ııariri

TARİHiN G[-rçLENDinniĞi
,ı<,tR»nşı_ir"

gıR

İıısaııoğl1ıııun ı,alnız olı-ı"ıası. cloğısıi-ıı uı [,ırıtlıı'. İı i giintinıi ı a da ltötii

gıııııiııii pavlaşacağı dostlara ihtil,aç rardır. Ülkeler içiıı
ltoı-ıı_ısı_ıtlı_ır. [.I1keleriı-ı

ar,ı-iı cluı'ı-ıı'ıı s(jz

de ii,i gLiııtiı"ıde n-ıutluluğuı-ııı piı_vIaşacağı: lttitii giiııiinde

\oıııııt]ijı. tıı-ia clestek cılırcırğını hildiği clost ıilkeleıe ilıtil.iicı üJItıı'. Işte Pııkistan

i'ıirlrir c için

(i1,1e

bir cler Iettir.

l)ıkisıırı-ı_rıirkiıe ırrıısıııdalıi ilişkiı i

tııı,i1'

ctıııckte cliısllıık. l,,al'cleşlik"

orıaltlık nıüttellklik. beıızerlik. gibi sıt'atlar vetersİz ltalır tır.

ıe

pııiiistaı-ı arasıı"ıdalii ltardeşlik bağları dtiı-ıl,ada pek az iiikel'e

I'ıirt İı

c

İlc

ıı"ıillete ııasiP

tılıır. IJııgLiı-ı gıpta ile bakılaır Türkil,e-Pakistan kardeşliği tarihin gıiçlenclirdiğitari

l-ıar

Iı

i

iı l aı, lırrı

raır

ıı peki

şti

rdiği hakik i

bi r ltarcleşl i ltti r.

l l. i,iizi,ılcla bir ]'ürlt cleı,leti olaıı Gazırelilerİıı kurı-ılnıası İle Pakistıııı
'I'ıiı'kle rİır bıı
oldukları 'Türkler tarallıldan 1,öı-ıetİlıner e başlıvor.
17.1,tizl,ılda İırgilizlerin gelİp lIİnt coğı,at_l,:ısını söı-ı-ıLirgc \iapnıasılıa

hiliinıil,eti

lıaclıır cler,ırı,ı-ı eclilor. T'ıirklerin kaırtıtları altınclalii PakiStıtıı lııılkı. İııuilizlcı'
gcleııe }iaclar hi_ılııtIarını tıpkı g(ikıiiziiııtlcki iıçaı,ı kıış 1op[ıılıığıı Şıi|-ıi (izgiirce
kcııcli istcklerİ ılc
1aşıııırlııı,i_lı.'t'iirkler İslamiıet'i clalatı-ııa ile cleğil l.ıüııaı,Iıeıı
scçı-ı-ıiş[crcli re beı-ıiı-ıısemişlı,rdi. liıgilizler ise bıitLin Hint halkııia rıPtığı gibi

\4ıislıimerıı Pakistaıı halkıııa da zı.ıltinı" dal atı-ııa ve söı-ı-ıiiı'gc getİrclİ.
'rürklerin dcğt,riııi İngilizleriı,ı ı aptığı darlıclcr. zı-ıllimler.
[)aliistanlılar ise
i

şlreııcel eı, ııeticesi ı-ıde il,i ce anlııdı lar.

B1ıglirı bül,ük \,e gclişırriş |ilkclerin Ortacloğlı

coğraf_r'asııicİalı.İ

hfilıiı-ııil etiıri sağlan,ıak için ııeler yaptığlnı görü1,orıız. J'erör. savaşlıır. darbeler"
zıılı.inılcr,
cuğı,at

_r

.

,

a s ı ırcj

Bı_ı 1,"aşaı-ıanları 17.1ıiz.rıla rıı,arlavıı-ı \,e İııgilizlcrill Ilint
ıık

i

i ı-ı

saıı l ırra ııe l er

),

apt ı ğ t n

ı

si

z

c1 ı.i

ş i"in

iiıı.

('ııııaliliale Savaşı'ı-ıcia ()sı-ıııııılı Der leti İııgilizleriıı başıı-ıı çel<liği ordul'ı,ı
bozgLıtı.ı uığratıncıı Pakistaıılılar için bıı bir ı-ıııiııt ışığı
aıılıişı-ı,ıasıı-ıııı iırrz_alaı1ması
lıaı.şıırcla

rc

ı-ı-ioral olcJtı. ScVr

ile ()sıı-ıaı-ılı toprııkları pa1'laştırılıı-ııŞtı.

[3ı"ı

durum

'l'Lirkler. N4ı.ıstafa Kemal etraflııcla toplaı-ııp dİrenİş 1ıarc'kclİ baŞlatıı-ıca

I)iıliisttııılılar da

-i'iirklere yardım

cli ıizattılar. Biz. ölüıı'ı

ka[ıı-l-ı ılıticaclelesi

ı,crirkcıı bıı coğraf"ıaclaki karcleşlcrimiz de dtiı-ıeıı-ıin sönürgccilcriı'ıiır bas[iısı

<].e-hnor

ftI€?

aiııırciıırt]ı. t]iitı_iıı sıkıı-ıtılırra re tehditlere rağnıeı-ı l)akistaı-ı halkı
giıııde

k içiı-ı

ı.ı-ı-ıe

cIiı-ıclc" ce biı-ıclc

1aı,tiıı-n toplaı-ı,ıaı

a başlatlılıı. \'crle ı'e

'lıirlilerc

bcr az- Çaı'Şiıl'1llr

scıiP

ııc \,ii[sa lriç di_işiinııccieır çarşııtlıı iiz-criııc bırakır tlrlılrtlı. []aıüa

itaclıı"ılıır kıilaklarıııdaki altın ltıipelerini^ bilekleriı-ıcleki bileziklerini ÇıkarıP
,l

Lirli ordı_ısı_ına r,eri.vorlarclı. l'akistanlı babalar da dar günler iÇin bir köŞel'e
1-5 kez
iir ırı_jıkları pııraları verir,cırlarclı. Bıı şeltilcie. istililal SavaŞl bor'ı-ıı-lctı
'l

ıirk orclıısııııa. İslc l)akİstan l'ıallııılııl KLırtLülLıŞ
Saı aşı,ı-ı-ııza yerdiği desrelt geçı-ı-ıişteı-ı giiı-ııiı-ıııize zihiııleriınİzile taht

ı artlıııı gelcli Iraliıstaıı'clan

lı[lI,1l]tlŞl.Lll,.
,f

tirkile'niı-ı bağınısızlık ıı,ııicadelesi ı,e

ı-ı-ıoclerı-ı

devlet kı,ırıııa baŞarısı

l)ııkisııınlıları ctkilç-ıııiş ı t- hiı, ı-ı..ı i İııgilizler tırıllı-ıcjııı-ı ı-ır'ııtıılııı-l Pakistaıı
hıi]rıııı ııraı-ıclırıı-ııştır. '[ıirkire ile, arııı göriişe salıilı olaı-ı [)al,,ıstl-ıı'ı halliı- bir
,\taıtirk haıraı-ıı iılaı-ı \4ıılraı,ı-ııı-ıec[

kıırirı.alt

1C);tr7'de

Ali

Ciı-ıııal-ı öndcrliğiııde kcı-ıcli iilkeleriıli

bağıırrsızlıklarını kazaırnrışleırclır. ]-iirkİve'ı"ıİı-ı.

Pakİstal-l

da Türltivc-

Pakistaıl

lıalliıııııı bağın,ısızlığıı-ıı

tanı1,,aır

ilk tillte

olı,ı-ııısı

t,arcleşliğiıri pekiştiren en örıeınli etltenciir.

iki ülkedc

!,aşaııaıı bİrtııkını sİllısİ- srlsviil"
il'i
cltoı-ıoı-ı-ıik ve askeri istikrarsızlılilar. her iki ıilkcı-ıiıı clc birbirini daha
aıılıımasıı-ıı sağlaıı-ıış ve ),aşanaıı bı-ı sıkıı-ıtılarda birbirleriırin r.ııılıııciır cıln-ıası
ii)5()'1ercleıı sonra 1ıer

üıt,t

İ

c

cs İ ıı İ cloğurı-ı-ı rıştı-ır.

[)ıkıstaıı tlıılıa nıoc]erır" dalıı gelişıııiş r,c rcliılı scı ircsi clalıa r ıiliscli

tllaı-ı

kcı-ıdiııe rol ı.ı-ıodel ıılı]ı re l-ier daiıı,ı l'i.irkile"ı-iiı-l iziııcle tıltlı-ığı-ıılı-ı
'I'tirk
tipi Nliisliiır-ııiırlığiı-ı" gelişıııiş bir ıilkc olıllak iÇiıl
hisscttiı.t]i. pakistaıılilar.
giizel bir örı-ıek olcluğunuı ciüşıinıiı.,orlar i,e kendilcriıre Atatiirlt gibi bir lideriı-ı

ILirliiıc,li

l

azıi,ıı

o

l

tlı-ığunu söy,lLil,cırlarcl ı.

pakistirn'a islaıri

nı"ijusı_ı

içinde eır çok cieğer vcıeıı i.ilkenİn ['ı-irliiıe olıılası

da pakistaıı'iı-ı Ttirki_ve'ye karşı sevgisini dalıa da ,ürtınnışltr. L)tinla i,izeriırde
birçok \{.isltiman tilke ınevcı_ıt iken lriçbiri1,le olaıı ilişltileriıniz Pakistaır'la
()li_iüı

tlostlı_ıli seı,i.vesine 1altlaşaıııaır,ıışlır. Ktrldı

ki zılnıaıı zaıııtılı

bazı

ıilketeı.le cl|işııaıılıklıı bite },LışıvofLı/.. l}ıı bağlaı-ı-ı.la l)ııkİstan İle
l,iiı.iıil c aı.asıııdalıi clcıstlı_ığı_ııı en [ıiil,tilt etkeııleriı-ıtlcn l-ıiri cliı-ı olılaklıı birliktel

\,1iislı_iıı-ıııı-ı

Z-hroı ATğş

tlılihtc ı'c

gı"iı-ıı-iı-ı'ıiizclc 1,aşaııiıırlıır"

bir tı kaclar bıı

i]<i

ıilkeııin Itaidcsliğint]c

ı,tkcııı,iiı,.

(iıiııiiılll-izcle ise Pakistaırlılar. Tiirki1,,e'dekigelişnielerir.,akıııdaıı
takip eder
zil"aretler ile bu dostluk pekiştirilir. I(ültıirel olarak 1,oğı_ııı bir
şekilde
I'ıiıl< etkisi altında 1'aşıvorlar ı.'e Ttirklere karşı seigi. saygı dııl.ıırtırlar. Bı.ıı,ııın

r e r aPılaı-ı

birisi 'l'iirlı clizileriııiı,ı bu tilkecie çtıli poptiler
illıılıısldır. Örneğin: "Mı-ıl-ıteşenr Yüzl,ıl" başlaclığıncla sokaklar boşalı1,or re

cll
1

ijı-ıc'ı-ı-ıli nedeırleriı-ıdeı-ı

ıi ı-ı-ı

I)

ali i stan teler,i

zyoır karşı

sı ı-ıa geç İ r,o r.

I'[lrltire'niıl 1aikliği. Pakistaıı'ııı isc İslııııı'ı ı.cınel ıılıı-ııısı. ilıi ıilke
aııslı-ıclııki iliŞiiile rdc bugı-iı-ıc kııdar herl]anpı tıir piirıiz \ arıılüııitıııüştır.
(leiee ci,le clı'slra clıŞı
o

l

ıı,ıas

i

lrck lenırıcıııc

l

birtakııı gelişı-ııcier \aşiıIııııaılığı siirece. [ıir

siırı.ıı-ııı scl-ıcp

idir
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DoĞU,DAN YüKSELEN IŞIK
t'Jlkeler ıır,ırı iıısaıılar gibi doğar. büyiir. gelişirı farklı bire1,,lerle taı-ıışıı,r,e dostluk
'I-iirkive'ı-ı-ıizin
ılc gıize l ilişkiler
ilisliisı lçıırlırlar. [,.zcrindc 1,aşadığıır-ıız ct]nnct toprak

kııı.iıığıı Pakıstıı-ı biziıı-ı için dosttaıı öte karcleştir.

[Jıı karcicşligiıı en önemli iki isıı"ıi varclır: f]iri ,,\tatlirk diğeri Ali
[:ıııpe

Ciı-ıııah.

ıl alist cJevletlerin o)ıul]LılıLı bozariık Tıirkil,e (]ııı-ııhı-ırivetini kı-ıran"

[-ıarabe

t]alli-t u!,1iı,cı] [ t[ıı (")nderiı"ııiz N,lı-ıstat'a

Keı-ııal

hatindcki bir ülkeden gtiçlti bir cjevlct me\

_\tattiık'tLiı,. Dtığı_ıı-ıı_ın güneşi: parçalaı-ın-ıış. esaret içiııcleki

tlintli

N4iislüıı-ıaı-ıları

L,ıiricştircn. çıığıır eıı gıiçlü sömürgeci gı-icü r,e cınperyalist Bı,itanra İı,ııpurıttırlııuııı-ıa

kırrşı savaşaıı. zaıııanın en bü1 ük İslaııı devletiıri kurarı bir cler 1et adaıırı

Ali Ciııırah'tır.

\,1uıl-ı;rını-ı-ıed

iki büyük del,let aclamınırı birbirlerille yaptıkları giizel işler

İşte bıı

sarcsiı-ıde böl le gtizel bir ülke1,le kardeş oln-ıı-ışı-ızclı-ır.

llıısla

'fürkire'niıı

silalıı i,oksa biz de rar clilcıı kardeş
iilkcdir. i)akistaı-ı'I-{_irl,-İstiklal Siııaşı'nda zilırct eşralarıı-iı sataralı'l'ıirkive're
Pakistaı-ı.

gı_iııticrcı,ı
l

iirkıi

ltriziı-ıcle

lıoca 1,iirckli halktır, Pakistırı-ı

c içiıı

ııı-ikIeer

i7 Ağustos

dcprcnıiııcle kııpı kapı gczcrel.

1ardııı-ı ttıplar an İkbıü'in dei,letidir. Pakistaıı Tlirkive'ı-ıin cloğuciaki

ı,iialcıidir. Zil,a Ül Hak'ıı-ı devlctic]ir. Eı,ı

öı-ıeı-ı-ılisi

rağıııeı"ı lıaşıı-ııız sıkıştığıı-ıda. dara dtiştüğLiınüzde bize

araıııızda

ilk ulaşıp

3,7L)L) kı-ı-ı
1,ardın-ı

olıırasıııa

eli lızatacıık

liardcş ıilkç,dir Pırki stan.
i(aı,cleş iilke olduğuffIuzun eı-ı önemli kaıritlarından
sorLıva
I

Ziya

ll l lak.

L_]1

biri de ırruhabiı,lerin yönelttiği

F{ak'ın verıniş oldı"ığlı cevaptır: Pakistan cuıı-ıhurbaşltaıılarıı-ıdan

l'Lirkiye'l,e

çok sık zil,arete gidince

halkınc]an

bıızı

Zila

nılıhabirier:

"l'iirkile size lıiç dar,et gönderınediği hnlde ıredeıı siirekli davetsiz gidi1,orsunı-ız'/"
.lenriştir. Zil a ()l llak bu stıru üzerine şu ı-ıı-ıutulı-ı-ıaz cer"abı r erı-ı-ıiştir: "İnsaı,ı
iiaı,dcşıı-ıiı,ı er,iı-ıe dar,et

ile

ı-ııi

gicleı,nriş'/" cevabıı,ıı

i erı-ı-iiştir.

(icçıı-ıişteıı gı_iııiiır-ıiize kııdar süren brı dostlıık lrer geçc-ıı guııı tenıelleriıri clalıa sağlaıır
i-ıiı kırılcşl iğc doğru atııakladır.

I]aliistaıı l,ıer clain'I'ürkil,e'nin y,anında yer almış

r.,e

almaı,a der,an-ı etı-ııektedir.

t'ıııkile'ı,ıiıı iç i,e dış dtişmanlarına karşı da Türkil,e',vi 1"alııız bırakı-ııavaı,ak

kardeş

i.illre olcliığı-ıı-ıı-ı stjzle değil özie if-ade etı-ııiştir.

l'iiıkiı

e l-ıaiı-ı darbe

şclıitlı.riıri

ırı-ıı-ı-ııştır,

-fiiı,ltil,c'ı,ıiıı

girişinıinin

1,ıl döııüı-ııtincle şehitleı,iııi anarkerı,

"Biz kardeş olarak birleştik"

clı.işırraı,ılarıı-ıı da kendi düşnranı kabul

Pakistaıı'da Ttirli

if-acJeleriııi kullanınıştır. Pakistaıı

etniştir.

l)akislaıı clostı-ıırruz cleğil kardeşinıizclir. Dosılı"ıklar bclkı bozulabilir aıı-ıa karcieşlik
ırsliı l,ıiızı"ılııaz. IJiz iki ülke aynl zalılanda karındaş clevletiz. Bu birlik ı,e beraberlik
birbiriı-ııize dııl,dı-ığumuz gür,en sal,esinde gelecekte cie c]evam edecektir. Biliriz ki ışık
hcp cloğııclaı-ı 1,ükselıniştir. Zamanla Batı diinl,ası bu ışiğı köreltmeye çalışsa cla başarılı
cılıınraı-ı-ıışüır. l)aliistaıı ile Tıirlril,e arasıı-ıclaki

tıı'tı.iltiık

ıiLıi sıtiıtltrı,l,ctersiz

kah1,or.

ilişkilitaı,il'ctıııcde dostlıılr. nıtittcllklik.

Biziıı ilişkinıiz

bı-ıırlarıı-ı çok clııha ötesiııdc kardeş

ili;l,i,i.lil'.
.\dı: Stır,atlı: Sclav Baha1,

()kulu: Yıireğir Atattirli Mesleki ve l'eltnilt Anadolıı Liscsi
Sııııi7Nunrara: 1 1B/

2
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