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SUNUŞ

Bazı olaylar ve bazı tarihler milletlerin kırılma nok-
talarını ifade eder. Öyle ki, bu noktalardan geçer-
ken alınacak tavır, gösterilecek duruş, ortaya ko-
yulacak reçeteler bir milletin yükselişinin temelleri 
olacaktır. İçerisinden geçtiğimiz sürecin de Türk 
milleti adına tam olarak bu dönemleri işaret etti-
ği su götürmez bir gerçektir. Altaylar’dan Tuna’ya 
varlığını beşeri âlemin her zemine nakış nakış iş-
leyen Türklük, birçok coğrafyada tehdit altındadır.

Türk milletinin asırlar öncesinden yurt tuttuğu, 
geniş anlamlar Türkmeneli olarak tarif edebilece-
ğimiz coğrafyada, Halep Türkmenleri -etkilerini 
Türkiye’de de hissettiğimiz- terör örgütlerince acı-
masızca katledildi. Vatanları ve namusları uğruna 
bütün imkânsızlıklar ile emperyalizme karşı dire-
niş sergileyen bölgedeki milletdaşlarımız büyük 
sıkıntılarla imtihan olmaktadır. Üstüne üstelik “ba-
rış” olgusunu kendilerince slogan seçen yüzlerce 
dernek, vakıf, kurum, kuruluş bu insanlık dramına 
karşı duyarsız kalmayı tercih etti. 

Şükür ki, şanlı Türk ordusu, gerçekleştirilen ve 
hâlen de devam eden Fırat Kalkanı operasyonu ile 
bölgede huzurun tesisi için, zulmün son bulması-
nı sağlamak gayesi ile Türklüğe yetişti. Bu anlam-
da, gerek hegemon güçler tarafından gerekse de 
bölgesel terör örgütlerince hayatlarını kaybeden 
Türkmenler ile harekât kapsamında şehit olan 
cümle askerimize cennet-i âlâda ebedi saadetler 
diliyor, yaralı durumda olan gâzîlerimize acil şifalar 
diliyor, hâlen bölgede olanlara ise yüce Allah’tan 
güç ve kuvvet diliyoruz.

Pek tabiî, mevcut konjonktürde dünya Türklüğüne 
yönelik tahlillerimiz neticesinde, şunu ifade etme-
miz gerekir ki, maalesef Türk milletinin olumsuz 
neticeleri sadece Türkmeneli ile sınırlı değildir. 
Doğu Türkistan’ımız hâlâ millî ve dinî bir asimilas-
yon ile karşı karşıyadır, keza Kırım’ın işgâli hâlen 
devam etmektedir, uğradığımız soykırım ile bir-
likte işgâl edilen Karabağ konusunda uluslar ara-
sı kararlar lehimize olduğu hâlde somut kazanımı 
gerçekleştirebilmiş değiliz. Günümüzde hâlen Gü-
ney Azerbaycan’da Türk milliyetçiliği “suç” olarak 
kabûl edilmektedir. 

Umutsuzluğu ve karamsarlığı kendisine haram 
olarak nitelendiren Türk milleti, bu durumdan çı-
kış için dünyaya yeni teklifler ve yeni medeniyet 
tasavvurları getirmek durumunda, dünyayı yeni 
bir kavrayış ile kucaklama içerisine girmelidir. 
Bu gerçekten hareketle, tarihimizden çıkarılacak 
dersler olduğu kanaati taşımaktayız. Bu bağlam-
da bir asırdan fazla süre önce avuçlarımızdan 
kaybettiğimiz Balkan Türklüğünü hem yaralarının 
sarılması noktasında, hem dertleriyle dertlenil-
mesi gerektiği hususunda, hem de geçmişi itibari 
ile bize ders verişi bakımından bizlerin karşısında 
durmaktadır. Türk dünyası içerisindeki en somut 
birikimlerin sergilendiği toprakların başında gelen 
Balkan coğrafyasını tekrar hatırlamak, o toprakla-
rın ruhunu içimizde hissetmek durumundayız. Bal-
kanlara Türk tuğu dikilmeden evvel, Türk şuurunu 
var kılan Sarı Saltuk’u diriltmenin zamanı gelmiş-
tir. 1914 yılında dönemin Menteşe mebusu Halil 
Bey’in çağrısını yinelemek elzemdir; “Bu kürsü-i 
muallâdan milletime tavsiye ederim: Unutmaması-
nı, hürriyet ve Meşrutiyetin 
mehd-i nevvarı (ışıklı be-
şiği) olan sevgili Selânik’i, 
yeşil Manastır’ı, Kosova’yı, 
İşkodra’yı, Yanya’yı bütün 
güzel Rumeli’yi unutmama-
sını tavsiye ederim.”

Çekildiğimiz vatan toprak-
larında kalan, yüreği Türk 
ne kadar “biz” kaldı ise, her 
birini yâdımıza getirip, yaşa-
dığımız çağın gerektirdiği 
donanımı kazanıp, ulus-
lar arası ortamda saygın, 
kuvvetli, bir Türk dünya-
sının tesisi için var gücü-
müzle çalışıp; iktisadî, 
sosyal, kültürel, siyasî 
fırsatları değerlendirip 
“dilde, fikirde, işte birli-
ği” var kılmamız tarihin 
bugün bizlere yüklediği 
en mühim görevdir.

Ahmet ALKAN
Türk Dünyası Birlik Platformu Genel Sekreteri

Yüreği Türk olanların yâdı hep dillerde

Gökkubbe
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Editörden
“Muhacirler kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıdır.”

Mustafa Kemal Atatürk’ün sadece bu sözü bile Balkan göçmenlerinin ah-
valini ortaya koymaya yeterlidir. Balkan denilince insanların aklına günü-
müzde sadece “tiriliçe” tatlısı gelmesi benim de içinde olduğum göçmen-
ler için ne yazık ki acıklı bir durumdur. Sadece göçmenler değil tüm Türk 
Milliyetçileri için Balkanlar bir tatlıdan değil acıdan, özlemden ve kıymetli 
hatıralardan ibarettir. Bizler o toprakların ruhunu içimizde hissetmeliyiz ki 
nasıl Sarı Saltuk, Hoca Ahmet Yesevi’nin ikrarı üzerine Balkan coğrafyasına 
gidip orayı Müslümanlık için yurt edindiyse, nasıl Gazi Süleyman Paşa Türk 
mührünü Balkanlara vurduysa bizler de Balkan Türklüğünün dertleriyle 
dertlenmeli orada kalan soydaşlarımızı hiçbir durum ve şart altında unut-
mamalı, unutturmamalıyız. 

Dergimizin bu sayısında dosya konusu olarak bu acılı ve mahzun Türk coğ-
rafyasını ele almak istedik. İlk önce Türk ve dünya tarihçiliğinin önemli 
ismi şeyh-ül Müverrihin Halil İnalcık hocanın “Türkler ve Balkanlar” ya-
zısını iktibas ettik. Daha sonra ise RUBASAM’ın kurucusu Av. Özcan 
Pehlivanoğlu’nun kaleme almış olduğu “Balkanlar Üzerinde Bir Ufuk Turu” 
yazısıyla Balkanların güncel siyasi durumları hakkında okurlarımızın bilgi 
sahibi olmasını amaçladık. RUBASAM Başkan Vekili Süheyl Çobanoğlu’nun 
“Balkanlarda Türklere Yapılan Soykırım” yazısıyla Balkan Türklüğünün acı-
sını dile getirdik.

Arş. Gör. Rüştü Kaya’nın “Kosova Kırım’ı meşrulaştırır mı?” sorusuna 
uluslararası hukuk açısından yaptığı değerlendirme ise oldukça önemlidir. 
TDBP Genel Koordinatörü Dr. Halit Gökalp Küçük’ün Batı Trakya Türk-
lüğünü anlattığı yazısı ise gayet bilgilendirici ve açıklayıcı olmuştur. Ayrı-
ca “Balkanları Yaşamak… Balkanlarda Yaşamak… Balkanlarla yaşamak” 
adlı yazısıyla Öğr. Gör. Turan Şener sizlere Balkanları gönül gözüyle dile 
getirip bizlerde ne manalar uyandırdığını yazıya geçirip siz okuyucularla 
buluşturdu. Balkanların, Makedonya’nın pek bilinmeyen kahramanları 
“Yücelciler”in hikayesi ise hem şiirleri hem de nesirleriyle edebiyatımıza 
ve fikir dünyamıza büyük katkılarını her daim sunan Timur Ali Aykaç’ın 
kaleminden sizlere ulaşıyor.

Bununla beraber yeni sayımızda bir de gezi yazısı mevcut kendisinin ya-
zılarını büyük bir keyif ve merakla okuduğum Emre Kartal belki de çok 
hatırlanılmayan bir coğrafyaya Gök Oğuzların yani Gagauzların diyarına 
yatığı seyahatini kaleme alıp orada gezip gördüklerini bizlere “Hamdullah 
Suphi’yi Anarken: Bir Gagauz Yeri Değerlendirmesi” yazısıyla sunuyor.

Makedonya Türk Hareket Partisi Genel Sekreteri ve Makedonya Milletve-
kili Enes İbrahim ile Makedonya Türklüğü üzerine yaptığımız söyleşi ise 
oldukça dikkat çekici ve kafalardaki soru işaretlerini giderici olduğunu dü-
şünmekteyiz.

Son olarak bu sayıda emek vermiş tüm yazarlarımıza ve katkısı olan değerli 
bilim adamlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım Balkanların ne denli 
biz Türk milletine ve Türk Milliyetçilerine ihtiyacı olduğunu anlatabilmiş 
az da olsa bir duygu uyandırabilmişizdir. Bu hususta büyük emekleri olan 
dergimizin imtiyaz sahibi ve TDBP Genel Sekreteri Ahmet Alkan’a ve dergi-
mizin baskısı ve dağıtımı noktasında büyük katkısı olan Etimesgut Belediye 
Başkanımız Sayın Enver Demirel’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Mert Çakır
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4. TÜRK DÜNYASI BİRLİK KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Program katılımcıların Başbuğ Alpars-
lan Türkeş’in kabrini ziyaretiyle başladı. 
Anıtkabir’de yapılan resmi törende TDBP 
Genel Sekreteri Ahmet Alkan tarafından 
mozoleye çelenk bırakıldı ve Misak-ı Milli 
kulesindeki defter imzalandı. Bilkent Üni-
versitesinde yapılan açılış programında ilk 
önce açılış konuşmaları gerçekleştirildi. 
Doç. Dr. Toğrul İsmayıl, “Rusya’nın Türk 
Dünyası Politikaları ve Türkiye’nin Konu-
mu” başlıklı bir sunum yaptı.
Programın ikinci günü “Yesevi Yolunda” 
temasıyla belirlenen kurultay da “Hoca 
Ahmet Yesevi ve Türk Dünyası” başlıklı 
panel gerçekleştirildi. Oturum başkanlı-
ğını Yrd. Doç. Dr. İlker Aytürk’ün yaptı-
ğı panelde konuşmacılar Prof. Dr. Orhan 
Kavuncu, Prof. Dr. İbrahim Maraş ve Yrd. 
Doç. Dr. İbrahim Atabey oldu. Yesevilik 
ve Yesevi’nin din anlayışı, Divan-ı Hik-
met ve Yesevi’nin Türkçe anlayışı ile Türk 
Dünyası’nda bir birlik sembolü olarak Ye-

Türk Dünyası Birlik Kurultaylarının dördüncüsünü Ankara’da gerçekleştirdi. Bilkent Üniversitesi Milliyetçi Düşünce Toplulu-
ğu, Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu ve Türkçe Topluluğu’nun ev sahipliğinde düzenlenen kurultaya 25 üniversiteden 
34 topluluk ve 117 katılımcı iştirak etti. 22 Nisan Cuma günü başlayan kurultay programı 24 Nisan Pazar günü sona erdi.

sevi başlıkları değerlendirildi. Panelin ar-
dından yenilen öğle yemeğinin akabinde 4. 
Türk Dünyası Birlik Kurultayı oturumları 
başladı. 
Türk Dünyası Birlik Platformu’nca be-
lirlenen “Yesevi Yolunda” projesi kapsa-
mında yapılacak çalışmaların değerlendi-
rildiği oturumda proje kapsamında Türk 
Dünyası’nın çeşitli yerlerine gidilmesi, te-
maslar kurulması ve yardım çalışmalarının 
yürütülmesi kararlaştırıldı. Yesevi’nin pek 
çok coğrafyaya gönderdiği gazi dervişler, 
alperenlerden esinlenilerek planlanan pro-
jede Balkanlar, Kafkasya ve Türkistan’daki 

Türk Cumhuriyetleri ve bölgelerine gidil-
mesi çeşitli faaliyetler yürütülmesi hedef-
lendi. Diğer bir oturumda TDBP Yayın 
organı olan Gökkubbe dergisi hakkında 
istişareler yapıldı.
Kurultay’ın son gününde sonuç bildirgesi 
üzerine çalışmalar yapıldı ve “Türk Dünya-
sı Meseleleri” çalıştayı gerçekleştirildi. Ça-
lıştayın ilk kısmında Dr. Elnur Paşa, Babek 
Şahit, Farangis Sharipova, İbrahim Guba-
rov, Hasan Süleymanlı ve Tural Ömerli de 
birer konuşma yaparak ülkeleri bölgeleri 
ve Türk Dünyası hakkındaki düşüncelerini 
ve çalışma önerilerini aktardı.
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Makedonya’nın Radoviş şehrindeki  
Kılavuzlu, Kocali ve Alikoç Köylerin-
de,  Türkçe çocuk kitapları ve kırtasi-
ye malzemeleri; Gostivar şehrindeki  
Makedonya Türk Kadınları Teşkilatı 
Anaokulu’nda çocuk oyuncakları ve 
çocuk eğitim malzemeleri dağıtıldı.
Yoksul ve ihtiyaç sahibi Türk okulla-
rına gönderilmek üzere, Türkiye’nin 
dört bir yanından, TDBP çatısı 

Türk Dünyası Birlik Platformu, 2016 yılı için planladığı “Yesevi Yolunda” Projesi kapsamında, 
Balkanlar’da bir dizi temaslarda bulunarak, projenin ilk ayağını gerçekleştirdi.

altındaki öğrenci toplulukları tara-
fından toplanan yardım malzemeleri, 
Balkanlar’a giden TDBP heyeti tara-
fından Türk okullarına teslim edildi.
Makedonya’ya giden heyette Platform 
Genel Koordinatörü Dr. Halit Gökalp 
Küçük, Platform Yönetim Kurulu 
Üyeleri Cihan Kantar ve Yiğit Cinbaz 
bulundu. TDBP Genel Koordinatörü 
Dr. Halit Gökalp Küçük, Türk okulla-

rında zor şartlarda eğitim verildiğini, 
araçların zorlukla ulaşabildiği köy 
okullarında eski sobalarla ısınan 
sınıflarda Türkçe eğitim verilmeye 
çalışıldığını ifade etti.
Kitap, oyuncak ve kırtasiye malzeme-
lerinin yanı sıra Türk bayrakları da 
hediye edilen çocukların yüzlerinde-
ki mutluluk objektiflere yansıdı.

Türk Dünyası Birlik Platformu; Balkanlar’da, Türk Köylerinde
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