı görülmektedir. 
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13. Türkiye'de tahsil yapmaktaki amacın ız nedir? 

Mill1" duyguları henüz körelmemiş bu ülkelerin gençliğinin 

Türkiye'de tahsil yapmaktaki amaçlarının, aldıkları bilgi birikimini 

kendi ülkelerine uygulamak gayesinde oldukları tesbit edilmiştir. 

14. Türkiye'de hangi tür kitapları okumayı tercih ediyorsunuz? 

Adaylar, bu soruya verdikleri cevapta, öncelikle tarihi ve 

kültürel eserleri tercih ettiklerini belirtmeleriyle Türklüğün 

geleceğinin parlak olacağına ışık tutmuşlardır. 

15. Türkiye'de kimlerle arkadaşlık ediyorsunuz? 

B u aday lar ülkelerinden getirdikleri alışkanlık ve ailelerinden 

aldıkları terbiye gereği, arkadaşlık konusunda %90 olarak kendi 

hemşehrilerini tercih etmektedirler. Zaten, Rusya'nın da asimilasyon 

konusunda başarılı olamamasının sebebi burada yatmaktadır. 

16. Şayet diğer Türk Cumhuriyetlerinden gelenlerle arkadaşlık 

ediyorsanız sebepleri nelerdir? 

Bu soruya verilen cevap, aynı soydan gelmenin duygusal 

birikimi ile merak, gelecek hesabı olduğu görülmektedir. 

17. Milletlerarası herhangi bir teşkilata ilgi duydunuz mu? 

Öğrenciler, bu soruya verdeikleri cevapla, milletlerası 

teşkilatların çoğunu tanımadıklarını ortaya koymuşlardır. Bu durum, 

demokrasiye kapalı Sovyet rejiminin baskı politikasının sonucudur. 

ı 8 ve ı 9. Cevabınız hayır ise, sebepleri nelerd ir? 

Denekler, bu soruya kendi ihtiyaçlarına hiç bir katkısı 

olmayacağı düşüncesiyle ilgi duymadıklarını belirtmişlerdir. Çünkü 

bu öğrenciler bütün dış ilişkileri ekonomik yardımlaşma 

çerçevesinde düşünmektedirler. Onun için kalkınmalarına müsbet 

tesiri olmayan hiçbir şeyle ilgilenmemektedirler. 
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20 ve 2l. Size verilen burs yetmediği için ek kaynaklara 
yöneldiniz mi? Cevabınız evet ise, yaptığınız iş nedir? 

Bu sorunun cevabı verilen bursların azlığı yönündedir. 
Kanaatimizce, bunun sebebi, baskıcı bir yönetimden hür yönetime 
geçişin bu gençlere vermiş olduğu kontrolsüzlüktür. Yani, var olanı 
kendi başlarına rasyonal olarak değerlendirememektir. Bu şekilde 
Türk Devleti'nin verdiği bursla yetinmeyen bu öğrencilerin 

ülkelerinde aldıkları ferdi ekonomik anlayış gereği çoğunlukla 

işportacılık yaptıkları ortaya konulmuştur. 

22. Ek kaynak elde ediyorsanız, bu işi size kim temin etti? 

Bu sorunun cevabı, genellikle hemşehrilerin yardırnlaşması 
olarak belirtilmekte bu da, kendi ülkelerindeki yardımlaşma 

anlayışının burda devam etmesinden başkası değildir. 

23 ve 24. Türkiye'de karşı cinsten arkadaşınız oldu mu? 
Cevabınız evet ise, bu arkadaşlıktan beklentiniz nedir? 

Bu soruya verilen cevaplar, genellikle olmadığı yönündedir. Bu 
da, bu gençlerin ülkelerinde islami zihniyetle Türk kültürünü 
birlikte aile seviyesinde uygulandığını göstermekte, ayrıca ekonomik 
yetersizlik de bunda aktif rol oynamaktadır. B urada beklenti daha 
çok, Türkiye Türkçesini öğrenmek ve çevreye açılmak olarak 
görülmektir. 

25; 26; 27. Keyif verici madde lerden, herhangi birine 
alışkanlığınız var mı, sebeblerini belirtiniz? 

Genelde bu ülke gençliğinin keyif verici madde olarak sigarayı 
kullandıkları, içki alışkanlığının takip ettiği tesbit edilmiştir. 

Öğrencilerin çoğu bu bağımsızlığı kendi ülkelerinde kazandıklarını 
ifade etmekte, Türkiye'ye geldikten sonra ise, bunlardan vazgeçmek 
için ekonomik ve sosyal sıkıntılardan dolayı büyük çaba sarfettikleri 
g ö rü Im e k te d ir. 

Bu anket bize, Türkiye'nin Bağımsız Türk Cumhuriyetlerine 
hangi konularda yardımcı olacağını ortaya koymaktadır. 
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VII. ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 

A. Genel Tedbirler 

1. Tek taraflı yardım yerıne yardımlaşma zihniyetinin 
r 

getirilmesi; 

Bu başlık altında, Türkiye'nin kalkınabiirnek için politikasını 
devamlı dış yardırnlara göre ayarlamasının yaptığı tahribat dikkate 
alınmalıdır. Benzer şekilde Türkiye'nin de çeşitli araçlar ve gereçler 
aktarmak yerine her Türk ülkesinin güçlü ve güçsüz yönleri 
araştırılarak kendi gücü ile ayakta kalmasını sağlayacak şekilde 
güçsüzlüklerini gidennesi uygun olacaktır. 

2. A.lfabe ve lisan farklarının giderilmesi; 

Sovyet Rusya kendi politikası gereği Türk Dünyası arasındaki 
lehçe farklarını, dil farkı olarak ortaya atmaya çalışmıştır. Batının 
da Türk Dünyasından çekindiği yönü, dil birliğinin yeniden 
sağlanmasıdır. Bu dış güçlerin yıkıcı faaliyetlerine' . "dur" 
diyebilmenin yolu; ortak alfabe, ortak dilbigisi ve buna bağlı olan 
folklör birliği beraberliğidir. Bu gerçekler ışığında dilin nesilleri 
bağlayan en büyük köprü olduğu tezi ile hareket edilirse, Türk 
Dünyasının bütünlüğü kendiliğinden gerçekleşecektir. Dilde birliğe 
doğru gidebilmek için, Türk Cumhuriyetleri arasında resını 

yazı~ınalarda aynı tabirlerin kullanılması te~vik edilmelidir. 

3. Her iki tarafın Türk kültürünün yozlaştırılmamış özüne 
dönmesi Hizımdır~ 

Bunu sağlamak ıçın, bilhassa ortak bir tarih anlayışı ortaya 
konuimalı ve 13. asır ilim-din paralelliği dönemi olan Türk-lslam 
rönesansına dönülmelidir. Bu açıdan Rusya'nın Türkler üzerinde her 
türlü baskıyı denemesi söz konusudur. Fakat, Türk Dünyası aydınları 
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milli değerlere bağlı bir sağduyu ile hareket ettikleri takdirde, 

Rusya'nın emelleri sönecektir. MeseHi; Rusya, uzun yıllar bu tarz 

hareketleri Türkler üzerinde denemiştir. Kendisinden eğitim 

konusunda yardım eden Bulgadara güya Rus kültürü ile eğitilmiş 

Azeri uzmanları görev lendirmişti. Fakat düşündüklerinin tam aksi 

olmuş, görevIiierden Aleskerov, Kafar.h} Kadimov, Agaev gibi 

tecrübeli Türkler icraatlarıyla Rusları tamamen hayal kırıklığına 

uğratarak milli duyguları işlemişlerdir. Demek ki, fikirler ve 

duygular baskıyla durdurulamaz. Öyleyse Türk Dünyasının yeniden 

şahlanması için yozlaştırılmamış kültür kaynağına dönülmesi 

gereklidir. 

4. Türk Dünyası mensupları arasında ilim alışverişi gereklidir. 

Bugün dağılan SSCB 'nin kendi kaderine terk etmiş olduğu 

Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinde büyük bir ilim adamı potansiyeli 

her alanda görülmektedir. Y ıliardır beyin göçüne uğrayan 

Türkiye'nin bu kaynağı Türk ülkeleri tarafından değerlendirilerek, 

karşılıklı ilim adamı istihdam etme yoluna gidilebilir. 

5. Teknik bilgi alış verişi sağlanmalıdır. 

Büyük harnınade kaynaklarına sahip olan bu ülkelerle işbirliğine 

gidilerek, mesela~ onların petrol uzmanları Türkiye'deki petrol 

kaynaklarının bulunması için istihdam edilebilir. Kazakistan'da uzay 

uzmanlaı getirtilebilir. Türkiye'den bu ülkelere iktisat ve kamu 

yönetimi uzmanları gönderilerek işbirliğine gidilebilir. B unun 

sonunda bilgi çağının gerçeği olarak bilgi aktarımı, Türk Dünyasına 

yeni bir çehre kazandırmış olur. 

B. Müesseseleric İlgili Tedbirler 

I. Eğitim müessesesiyle ilgili tedbirler 

a. Eğitim Bakanlıkları bütün Türk Dünyasında yeniden 

teşkilatlanarak yapı ve yönetim olarak milli bir esasa dönmelidir. 
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b. Öğretmen ve öğrenci değişimine ve istihdamına gidilerek 

bütünlük pekiştirilmelidir. Burada yapılacak en akılcı iş alınan 

tedbirlerle eğitimi çağın gelişmiş ülkeleriyle yarışır düzeye 

getirmektir. 

c. Alfabe ve !isan birliğinin sağlanması: Bunun için karşılıklı 

fedakarlık duygusunun aşılanması gereklidir. Kelime standardına 

ulaşılmak, uydurma ve Türk dilinin özelliğine uymayan, hangi 

kaynaktan geldiği belli olmayan, Öztürkçe adlı tahribata karşı 
uyanak olmak lazım gelmektedir. Hangi çeşitten olursa olsun alfabe 

birliği bunun için temel fonksiyon olmalıdır. 

d. Eğitim yoluyla kültürümüzün öz değerlerinin Türk 

Dünyasına aynı şekilde anlaşılacak tarzda yansıtılması gereklidir. 

Bunun sağlanmasının yolu, manevi değerlerin vazgeçilmez ülkü 

olarak benimsetilmesinden geçmektedir. Bu esaslar dahilinde 

eğitimde millilikten hiç bir zaman taviz verilmemelidir. 

e. İlim alış verişinin eğitim müesseselerinde yaygınlaştırılarak 

buna uygun zihniyetin geliştirilmesi. 

Bunun yolu yukarıda izah ettiğimiz gibi, ilim adamları alış 

verişi, ilmi gerçeklerin nerede olursa olsun alınması ve 

Peygamber'in "ilim Çin'de olsa arayınız" sözü ile, Kur'an-ı Kerim'in 

"B ilen le bilmeyen bir olur mu?" ikazını rehber edinmektir. 

f. Teknik bilgi alışverişinin eğitim müesseselerinde müfredata 

yansıtılınası. 

Bu konu, bilhassa kalkınmanın itici gücü olan teknik ara eleman 

yetiştirecek, Endüstri Meslek Liseleri'nin ve diğer meslek 

okullarının Türk Dünyası'nda ortak bir programla eğitim yapması 

olmalıdır. Bunun için de, öğretmenden laboratuar malzemesine 

varıncaya kadar. hatta okul yapım mimari projeleri dahil, karşılıklı 

yardımiaşmaya gidilıneli ve her Türk ülkesinde bu standardın takibi 

geleceğin garantisi olmalıdır. 

g. Eğitimde verimliliğin sağlanması için bütün Türk 

Cumhuriyetleri coğrafyasında merkezi yönetimden daha çok milli 
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yönetimlere yetki verilmelidir. Çünkü, her cumhuriyetın eğitim 

ihtiyaçları birbirinden farklıdır. Demokratik usullere göre seçilmiş 

ve halk tarafından kabul edilmiş liderlerin öncülüğü bu bakımdan 

faydalı neticeler verebilir. 

h. Eğitimde uzmanıaşmaya ve uzman eleman değişimine büyük 

önem vererek, bilhassa eğitim kurumlarının çok dikkatli ve titizlikle 

seçilmesi gereklidir. 

ı. Eğitimde, topluma yön vermiş, büyük Türk düşünürlerini 

belli günlerde hatırlamak için müfredat programiarına "Türk 

Büyükleri Günleri" konuları konulmalıdır. 

j. Bilgisayarlı eğitime doğru gidilen dünyada Türk Dünyasının 

gereken yeri alması için televizyon, basın, telekominikasyon gibi 

vasıtalarla bu yenilikler hiç vakit kaybetmeden anında aktarılmalıdır. 

k. Yabancı dilin amaç değil, araç olduğu tezi Türk Dünyasına 

benimsetilmeli; kendi dilinin bu yolla güçlendirilmesi sağlanmalıdır. 

1. Türk Dünyası arasında işbirliği tesis edilmesinin göstergesi 

olan Türk Dünyası ortak pazarı kurulma faaliyetlerine geçilmeli, bu 

konudan olmak üzere eğitimde sayıdan çok, kalite esas alınmalıdır. 

ın. Türk Dünyasında ortak bir Anayasa yapılmalı. Bunun için 

Avrupa'nın telkin i yerine Türk Milleti'nin ihtiyaçları göz önüne 

alınmalı, insan hakları adı altında teröre prim veren Batı'nın 

telkininden şiddetle kaçınılmalıdır. 

n. Eğitimin temel elemanı olan öğretmenierin en iyi şekilde 

yetişmesi için Türk Dünyası öğretmen okulları kurulmalı ve bunları 

kaynaştırmak üzere İzmir'den Bişkek'e kadar coğrafi güzelliklere 

sahip yerlerde öğretmenevi ve lokalleri tesis edilmeli ve bu lokaller, 

kütüphanelerle techiz edilerek ilim yuvası haline getirilmeli, 

tamamen eğlence yeri olmaktan uzaklaştırılmalıdır. 

o. Eğitinı de, öğrecilerin Türk'e has özellikleri kazanmaları için 

Türkiye ve diğer Türk ülkelerinde mevsimlik eğitim kampları 

açılmalı, burada gençlerin kaynaşmasına,; rehber öğretmenler 

vasıtasiyle imkan verilmelidir. 
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p. Okullar arası işbirliği çerçevesinde karşılıklı seminer ve 

konferanslar düzenlenerek ve ailelerin de imkan nisbetinde buna 

katılmalarıyla, Türk Dünyası insanlarının birbiriyle kaynaşması 

eğitim yoluyla sağlanmış olmalıdır. 

r. Eğitici ve öğretici özelliği olan kitap, dergi ve broşürler 

ücretsiz olarak okullara ve kütüphanelere gönderilerek Türk 

kültürünün büyüklüğü ve genişliği kavratılmalıdır. 

2. Sosyal müesseselerle ilgili tedbirler 

a. Aile yapısında milli birlik ve beraberliği tesis edecek ve 

fertlerin şahsiyetini geliştirici bir aile politikasına yönelmek 

gerekmektedir. 

b. Hukuki konularda Türk Dünyasının ihtiyaçları çerçevesinde 

yeni bir medeni-kanun taslağı düzenlenmelidir. 

c. Vakıf anlayışı, sosyal yardımlaşma ve işbirliği potansiyelini 

değerlendirecek seviyede yaygınlaştırılmalıdır. Bu konuda dini 

eserlerin yanında eğitim faaliyetleri işbirliğine gidilmeli tevhid-i 

tedrisat esas alınmalıdır. 

d. Türk Dünyası parlamentosu bütün dünyanın politikalarına 

vakıf olma açısından acilen kurulmalıdır. 
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VIII. NETiCE 

Türkiye ve bağımsızlığına kavuşan Türk Cumhuriyetleri 

arasında yardımlaşma ve işbirliğinin, bugünkü dünya şartları 

içerisinde gösterdiği seyri ortaya koymak için hazırlanan bu 

çalışmanın amacı hiçbir zaman dünyanın kaydettiği ilerlemeyi inldir 
etmek değildir. 

Türk Dünyasındaki yardımlaşmada, gerek yardım eden ve 

gerekse yardım edilenler devletler olarak aynı ağacın dalları 

görüntüsünde olduklarından bu durum fedakarlığın, başkalarının 

hesabına fertlerin kendi kaynaklarından fedakarlık etmeleri anlamını 

taşamayacaktır. Öyle olsaydı, Türk İsHim kültürünün meydana 

getirdiği en büyük yardımlaşma kurumu olan vakıflar yolu ile bu 

ülkelerin problemleri halledilmeye çalışılır ve devletler seviyesinde 

ilişkilere ihtiyaç duyulmazdı. Bütün dünyada 1789 Fransız 

ihtilalinden buyana milliyetçilik cereyanlarının aktivite kazandığı 

düşünülecek olursa. Türk toplumlarının buna ilgisiz kalmaları, millet 

gerçeğini inkar anlamına geleceğinden mümkün değildir. 

Osmanlı Devleti, kendi bünyesinde bulunan azınlıklara her türlü 

serbestliği tanıyıp, miliyetçilik faaliyetlerine karşı kendisi ilgisiz 

kaldığından Batı'nın milliyetçi taarruzuna uğramış ve sonunda cihan 

devletinden, ancak Anadolu'da bir devlet kuracak kadar yeri Türk 

milletine bırakarak tarih sahnesini terk etmiştir. 

Aslında, imparatorlukların kuruluşunda, hakim millet faktörü 

vardır. Sovyet Rus İmparatorluğu, Roma, Pers ve Mısır, bu 

gerçekler ışığında hareket ettiklerinden tarih sahnesinde uzun süre 

kalmayı becerebilmişlerdir. Hanedan soylarına dayanan Çin'de de 

aynı durum görülmektedir. 

Türkler ise~ merhamet, adalet ve yöneticilik hasletleriyle tarihte 

yer aldıklarından, istismara uygun bir kültür anlayışı ortaya 

koyamamışlardır. Buna karşılık, bütün dünya milletleri, gizli ve açık 
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istismar faaliyetleri ile diğer ülkeleri sömürme yarışına girmişlerdir. 

Bu sömürünün metodu, "böl, parçala, yut" şeklinde uygulanmakta 

olduğundan, en çok Türklüğü hedef almış ve O'na zarar vermiştir. 

Bu çerçevede Türk Dünyası parçalanmış, asırlar boyu Hristiyan 

Batının istismarcı kültürüne hedef olmuş ve varlığını kaybetmekle 

karşı karşıya gelmiştir. 

Rusya'nın istismara el veren yayılınacı kültürüde bu açıktan 

istifade ederek Türk Dünyası aleyhine büyük bir gelişme 

göstermiştir. Bunun sonunda, bugünkü tablo ortaya çıkmış, Batının 

güdümünde yönetici ve yönetimler Türklüğe esaretten başka birşey 

getirmemiştir. 

Sovyet Rusya'nın 1 990'da dağılışından sonra, biraz nefes alan 

Türk Dünyası yeniden eski günlere dönmernek için, öncelikle 

kendisine has bir rejimi (adı ne olursa olsun), insan hakianna değer 

vererek korumak zorundadır. Türklüğün hareket noktasının ilk 

adımı bu olmalıdır. Bundan sonra, devlet tecrübesi ile cesaret, 

kendine yeterlilik ve kimliğini tesis, yardımlaşmanın ana kaynağını 

oluşturmalıdır. 

Bu politikalar doğrultusunda yardımlaşmanın sürekliliği, Türk 

Dünyasını 21. asra büyük bir güç olarak taşıyacağı gibi, ekonomik 

ve sosyal bir gerçeği de dünyada kendinden başka güç tanımayanlara 

ispat etmiş olacaktır. B unun için öncelikle aşağıdaki faktörleri 

dikkate almak şarttır. 

A. Ayrı ayrı potansiyellerin birleştirilmesi gereklidir. 

Türk boylarını birleştiren bir hayli ortak noktalar vardır. Bu 

faktörler coğrafi, tarihi, kültürel, dir birliği, din birliği ve 

ekonomik anlayıştır. 

Coğrafi bakımdan Türk boyları birbirinin devamı ve uzantısı 

olan Balkanlar, Türkiye, İran, Kafkasya, İdil-Ural, Batı Türkistan, 

Afganistan'ın kuzeyi ve Doğu Türkistan bölgelerinde yaşamakta

dırlar. Bu bölgedeki ülkeler arasında politik düzen ve ideolojik yapı 
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bakımından önemli farklar olduğu inkar edilemez. Fakat karşılıklı 

fedaldldık duygusu ile hareket edilirse, bu farklar kolayca aşılabilir. 

Tarihi bakımdan bu bölgeler Gazneliler, Çağataylar, Osman

lılar, Selçuklular, Altınordu, Harezmşahlar ile adeta Türk damgası 

yiyerek burcu burcu Türk kokmaktadır. Mesela; Selçuklular Batı 

Anadolu'dan Siri derya'ya, Osmanlılar, Afrika'nın yarısından 

Avrupa ortalarına ve Hindistan'a kadar yayılmışlardır. Gazneliler, 

Asya'nın ortasına yeniden Türk mührünü vurmuşlardı. Azeriler 

beliğ üslupları ile, Türk'ün güzel konuşmasını bozkırlarda hoş bir 

sada haline getirmişlerdi. İşte bu geniş bölgede yaşayan 200 milyonu 

aşkın Türk topluluğu mevcut olup; İstanbul'daki bir işportacı ile 

Kaşgar'daki bir Uygur günlük ihtiyaçlarını rahatlıkla birbirleriyle 

paylaşabilmektedir. Bu potansiyel değerlendirildiği sürece, geniş 

coğrafya, Türk'ün tarihi varlığını yeniden görecektir. 

Türk kültürünü, bir bilgi birikimi ve sosyal miras olarak 

yansıtıldığı sürece yukarıdaki Coğrafya'da bulunan bütün Türkleri 

birbirine bağlayabilecektir. Bunun dışında, İslam öncesi ve İslam 

döneminde gelişen ortak kültür değerleri, nesilden nesile aktarıla 

aktarıla Türklük pınarını bir ulu deniz haline getirilecektir. 

Buradaki yardımlaşmanın boyutu, Türk tarihçi ve yazarlarının 

meydana getirdiği eserlerde ortak kültür değerlerinin işlenmesidir. 

Dil birliği, Türkler arasında çok önemli bir role sahiptir. 

Bugün diller tarihine bakıldığında, farklı Türk dilleri anlayışı iflas 

etmektedir. Çünkü; ilmi araştırmalar, Türk dilleri yerine, Türk 

şiveleri tabirinin kullanılmasının daha akılcı olduğunu ortaya 

koymaktadır. Bugün, Özbekçe, Kazakca, Tatarca, Azerice ve 

Türkiye Türkçesi diye adlandırılan dillerin hepsi aynı kaynaktan su 

alan borular gibidir. Dolayısiyle bunlara ayrı bir dil demek, Türk 

Dünyasını yeniden parçalamaktır. Bugün, bütün Türkler arasında dil 

olarak kopukluğun sebebi, bu şivelerin çeşitli engellerden dolayı 

hiçbir zaman gelişmelerinin son basamağına ulaşmamalarındandır. 

Bu sebeple, dil konusunda yardımlaşmanın en önemli şartı, 

farklılıkları aşarak "Cem" olmaktır. 



166 

Türklerin büyük çoğunluğu, I O. yüzyıldan itibaren İsHimiyeti 
kabul etmişlerdir. Bu yeni ve cihanşümul din, yeni adetlerin 
gelişmesine ve inancın yanında ortak bir kültürün yayılmasına imkan 
ve fırsat vermiştir. Şayet bugün yeniden varlığını ıspat etmeye 
çalışan bir Türk Dünyası varsa, bunun sebebi birleştirici özü, ilahi 
mecradan getiren İsHlmdan dolayıdır. İşte, bütün bu faktörler Türk 
Dünyasını birbirine yaklaştıran ve çözülmeyi önleyen en büyük 
mihraklardır. 

B. Potansiyellerin birleştirilmesinden Türkiye ve Türk 
Dünyası için fiili sonuçlar elde edilmesi gereklidir. 

Türk Dünyası'nın üzerinde yaşadığı coğrafya büyük bir beşeri, 
ekonomik potansiyeli de barındırmaktadır. Bu potansiyelin gerektiği 
gibi organize edilmemesi, bölgede çıkarı olan ülkelerin her türlü 
faaliyeti göstermelerine zemin hazırlamıştır. Bu potansiyelin 
temelinde, organizasyonu sağlayacak bir Türk Dünyası politikasının 
geliştirilmesi yatmaktadır. Onun için, Türk Dünyası siyası ve 
ekonomik çevreleri yeniden hummalı bir çalışma faaliyetine girerek, 
kısa süreli olan sıkıntıları aşmak zorundadırlar. Bu konuda, 
mimariden, falklordan ve kültürel işbirliğinden güç alan eğitim 
anlayışı ile yola çıkmak, hareketin başanya ulaşmasının ilk 
basamağıdır. Bugün insanların ruhunu karartan ve peygamberini 
katietmiş bir zihniyetin karanlığını ve utancını ifade eden ruhları 
köreitici Batı mimari tarzı yerine, ruhlara ferahlık getiren ve 
Türk'ün zevkini yansıtan zemin ve figür birliği şeklindeki mimarı 
tarzının canlandırılması yardımlaşmanın en önemli noktasıdır. Kilise 
iHihilerinden alınan Batı müziği yerine, Türk'ün yaşadığı hayatı 
sembolize eden san'at ve halk müziği konusunda milli duygulada 
bezenıniş san'atçıları Türk Cumhuriyetleri arasında kültür elçisi 
haline getinnek en büyük yardımlaşmadır. 

Rusya'nın politikası gereği, rasyonel olarak kullanılmamış 
Azerbaycan petrolleri ile Özbekistan'ın altın rezerv leri, Kazakis
tan'ın oımancılık ve nükleer kaynakları ile Kırgızistan'ın hayvansal 
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ürünler kaynağı vs. Türklüğün güçlenmesi ve yayılması için büyük 

bir potansiyel olarak ortaya konulabilir. 

Onun için, Türk Dünyası'nın batıdan doğuya, farklı rejimlerde 

yaşamaları bir engel olarak görülse de; Türklüğün devlet kuruculuğu 

ve tecrübesi ile Türkiye'nin önderliğine baş vurularak bu potansiyel 

değerlendirilebilir. Alfabe ve lehçe farklılıkları bu konuda ciddiye 

alınmamalıdır. "Maksat aynı; ama, rivayetler muhtelif' sözünden 

hareketle, asgarı müştereklerde birleşerek bu potansiyeli 

birleştirmek insanlık ve Türklük görevidir. 

C. Fiili müsbet sonuçların elde edilmesinde yaygın ve 
örgü n eğitimden yararlanılmalıdır. 

Örgün eğitim; okul çerçevesi içinde veya kurslarla ilave 

öğrenirn sağlanan belli çağdaki fertlere uygulanan eğitimdir. Türk 

Cumhuriyetleri arasında önce eğitimin uygulandığı yerler olan 

okullar konusunda yardımlaşmak gereklidir. B unun için eğitimde alt 

yapının faktörleri olan, bina-tesisler, öğretmen, kitap, öğrenci ve 

müfredat konusunda entegrasyona gitmek gereklidir. Bilhassa, 

binaların kullandış özelliklerini Türk ülkelerine mimarı bir model 

olarak yansıtmak şarttır. Bunun dışında, öğretmen yetiştirilmesinde 

mill! esasları hedef alarak Türk Dünyası ülkeleri arasında 

standardizasyona ulaşmak en büyük yardımlaşmadır. Çağımızın, 

bilgi ile donatılmış bir dönem olduğu düşünülecek olursa; Türk 

Dünyasının buna ilgisiz kalması söz konusu değildir. Bilgi 

donatımını Türk ülkeleri arasında yardımlaşma konusu yapmanın 

yolu, yetişmiş eleman ile, kitap ve eserlerin sürekli değiş tokuş 

edilmesidir. Ayrıca; kitle haberleşme vasıtalarının eğitime 

uygulamasında önemli bir rol oynayan bilgisayarlı eğitim anlayışının 

öncelikle Türkiye'de benimsenmesi, bilahare Türk Cumhuriyetleri 

eğitim kurumları ile "Modem ve Network ağı (Bilgisayarlı 

haberleşme ağı)" kurulması gereklidir. 

Yaygın eğitim ise~ örgün eğitim müesseseleri içinde hiç eğitime 

tabi tutulmamış veya kısmen tutulmuş ve okulu bırakmış fertlere 

hayata dönük bazı bilgiler verme işlemidir. 
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Bu noktada bilhassa Türkiye'de hizmet-içi eğitimle, çıraklık 

eğitimi çerçevesinde halk eğitimi faaliyetleri esas alınarak bağımsız 

Türk ülkelerinde kredi yoluyla çeşitli yetiştirme kurslarını bu 

esaslara göre açmak yardımlaşmanın en makul yoludur. 

Böyle bir yardımlaşmada ülkelerin ekonomik ve sosyal 

potansiyeli göz önünde tutularak en modem teknİklerle köylere 

kadar, yaygınlaştırılacak mevcut Türk el san'atlarının birer sanayi 

kolu şekline dönüştürülmesi iyi bir yardımlaşma örneği olacaktır. 

MeseHi; halıcılık, seramikçilik, el dokumacılığı, nakış, biçki-dikiş ve 

ayınacılık (ağaç işçiliği) bu konuda göze çarpan ilk yardımlaşma 

örnekleri olacaktır. Ayrıca; çeşitli baskılardan dolayı bir türlü 

san'atını icra edemeyen kabiliyetlerin bulunup değerlendirilmesi 

Türk Dünyasının yarınlarının güvencesidir. 
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