
lkemiz, 1960’larden günümüze plânlı, programlı ve örgütlü bir terörizmin
ve de misyonerlik faaliyetlerinin hedef ülkesi konumunda bulunmaktadır.
Bu çerçevede, iç güvenliğimizi ve huzurumuzu bozarak demokratik devlet

düzenimizi yıkmak için sahneye önce Marksist-Leninist terör örgütleri çıkmış ve
buna paralel olarak sağ terör örgütlerinin faaliyetleri gelişmiştir. Bu örgütler yay-
gın şiddet eylemlerine girerek insanlarımızı sağ-sol kamplarına bölüp, kardeşi kar-
deşe kırdırarak ülkemizi kan gölüne çevirmek istemişlerdir.

İçeride bu mücadeleler sürerken, dışarıda ise Ermeni terör örgütleri (ASALA,
ARA gibi) ortaya çıkarak, Türk milletini uydurma bir soykırımla suçlayıp diplo-
matlarımızı öldürmüş, kuruluşlarımızı bombalamıştır.

Ermeni terör örgütleri sahneden çekilince, bu kez sözde Kürtler için savaştı-
ğını iddia eden Marksist orijinli terör örgütü PKK sahneye çıkmıştır. Bu süreçte
misyonerlerde çok etkin rol üstlenmişlerdir.

1990‘lı yıllarda ise dinî değerlerimizi istismar eden, dinî inançları kendi şiddet
eylemleri ile özdeşleştirmeye çalışan terör hareketleri ortaya çıkmıştır.

Bu süreç içerisinde ülkemizde faaliyet yürüten terör örgütleri, maddî ve ma-
nevî desteği iç ve dış mihraklardan sağlarken, insan kaynağı olarak geleceğimizin te-
minatı olan gençlerimizi kullanmış ve kullanmaktadırlar.1

Bu çerçevede, gençlerimizi terör ve misyoner örgütlerinin eleman kazanma
faaliyetlerine karşı koruyabilmek amacıyla ailelerin, öğretmenlerin, medyanın ve
güvenlik güçlerinin bilgi ihtiyacının karşılanmasına büyük gereksinim vardır. Bu
ihtiyacın giderilmesi, bu konudaki yayınlarımızdaki boşluğun doldurulmasıyla
mümkün olabilecektir. Biz de bu bağlamda bu yazımızı ele alıyoruz.

Siyasal şiddet ve terör, hâlen demokrasileri tehdit etmeye devam etmektedir.
Bunda, özellikle siyasal terörün tanımı ve bu tanım doğrultusunda alınması gerek-
li hukuki ve siyasi önlemler üzerinde uluslararasında bir uzlaşmaya varılamaması en
önemli rolü oynamaktadır.Bugün bile, demokratik bir devletin “terörist” olarak ni-
telendirdiği bir terör örgütünü, diğer demokratik bir devlet, “bağımsızlık” veya
“hürriyet savaşçısı” olarak niteleyebilmekte ve himaye etmektedir. Bu sebepledir
ki, demokratik devletler, bu mücadeleyi tek başına sürdürmeye çalışırken, hem ül-
ke içinde hem de uluslararası alanda ciddi sıkıntılar yaşamaktadır.2
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Demokrasi, siyasal sistemler içerisinde en çok hay-
ranlık uyandıran olmasına rağmen, belki de korunması
ve yaşatılması en zor olanıdır. Gerçekten hükümet sis-
temleri içinde sadece demokratik hükümet en az zorla-
maya, buna karşılık, en çok rızaya dayanan sistemdir. Bu
sebeple, demokratik hükümetin kuvvet kullanması sınır-
lıdır. Öte yandan, siyasal şiddetin üstesinden gelinmesi
belli ölçüde kuvvet kullanılmasına bağlıdır. İşte demok-
rasinin güçlüğü bu noktadan başlar. Hem siyasal şiddetin
önlenmesini, hem de rejimin istikrarının korunmasını
uzlaştırmak pek kolay başarılabilecek bir iş değildir.

Demokratik rejimleri istikrarsızlığa düşürerek, en
azından otoriter bir siyasal sisteme dönüştürmek amacı-
nı güden terörizm, bu amacına ulaşmak üzere bazı ülke-
lerce desteklenmekte veya terör örgütü militanları
açıkça korunmaktadır, işte tam burada, maalesef millet-
lerarası terörizm devreye girmektedir. Siyasal şiddet ve
terörist hücumlara muhatap olan demokrasi, rejimde bir
değişme veya en azından gerileme olmaksızın bu hü-
cumlardan korunmasını bilmeli ve başarmalıdır. İşin zor
olan yönü de işte burasıdır. Gene, ihtilalci siyasal terör,
ideolojik çehresi belirsiz olsa bile, dinî ve etnik ayrılık-
çılıktan kaynaklanarak, hareket ederek ülkenin bütün-
lüğünü bozmayı hedef alır.3

Hıristiyan dünyasında siyasi platformda ön saflara
geçmek isteyen Ermeni Kilisesi, bütün tarihi boyunca te-
rör atmosferini yaratmış ve Büyük Ermenistan’ı yarata-
bilmek için terörist faaliyetlere karşı sessiz kalarak,
Ermeni teröristlerin eylemlerini açık veya zımnen des-
teklemiştir.

Ermeni Kiliseleri ile, partilerinin ve yöneticilerinin
yıkıcı faaliyetlerinden, bütün Ermenileri sorumlu tut-
mak, aslında bir duygusallık olabilir. Yurt içinde ve yurt
dışındaki birçok ülkede azınlık statüsünde yaşayan, akl-
ı selim, sağduyu sahibi Ermenilerin varlığı bilinmektedir.
Tahriklere kapılmadan, barıştan yana ve uzlaşmacı dav-
ranmak, komşuluk ilişkilerini, XXI. yüzyıl anlayışı ile ser-
gilemek en akıllıca bir yol olarak görünmektedir.4

“Bugün demokrasiyi tehdit eden en ciddi gelişme
etnik, din, dil ve ırk bölünmelerine dayanan alt kültür
şiddetidir. Etnik bölünmeler, asimilasyon veya baskı yo-
luyla ortadan kaldırılamayacağına göre, bunların toplum
barışını ve rejimi tehdit etmelerinin önlenmesi ve deği-
şik gurupların bir arada yaşamalarının yolları bulunma-
lıdır. Önerilen bir alternatif çözüm federalizmdir. Fakat
Yugoslavya’da gözlemlendiği gibi, etnik bölünmelerin
çok derin olduğu toplumlarda demokrasinin yaşama şan-
sı yoktur. Yine, eğer hürriyet korunup, yaşatılmazsa de-
mokrasinin yaşaması da imkânsız olacaktır. Irkçı

politikaların açık veya kapalı desteklenmesi ise, ihtilalci
siyasal şiddeti teşvik edici niteliktedir.5

Terörizm, yalnızca bir güvenlik sorunu değildir.
Aynı zamanda, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal ve eği-
tim sisteminden kaynaklanan nedenleri vardır.

“Türkiye’de Terörün Nedenleri ve Buna Yunanis-
tan’ın Etkileri -Pontusçuluk ve Patriklik”6 başlıklı maka-
lemize geçmeden önce, bu giriş kısmını Büyük Atatürk’ün
şu sözüyle kapatmak istiyoruz: “Yetişecek çocuklarımıza
ve gençlerimize görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa ol-
sun, ilk önce, her şeyden önce, Türkiye’nin bağımsızlığı-
na, kendi benliğine, milli geleneklere düşman olan bütün
unsurlarla mücadele etme gereği öğretilmelidir.”

Bu bilgilerden sonra, Pontus’un kelime anlamı, ta-
rihçesi gibi konulara değinmek istiyorum.

Pontus, kelime anlamı itibariyle eski Yunanlıların
Karadeniz(sahillerine)’e verdikleri isimdir. Ancak zaman
zaman tarif ettiği alan değişiklik göstermiştir. Yeşilır-
mak, Kızılırmak ve Kelkit Havzası Pontus sayıldığı gibi,
bu alan daha da genişleyerek Doğu’da Kafkasya’dan bü-
tün Karadeniz kıyıları boyunca, Sinop’un ötesine kadar
yayılmış, ancak yakın devirlerde ise bu bölge Samsun ve
Trabzon çevresinden itibaren sayılmıştır.7

Roma İmparatorluğunun ikiye bölünmesiyle Pon-
tus Bölgesi Doğu Roma İmparatorluğu topraklarında ka-
lır. Doğu Roma İmparatorluğu hâkim olduğu topraklara
“ROMANİA” halkına da “ROMAİO” denmekte olup
Araplar ise bu tabiri “RUM” şeklinde kullanmışlar ve öy-
lece yaygınlaştırmışlardır.8

Bu bölgede tarihi Pontus Krallığı, M.Ö. 301’de Pers
kökenli Mithridates Sülalesi tarafından kurulmuştur. Do-
ğu Roma İmparatorluğuna hem askeri hem de ekonomik
yönden rakip olabilecek güce erişen bu devlet, M.Ö. 66’da
Roma Ordularınca üç parçaya bölünmüş, M.Ö. 63’te de
ortadan kaldırılmıştır. Aynı bölgede Bizans’ın zayıflama-
sından sonra Trabzon Devleti (1207-1461)’de kurulmuş-
tur. Bu devletin Pont Krallığı’yla herhangi bir ilişkisi
mevcut değildir. Bölgenin yerli halkını, Kafkasya ve Ana-
dolu’nun içlerinden gelenler oluşturmakla birlikte, Grek-
ler ve Fenikeliler kıyı şehirlerinde koloniler kurmuşlardır.
Bölge Halkı Roma hâkimiyetine girince Hıristiyanlaşma-
ya başlamıştır. Trabzon Devleti döneminde bölgeye birta-
kım Bizanslı ailelerde yerleştirilmişlerdir.9

1080 yılından itibaren Kıpçaklar Kafkasların güne-
yine geçerek Azerbaycan, Doğu Karadeniz ve Doğu Ana-
dolu’nun kuzeyine inmişlerdir. Diğer taraftan Moğol
baskısından çekilen Türkmen gruplar da bölgeye gelmiş,
Trabzon Devleti yıkıldığında bölge büyük ölçüde Türk-
leşmiştir.10
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Bölge 1461’de Osmanlı hâkimiyetine geçince, son
Bizans kırıntıları da ortadan kaldırılmış, bölge hızla
Türkleştirilmiş, Hıristiyanlar da Osmanlı hoşgörüsüyle
millet sistemi içerisinde kültürel ve ekonomik faaliyet-
lerine devam etmişlerdir. Bu bölgede yaşayan Hıristiyan
Ortodoks nüfus Kilise ve burjuvanın faaliyetleri ile Yu-
nan toplumuna ait olma duygusunu benimseyecekler ve
Yunanlılık bilinci gelişecektir.11

Pontus Meselesi ilk defa, Tanzimat Fermanı’nın
(1839) gayrimüslimlerle ilgili hükümlerinden faydala-
narak ortaya atılmıştır.

Pontus Rum Devletinin kurulma fikri, Yunanistan-
’ın bağımsızlığını kazanma ve Filik-i Eterya’nın kuruluş
yıllarına rastlar. Doğu Karadeniz Bölgesinde Pontus adı
MEGALO İDEA (Büyük İdeal)’nın hedeflerinden biri-
dir. 1830’da kurulan bağımsız Yunanistan’ın Doğu Ka-
radeniz Bölgesi’ne olan ilgisi nedeniyle bölgeye
Yunanistan’dan gelen Rum sayısı artmıştır. Bölgede eko-
nomik yönden de güçlenen Rumlar arasında Patrikha-
nenin büyük katkılarıyla Hellen fikirleri iyice
belirginleşmiştir. Bu süreçte kiliselerin ve din adamları-
nın çok büyük rolü olmuştur. Ayrıca Batılı Misyonerler
de bu süreçte Rumlara, her türlü yardım ve desteği sağ-
lamışlardır.12

Megola İdea’yı gerçekleştirmek üzere Etnik-i Eter-
ya ve Mavri Mira’yı kuran Yunanistan, Türkiye’de de
Pontus Cemiyeti’nin kurulması çalışmalarına başlar. Bu-
nun ilk temelleri de 1904 yılında Merzifon Amerikan
Kolejinde atılır. Bu düşünce Türklere kızgın, kinli olan
ve Türkiye’nin en verimli topraklarını ele geçirmeye ça-
lışan hayali politikacıların hülyalarıdır. Merzifon’da ha-
yata geçirilen bu teşkilatlanma, Pontus Karadeniz
bölgesini kapsayan daha geniş bir teşkilatlanmanın te-
meli olmuştur. Şöyle ki: 1908’de Samsun’da “Müdafa-i
Meşrute” daha sonrada “Mukaddes Anadolu Rum” cemi-
yetlerin kurulmasıyla Pontus Teşkilatı daha da genişle-
miştir. 1910’da da “Pontus” adlı yayın çıkarılmıştır.13

Pontus Cemiyeti’nin amacı; Trabzon, Ordu, Gire-
sun ve Samsun vilayetleriyle Kastamonu, Gümüşhane,
Erzincan ve Sivas’ı içine alan Samsun başkentli, ileride
Yunanistan’la birleşmek amacıyla bir “Pont Devleti”
kurmaktır. Bu aslında, Yunan nüfusun genişleme politi-
kasından başka bir şey değildir. Devlet, otoritesi zayıfla-
dığında kurduğu çeteler vasıtasıyla Türk halkına,
mezalim yaşatan cemiyet, Devlet hâkimiyetinin tesis
edildiği zamanlarda da kabuğuna çekilerek Kilise ve kü-
tüphanelerde faaliyetini sürdürmüştür. Mondros Müta-
rekesi imzalandığı zaman Türkiye dışındaki Pontus
organizasyonu, büyük oranda tamamlanmıştır.14

Mondros Mütarekesi’ni fırsat bilen Rumlar faali-
yetlerini iyice arttırmışlar, hem Avrupa’da diplomatik
alanda hem ülke içinde çetecilik faaliyetlerinde hem de
bölge nüfusunu Rumlaştırma çabalarını arttırarak had
safhaya çıkartmışlardır. Yunanistan da bir taraftan böl-
gedeki çeteleri güçlendirmeye çalışırken, diğer taraftan
Pontus Karadeniz bölgesine askerî müdahale yaparak
amacına ulaşmaya çalışır. Bunun yanında Yunanistan’-
ca “Küçük Asya Cemiyeti, Mavri Mira, Etnik-i Eterya”
gibi cemiyetlerde kurularak hayata geçirilmiştir. Kuru-
lan çetelerse bölgede Türk Köylerine karşı eşi görülme-
miş bir saldırıya geçerler. 1920’de Sevr Antlaşması’nı
kabul ettirme çabası dâhilinde Anadolu’yu işgal eden
Yunanlılar Pontus Çetelerinin de saldırısıyla kesin so-
nuca varmayı hedefliyordu, ancak bu olmadı. 1923 yı-
lında Anadolu’da büyük mezalim, yıkım ve ölüm olayını
gerçekleştiren Pontus çetelerinin isyanı bastırılır. Ana-
dolu’da kalan Rumlar mübadele yoluyla Yunanistan’a
göç ettirilir. Ve bu hayal bu şekilde son bulur.15

Yunanistan’ın Pontus hayallerine Amerika, İngilte-
re ve Fransa; Türkiye’yi parçalamak amacı ile büyük yar-
dım ve destek vermişlerdir. Bu isyanlar pek çok maddî ve
manevî kayba neden olmuştur.

Sonuç olarak, dış devletlerin tahriki ile 19. yüzyıl
boyunca Osmanlı Devleti’ni meşgul eden Pontusculuk,
Mustafa Kemal’in büyük çabaları sonucunda hüsrana uğ-
ratılmıştır. Milli birlik ve bütünlük davasında büyük bir
zafer kazanılmıştır. Rumlar ise kendi hayallerinin ve ha-
talarının kurbanı olmuşlardır.

KİLİSE VE PATRİKLİK

Fatih zamanında birçok insanî haklar elde eden Patrik-
hane 1650’lere gelindiğinde bazı Patriklerin siyasete ka-
rışmaları, kendi sonlarını hazırlamış ve sonuçta bazıları
idam edilmiştir. 1856 Islahat Fermanı ile teşkilatı yeni-
den düzenlenen Patrikhane’nin Yunanlaştırma siyase-
tine karşı Bulgarlar 1870’de, Sırplar 1879’da, Romenler
1885’de kendi Milli Kiliselerini kurarak Patrikhaneden
ayrıldılar. 1876 Anayasası’nda da din ve cemaatlere ve-
rilen imtiyazların yürürlükte olduğu belirtildi. Osman-
lı Devleti’nin bu demokratik tutumuna karşı Patrik
hane, “Megola İdea”dan hiçbir zaman vazgeçmedi.16

Dünya Savaşı’ndan Osmanlı Devleti’nin yenik çık-
masının ardından Patrikhane, Emperyalist Batılı Devlet-
lerden Osmanlı Devleti’nin işgal edilmesini istedi. Eski
Bizans’ı ihya etme hayaline kapılan Patrikhane de Mav-
ri Mira adlı bir çete kurarak Müslümanlara karşı faali-
yetlere başladı, bu menfi propagandadan en çok Trabzon
Rumları etkilendi. Yine Patrikhane İzmir’in işgali üzeri-
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ne, Rum halkına: “Yunan ordularının Hıristiyanlık adına
mukaddes cihat yaptığını” söyleyerek çirkin yüzünü gös-
termiştir.

Pontus faaliyetlerinde çok etkin rol oynayan Pat-
rikhane, Lozan Barış Antlaşması’nda (24 Temmuz 1923)
sadece dinî görevini yürütmek şartıyla İstanbul’da kal-
masına izin verilmiş, üzerindeki tüm tasarruf yetkisi
Türk Makamlarına devredilmiştir.17

1950’den sonra Patrikhane, Amerika’nın desteği ile
Türkiye aleyhine tekrar çalışmaya başlamış, olmayan hak-
larını varmış gibi göstererek Kıbrıs’ta da EOKA terör ör-
gütünü desteklemiştir. Günümüzde de Patrikhane, âdeta
bir Yunan Kurumu gibi çalışmaktadır. AB’de bunun faa-
liyetlerine sıcak bakmaktadır. Amaç Fener Patriği’ne Ev-
rensellik (Ekümenlik) hüviyeti vererek İstanbul’u
Ortodoksluğun merkezi yapmaktır. Yani kısacası amacı,
Bizans’ı ihya etmek ve Pontus’u yeniden kurmaktır. Amaç
tamamen dinî olmayıp siyasidir. Ve Türkleri bu bölgeden
çıkarma düşüncesiyle her yolu denemektedirler.18

Cinayet, zulüm ve katliamlarla lekeli olan Yunanis-
tan, tarihte benzen olmayan bir cesaret, hırs ve iştahını
Türkiye’nin varlığı üzerinde dindirmeyi siyasi gaye edin-
miştir. Yüz elli yıllık tarihi olan bu milletin düşkünü ez-
mekten, yaygaracılıktan başka bir özelliği yoktur. Yani
bulanık suda balık avlamak Yunanlıların temel ilkesi ol-
muştur. Sürekli tarih mirasçısı olduğunu savunarak Av-
rupa’nın desteğini ve yardımını alan, Batı’nın şımarık
çocuğu Yunanistan’ın amacı: Eski Bizans ve Doğu Roma
İmparatorluğu’nu diriltmektir. Osmanlı Devleti’nin çö-
küşünü yakından izleyip, gerektiğinde çöküşü hızlandır-
mak Yunan Milli Politikası’nın temel ilkesi olmuştur.

TÜRKİYE’DE TERÖRÜN VE
MİSYONERLİĞİN NEDENLERİ

Pontus konusunu Kilise ve Patrikhane ile Yunanistan’ın
bu konuyla ilgisini kısaca değerlendirdikten sonra bu fa-
aliyetlerin, bugün Türkiye’deki terör ve misyonerlik or-
tamına etkilerini inceleyip değerlendirmek gerekir. Terör
ve de misyonerlik hususunda hedef neden Türkiye? vb.
sorularına cevaplarına değinmeden önce, Türkiye’deki
terörün ve misyonerliğin nedenlerini inceleyelim. Çün-
kü bunları bilmeden bugünü, Avrupa’nın, Amerika’nın
ve komşularımızın bakışını sağlıklı değerlendirmek
mümkün olmaz. Konuyu bu şekilde irdelediğimizde Tür-
kiye’nin genel, bölgesel ve ekonomik yönlerden değeri
karşımıza çıkar. Şöyle ki:

Genel Değeri: Türkiye, dünya güç dengelerini et-
kileyecek tarzda sürekli, çok yönlü çıkar ve güç çatış-
malarına sahne olan jeopolitik ve jeostratejik bir konuma

sahiptir. Asya, Avrupa ve Afrika’nın düğüm noktası olan
Akdeniz ve Ortadoğu’nun doğu, batı, kuzey ve güney as-
li miğferi üzerinde bir köprü durumundadır. Dünya güç
merkezlerinin çatışmalarda kullanacakları miğferler ül-
kemizden geçmektedir. Stratejik açıdan kuvvet intikali
için lüzumlu bir bölge olup bölgeleri kontrol altında bu-
lundurur.

Bölgesel Değeri: Üç kıta arasında köprü görevi gör-
mesi, dünya enerji kaynaklarının merkezinde ve geçiş
güzergahında olması iki adet boğaza sahip olması -ki bu
160 millik suyoludur- ve dünya ticaretinde önemli bir
yer tutmaktadır. Ayrıca Türk Cumhuriyetlerinin yönle-
rini Türkiye’ye çevirmeleri, model ülke olarak görmele-
ri, Türkiye’nin laik, modern ve demokrasiyle yönetilen
tek İslam Ülkesi olması, onun bölgesel değerini son de-
rece yükseltmektedir.

Ekonomik Değeri: Yer altı ve yer üstü zengin kay-
naklara sahip olması. Öyle ki dünya bor rezervlerinin
%90’ının Türkiye’de olması, petrole alternatif olarak gös-
terilen bor madeni sayesinde Türkiye’nin süper bir ülke
olmasının kaçınılmaz olacağı, dünya uranyum kaynakla-
rının %70’inin ülkemizde olması; bunun yanında altın,
krom, demir, kurşun,,  çin ko gi bi kıy met li ma den le rin çı-
ka rıl ma sı, çı ka rıl ma sa bi le pet ro lün önem li re zerv le ri nin
Tür ki ye’ de bu lun ma sı. Ay rı ca yer üs tü zen gin lik le ri ne ge-
lin ce fın dık ta dün ya li de ri, pa muk, in cir, üzüm, tu runç -
gil ler, zey tin ya ğı ve her tür lü ta rım sal ürü nün ye tiş me si ne
izin ve ren bir ik li me sa hip ol ma sı, bu nun ya nın da ba ca sız
sa na yi sa yı lan tu rizm de de dün ya li der le ri ara sı na gi re cek
po tan si ye le sa hip ol ma sı. De mog ra fik ba kım dan genç bir
nü fu sa sa hip ol ma sı (nü fu sun %70’inin 0-35 yaş ara sın da
ol ma sı), ül ke mi zi genç nü fus ora nı ol duk ça yük sek bir ül -
ke ko nu mu na ge tir miş tir. Bu yer al tı, yer üs tü kay nak la -
rı, genç ve ça lış kan in san gü cüy le de bir le şin ce dün ya
ener ji kay nak la rı nın kav şa ğın da bu lu nan Tür ki ye’ nin çok
kı sa bir sü re de, ön ce böl ge si nin eko no mik ola rak en güç -
lü ül ke si, da ha son ra da dün ya nın sü per gü cü ol ma ya aday
tek ül ke si ola bi le ce ği ger çe ği, baş ta Yu na nis tan ve di ğer
Av ru pa ül ke le ri ni ra hat sız et mek te dir. Do la yı sıy la ya ban-
cı la rın Tür ki ye için ba kış açı la rı, “güç len dik çe bu da nan,
za yıf la dık ça su la nan bir ağa ç” ol ma lı dır sö züy le özet le ne -
bi lir. Tür ki ye, genç ve di na mik ül ke ya pı sı, zen gin ta rihî,
do ğal ve kül tü rel do ku su ne de niy le Tür ki ye, dün ya nın il-
gi si ni çek mek te dir. Bü tün bu de ğer ve özel lik le rin den do-
la yı, ül ke miz Em per ya list Ba tı lı Dev let le rin ve
Ame ri ka’ nın boy he de fi ha li ne gel mek te dir.

Bu ne den le Tür ki ye’ nin mil li ge li ri nin 4/3’nü in sa -
nı na, kal kın ma sı na ve bü yü me si ne har ca ma sı na de ğil,
bu ge li ri ni te rör le mü ca de le ye, si la ha ayır ma sı, bu nun
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so nu cun da ge li şe me yen, dı şa ba ğım lı uy du bir dev let
ola rak ya şan tı sı nı de vam et tir me si, Em per ya list Ba tı lı
Dev let le rin ve Ame ri ka’ nın baş lı ca he def le rin den dir. Ta -
bi i ki bu düş man po li ti ka nın al tın da Tür ki ye’ nin yu ka -
rı da say dı ğı mız ge nel, böl ge sel ve eko no mik de ğer le ri nin
dı şın da Em per ya list Ba tı lı Dev let le rin ve Ame ri ka’ nın
Or ta do ğu, Bal kan lar ve Kaf kas ya’ da ki hâki mi yet mü ca -
de le si de yat mak ta dır.

Tür ki ye’ nin bü yük ve önem li bir gü cün mer ke zi
ha li ne gel me si, baş ta kom şu la rı mız ol mak üze re bir çok
dev le ti ra hat sız et miş tir. Düş man ca bir amaç ve ça bay la
Türk le rin or tak din, dil, soy, ta rih, va tan, ül kü ve kül tür
bir li ğin den, ka der bir li ği şu urun dan kay nak la nan bir lik
ve bü tün lü ğü nü çöz me ye, tah rip et me ye, mil le ti mi zin
bir bö lü mü nü di ğe ri ne ya ban cı laş tır ma ya, Türk-Kürt,
Ale vi-Sün ni, De mok rat-An ti de mok rat, La ik-An ti la ik,
Müs lü man-Ata türk çü gi bi ta ma men sunî bir ay rım yap-
ma ya ça lış mak ta dır lar. Bu ne den le pek çok te rör ör gü tü,
Em per ya list Ba tı lı Dev let le rin ve Ame ri ka’ nın pi yo nu
du ru mun da dır. Bu nun çok ba sit bir ör ne ği ni ve re bi li riz:
Ha len dost ve müt te fik ol du ğu id di a edi len Av ru pa ül ke-
le rin de Tür ki ye’ ye yö ne lik yı kı cı ve bö lü cü ey lem ler de
bu lu nan dört yü zün üze rin de ku ru luş la, bin ler ce ka nun
ka ça ğı nın ol ma sı, te rör ör güt le ri nin bü ro la rı nın açık ol-
ma sı ve her tür lü il le gal ör güt ya yın la rı nın bu ül ke ler de
ba sı la rak da ğı tı mı nın ya pıl ma sı, te rö riz min stra te jik he-
def le ri nin ba şın da Tür ki ye’ nin gel di ği ni gös ter me si açı-
sın dan önem li dir.

Ge rek Em per ya list Ba tı lı Dev let ler ve ge rek se Tür ki -
ye’ ye kar şı düş man ca tu tum içe ri sin de bu lu nan ve hep si nin
ay rı bir çı kar he sa bı olan kom şu ül ke ler, geç miş te ol du ğu
gi bi gü nü müz de de içi mi ze çe şit li ni fak lar so ka rak mil le ti -
mi zin bir li ği ni ve bü tün lü ğü nü boz ma ça ba sı içe ri sin de -
dir ler. Bu gün kar şı kar şı ya bu lun du ğu muz, hem bö lü cü
hem de yı kı cı te rör ve mis yo ner ör güt le ri nin ar ka sın da ya -
tan ger çek ni yet bu dur. Eko no mik yön den güç süz, bu na -
lım lı, prob lem li, mil li ge li ri nin bü yük bir kıs mı nı in sa nı na,
kal kın ma sı na ya tır mak ye ri ne te rör le mü ca de le ye, si la ha
ayı ran güç süz ve za yıf bir Tür ki ye, Em per ya list Ba tı lı Dev-
let le rin ger çek eme li dir. Zi ra em per ya list emel le ri ne da ha
ko lay ula şa cak la rı nı um mak ta dır lar.

Os man lı Dev le ti’ nin yı kıl ma sıy la bir lik te Em per -
ya list Ba tı lı Dev let ler, Os man lı Dev le ti te ba a sı olan Hı-
ris ti yan azın lık la rı, ken di çı kar la rı ve em per ya list
emel le ri doğ rul tu sun da na sıl kul lan mış lar sa Türk Mil li
Mü ca de le si’ nin baş la ma sıy la bir lik te bu de fa da Kürt,
Nas tu ri, Sür ya ni, Pon tus di ye böl me ye ça lış mış lar dır. Bu
grup la rın, ye ni Türk Dev le ti ne prob lem çı kar ma la rı için
el le rin den ge le ni yap mış lar dır.

YU NA NİS TAN ’IN TÜR Kİ YE’ DE Kİ 
BU GÜN KÜ TE RÖ RE ET Kİ LE Rİ

Yu na nis tan ’ın Pon tus me se le si ve Pat rik ha ne ko nu sun -
da yap tık la rı fa a li yet le ri ni yu ka rı da an lat tık tan son ra
Tür ki ye’ de ya şa nan te rö re ve mis yo ner li ğe, et ki si ne ve
bu amaç la yap tı ğı il le gal fa a li yet le re ge lin ce:

24 Şubat 1994’te 19 Ma yıs ’ı asıl sız “Pon tus Soy kı rı -
mı An ma Gü nü ” ola rak ka bul et miş ve Kıb rıs Rum ke si -
min de de he men ka bul edil miş tir. Pat rik ha ne, yi ne
1994’te İstan bul’ da  “Dün ya Ba rı şı na Kat kı ” adıy la bir
top lan tı dü zen le miş tir. Top lan tı İstan bul’ da ya pıl ma sı -
na rağ men Pat rik Bart ho le mo es, top lan tı so nuç bil dir ge -
sin de İstan bul ya zıl ma sı na ra zı ol ma mış tır.  Fe ner Rum
Pat rik li ği nin Ekü me nik li ği ni ka bul et tir mek için yap tı -
ğı fa a li yet le ri, mis yo ner lik fa a li yet le ri ola rak de ğer len -
di re bi li riz. Yi ne Pat rik ha ne nin, İstan bul ’u bir Or to doks
mer ke zi yap ma fa a li yet le ri he pi mi zin malûmu dur. Ay rı -
ca bir ya sa çı ka ran Yu na nis tan ’ın Pon tus fa a li yet le ri çer-
çe ve sin de ile ri sür dü ğü bir di ğer id di a da “Ana do lu’ da
çok sa yı da Hı ris ti yan ’ın bu lun ma sı dır.” Hat ta bu amaç -
la ül ke miz de ki Türk çe olan yer isim le ri nin Es ki Rum ca
ad la rı önp la na çı ka rıl mak ta, bu ra la rın Hı ris ti yan ol du -
ğu vur gu lan mak ta dır. Böy le ce bu top rak la rın Müs lü -
man-Türk kim li ği ve ka rak te ri sor gu lan mak
is ten mek te dir. Di ğer yan dan Yu na nis tan ’ın kur du ğu
Pon tus der nek le ri nin va sı ta sıy la -ki bun la rın sa yı sı yüz
yet miş al tı dır- Do ğu Ka ra de niz ’e “Unu tul ma yan, Kay bo-
lan Va tan la ra Ge zi ” adı al tın da pe ri yo dik ge zi ler dü zen -
le ye rek ola yı can lı tut ma ya ça lış mak ta dır. Yi ne Ba tı
Trak ya’ ya Rus ya’ dan Rum göç men le ri ge ti re rek de mog -
ra fik ya pı yı ta ma men boz ma yı amaç la mak ta dır.19

Öte yan dan 1915’ten gü nü mü ze ka dar ya pı lan Er-
me ni, Kıb rıs ve Yu nan pro pa gan da la rın da da Er me ni ko-
nu su iş len mek te dir. Er me ni le ri ma şa ola rak kul lan dık la rı
da bir ger çek tir. Ne var ki Em per ya list Av ru pa her iki si -
ni de ma şa ola rak kul lan mak ta dır. Yu na nis tan, Er me ni
fa a li yet le ri nin mer ke zi du ru mun da dır. Özel lik le Er me -
ni le re uy gu lan dı ğı id di a edi len soy kı rım, gü nü müz de ki
asıl sız Kürt So ru nu ile pa ra lel lik ku ru la rak Tür ki ye’ nin
soy kı rı mı ta nı ma sı ve taz mi nat öde me si ta lep edil mek te
ve Tür ki ye’ nin Pon tus soy kı rı mı nı ta nı ma dı ğı sü re ce Av-
ru pa Bir li ği ne ka bul edil me me si için AB ül ke le ri nez din -
de pro pa gan da yap mak ta dır. Ay rı ca Yu na nis tan, ta rih sel
ola rak Tür ki ye aley hi ne fa a li yet ler de bu lu nan Er mem
ku ru luş la rı na da ev sa hip li ği yap mak ta dır. Ör ne ğin Asa -
la, Er me ni Soy kı rı mı Ada let Ko man do la rı, Yu na nis tan
Er me ni Genç lik Teş ki la tı, Er me ni Ulu sal Ko mi te si, Er-
me ni Halk Ey lem Bir li ği, Er me ni Dev rim Or du su (ARA)
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Er me ni Ulu sal Di re niş Ha re ke ti, Se la nik Er me ni Genç lik
Ör gü tü, Er me ni Tu tuk lu la rı nı Kur tar ma Ko mi te si, Er me-
nis tan ’ın Ku ru lu şu için Si lah lı Pro pa gan da Bir li ği, Er me -
ni Ha yır Ce mi ye ti, Er me ni Kül tür Der ne ği, Er me ni
Or to doks Mer ke zi Ko mi te si.20

Ay rı ca Yu na nis tan 1985 yı lın dan be ri, bu olu şum -
la rın ta nın ma sı nın sağ lan ma sı için ça ba sarf et mek te,
hem de Pon tus fa a li yet le ri için kur du ğu yüz yet miş al tı
adet der ne ği Fe de ras yon lar oluş tu ra rak ör güt le mek te dir.
Bu nun dı şın da Tür ki ye aley hi ne top rak ta le bin de bu lu -
nan dört yüz el li nin üze rin de der ne ğin ol du ğu bi lin -
mek te dir. Bi lin di ği gi bi Yu na nis tan, Türk düş man lı ğı nı
ve mil li po li ti ka sı nı bu gün de bu dü şün ce üze ri ne oturt-
mak ta dır. Bu po li ti ka sı ge re ği; dı şa rı da Tür ki ye’ yi ulus-
la ra ra sı plat form dan uzak laş tır mak ta, içe ri de de sos yal
ve si ya si bü tün lü ğü za yıf la tıp par ça la mak için uğ raş -
mak ta dır. Sevr ’i ye ni den can lan dır ma ça ba sın da olan
Yu na nis tan ön ce Er me ni Te rö rü Asa la’ ya, son ra da
PKK’ya des tek ver miş tir. Ge nel po li ti ka sı çer çe ve sin de
ta ri hi ger çek le ri gö zar dı ede rek söz de Er me ni ve Kürt
so run la rı nın ya nı sı ra ye ni bir ar gü man ola rak 1985’ten
be ri Pon tus soy la rım ide a li ala nın da Tür ki ye’ ye kar şı
kul lan mak ta dır. 16 Ocak 1994’te “Su ma la Pon tus çu lar
Der ne ği ” nin Se la nik’ te top la dı ğı soy kı rım pa ne li bu fa a -
li yet le rin son ör ne ği dir.21

Yi ne Yu na nis tan her yıl Pon tus He le nizm Kon gre -
le ri dü zen le mek te dir. Bu kon gre ye en üst dü zey de dev let
yet ki li le ri ka tıl mak ta dır. Bun la rın ya nın da ha la Tür ki ye
ha ri ta sı nı Pon tus, Er me ni ve Kür dis tan ola rak üçe böl-
mek te ler, Bi zans ’ı yem den can lan dır mak için top lan tı lar
yap mak ta dır lar. Öte yan dan “Bi zans Top rak la rın dan Son -
ra Türk le ri As ya Step le ri ne Ata lım, Aya sof ya’ yı Ki li se Ya-
pa lı m” slo gan la rı atıl mak ta sur la rın için de Or to doks Dinî
Dev let ku rul ma sı, gay ri men kul sa tın alın ma sı, ka rar laş tı -
rıl mış tır. Ha len Fran sa’ da yü zü aş kın Bi zans ’la il gi li va kıf,
der nek ve ens ti tü var dır. Pat rik Bart ha lo me os, Ye ni Ro-
ma’ nın ve Kons tan ti na pol ’ün Baş pis ko po su ve Ev ren sel
Pat ri ği Un va nı nı kul lan mak ta dır. Bu amaç lar doğ rul tu -
sun da yo ğun bir şekil de ça lış ma lar ve mü ca de le çağ rı sı ya-
pıl mak ta dır.22

Yu na nis tan ve Er me nis tan bu gün te rör ör gü tü
PKK’ya her tür lü maddî ve ma nevî yar dım lar da bu lun -
mak ta dır lar. Üs te lik ül ke le rin de bu te rör ör güt le ri ne ba-
rın ma ve as ke ri eği tim im ka nı da sağ la mak ta dır lar.
Yu na nis tan’ da PKK ta ra fın dan açıl mış olan ve Tür ki ye’ -
de ki te rö rist fa a li yet le re ka tıl mak ama cıy la mi li tan la rı na
pat la yı cı mad dey le il gi li eği tim ver di ği Lav ri on Kam pı
bun la rın en önem li le rin den bi ri dir. Ay rı ca ken di üze-
rin den ya pı lan si lah ve te rö rist ka çak çı lı ğı na im kan ver-

me si, bu gün To kat kır sa lın da si lah lı fa a li yet gös te ren Sol
Ör güt le rin, Av ru pa’ da çı kar dık la rı ga ze te ve der gi ya-
yın la rı nın fi nans ma nın da bu Rum Der nek le ri nin ak tif
rol oy na dı ğı, ya ka la nan te rö rist le rin ifa de le rin den sa bit -
tir. Me go la İde a’ dan hiç bir za man, vaz geç me yen Yu na -
nis tan, her tür lü yı kı cı bö lü cü et kin li ği des tek le miş,
doğ ru dan ve ya do lay lı yı kı cı fa a li yet le rin için de yer al -
mış ve ha len de yer al mak ta dır.

SO NUÇ

Yu ka rı da kı sa ca be lirt me ye ça lış tı ğı mız Tür ki ye’ de ki te-
rö rün ve mis yo ner li ğin ne den le ri. Yu na nis tan ’ın bu fa -
a li yet ler de ki ye ri hak kın da ki bil gi ler den son ra te rör den
çok çek miş ve bü yük in san ka yıp la rıy la hâlâ çek mek te
olan, bu nun ya nın da PKK te rö rü ne har ca nan pa ra 120
mil yar do la rın üze rin de dir, 35 bin in sa nı mız da bu te rö -
re kur ban git miş tir. Bir mil let ola rak, Mil li Bir lik ve Bü-
tün lü ğü mü ze kar şı ya pı lan tüm bu ha in ce fa a li yet le re
kar şı ne ler ya pa bi le ce ği miz hu sus la rı na ge lin ce:

A) Mil let ola rak için de bu lun du ğu muz coğ raf ya -
nın ne ka dar önem li ol du ğu nu, ne ka dar bü yük bir zen-
gin lik için de ol du ğu mu zu çok iyi bil me li ve bu nu da
şim di ki ve ge le cek ku şak la ra çok iyi an lat ma lı yız. Ay rı -
ca bu hu sus la il gi li ola rak okul la rı mız da Je o po li tik, Si-
yasî Coğ raf ya, Mil li Gü ven lik Bil gi si gi bi ders le rin
oku tul ma sı na ön ce lik ve de önem ver me li yiz.

B) Kom şu la rı mı zın ba kış açı sı nı, Bal kan lar da, Or-
ta do ğu’ da ve Kaf kas ya’ da olan bi ten le ri çok iyi ta kip et-
me li, bu na bağ lı ola rak da tüm dün ya nın bi ze ba kış
açı sı nı da çok iyi tah lil ede rek bu na pa ra lel stra te ji ler ge-
liş tir me li yiz,

C) Mil let ola rak ne ya zık ki oku ma ile ara mız iyi
de ğil. Çok oku ma lı yız, bi ze ve de ül ke mi ze la zım ola cak
her şevi oku ma lı yız. Bi ri le ri nin bi zim adı mı za oku ma sı -
na izin ver me me li yiz. Eğer bi ri le ri bi zim adı mı za bir şey-
ler okur sa oku du ğun dan an la dı ğı nı ken di dü şün ce le ri ni
de ka ta rak bi ze an lat ma ya ça lı şır ki, bir müd det son ra
doğ ru su na, yan lı şı na bak ma dan biz de onun gi bi dü şün -
me ye baş la rız.

D) Mil let ola rak hız la ge li şen ve dün ya yı o den li
kü çül ten bi lim ve tek no lo ji kar şı sın da ge ri kal ma mak,
ge liş miş top lum la rı ya ka la mak ve on la rı geç mek için tek
şey yap ma mız ge re kir: O da ÇA LIŞ MAK. An cak gü cü -
mü zün far kın da ola rak, bi linç li ve plan lı bir şekil de ça-
lış mak zo run da yız.

E) Mil li Bir lik ve Be ra ber li ği mi zi bo za cak hiç bir
fa a li ye te izin ver mek si zin mil let çe tek yum ruk ol ma mız
ge re kir. Bu bir lik ve be ra ber li ği mi zi, ulu sal acı lı bir olay -
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la kar şı laş tı ğı mız da gös ter mek yet mez. Tüm dün ya ya yı -
lın her gü nü gös ter me miz ge re kir.

F) Genç ku şak la rın ve ge le cek nes lin eği ti mi ne
son de re ce önem ver me li yiz. Unu tul ma ma lı dır ki, in sa -
na ve in sa nın eği ti mi ne har ca nan pa ra, mis yo ner li ğin ve
de te rö rün ber ta raf edil me si için har ca nan pa ra dan kat
be kat da ha az dır.

G) Coğ ra fi ko nu mu muz, yer al tı ve yer üs tü zen-
gin lik le ri miz de ğiş me ye ce ği ne gö re, kom şu la rı mız ve
em per ya list güç le rin bi ze ba kış açı sı da de ğiş me ye ce ği
fik rin den ha re ket le, ül ke nin bu ger çe ği ni, tüm ku rum la -
rı se fer ber ede rek ve bu nu mil li bir gö rev ad de de rek; yıl-
ma dan, bık ma dan, usan ma dan in sa nı mı za ve özel lik le
genç nes li mi ze tec rü be ve bil gi le ri mi zi ak tar ma lı yız.

H) Okur-ya zar ora nı nı ço ğal ta rak hız la sı fı ra yak-
laş tır ma lı yız. Çün kü te rör ve mis yo ner lik be la sı, özel lik-
le de ca hil top lum lar üze rin de da ha faz la et ki li olur.

i) Te rör le ve mis yo ner lik le mü ca de le top yekûn
bir mü ca de le dir. Bu hu sus ta top lu mun her ke si mi ne ay -
rı ay rı gö rev düş mek te dir. Gö rev dü şen bi rim ler de bu
şuur, bi linç için de ve bir bü tün lük arz ede cek bi çim de
gö rev le ri ni yap ma lı dır.

j) Okul la rı mı zın ders prog ram la rı na Te rör ve Mis-
yo ner lik Der si ko nu la rak il köğ re tim bi rin ci sı nıf tan üni-
ver si te ye ka dar bu ders ler oku tul ma lı, te rö rün ve
mis yo ner li ğin ne den le ri, ni çin le ri, kay na ğı, ger çek ama cı
ko nu la rın da ço cuk la rı mız ve genç le ri miz eği til me li dir.

K) İnsan la rı ve top lum la rı ha re ke te ge çi ren, ola-
ğa nüs tü iş ler ba şar ma sı nı sağ la yan öğe nin Mil li ve Ma n-
e vi De ğer ler ol du ğu ger çe ğin den ha re ke de in sa nı mı za

bü tün olum suz luk la ra rağ men tek rar ha tır lat ma lı ve öğ-
ret me li yiz. Bu bağ lam da baş ta DEV LE Tİ Mİ ZE ol mak
üze re bir bi ri mi ze gü ven me yi ve inan ma yı ger çek leş tir -
me li yiz.

L) Gör sel ya yı nın ve TV film ve di zi le ri nin in san -
la rı çok da ha ça buk ve bü yük öl çü de et ki le ye rek yön-
len dir di ği ger çe ğin den yo la çı ka rak bu hu sus la rın
iş len di ği TV film ve di zi ler yap tı rıl ma lı, bu ko nu da il gi -
li le re ko lay lık lar sağ lan ma lı dır.

Yu na nis tan ’ın Pon tus me se le si ne yak la şı mı ile te -
rör ör güt le ri nin fa a li yet le ri ne yap tı ğı yar dım la rı na kar -
şı alı na cak ted bir le re ge lin ce:

Yu na nis tan ’ın bu fa a li yet le ri ne kar şı ben zer amaç -
lı der nek ler ku rul ma lı, Gi rit ’e ve Trak ya’ ya ge zi ler ter tip
edil me li, dün ya ya ken di mi zi çok iyi an la ta bil me li yiz.
İçe ri de ve dı şa rı da bu ko nu da ya yın lar ya pıl ma lı, “Pon-
tus Me se le si ” nin ya kın dan il gi len dir di ği ve fa a li yet ala -
nı içe ri sin de bu lu nan Ka ra de niz kır sal ke sim de ya şa yan
halk üze rin de “bil gi len dir me ve bi linç len dir me ” fa a li -
yet le ri mi zi ar tır ma lı, se mi ner, kon fe rans lar ter tip edi le -
rek yö re hal kı bil gi len di ril me li ve uya nık ol ma sı
sağ lan ma lı dır.

Kı sa ca; unut ma ya lım ki Tür ki ye’ den baş ka Tür ki ye
yok tur. Fi kir le ri her ge çen gün de ğer le nen Ata türk gi bi
bir li de ri miz var ken, hey kel le ri ken di ül ke le rin de da hi
kal dı rı lan... izm ’le rin ya ra tı cı sı dik ta tör le rin fi kir le ri nin
ar ka sın dan git me me li, her ko nu da so ru cı ı ye sor gu la yı cı
ol ma lı yız. Ça ğı, zen gin ye ral tı ve yer üs tü kay nak la rı -
mız la, in san gü cü müz le le hi mi ze çe vi re cek ve Türk Ça ğı
ya pa cak gü cü müz ol du ğu nu far kın da ve şu urun da ola rak
bir lik ve be ra ber lik için de ha re ket et me li yiz.
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