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SUNUCU- Say›n Büyükelçim, Say›n Rektörüm, çok de¤erli gazilerimiz,
de¤erli parlamenterler ve de¤erli konuklar; “1950–1953 Kore Savafl› ve
Türkiye-Kore Cumhuriyeti ‹liflkilerinde 50 Y›l” konulu panelimize
hepiniz hofl geldiniz. 

Panelimize geçmeden önce sizleri Kore fiehitlerimizin huzurunda bir
dakikal›k Sayg› Durufluna davet ediyorum. 

(Sayg› Duruflu)

SUNUCU- Konuflmalar›n› yapmak üzere Baflkent Üniversitesi Stratejik
Araflt›rmalar Merkezi Müdürü Say›n Prof. Dr. Selçuk Uslu’yu kürsüye
davet ediyorum. 

Prof. Dr. SELÇUK USLU (Baflkent Üniversitesi Stratejik
Araflt›rmalar Merkezi Müdürü)- Say›n Rektörüm, say›n
parlamenterler, de¤erli diplomatlar, sayg›de¤er gazilerimiz; “1950–53
Kore Savafl› ve Türkiye Kore Cumhuriyeti ‹liflkilerinde 50 Y›l” konulu
panelimize hofl geldiniz. Bu paneli Baflkent Üniversitesi Stratejik
Araflt›rmalar Merkezi ve D›fliflleri Bakanl›¤› Stratejik Araflt›rmalar
Merkezi birlikte düzenledik. 

Ben aç›l›fl olarak bir iki fley söylemek istiyorum. Bu özellikle ö¤renci
arkadafllar›ma bilgi niteli¤inde olacak. Çok k›sa olarak flunlar›
paylaflmak istiyorum: Genelkurmay sitesinden ald›¤›m bilgilere göre,
‹kinci Dünya Savafl›’nda Sovyetler Birli¤i’nin Japonya’ya savafl ilan›
üzerine Amerika Savunma Bakanl›¤›, 38’inci paralelin kuzeyindeki
kuvvetlerin Sovyetler Birli¤i Komutanl›¤›’na, güneyindekilerin de
Amerika Birleflik Devletleri Komutanl›¤›’na teslim olmalar› önerisinde
bulunmufl. Bunun üzerine Sovyet kuvvetleri 12 A¤ustos 1945’te Kuzey
Kore’yi, Amerikan Kuvvetleri de 8 Eylül 1945’te Güney Kore’yi iflgal
etmifl. Kore anlaflmazl›¤› ise, 25 Haziran 1950 sabah› Kuzey Kore’nin
Güney Kore askerlerinin 38’inci paraleli ihlal etti¤ini ileri sürmek
suretiyle savafl bafllatmas› üzerinde ç›km›fl. Bu durum karfl›s›nda
Amerika’n›n iste¤iyle, Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi 25 Haziran
1950’de toplant›ya ça¤r›lm›fl ve Birleflmifl Milletlerin sald›r›y›
durdurmak ve anlaflmazl›¤› bar›fl yoluyla çözmek amac›yla yapt›¤›
giriflimleri hiçe sayan Kuzey Kore, taarruzu bafllat›p Seul’ü ele geçirmifl. 
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Bunun üzerine 27 Haziran 1950’de Birleflmifl Milletler, üyelerini Güney
Kore Cumhuriyeti’ne yap›lan sald›r›y› karfl›lama ve bu bölgedeki
milletleraras› bar›fl ve güvenli¤i geri getirecek yard›mlarda bulunmaya
ça¤›rm›fl. Bunun üzerine, Türkiye de Birleflmifl Milletlerin yapt›¤›
ça¤r›ya dayanarak 30 Haziran 1950 tarihli oturumunda, Birleflmifl
Milletler Güvenlik Birli¤i’ne kat›lmay› kabul etmifl ve 25 Temmuz
1950’de al›nan karar do¤rultusunda, Genelkurmay Baflkanl›¤›, Kore’ye
bir tugay büyüklü¤ünde birlik gönderilmesini kabul etmifl. 

Sonuç ne oluyor? 27 Temmuz 1953’te Kore Savafl› sona erdikten sonra
Türk Tugay› bir süre daha burada kalm›fl; 1960 y›l›nda bir bölü¤e
indirilmifl ve 1965 y›l›nda ise, sembolik olarak bir manga b›rak›lm›fl, o
da daha sonra ayr›lm›fl. Bilanço flöyle: 37 subay, 26 astsubay, 658 er
olmak üzere toplam 721 flehit verilmifl ve 2 bin 147 de yaral›. Güney
Kore’de Seul’ün Pusan Kasabas› yak›nlar›ndaki Tankong Mezarl›¤›
içerisinde bulunan Pusan fiehitli¤i’nde 462 Türk flehidi yatmaktad›r.
Bugün zannediyorum panelistler bu konuda bize çok daha ayr›nt›l›
bilgi verecekler. Ben çok k›sa olarak Kore Savafl›’yla ilgili, özellikle
ö¤rencilerimize bir hat›rlatma bab›nda bu konuflmay› yapmak istedim. 
Tekrar hofl geldiniz diyorum, sayg›lar sunuyorum. 

SUNUCU- Baflkent Üniversitesi Rektör Yard›mc›s› Say›n Prof. Dr.
Korkut Ersoy’u konuflmalar›n› yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. 

Prof. Dr. KORKUT ERSOY (Baflkent Üniversitesi Rektör
Yard›mc›s›)- Ekselanslar›, say›n bakanlar, Say›n Rektör, say›n gaziler
ve k›ymetli misafirlerimiz; Baflkent Üniversitesi’ne hofl geldiniz. 

Benim yafl›m Kore Savafl›’n›, yani 1950’lileri, 1953’ü bilmeye maalesef
yetmiyor. Ben 1955 do¤umluyum. Yaln›z tabii Kore, Türkiye'de
yaflayan herkes için, flimdi yaflayan tüm nüfus için hep önemli
olmufltur. Kore Savafl› önemli olmufltur; Kore’yle ilgili ailelerin,
sülalelerin hep hat›ratlar› vard›r. Babam henüz sa¤, ben de babam›n
saklad›¤› materyallerden hat›rl›yorum, gazete kupürlerinden
hat›rl›yorum; çünkü babam üniversitede okudu¤u arkadafllar›n›n bir
k›sm›n› Kore’de kaybetmifl ve onlar›n gazetelerde tam sayfa resimleri
ç›kt›¤›n› söylerdi. Bir k›sm›n› hep öyle hat›rl›yorum. Çok sonralar›
kulland›¤›m›z küçük bir foto¤raf makinesi bize Kore’den gelmiflti.
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Demek ki o zamanki teknolojide oralarda çocuklara yönelik böyle
birkaç oyuncak bulma ihtimali daha iyiydi. Ben onu hala sakl›yorum;
benim o foto¤raf makinem halen evde duruyor.  

Y›llar geçti tabii, Kore’yle olan temas›m kifli olarak ve aile olarak artt›.
Bizim bir arkadafl›m›z Koreli bir gelin ald›. O yüzden Kore’yle
iliflkilerimiz böyle daha samimi oldu. fiimdi arkadafllar›m›z Kore diline
yöneldi, Kore kültürüne yöneldi, bu tür dostlar›m›z oldu ve Dil Tarih
Co¤rafya Fakültesi’nde Kore Dili Bölümü aç›ld›. Benzer flekilde
Kore’de Türk Dili Bölümü aç›ld›, bunlar› takip ettik o dönemlerde. 

Tabii Kore Savafl›’n›n üzücü yapraklar› var. Ama muhakkak ki Kore
Savafl›’n›n, bir taraftan da çok gurur timsali olan yapraklar› da var. Biz
Türk Milleti olarak Kore Savafl›’nda, Büyük Atatürk’ün “Yurtta Sulh
Cihanda Sulh” düsturunu yerine getirdik. Türk askerleri orada
insanl›¤›n gururu haline geldi. Kimi askerler o günlerde hangi nedenle
orada oldu¤unu bilmese dahi.   

Bugün tabii bizim arzu etti¤imiz bar›flt›r. Bizim arzu etti¤imiz, kiflisel
olarak benim arzu etti¤im, Kuzey ve Güney Kore halklar›n›n beraber
yaflamas›d›r. Onlar›n, Kore diplomatlar›n›n ve siyasi liderlerinin, bu
konudaki çabalar›n› kutluyorum. Bu panelde farkl› boyutlar›yla dile
gelecek olan Kore-Türk iliflkilerinin sadece ticari anlamda de¤il,
kültürel ve bilimsel anlamda da iflbirliklerinin geliflerek ço¤almas›n›
ümit ediyorum. 
Hepinize sayg›lar›m› sunuyorum. 

SUNUCU- Baflkent Üniversitesi Rektörü Say›n Prof. Dr. Mehmet
Haberal’› kürsüye davet ediyoruz. 

Prof. Dr. MEHMET HABERAL (Baflkent Üniversitesi Rektörü)-
Her zaman bizimle beraber olan çok de¤erli ‹smet A¤abeyimiz, de¤erli
bakanlar›m›z, say›n büyükelçiler, de¤erli ö¤retim üyesi arkadafllar›m,
sevgili ö¤renciler; biz gerçekten Baflkent Üniversitesi olarak, ülkemizin
ulusal ve uluslararas› düzeydeki konular›n› Stratejik Araflt›rmalar
Merkezi yoluyla gündeme getiriyoruz. Bugün onlardan birisi: Güney
Kore ve Türkiye iliflkileri. 
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Say›n Ersoy, “ben Güney Kore’nin o dönemlerini hat›rlam›yorum, ben
daha do¤mam›fl›m” dedi, ama o dönemlerde ben do¤mufltum ve o
Kunuri Savafl›’n› hep hat›rlar›m. Yaz›c› generalimizin ismini hep
duyard›m; hele bunlar›n aras›nda Albay Celal Dora’y› hep hat›rlar›m.
Çok de¤erli gazilerimiz burada; ben sizleri ayr›ca selaml›yorum, ayr›ca
sizlere sayg› duyuyorum. Gerçekten Kore ile ilgili o bilgileri
okudu¤umuz zaman, âdeta orada sanki Türkiye Cumhuriyeti’nin
hudutlar› çizilmifl, sizler âdeta o hudutlar› çizerken hayat›n›z› ortaya
koymuflsunuz. Gerçekten çok önemli; 700’ün üzerinde flehit vermifliz,
iki binin üzerinde gazi. Bunlar ne için yap›l›r? Hani ne diyoruz:
“Bayraklar› bayrak yapan üstündeki kand›r. Toprak, u¤runda ölen
varsa vatand›r.” Ben bir bak›ma Güney Kore’yi Türkiye
Cumhuriyeti’nin vatan› olarak görmek zorunday›m. Neden? Çünkü
orada bizim insanlar›m›z hayat›n› ortaya koydu. Üste¤men Mehmet
Gönenç’i unutmayal›m. Bak›n›z, bir üste¤men ne diyor:
“Telefoncumuz bile art›k flehit edildi. fiimdi size koordinatlar›
veriyorum, buraya atefl edin.” 

Düflünün arkadafllar, de¤erli gaziler; cevap geliyor, “koordinatlar, sizin
bulundu¤unuz yer.” “Evet, bize atefl edin.” Düflünebiliyor musunuz?
Atefl ediliyor ve bu insanlar flehit oluyor. Ne için? Güney Kore için.
Bizim insanlar›m›z Güney Kore için, Güney Kore’nin kurtulmas› için,
Seul’ün kurtulmas› için, Güney Kore’nin Güney Kore olmas›n›
sa¤lamak için bizim insanlar›m›z hayat›n› orada ortaya koyuyorlar. Bu
bir tarihi gerçektir. 

Ben flöyle düflünüyorum: Birleflmifl Milletler nerede bafl› s›k›fl›rsa,
hemen Türkiye Cumhuriyeti’ne müracaat ediyor, “aman Türk Ordusu,
bize yetiflin” diyor. ‹flte daha dün Afganistan’a giden askerlerimiz,
onurlu bir flekilde buraya döndüler. ‹flte Kosova’da, iflte Lübnan’da
Birleflmifl Milletler ordusu, “burada Birleflmifl Milletler bir yeni
organizasyon yap›yor, aman ne olur Türkiye Cumhuriyeti yetifl.” Tabii
biz bir NATO ülkesiyiz, buna sayg› duyuyorum. Ama flimdi ben olay›
biraz flöyle çeviriyorum, bir bakal›m flöyle tarihe: Bu kadar özveride
bulunan Türkiye Cumhuriyeti, uluslararas› düzeyde birçok s›k›nt›lar
yafl›yor. Bunlar›n en çarp›c› örne¤i Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’dir.
Ben ne diyorum? Türkiye Cumhuriyeti Anavatan, Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti yavru vatand›r. Ben merak ediyorum, Güney Kore’nin,
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Güney Kore olmas›nda hayat›n› feda eden insanlar›m›z, o Güney
Kore’nin Güney Kore olmas›n› sa¤lad›. Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti
için Türkiye Cumhuriyeti diyor ki, “ben buray› tan›d›m, evet buras› bir
Türk devletidir.” Ben flimdi merak ediyorum, onun da cevab›n› almak
istiyorum: Acaba Güney Kore de flunu diyebildi mi? “Evet, Türkiye
Cumhuriyeti bunu diyorsa, biz de bu Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’ni
kabul ediyoruz.” 

Hani bizim halk›m›z aras›nda söylenen ki ben o terbiyeyle yetifltim,
denilirdi ki “bir kahvenin 40 y›l hat›r› var.” B›rak›n, insanlar›m›z, iflte
gazilerimiz burada oturuyorlar. Tabii bunu sadece Güney Kore için
söylemiyorum, insanlar›m›za “siz hayat›n›z pahas›na buray›
koruyacaks›n›z” dedi¤imiz bütün ülkeler için söylüyorum. Hani o
bafllar› s›k›flt›¤› zaman “aman ne olur yetifl Türk Ordusu” diyen bütün
ülkeler için söylüyorum. Benim ülkemin insanlar› sapasa¤lam
katlediliyor ve benim ülkemin üzerinde birtak›m oyunlar oynanmaya
çal›fl›l›yor. Acaba bu ülkeler flunu rahatl›kla söyleyebiliyorlar m›? “Evet,
bu bir terörist olayd›r. Türkiye teröristlerle zedeleniyor. Terörist,
dünyan›n her taraf›nda teröristtir.” Biz bütün ülkelerin toprak
bütünlü¤üne her zaman sayg› duyduk. Bir yerde Ata’m›zdan bu bize
miras kald› ve onu da sürdürüyoruz. Acaba en az›ndan, hadi ötekileri
b›rakal›m da, bu u¤urda flehit verdi¤imiz ülkeler, bu cesareti
gösterebiliyorlar m›? Diyebiliyorlar m› ki, “evet, Türkiye’nin y›llard›r
binlerce insan›n›n flehit olmas› bizi rahats›z ediyor. Bu olay, bir terörist
olayd›r, bu bir katliamd›r.” Bunu söyleyebiliyorlar m›? Bunu beklemek,
Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatandafl› olarak benim hakk›md›r,
görevimdir. Ben bunu bekliyorum. 

Tabii uluslararas› ilkelerde e¤er birtak›m kaideler, kurallar var ise ve
benim ülkem, her yönüyle maddi manevi buna katk› yap›yorsa...
Düflünün, 1950’li y›llarda 5 binin üzerinde askerimiz, iflte gazilerimiz
burada oturuyorlar, bilemiyorum kaç günde Kore’ye ulaflabildiler,
orada neler yaflad›lar, hangi flartlarda yaflad›lar, hangi ortamda
yaflad›lar… Baz›lar›n› ben hat›rl›yorum; çünkü bana anlat›yorlard›.
Orada Çinlilerin ne flekilde geldi¤ini, nas›l o tabiat›n birtak›m
olanaklar›n› kullanarak, a¤aç dalar›n›, çal›lar›n› üzerlerine koyarak
onlar› yan›ltmaya çal›flt›klar›n›, o gerçekten Albay Celal Dora’n›n o
sar›lm›fl çemberden nas›l ç›kt›¤›n› bana hep anlat›rlard›. Bu flekilde
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hayat›n› feda etmifl Türkiye Cumhuriyeti’nin insanlar› için en az›ndan
uluslararas› düzeydeki di¤er ülkelerden de benim ülkemin
problemlerine karfl› ayn› hassasiyeti göstermelerini beklemek, hem bir
vatandafl olarak, hem de Türkiye Cumhuriyeti olarak bizim
hakk›m›zd›r diye düflünüyorum. ‹nan›yorum ki, bu toplant›da
panelistler bu konular› daha genifl bir flekilde gündeme getirecekler.

Elbet ki Güney Kore’nin bugün Güney Kore olup bugünkü düzeye
ulaflmas›ndan gurur duyar›m. Oradan benim birçok arkadafl›m var.
Tabii ben hem yan›k, hem transplantasyonla u¤raflan bir cerrah
oldu¤um için, her iki konuda da Güney Kore’de gerçekten bu konular›
çok iyi iflleyen arkadafllar›m var, onlarla her zaman ben iliflki
içerisindeyim. Ama nas›l ki kendi toplumumuza “tarihimizi bilelim”
diyorum, nas›l ki ö¤retmenlerimize, ö¤retim üyelerimize,
“ö¤rencilerimize tarihimizi ö¤retelim ki, gelece¤imize katk› sa¤layal›m”
diyorum, ayn› fleyi Güney Kore’nin ö¤retmenlerine, Güney Kore’nin
toplumuna söylüyorum. Lütfen flöyle tarihinize bir bak›n, burada
Türkiye Cumhuriyeti neler yapt›? Türkiye Cumhuriyeti’nin insanlar›
nas›l hayatlar›n› feda ettiler? Tabii kendilerine teflekkür ediyoruz,
orada, o tepede, yani Türkiye Cumhuriyeti’nin bayra¤›n›
dalgaland›rmak, onlar ad›na an›t yapmak, elbet ki bunlar önemli
fleylerdir. Ama benim ülkemin uluslararas› düzeydeki ciddi sorunlar›
karfl›s›nda da hiç olmazsa Güney Kore ve onun gibi benzer di¤er
ülkelerin de, tabii bizim kadar olmasa bile, hiç olmazsa “bak›n, Türkiye
burada tarih yaz›yor, biz de onlara flu flekilde katk› sa¤layal›m”
demelerini, gündeme getirmelerini bekliyorum. 

Hepinize teflekkür ediyorum, panelistlere de çok teflekkür ediyorum. 

SUNUCU- De¤erli konuklar›m›z; aç›l›fl konuflmas›n› yapmak üzere
Say›n Büyükelçi, D›fliflleri Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s› Say›n Selim
Kuneralp’i kürsüye davet ediyoruz.  

SEL‹M KUNERALP (Büyükelçi, D›fliflleri Bakanl›¤› Müsteflar
Yard›mc›s›)- Say›n Rektör, de¤erli gaziler, say›n konuklar; benden
önceki iki konuflmac›n›n da izinden devam etmek için flunu belirteyim:
Ben Kore Savafl›’ndan ne önce, ne de sonra do¤dum, tam ortas›nda
do¤dum. Ancak Kore Savafl›’yla, Kore’de Büyükelçilik yapt›¤›m
dönemde son y›llarda çok yak›ndan yaflad›¤›m› söyleyebilirim. 
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Kore Cumhuriyeti ‹le ülkemiz aras›ndaki diplomatik iliflkilerin
kuruluflunun 50. y›ldönümü münasebetiyle Baflkent Üniversitesi ve
Bakanl›¤›m›z Stratejik Araflt›rmalar Merkezleri aras›nda ortaklafla
düzenlenen bu toplant›da haz›r bulunmak ve konuflma yapmaktan
gerçekten büyük mutluluk duyuyorum, biraz önce bahsetti¤im
nedenden dolay›. Bakanl›¤›m›za ba¤l› bir birimle seçkin bir
üniversitemizin beraberce düzenledi¤i bu etkinlik, akademik çevreler
ile iflbirli¤ini gelifltirme irademizin bir yans›mas›n› da teflkil etmektedir.
Bu vesileyle toplant› için aram›zda bulunan Kore D›fliflleri Bakanl›¤›,
D›fliflleri ve Ulusal Güvenlik Enstitüsü Baflkan› Büyükelçi Lee Ju Heum
Baflkanl›¤›ndaki heyete hofl geldiniz demek istiyorum. 

Kore ile ülkemiz aras›ndaki iliflkilerin canl› tarihi olan aziz ve sevgili
dostum Paik Sang-Ki de özellikle selamlamak istiyorum. Bay Paik’ten
biraz sonra dinleyece¤iniz gibi Kore ile ülkemiz aras›ndaki iliflkilerin
bir benzeri bizim için yoktur. Türk ile Kore milletleri aras›ndaki ba¤lar,
son 50 y›l›n çok gerisine, Orta Asya’da komflu oldu¤umuz dönemlere
kadar gider. Dillerimiz birbirlerine pek benzemese de, ortak kökenleri
vard›r. Kore’de görev yapt›¤›m dönemde, o güzel ülkenin dilini
ö¤renmekte maalesef beceri gösterememifl olmakla beraber, her iki dili
konuflanlardan Koreliler için Türkçeyi, Türkler için de Koreceyi
ö¤renmenin nispeten kolay oldu¤unu, zira cümle yap›s›n›n kurulmas›,
kelime türetmek gibi alanlarda bu ortak kökenden kaynaklanan
yak›nl›klar bulundu¤unu her zaman duymuflumdur. 1500 y›l gerisine
giden bu yak›nl›¤›n, milletlerimiz aras›nda her f›rsatta kendini gösteren
bir sempatinin temelini oluflturdu¤unu da belirtmek laz›m. Ancak
Türkiye ile Kore aras›ndaki kardeflli¤in esas kayna¤›n› tabiat›yla Kore
Savafl›’nda aramak gerekir. 

Bay Paik, 1950 ile 1954 y›llar›n› kapsayan ve savafl dönemiyle sonras›n›
içeren Türk tugay› birlikteli¤ini anlatacakt›r. Dolay›s›yla bu konuda
ayr›nt›ya girmek istemiyorum. Ancak ülkemizin, herhangi bir karfl›l›k
beklemeden üç y›l süren savafl s›ras›nda, 16 bin gönüllü askerini
Kore’ye göndermesi ve bunlar›n 763’ünü bugünkü Kore’nin bekas› için
flehit olarak Kore topraklar›nda b›rakmas›, hiçbir Koreli’nin unutmad›¤›
bir fedakârl›kt›r. Kore’de görev yapt›¤›m y›llar s›ras›nda, bir
kadirflinasl›k örne¤i olarak Kore makamlar›n›n düzenli olarak
ülkelerine davet etti¤i gazilerimizin, bugünkü Kore’nin geldi¤i

7



ola¤anüstü kalk›nma ve refah düzeyini gördüklerinde, yapt›klar›
fedakârl›¤›n bofla gitmedi¤ini, sevinçle kaydettiklerini de belirtmek
isterim. 

Kore Savafl›’nda at›lm›fl olan iliflkilerimizin temeli üzerine bugün
sa¤lam bir iflbirli¤i kurulmufltur. Kore’den ülkemize her y›l 120 bin
civar›nda turist gelmekte, ticaret hacmimiz, maalesef çok dengesiz bir
flekilde olmakla beraber, dört milyar dolara yaklaflmakta. Ayr›ca
Kore’nin ülkemizde Hundai Otomobil Fabrikas› baflta olmak üzere
önemli yat›r›mlar› bulunmaktad›r. Siyasi alanda da, ülkelerimiz
birbirlerinin sorunlar›na anlay›flla yaklaflmakta ve uluslararas›
örgütlerde birbirlerine destek olmaktad›r. 

Diplomatik iliflkilerin kuruluflunun 50. y›ldönümü münasebetiyle
ülkelerimiz aras›nda karfl›l›kl› olarak birçok kültürel faaliyet
düzenlenmifl, halklar›m›z›n birbirlerini daha iyi tan›malar›na olanak
sa¤lanm›flt›r. Bu faaliyetlere kat›lan Baflkent Üniversitesi’ne tekrar
teflekkürlerimi sunmak isterim. 

SUNUCU- De¤erli konuklar; flimdi ayn› zamanda Panel Yöneticisi
D›fliflleri Bakanl›¤› Stratejik Araflt›rmalar Merkezi Baflkanvekili Say›n
Bülent Karadeniz’i kürsüye davet ediyoruz. 

OTURUM BAfiKANI (Bülent Karadeniz) Uluslar›n tarihlerinde kal›c›
izler b›rakan olaylar yaflan›yor. 1950-53 Kore Savafl› böyle bir olay.
Savafltaki silah arkadafll›¤›, bugün günümüzde dostluk ve kardefllik
duygular› olarak iki toplum aras›nda ba¤lar oluflturuyor. Biraz önce
Say›n Müsteflar Yard›mc›s›’n›n da belirtti¤i gibi, bu dostluk ve kardefllik
duygular› iki ulus aras›ndaki dil kökeni aç›s›ndan ortakl›kta daha da
güçlenmifl bulunuyor. 

Koreli dostlar›m›z e¤er yan›l›yorsam beni düzeltsinler Kore, “Sabah
Ülkesi” anlam›na geliyor. Biz, sabah gibi ayd›nl›k ve güler yüzlü
insanlar› bar›nd›ran bu ülkeyle dostlu¤umuzdan mutluluk duyuyoruz,
gurur duyuyoruz. Bugün Kore Savafl›’n›n yan› s›ra panelimizde, iki ülke
aras›ndaki iliflkileri 50 y›ll›k geçmifle yönelik perspektifte incelemeye
çal›flaca¤›z. Müsaade ederseniz, ben Say›n panelistleri kürsüye davet
etmek istiyorum. 
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‹lk olarak, Kore D›fliflleri ve D›fl Ticaret Bakanl›¤› D›fliflleri Ulusal
Güvenlik Enstitüsü Müdürü Say›n Büyükelçi Lee Ju Heum’u, müsaade
ederseniz kürsüye alal›m. Yine Say›n Paik Sang Ki’yi, Adnan Menderes
Üniversitesi Nazilli ‹dari ve ‹ktisadi Bilimler Fakültesi Ö¤retim Görevlisi
Yrd. Doç. Dr. Selçuk Çolako¤lu’nu ve Baflkent Üniversitesi Atatürk
‹lkeleri ‹nceleme Merkezi Ö¤retim Üyesi Emekli Albay Say›n ‹smet
Görgülü’yü kürsüye alal›m. Panelimiz s›ras›nda ayr›ca sizlere bir
sürpriz kat›l›mc›n›n ismini arz etmek isterim. Kore gazilerimizden, ayn›
zamanda Kore Savafl› hakk›nda Tarih Kurumu’nca yay›nlanan kitab›yla
tan›nan Emekli Albay Bahtiyar Balta. O da bizim tart›flmalar›m›za
katk›da bulunacak.

Paneli iki flekilde düzenlemeyi öngörüyoruz. ‹lk bölümde, 1950-53
Kore Savafl›, ikinci bölümde, iki ülke aras›ndaki diplomatik ve siyasi
iliflkiler de¤erlendirilecek. Kore Savafl› bölümünde bizlerle birlikte olan
Koreli dostumuz, misafirimiz, belki misafirimiz laf›n› kullanmakla hata
ettim, bizden biri Paik Sang-Ki. Biraz önce Say›n Bahtiyar Balta’yla
konufltu¤unda, Bahtiyar Balta’n›n kendisine “Say›n Gazi” diye hitap
etti¤ini duydum. Çünkü Paik Sang-Ki, bütün Kore Savafl› boyunca
bizim Birli¤imize tercümanl›k yapm›fl. Bunu takiben Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirmifl, Mülkiyeli olmufl ve
Kore D›fliflleri Bakanl›¤›’na girdikten sonra da, 24 y›l Kore’nin
Türkiye’deki Büyükelçili¤i’nde görev yapm›fl. Ayr›ca “Türklerle 50 Y›l”
diye Kore’de çok tan›nan, be¤enilen bir kitab› kaleme alm›fl.
Önümüzdeki günlerde, e¤er yan›lm›yorsam bu kitab› Türkçe olarak
kaleme al›p, Türk okurlar›na sunmak isteyecekler. Biz sab›rs›zl›kla
bekliyoruz. Büyükelçi Lee Ju Heum ise, Kore D›fliflleri Bakanl›¤›’na
ba¤l› çok büyük bir kuruluflun bafl›nda. Esasen kendisi müsteflar
yard›mc›s› düzeyinde, bu Bakanl›¤a ba¤l› D›fliflleri ve Ulusal Güvenlik
Enstitüsü Baflkan›. Türk konuklar›m›z› da biraz önce tan›tt›m. 

Müsaade ederseniz ilk olarak sözü, askeri bölümden bafllayaca¤›m›z
için, Kore Gazisi Paik Sang-Ki’e vermek istiyorum. 

PA‹K SANG-K‹ (Emekli Diplomat)- Efendim, bugün çok anlaml› ve
mutlu bir gündür. Dost ülke veyahut Türkiye benim için bir ikinci vatan
say›l›r. Size, neden Türkiye’yi ikinci vatan sayd›¤›m› biraz sonra
anlataca¤›m. Bu k›ymetli ve çok önemli toplant›, dost ülke Türkiye'nin
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D›fliflleri Bakanl›¤› Araflt›rma Merkezi taraf›ndan düzenlenmifl
oldu¤undan ve bu toplant›ya Kore D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n çok yüksek
seviyesindeki Büyükelçi diplomat›yla beraber kat›lmaktan dolay› çok
memnunluk ve fleref duymaktay›m. 

Efendim, bu Kore Savafl’› deyince, her fleyden önce savafl deyince
akl›ma asker gelir. Güney Kore, 1950 y›l›nda 25 Haziran’da savafl
patlad›¤› zaman, yani Kuzey Kore’nin ani olarak Güney’e karfl› yapt›¤›
bu taarruzu hiç kimse beklememiflti. 1945’ten, yani II. Dünya
Harbi’nden sonra dünya politik havas› içinde çok gerginlik vard›. Yani
Birleflik Amerika ve son anda harp ilan eden Sovyet Rusya ve ‹ngiltere
üç büyük devletin anlaflmas›yla, Kore Yar›madas› 38 enlem hatt›
üzerinden ikiye ayr›lm›flt›. Bu durum, 1948 y›l›nda Güney Kore’de
yap›klan serbest seçim ile demokratik bir rejim kurulmuflsa da, Kuzey
Kore ise, Rusya’n›n yard›m›yla, Komünist bir rejim kurmufltur. Böylece
Uzakdo¤u’daki Kore Yar›madas›’nda politik bir de¤iflim meydana
gelmifltir. Maalesef bu bafllang›ç›, bugün de bu ana kadar tam halletmifl
de¤iliz. Biraz önce de bahsedildi¤i gibi, Kore’de harp patlad›¤› zaman
Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi karar› üzerine 10 ayr› millet
Kore’ye yard›ma koflmufltu ve 5 ülke de s›hhi malzeme yard›m›nda
bulunmufltu.

Türkiye'ye gelince, o zamandan itibaren benim kaderim Türklerle
bafllad›. Birinci Tugay Komutan› Tahsin Yaz›c› bana o zaman “Kamil”
ismini koydu. Ben gönüllü olarak kat›ld›m. Hepinizin çok iyi bildi¤iniz,
Kunuri Savafl› dâhil olmak üzere, Kore’deki bütün çetin muharebelere,
Komha, Kimpo vesaire kat›ld›m. Tabii bu savafla kat›lmak
zorundayd›m; benim için, vatan› Kore için, bir Koreli olarak kat›lmak
zorunluluktu. Fakat neden bu Türklerle beraber ben harbe girdim, ben
kendim de bilmiyorum. Benim çocukluk zaman›mda Kore’de Türklerin
yaflad›¤›n› biliyordum, babam söylüyordu, aileler söylüyordu, yani
Kore Milleti ta tarihe bakacak olursak, 100. As›rdan önce, ondan sonra
6. Asra kadar Orta Asya’daki Göktürk Türk ‹mparatorlu¤u, ondan sonra
da Uygur Türk ‹mparatorlu¤u var iken, o yan›nda eski Kore Devleti
yan›ndayd›. Yani o zamanki Dang Chin gibi Çin devletleri buna karfl›
sald›r› yap›yorlard›. O zaman bu Türk ‹mparatorlu¤u ve eski Kore
aras›nda iflbirli¤i yap›ld›¤›n› tarihçiler söylüyorlar. Demek oluyor ki, bu
1950’nin Savafl›’ndan da önce Türk ve Korelilerin iflbirli¤i bafllam›flt›.
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Yani Türklerle kader birli¤imiz var ve bunu aç›kça ortaya ç›kartan, bu
1950 savafl›d›r. 

O zamanki Türkiye Demokrat Hükümeti, Menderes Hükümeti
zaman›nda Birleflmifl Milletlerin Güvenlik Konseyi karar› üzerine
derhal bir tugay birli¤i göndermeye karar veriyor, Meclis de onayl›yor
ve 5 bin 80 kiflilik bir tugay oluflturuluyor. Bu tugay, san›rsam
buradaki benim gazi arkadafllar gayet iyi bilir, Edirne’deki 241. Piyade
Alay›. Do¤ru mu söylüyorum? Celal Dora Alay Komutan› dâhil olmak
üzere oraya istihkâm taburu, bir topçu taburu ve bir s›hhiye bölü¤ü ve
nakliye bölü¤ünü katarak bir tugay oluflturuyor ve Kore’ye gönderiyor.
‹skenderun Liman›’ndan iki seferli olarak Kore’ye geliyor. Birinci kafile
Türk Tugay› 17 Ekim 1950 y›l›nda Pusan Liman›’na ayak bas›yor. ‹kinci
kafile de iki gün sonra var›yor. Böylece Türk Mehmetçik, Atatürk’ün
söyledi¤i  “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” prensibiyle Kore’ye ayak basm›fl
oldu.

Ben çok heyecanl›y›m; çünkü o tarihten bu yana, yani 57 y›l geçiyor ve
57 y›l Türklerle beraber yafl›yorum ve daha da sonuna kadar
yaflayaca¤›m. Çünkü bu savaflta, Türk Milletinin ne oldu¤unu anlad›m.
Kahramanl›¤›n ötesinde insanl›k aç›s›ndan çok önemli bir olay
anlataca¤›m. Savafl dedi¤iniz zaman, tabii düflman üzerinde savafl
etmek askerlerin, Mehmetçiklerin bir hedefidir. Savafl oldu¤u zaman
çocuklar›n anas› ölüyor,  babas› ölüyor, ailesi olmayan 3 yafl›ndaki, 5
yafl›ndaki anas›z babas›z çocuklar da geziyor. O zaman›n Kore
ekonomik durumu çok kötüydü, çok fakirdi. Ben okul zaman›nda
günde “acaba üç tabak yemek yiyebilir miyim, pirinçli pilavl› bir yemek
yiyebilir miyim?” diyordum. Biz iki defa yemek de yiyemiyorduk, hatta
aç da kalabiliyorduk, o kadar fakirdik. Türk Tugay› geldikten sonra bu
ifl de¤ifliyor. Bu Türk tugay›, Kore’ye asker gönderen Birleflmifl Milletler
üyesi 16 devletin hiçbirinde olmayan bu iyili¤i Türk Mehmetçikler
yap›yor. Bu çocuklar› topluyor, çad›ra getiriyor, yeme¤ini veriyor,
s›cak battaniyeler üzerinde yat›r›yor, çad›r kuruyor ve bak›yor. Bak›n›z,
bu iyili¤i ve insanl›¤›; bu kahramandan öte insanl›k bak›m›ndan
dünyaya örnek olarak göstermek laz›md›r. Bu çocuklar flimdi 60-65 yafl
civar›nda oluyor. 
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Burada bulunan Say›n Büyükelçi Kuneralp zaman›nda beraber ifl
yap›yorum. Ben demin Say›n Yöneticinin takdim etti¤i gibi, Kore
Savafl›’ndan sonra da Türklerle iliflkilere devam ediyorum ve Kore
Büyükelçili¤i’nde flimdi gönüllü, fahri dan›flmanl›k olarak ifle hala daha
devam ediyorum. 

Bu savafl ç›kt›ktan sonra, tabii 1953 y›l›nda mütareke oluyor, savafl
kesiliyor, fakat bu durum flimdiye kadar devam ediyor, yani bir sulh
anlaflmas› de¤il, ateflkes anlaflmas›d›r, ne zaman patlayaca¤› hiç belli
olmaz. Savafl bittikten sonra benim Birinci Komutan›m Tahsin Yaz›c›
Türkiye'ye dönüyor ve Demokrat Parti’den milletvekili oluyor ve o
zamanki Refik Koraltan Meclis Baflkan›’na beni anlat›yor. Baflkan,
“Kore’de savafl›rken bize yard›m eden flöyle flöyle, Kamil diye bir
Koreli çocuk var. Türk Tugay›’nda beraber çal›flt›¤›m›z için üniversiteye
devam edemedi. Bunu Türkiye'ye ismen davet edelim ve okutal›m.”
Derhal bir mektup geliyor Kore Millet Meclisi Baflkan›’na ve beni
ça¤›r›yor, “ne dersiniz?” “Hemen gidece¤im” dedim. O zaman Kore’den
Türkiye'ye pervaneli uçakla 2,5 gün sürüyordu. Seul’den, Hong
Kong’dan, Tahran’dan, Beyrut’tan Ankara’ya geliyorduk ve 2,5 gün
sürüyordu. Gemi 25 gün sürüyordu ve ben uçak biletimi ald›m,
Türkiye'ye gidece¤im. Ama yine Türk Mehmetçikler b›rakmad› beni,
“yok, sen gidemezsin, bizimle beraber gemiyle gideceksiniz” dedi. Ben
uçak biletimi iade ettim, Türkiye’ye gemiyle geldim. Türkiye’ye 1956
y›l›nda geldi¤im zaman 6’nc› kafile vard›. Bu alt› y›l Türk birli¤iyle
beraber, Türkiye’nin ve Türklerin ne oldu¤unu bildi¤im için, ilk olarak
Asya’dan Türk üniversitesinde okumaya karar verdim ve 1956 y›l›nda
Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdim. O zaman bizim talebeler, “evvela
Mülkiye, sonra Türkiye” diyoruz. Onun için gururlu olarak ben bu
rozeti tafl›yorum. 

Tahsin Yaz›c› Pafla’dan sonra 2’nci tugay, Nam›k Arguç general,
üçüncü S›rr› Acar, dördüncü Kemal Akkurt, beflinci Mete Yurdakul,
alt›nc› Hilmi Giray Pafla, bütün isimleri benim computer içinde
muhafaza ediyorum. 

Kore Savafl› neticesinde ne oldu? Çok ac›, feci bir tablosu var. Ortada
bir milyon insan hayat›n› kaybediyor, sadece Güney Kore’de. Türk
Tugay›, gerek Türkiye Milli Savunma Bakanl›¤›, gerekse Kore Milli
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Savunma Bakanl›¤› taraf›ndan bu fley bak›m›ndan az çok farklar›
olabilir. 724 flehit, bu flehit içinde 37 subay, 25 astsubay, 662 er ve 2 bin
437 yaral› ve sakat. Yani afla¤› yukar› 3 bin zayiat var. Bu zayiat›n ço¤u
Kunuri’de oldu. Çünkü Kunuri, Pyong Yang, Kuzey Kore’nin
baflkentine afla¤› yukar› 40-50 kilometre kuzeyinde. Türk Tugay› oraya
gitti¤i zaman, Kas›m 1950 y›l›, Çin gönüllü askerler, güneye gelmeye
bafllad›. Türk Tugay›, Kunuri bölgesine girer girmez, 5 bin, karfl›s›nda
20 bin Çin askeri bizi sa¤dan, soldan çevirmifl vaziyette, biz de içeriye
giriyoruz ve 27 Kas›m gecesi savafl bafll›yor. Ben silah arkadafllar›mla
beraber bir çad›rdan bir çad›ra giderken bize atefl etmeye bafllad›lar.
‹flte Kunuri harbi burada bafll›yor, üç gün dört gece. Çünkü bütün
birlikler, yan›ndaki Kore 6. Kolordusu, solda Amerikan 27. Tümeni,
bütün sarm›fl vaziyette. E¤er Türk Tugay› o çemberi bozmasayd›, bütün
Amerikan birli¤i, Kore birli¤i, Türk Tugay› dâhil, mahvolurdu, kimse
orada sa¤ kalmazd›. Fakat üç gün dört gece zarf›nda bu çemberi biz
aflt›k ve Mehmetçik arkadaflla beraber yürüye yürüye gece yar›s›, o
so¤uk eksi 20 derecenin alt›nda ve sa¤ soldan bize atefl ediyor,
yukar›dan afla¤› bir Dodge cemse arabas› geliyor. Acaba dedim, buna
m› bineyim? Biz ikimiz el sallad›k, kamyon durdu. Yani bu Türk Topçu
Tugay›, 25 milimetrelik bir top vard›, içinde askerler Birleflmifl Milletler,
Koreli, ‹ngiliz, Türk, Amerika, ne varsa 40-50 kifli kadar doluydu. Biz
art›k bu çemberden ç›kt›k zannettik. Hâlbuki hâlâ çember içindeyiz.
Biz yürüyoruz, floför, Türk floför. Bir vadiye geldik, sa¤dan soldan
otomatik makineli tüfekler tar›yor bizi. Yani mermi bir befl alt› insan›
delip geçiyor. Bu kahraman Türk Mehmetçik floför sol kolundan
yaralan›yor, kanlar içinde, tek kolla sürüyor ve çemberi aç›yor. Yol,
toprak yol, tafl yol, sa¤dan soldan atefl ediliyor, biz de içindeyiz ve bir
kilometre kadar d›flar› ç›kt›ktan sonra bakt›k ki, bu kamyonun içindeki
manzara cehennem gibi, 40-50 kifli kanlar içinde. Bakt›m 40 kifli
içinden 15 kifli sa¤ kald›k. Benim Mehmetçik arkadafl bakt›m, arad›m
bulamad›m. Ba¤›rd›m, ça¤›rd›m, sesi yok. Bakt›m ki yan›mda kanlar
içinde yat›yor ve ben bunu omuzluyorum, düflman yerinde
b›rakmad›m, tafl›d›m güneye ve s›hhiye bölü¤üne kadar ve ambulansa
koydum, geri gönderdim. Böyle flehitler flimdi Pusan Mezarl›¤›’nda
huzur içinde yat›yorlar. Ben gidiyorum oraya y›lda bir kere ve eski
günlerimi hat›rl›yorum, diyorum bir daha böyle bir fley olmas›n. 
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Türkler, birebir kahraman ve insanl›k üzerinde Kore’ye tan›tt›. Bu
sadece Kore de¤il, dünyaya tan›tt›. Demin de söyledi¤im gibi, bütün
dünyadakiler, Türk gibi hem kahraman olarak savafl›yor, hem de
insanl›k aç›s›ndan böyle bir millet yoktur. Onun için, ben eminim ki bu
asil Türk Milleti, istedi¤i noktaya varaca¤›na ben hiç flüphe etmiyorum
ve eminle söylüyorum, olacakt›r bu ifl. 

Harptan sonraki durumu biraz anlatmaya çal›flay›m: Buradaki Say›n
Selim Kuneralp, Büyükelçi Beyle ben ifl yap›yorum ve Kore’ye y›lda
her y›l 20-30 gazi askerleri davet ediyoruz ve onlar›n Pusan flehrine
götürüyoruz ve harpten sonra Kore’nin nas›l çal›flt›¤›n›, nas›l
kalk›nd›¤›n› onlara gösteriyoruz. Bu gazi askerler, bak›n›z, sanki kendi
ülkesi ve benim ülkem kalk›nm›fl gibi seviniyor. ‹flte bu ayr› bir nokta.
Sadece Türk askeri gelmedi ki Kore’ye, acaba di¤er ülkedeki askerler
gelip böyle mi düflünür? Sanm›yorum. Bu Türk Milleti ayr› bir konudur.
Han Nehri’ndeki bir köprü yok oldu, flimdi 27 tane köprü yapt›.
Soruyor bunlar bana, “kaç tane köprünüz var?” 27 tane var diyorum.
“Kore’de 270 tane yapacaks›n›z” dedi, “bunu yapmaya haz›rs›n›z, biz
de sizinle beraberiz.” Bak›n›z, harp bitti flimdi, yar›m as›rdan sonra hâlâ
daha o günkü yapt›¤› o fleyi nas›l iyilik yapt›¤›n› ve kendi ülkesi
kalk›nm›fl gibi seviniyor. Bu baflka bir asilli¤i Türk Milletinin. 

Bir gün gelen gazi askerlerle beraber mezarl›¤› geziyorum ve iki-dört
gazi asker, göz ucuyla ar›yor. “Neyi ar›yorsunuz?” diye sordum.“Ama
benim amcam, babam›n mezar›, bulamad›m” dedi. Buran›n listesi var
ve listeyi getiriyorum, bak›yoruz ki mezar›nda isim yok. Diyor ki ben
vesikayla geldim ve gösteriyor; diyor ki, bütün gazeteler bunu yazd›.
“‹flte o zamanki Türk gazetesi flehit oldu¤unu yaz›yor, Türkiye'de de
flehit oldu¤unu kan›tl›yor, ama benim babam›n, dedemin mezar› yok.”
‹flte 724 flehidin mezar›, 462 tane var, demek ki 262 eksiktir, kay›pt›r.
Yani bu 262 kay›p nedir? Ço¤u Kunuri’de flehit olmufltur. Yani
Kunuri’de flehit olanlardan 262’si kay›pt›r. ‹flte bunlar›n aileleri geldi¤i
zaman bulam›yor ve Say›n Kuneralp Beyle bu ifli nas›l hallederim?
Kore’den gönüllü bir “Foundation Group” para m› toplay›p abide mi
dikeyim veyahut büyük bir firmadan bir yard›m m› yapmas›n› m›
isteyeyim? Kuneralp Bey, “hay›r” dedi. 24 Kas›m galiba, Birleflmifl
Milletler Günü, orada bütün Kore’ye kat›lan büyükelçi beyler Pusan’da
toplant› yap›yorlar, “bu mezarl›¤a nas›l bakaca¤›z, flunu yapaca¤›z,
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bunu yapaca¤›z.” Bunu yaparken bu konu ortaya ç›kt›. ‹flte durum
böyle ortaya ç›kt›, bunu ne yapaca¤›z? Oradaki Kore temsilcileri, Kore
hükümetine bunu resmen bildiriyor, Kore hükümeti kabul ediyor ve
çal›flmaya bafllad›k. Nas›l bafll›yoruz? fiimdi bu 262 ismi bulaca¤›z,
kolay ifl de¤il. Bafllad›k, Kore Milli Savunma Bakanl›¤›, Türkiye Milli
Savunma Bakanl›¤›, Genelkurmay Baflkanl›¤›, Say›n Büyükelçi Beyle
beraber bir sene çal›flt›k. Merkeze döndü, bir sene daha çal›flt›k ve
geçen sene bu ifli bitirdik. fiimdi 462 mezardan 533 ismi bulduk ve
toplam 1005 kiflilik bir abide yapt›rd›k ve bütün flehit isimleri, birinci
kafileden itibaren yaz›lm›flt›r. Güzel bir manzara, orman, a¤açlar
içinde, Türk Bayrakl›… 

Geçen sene Kore D›fliflleri Bakan› Ban Ki Moon Birleflmifl Milletler
Genel Sekreteri oldu. Oraya gitmeden önce ilk bu mezarl›¤a gitti, Türk
fiehitli¤ini ziyaret etti ve vazifeye gitti. Yani böylece flimdi kim giderse
gitsin bu Kore gazileri, flehit mezarl›¤›nda baflka isim bulabilir. Art›k o
abide önünde dua ediyorlar, çiçek de koyuyorlar, Türkiye'den toprak
da koyuyorlar, her fleyi yap›yorlar. Bunu da iflbirli¤iyle biz halletmifl
olduk. Kore’ye gelen bu tugay, 5 bin 80 kifli dedim. Her y›l bu rotasyon
fleklinde de¤ifliyor. Birinci tugay geliyor, ikinci geri, bu harpten sonra
1960 y›l›na kadar 10 y›l devam etti. 10 y›l her y›l 5 bin kifli geldi. O
zaman 50 bin kifli Kore’ye gelmifl oluyor. 50 bin kifliden 100 kifli aile,
tan›d›k, akraba varsa, 500 bin Türk, Kore topra¤›na gidip gelmifl say›l›r.
Yani Mehmetçik Türk 500 bin kifli Kore’de haz› demektir, var demektir.
1960’tan sonra, 1961’de tugay geri çekildi ve 66 Haziran ay›nda bölük
birli¤i kald›. 1966 y›l›nda bölük çekildi ve bir manga kald›. 66
Haziran›nda manga kald›, tek bir irtibat subay› kald›. 71’de bu irtibat
subay› da çekildi ve 1978 y›l›nda tamamen çekilmifl oldu. fiimdi
Kore’de atafle bu temsilin vazifesini görüyor, Büyükelçi Beyle beraber.
Bu flekilde Kore’ye gelen Türk Mehmetçik, Kore topra¤›ndan çekilmifl
oldu. 

Harpten sonra flimdi yapaca¤›m›z ifl nedir? Kore, harpten sonra art›k
yar›m as›r geçince, bu genç nesiller, o zamanki Kore Savafl›n› bilenler
yavafl yavafl yok oluyor ve bu genç nesiller Kore Savafl›’n›n ne
oldu¤unu unutuyor ve bilmiyor. Bu genç nesillere, üniversite
talebelerine, gerek Kore, gerek Türkiye’de bunu anlatmak gerekiyor,
bu bizim vazifemizdir. Bunu unuturken, iki tane olay ç›k›yor Kore’de.
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Bu olay, Kore ve Türkiye tekrar yak›nlaflmaya bir sebep oluyor. Birinci
olay 1999’da oluyor, ikinci olay ise 2002 y›l›nda oluyor. 1999 olay›
nedir? Türkiye’de büyük bir deprem facias› oluyor, çok say›da Türk
ölüyor ve Kore bas›n›, televizyon, bütün bas›n da bunu anlat›yor. Bunu
anlat›rken, tabii Türk Tugay›’n›n Kore Savafl›’nda ne yapt›¤›n› da ilave
ediyor. Dolay›s›yla gençler, “ha, Türkler, Kore Harbi’nde savaflt› m›?” O
flekilde anlamaya bafllad›. Yavafl yavafl böyle yay›l›nca, art›k Türkiye'yi
Kore’ye tan›t›m vesilesi oldu. ‹kinci vesilesi ise 2002 y›l›nda Dünya
Kupas› maç› oldu, Türkiye kat›ld›. Türk tak›m›yla Kore tak›m› ayn› grup
içinde yer al›yor. Bu da tesadüf mü, bilmiyoruz ki? Üçüncülük-
dördüncülük maç›nda Kore, Türkiye ile karfl› karfl›ya geliyor. Yani
Türkiye, baflka bir ülkeyle maç yapt›¤› zaman bütün Koreli seyirciler
Türk bayra¤› tafl›d›, Türkiye’yi alk›fllad›. Ama Türkiye ile maç yap›nca,
bunu ne yapaca¤›z, kimi alk›fllayaca¤›z? Karar al›yorlar, “biz ikimiz
beraber yapal›m.” 65 bin kiflilik stada giren bütün seyircilere, sa¤da
Kore Bayra¤›, solda Türk Bayra¤› verildi. Ondan sonra maç bafllarken
kocaman bayrak as›yoruz, seyirci taraf›ndan ç›kartt›r›yoruz. Türk milli
maç› bafllad›¤› zaman, kocaman Türk Bayra¤› ç›k›yor. Dünya bas›n›nda
“bu nedir, bu ne biçim maç?” Kore-Türkiye maç› baflka bir olay oluyor.
Dikkatle izliyor ve bütün dünya da birlefliyor, “Kore Savafl yapt›¤›
zaman Kore Bayra¤› ve maç yap›yor, tabii Kore kaybediyor, Türkiye
dünya üçüncüsü oluyor, Kore dördüncü oluyor. Dördüncü oldu¤u
halde, el ele stad› dolafl›yor, iki bayrakla Korelilere selam ediyor. ‹flte
Kore ve Türkiye’nin yaklafl›m›, bu 2002 y›l›ndaki bu olay da büyük bir
olay oldu. 

fiimdiki bu genç nesiller art›k eskisi gibi de¤il, Türkiye'yi çok iyi biliyor
ve d›flar›ya da çok seyahat ediyor ve turist ç›k›yor. Geçen sene 100 bini
aflt›, Japonlar buraya 87 bin, biz Japonya’y› geçtik ve buraya gelmeye
bafllad›k. Bu da enteresan bir fleydir. Türkiye’ye gelip dönen Koreliler,
herkes Türkiye üzerinden etkili olarak veriyor, hepsi Türkiye’yi
methediyor. Gitti¤i zaman, “kardefl” diyoruz, “kardefl Türkiye, kardefl
ülke.” Bu yay›la yay›la, art›k Kore’de Türk denildi¤i zaman, eskisi gibi
de¤il, art›k tan›yorlar. ‹flte bu tan›ma ve iliflkilerini pekifltirmek için,
devam ettirmek için gençlere s›k s›k buluflma, seminer gibi,
sempozyum gibi ve harbi anlatma, Türklerin Kore’de ne yapt›¤›n› ve
Kore’nin Türkiye’ye ne yapt›¤›n›, bunu anlatmak laz›m ve bu flekilde
devam edersek, bence hiçbir problem olmadan bu dostluk devam
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edecektir ve büyük ve asil Türk Milleti var olsun ve çok yaflas›n. Çok
teflekkür ediyorum. 

OTURUM BAfiKANI- Efendim, Say›n Paik Sang-Ki Kore Gazimiz, hem
Kore savafl› konusunda, hem Türkiye-Kore iliflkileri konusunda
yaflayan bir tarih oldu¤unu, daha do¤rusu yaflayan bir abide oldu¤unu
bizlere gösterdi. Kendisine flükranlar›m›z› sunuyoruz. 

fiimdi Baflkent Üniversitesi ATAMER Ö¤retim Üyesi Dr. ‹smet
Görgülü’den Kore Savafl› konusunda sunuflunu rica edece¤iz. 

Yrd. Doç. Dr. ‹SMET GÖRGÜLÜ(Baflkent Üniversitesi ATAMER

Ö¤retim Üyesi)- Sayg›yla selaml›yorum. 

Ben, iflimin zor oldu¤unu salona girince anlad›m; çünkü olay›
yaflayanlarla karfl› karfl›ya gelece¤imi bilmiyordum. Burada Türk
gazilerimiz var. Buradaki gazilerimiz, her devre Kore’de bir y›l
kalm›flt›r, ancak her gazimizi karfl›layan ve u¤urlayan, Türk
tugaylar›nda görev yapm›fl Koreli büyük bir gazi daha var, Say›n Paik.
Say›n Paik’i ben burada görünce çok heyecanland›m; onun kitab›n›
okuyarak sizin karfl›n›za ç›kt›m. O’nun kitab›ndan haz›rland›m, flimdi
kitab›ndan haz›rlanarak bir sunum yapaca¤›m, kitab›n sahibi karfl›mda.
Kendilerine izinleriyle Kore Savafl›’ndaki ismiyle hitap etmek
istiyorum: Kâmil Bey demek istiyorum. Kâmil Bey çok farkl› bir kifli,
gerçekten çok farkl› bir kifli. Onun kitab›n›n tamam›n› okuyunca ben
bu noktaya geldim, görünce de içim cofltu. Anlat›mlar› da gayet hofl. 
Kore Savafl›’nda Türk Ordusu üzerinde duraca¤›m. Elbette bu zaman
diliminde tamam› mümkün de¤il, bir iskelet sunaca¤›m ve üzerinde
durmak istedi¤im baz› noktalar var. Kore Savafl› asl›nda Türkiye için bir
laboratuar, günlerimiz için bir laboratuar. Ülkesi, atlama tahtas› veya
köprü durumda olan devletler ve milletler için Kore Savafl› bir
laboratuar. Bak›n›z, ayn› millet, ayn› dil, ayn› kültür. Önce Kuzey
diyorlar, Güney diyorlar. Komünist diyorlar, demokratik diyorlar.
Sonra birini di¤erinin üzerine sal›yorlar. Savafl üç y›l sürüyor. Savafl›n
sonucunda, 3 milyon 200 bin civar›nda insan kayb›. Sonuç, bafllad›¤›
yerde bitiyor; 38’inci paralelde bafll›yor ve üç y›l sonra ayn› yerde
bitiyor. fiimdi bakt›¤›m›zda, Güney Kore topra¤›n› kazand›. Peki, üç y›l
önce zaten oradayd›, bu üç y›ll›k savafl neden yap›ld›? Böyle
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durumlarda bir gerçe¤i hep birlikte görelim. Burada duygusall›¤a yer
yok. Bu tip savafllarda kazanan, savaflanlar olmuyor, savaflanlar›
savaflt›ranlar oluyor. Savafl›n sonuna bakt›¤›m›zda, Kuzey egemen bir
güçte, Güney bir baflka egemen güçte. Peki, üç y›l savafl niye? ‹flte o
sonucu elde etmek için. 

fiimdi günümüze bakt›¤›m›zda, benzer olaylar hem Türkiye'nin
üzerinde, hem de çevresinde ciddi flekilde yaflan›yor. Buyurun, iflte
Irak; “üçe böldüm” diyor, Kongresi’nden karar ç›kar›yor, sonra ikisini
birbirine k›rd›rt›yor. Üçüncüsü yedekte bekliyor. Acaba Irak’ta silahlar
sustu¤unda kim kazanm›fl olacak; Irakl› m› kazanm›fl olacak?
Dolay›s›yla bu konuya Türkiye, hem Kore Savafl›’na bakarak, hem de
çevresine bakarak politika izlemeli. Bu, varl›¤›m›z›n devam› için flartt›r,
aksi iflte Kore Savafl›, iflte Irak, iflte Lübnan, iflte Filistin, iflte Afganistan,
iflte geçmiflteki Yugoslavya. Bunlar önümüzde. fiimdi bu yönüyle Kore
bizim için önemli. Daha da önemlisi, Kore Savafl›’na biz de kat›l›yoruz,
üç y›lda üç tugay kullan›yoruz, yani her y›l bir tugay. Bunun
sonucunda da, kendimiz aç›s›ndan ve kardefl ulus Korelilere yard›m
aç›s›ndan çok fleyler elde ediyoruz. 

Önce Kore Savafl›’n›n bir genel iskeletini sunay›m, sonra Türk’ün
zaferleri üzerinde durup sonuca do¤ru geleyim. 

Yans› 1’de görülen üç ok üzerinden Kore Savafl›’n› görelim; üç y›l, üç
ok ve Kore Savafl›. Kuzey Kore 1950’de 38’inci paraleli aflt›, sald›rd›,
Güney Kore’yi iflgal etmeye bafllad›. Güney Kore’yi iflgal etti, Güney
Kore’nin en güneyinde “Pusan” denilen bölgeye kadar ilerledi. ‹fl
bitiyor. ‹flte bu sald›r› üzerine, Birleflmifl Milletler devreye girdi, karar
ald›, üye ülkelere davet yapt›. Türkiye, Amerika’dan sonra davete ilk
“evet” diyen ikinci ülke oldu ve biz Kas›m’da oraya kuvvetlerimizi
gönderdik. Hem de Meclis karar› almadan… Bizdeki iç olay apayr› bir
geliflme. Yans› 1’de görülen birinci okta Güney Kore bitti. ‹kinci ok,
Amerika Japonya’dan kuvvet getirdi, Pusan bölgesinde Güney Kore’yle
birlefltiler ve birlikte Kuzey Kore’ye sald›r› gerçeklefltirdiler. Bu sald›r›
sonucunda, ikinci ok ile gösterildi¤i gibi Kuzey Kore’yi iflgal ettiler. Çin
hududuna yak›n mesafeye kadar yaklaflt›klar› s›rada, bizim Türk
Tugay› da sahneye ç›kt›; 26 Kas›m 1950’deyiz. 
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YANSI-1 KUZEY KORE VE GÜNEY KORE SAVAfiI KROK‹S‹

Kuzey Kore’nin topra¤›n›n bitmesine bir hamlelik ifl kalm›flt›. Ancak bu
noktada büyük bir olay geliflti: Çin, 300 bin kiflilik ordusuyla -dikkat
buyurun, 300 bin, dehflet, yani sürü falan deriz ya, öyle bir olay- ak›n
ak›n gelince, bu kez Amerika’n›n ve Birleflmifl Milletlerin ifli bitmeye
bafllad›. ‹flte bu noktada, biraz önce Say›n Paik’in anlatt›¤› Kunuri
Savafl› ortaya ç›kt› ve Birleflmifl Milletler Kuvvetleri geriye do¤ru
çekilmeye bafllad›lar, Çin karfl›s›nda tutunamad›lar. ‹lk tutunmay›,
Kimpo Yar›madas› ve Seul hatt›nda denediler; ancak Çin yine cepheyi
yard›, gene tutunamad›lar. Bu durumda Birleflmifl Milletler kuvvetleri
tekrar, birinci okta oldu¤u gibi, Pusan’a do¤ru çekilmeye bafllad›lar.
Öyle bir noktaya gelindi ki, “Çin’i yenmek mümkün de¤il, tahliye
edelim” dendi ve Birleflmifl Milletler bu karar› verdi. Gemiler limana
geldi, yüklemeler bafllad›; bizim tugaydan yükleme plan› dahi istediler.
Böyle bir durumda Türk Tugay› büyük bir zafer elde etti, üzerinde
duraca¤›m. Bu zaferle Birleflmifl Milletler, çekilme karar›n› geri ald›,
gemiler tekrar boflalt›ld›, “demek ki Çin yenilebilirmifl, Türkler yendi.”
Hem de bir tugay ile… Üç tane taburumuz vard›. fiimdi flekilde
gözükmeyen bir dördüncü ok söz konusu oluyor.  Dördüncü okla biz
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Kuzeye do¤ru ilerledik, Mart 1951’de Birleflmifl Milletler ile 38’inci
paralele kadar ulaflt›k. ‹flte Mart 1951’den 1953 Temmuz ay›na kadar
olaylar bu 38’inci paralelin çevresinde itifl kak›flla geçti, gelgitlerle geçti.
fiöyle bakt›¤›m›zda, zaten Yans›-1’deki oklar burada bir gelgit
gösteriyor, gelmifl gitmifl. Kore topra¤› da gel- giti ile etkin bir co¤rafya,
gelgiti oldukça etkili. 

Efendim, yine Kâmil Bey’in kitab›ndan hareketle, Kâmil Bey diyor ki,
“Türkler Kore’de 14 büyük zafer kazand›lar, ama dört zafer var ki, Kore
Savafl›’n›n kaderini de¤ifltirdi.” ‹flte ben, izin verirseniz bu kader
de¤ifltiren zaferlerden birer ikifler cümle ile söz edeyim. 

Birinci zafer Kunuri Muharebeleri’dir. Kunuri’nin ne oldu¤unu
aç›klayan bir örnek: Türk Tugay› taraf›ndan hayat› kurtar›lan Amerikan
Ordusu’nun komutan›, Kunuri zaferinden sonra bizim tugaya madalya
da¤›tmak, teflekkür etmek için, flükran için gelir; stokunda ne kadar
madalya varsa getirir ve bir konuflma yapar. Ancak Kâmil Bey getirdi¤i
miktar› be¤enmez; 25 tane madalya da¤›t›r. “Bu kadar insana 25 tane
madalya m›?” der ve elefltirir. Hakl›d›r. Bak›n, Amerikan ordu komutan›
Kunuri zaferiyle ilgili ne diyor; “E¤er sizin düflman› durdurmak için
kahramanca çarp›flman›z ve mukavemetiniz olmasayd›, ordum
kuflat›larak çok zor durumlara düflecek, imha edilecekti.” ‹mha
edilecek olan iki tane kolordu, çok büyük kuvvet. fiu cümle önemli,
“siz olmasayd›n›z ordum imha edilecekti” diyor. “Size teflekkürlerimi
ve takdirlerimi sunuyorum.” Tamam›n› okumuyorum, birkaç cümle
aktaraca¤›m. “Cephemizin merkez kesiminde düflman›n yapt›¤› büyük
yarma hareketi, ordunun gerisini çok tehlikeli duruma düflürmüfl
bulunuyordu. Tugay›n›z›n bu kesimdeki düflmana do¤ru hareketi,
düflman› kendi üzerine çekmeye mecbur etmifl ve yarma yerinden
önce dört, sonra alt› düflman tümeni Tugay›n›za taarruza geçmifltir.”
‹flte Türk Tugay› alt› tümeni üzerine çekmeseydi, Amerikan Ordusu
bitmiflti. “28-29-30 Kas›m günleri bu düflmanla kahramanca çarp›flt›n›z,
orduya çekilme f›rsat› kazand›rd›n›z. Bundan sonra ordunun
çekilmesini himaye etmek gibi çok mühim bir görevi de hiçbir milletin
birli¤ine nasip olmayacak derecede baflar›yla sonuçland›rd›n›z.” Dikkat
ederseniz Türk tugay› hem kurtar›yor, hem de himaye ediyor, iki
görevi birden yap›yor. 
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YANSI –2 KUNUR‹ MUHAREBELER‹

Efendim, Kunuri zaferi, befl muharebeyi içeriyor, o nedenle durumu
genel olarak aç›klamak için Yans›-‘deki kroki kullan›yorum. Befl
muharebenin üçü –Amerika Ordu Komutan›’n›n sözünü etti¤i önce
dört, sonra alt› tümenin bize yönelik yapt›¤› hârekat- çembere al›nma
ve çemberi k›rma, ikisi de tutulmufl bo¤az› yarma, delme. ‹flte Kunuri
muharebeleri böyle bir muharebe. Kim yap›yor bunu? Benim üç tane
taburum yap›yor. Kime karfl›? Çin’in alt› tümenine karfl›. Bu dehflet bir
fley, yani insan›n havsalas› alm›yor. Çember olaylar›; Wawon’da bir,
arkas›ndan Sinnimni’de iki, Kaechon’da üç. Türk askeri buralarda
kendisi tuza¤a düflmüyor, oralar› tutaca¤›m derken -bu çekilme yolu
Çin Ordusunun ilerleme yolu- Çinlilerin gerisine düflüyorlar, çembere
al›n›yorlar. Türk askeri süngü hücumuyla bu çemberleri yar›yor. ‹fl
bitmedi, devam ediyor: bu üç buçuk günlük olayda, Kunuri Bo¤az›’na
geliniyor, orada Çinlilerin atefl güçleri var, askerleri var. Kunuri’yi
yarmak yine Türk’ün süngüsüne kal›yor. Yan›m›zda Amerikan
kuvvetleri de var, yaram›yorlar. Özellikle güneydeki Sunchon
Bo¤az›’na, ‹ngiliz ve Amerikal›lar, birisi kuzeyden, di¤eri güneyden;
bo¤az› açmak için bizden önce çok zorlam›fllar, çünkü kuvvetleri
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çekilecek, ama açamam›fllar. ‹fl yine Türk süngüsüne kal›yor. Türk
Tugay› geliyor, önceki; dört tane muharebeyi yapt›ktan sonra bu
bo¤az› da aç›yor. 

Bo¤azda bizim tugay savafl›rken, hârekat› yöneten Birleflmifl Milletler
Komutanl›¤› var, Amerikan Ordu Komutanl›¤›, karargâhlar› var. Her iki
karargâh da Türk Tugay›’n›n buraya, Sunchon Bo¤az›’na girdi¤ini
anlay›nca, geliflmeleri takip edince, bu son muharebede Türk
Tugay›’n›n üzerine çarp› çekiyorlar. Çarp›, yani “bitti, mümkün de¤il,
tükendi, ç›kamaz.” Bunlar çarp›y› çektikten sonra, benim Tugay
Komutan›m Tahsin Yaz›c› bir mesaj gönderiyor; “çemberi k›rd›m,
ekmek ve cephane gönderin ve görev verin.” Ondan sonra Türk
Tugay’›, yine bu çekilen Amerikan Ordusunu himaye etmeyi
sürdürüyor ve Birleflmifl Milletler kuvvetleri, Seul geride kalacak
flekilde bir hatta kadar çekiliyor. 

‹flte Kore Savafl›’n›n kaderini de¤ifltiren birinci olay budur. E¤er Türk
Tugay› burada di¤er Birleflmifl Milletler kuvvetleri gibi savaflsayd›,
gücü, yetene¤i o durumda olsayd›, Amerikan Ordusu kendisini
kurtaramayacak, dikkat edin, bitecekti. Amerikan Ordusu bitince,
Birleflmifl Milletlerin Kore’de varl›¤› mümkün de¤ildi. Baflka bir güç, o
300 bin kiflilik orduyu tutamazd› ve Kore Savafl› biterdi. Birinci kader
de¤iflikli¤i iflte buradad›r. 

Biz, Kas›m sonunda Kunuri zaferlerini kazand›ktan sonra, 11 Aral›k
1950’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden ülke d›fl›na asker gönderme
karar› ç›k›yor. Biz, 30 Kas›m’da burada iflleri bu flekilde sonuçland›r›-
yoruz, 11 Aral›k’ta, yani 11 gün sonra Meclisimizden karar ç›k›yor. 

‹kinci kader de¤ifltirme olay›, Kumyang Jangni Zaferi’dir.Birleflmifl
Milletler kuvvetleri Kunuri çekilmesinden sonra, Ocak 1951’de Seul
hatt›na çekilmiflti. Bizim tugay da Kimpo Yar›madas›’n›n savunmas›nda
görevlendirildi. Çinli nefeslendi, tekrar vuracak, ifli bitirecek. ‹lk plan›n›
flöyle yap›yor: “Kimpo Yar›madas›’na ç›kay›m, -‘onun güneyinde
‹nchon Liman› var, Amerikal›lar da oradan ç›karma yaparak ilk harekât›
baflar›yla gelifltirmifllerdi. Böylece Birleflmifl Milletler kuvvetlerinin
gerisine düfleyim, kuflatay›m.”  Bu plan› haz›rl›yor, ifle bafllayacak,
karfl›s›nda, buras›n› tutan Türk Tugay› var. Türk Tugay›’n›n tertibat›n›
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anl›yor, ö¤reniyor, vazgeçiyor; orada Türk Tugay› var diye plan›n›
de¤ifltiriyor ve tekrar cepheden yarmay› deniyor. Cepheden yar›yor,
Birleflmifl Milletler tutunam›yor, bizim Tugay› da yar›madada yaln›z
b›rak›yorlar, tek bafl›na kal›yor, etraf› Çinlilerle çevriliyor. Türk T›gay›,
yine kendi imkânlar›yla kendisini kurtar›yor, çekiliyor, beceriyor bunu,
arkas›ndan da kaçan Birleflmifl Milletler kuvvetlerine yine koruma,
himaye görevi yap›yor ve kuvvetler, ilkinde oldu¤u gibi Pusan’a do¤ru
kaç›yor. 

Bu arada komutanl›k, kaç›fl› ve gemilere binifli himaye etmek için bir
Amerikan tümeniyle Türk Tugay›’na güya keflif taarruzu, normal ismi
fedailik görevi veriyor; bir tümen, bir de bizim tugay. Bizim tugay,
ald›¤› görevi dört dörtlük yerine getiriyor ve nefeslenen, son darbeyi
vurmak üzere haz›rlanan Çin Ordusu’na tuttu¤u mevzilerdeki, ilk
mevzilerine sald›r›yor. Amerikan tümeni ise iki kilometre geride
kal›yor. Çinlilerin ilk mevzilerine bizim tugay giriyor, sa¤› solu Çinli
oluyor, Amerikan Tümeni geride, a¤›rdan al›yor; ilerlemiyor. Bizim
tugay, as›l muharebe hatt›na da sald›r›yor, ama karfl›s›nda Çinlilerin bir
tümeni var. Tugay›m›z, Çin tümenin savunma hatt›n› yar›yor ve
yard›ktan sonra geri planda Kumyang Jangni bölgesinde bir baflar› elde
ederek Çin savunma hatt›n›n içerisinde Kumyang Jang kasabas›n›
al›yor. Çin mevziinde gedik aç›l›nca, Amerikan Tümeni de bundan
cesaret al›yor, o da sald›r›s›n› yo¤unlaflt›r›yor. Birleflmifl Milletler
bak›yor ki, Çin yenilebilecek, Türk yendi. ‹flte biraz önce ifade etti¤im
flekilde, bunun üzerine bindikleri gemileri boflalt›yorlar ve genel karfl›
taarruz karar› veriyorlar. ‹flte o taarruzlad›r ki, ikinci kader de¤iflikli¤i
oluyor, Güney Kore kurtuluyor. E¤er bu Kumyang Jangni zaferi
olmasayd›, Birleflmifl Milletler çoktan tahliyeye bafllam›flt›, gitmiflti ve
Kore de bitmiflti, de¤il mi Kamil Bey? 

Efendim, bu zafer Güney Kore’nin kurtuluflunu sa¤lar, inisiyatif tekrar
Birleflmifl Milletlere geçer, tekrar genel taarruza geçilir, Kore kurtar›l›r. 
Savaflta her iki taraf da yo¤un propaganda yapt›, normaldir, do¤ald›r.
Bu Kumyang Jangni zaferi üzerine Amerikal›lar flöyle propaganda
bildirileri, kartvizitleri haz›rlad›lar: Bu propaganda da bir foto¤rafa yer
veriliyor: Bir foto¤rafta, Kumyang Jangni’de Türkler taraf›ndan
öldürülen Çinlilerin cesetleri, çok miktarda ceset, dehfletengiz
görüntüler. Karfl›s›nda süngüyle sald›ran bir Türk askeri Mehmetçik var
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ve alt›ndaki ifade: “Türk askerinin karfl›s›na ç›kacak Çinlilerin sonu
böyle olacakt›r.”  Yani Çinlileri Türk askeriyle korkutmaya bafll›yorlar.
Hatta bu korkutma öyle bir yayg›n noktaya gelmifl ki, baz› uyan›k
Amerikan subaylar›, birliklerini Türk birli¤i gibi hücuma kald›rmaya
bafllam›fl. Muharebelerde Çinli Türk’ü tan›d›, Türk süngü hücumunda
ifle bafllarken “Allah Allah” diye bafll›yor, o coflkuyla, heyecanla
karfl›s›ndakinin iflini bitiriyor. Amerikal›, yapt›¤›n› bizim subaylara
flöyle anlat›yor, “ben iflin kolay›n› buldum, erlerime ezberlettim. fiimdi
flunu ba¤›r, onu ba¤›r›yor. fiimdi flunu ba¤›r, onu ba¤›r›yor ve o flekilde
biz hücuma kalk›yoruz.” “Peki, ne ba¤›rt›yorsun?” “Biz Türk’üz, biz
Türk’üz, Allah Allah…” Amerikan kuvvetlerinin bir taburu bu flekilde
sald›r›y› kendisine yöntem olarak bulmufl ve komutan› “ifli
hallediyorum” diyor, “cepheyi yar›yorum” diyor. Kartpostalda da
oldu¤u gibi Çinlileri bizimle korkutuyorlar. 

Foto¤raf: Kore’de Türk askerleri

Efendim, di¤er bir kader de¤ifltirme olay›, üçüncü olay Kanl› Vegas
Savafl›’d›r. May›s 1953’te Kore’ye 3. De¤ifltirme Türk Tugay› geldi.
Vegas, Amerikal›lar›n bir mevzie koyduklar› kendi isimleri; Küçük
Vegas, Büyük Vegas; Bat› Berlin, Do¤u Berlin falan diye isimler
koymufllar. Buralar›n hepsinde savafl oluyor, fakat Kanl› Vegas’ta çok
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ilginç bir durum var. Savunan da 6’nc› Türk Bölü¤ü, bir bölük ve Depo
Bölü¤ü’nün bir k›sm›. Di¤er tepelerde de, mevzilerde de bölüklerimiz
var elbette. Bu Kanl› Vegas Savafl› 15 gün sürüyor. Büyük Vegas
mevzisi 15 günde 9 kere el de¤ifltiriyor; al›n›yor, veriliyor. En son
Türk’te kal›yor. 

Kanl› Vegas sald›r›s›n›n amac›n› Çin aç›s›ndan ifade edelim: Ateflkes
görüflmeleri bafllad›. Birleflmifl Milletler gücünün moral gücü Türk
Tugay›. E¤er son bir darbeyle Türk Tugay› üzerinde kendince bir baflar›
elde edebilirse, ateflkes masas›na daha güçlü oturacak, bu nedenle
sald›r›yor ve tutundu¤umuz yer de as›l muharebe hatt› de¤il, ondan
ileride yine yem fleklinde bir mevzi, ileri karakol mevzii, emniyet
mevzii. Emniyet mevzileri belirli bir süre için tutulur, devaml› tutulmaz,
yani iki gündür, üç gündür, ondan sonra çekilinir. Buna ra¤men
Mehmetçik, 15 gün savunuyor.  Vegas tepesinden ve mevzilerinden
Çin’i süpürüyor, at›yor, püskürtüyor. Çin, son darbeyi yiyor ve ateflkes
görüflme masas›na o flekilde geliyor. Vegas Savafl› da Çin’i, zafer
ümidini yitirdikten sonra masaya teslime oturtuyor. O nedenle kader
de¤ifltiren bir son olayd›r. Bu Vegas Savafl›’nda zaferi kazanan›n 6.
Bölük’ten sekiz er, yan›ndaki bölükten on er kalm›flt›r. Kunuri’den
sonra en a¤›r zayiat verdi¤imiz savaflt›r bu Vegas Savafllar›. 

Kore’de Türk askerinin yaflad›klar›ndan, Cengiz Han’dan 700 y›l sonra
Türk, tekrar Kore topraklar›nda bulunurken yaflad›¤› olaylardan baz›
örnekler verece¤im: Konuflmac›lar taraf›ndan bir tanesi ifade edildi.
Kore’nin kardefl bir ulus oldu¤unu y›llar sonra Kore Savafllar›’yla
anlad›k. Dikkat edin, dost ulus demiyorum, kardefl bir ulus oldu¤unu
anlad›k. Dilinde Türkçe kelimeleri gördük, yerleflim yerlerinde Türkçe
isimleri gördük. Seul’un kuzeyinde Tanju Kasabas› var. Kimpo
Yar›madas› savunulurken Kunuri çekilmesinden sonra, gerillalar falan
s›z›yor, o bölgede savunan komutan, Kimpo kasabas›n›n yetkilileri,
bucak müdürü, emniyet müdürü ve di¤erleriyle bir önlem almak
amac›yla görüflmek için gitti¤inde, kasaban›n ismini biliyor, ona göre
de haz›rl›k yap›yor. Yan›na Tanju isimli bir er al›yor, resmi görüflmeleri
yap›yor, sonras›nda diyor ki, “sizin kasaban›n ismi Tanju, Türk ismi,
Tanju Türkçe bir isim.” “Tanju, o¤lum buraya gel” diyor. Mehmetçik
koflarak geliyor, “emret komutan›m.” “Bak›n, bu Tanju” diyor.
Kasabal›, Koreli kardefllerimiz flafl›r›yorlar, hofllar›na da gidiyor, s›cakl›k
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daha da art›yor ve Tanju’yu b›rakmak istemiyorlar, “en az›ndan bir süre
konu¤umuz olsun” diyorlar. Komutan, “peki” diyor, “Tanju, Tanju’ya
konuk olacak.” B›rak›p geliyor. Bu flekilde ortakl›klar var. Bu ortakl›k,
Kore’yle kaynaflmam›z›, savafl bu ortak yanlar›m›z› anlamam›z›
sa¤l›yor. 

Türk Ordusu, Kore’de Atatürk’ün Ordusu oldu¤unu göstermifltir. Biz,
1948’de Amerika ile askeri alanda tan›flmaya, görüflmeye, iflbirli¤ine
bafllad›k. Ancak savafl 1950’de bafllad›, henüz Amerikan ekolüne
geçmedi¤imiz bir süreçte bu savafl yap›ld›. fiunu demek istiyorum:
Sadece Amerikal›lar de¤il, bizim d›fl›m›zda 15 milletin askeri gitti oraya,
herkesin gözü Türk askerinde, incelemeye geliyorlar, tan›flmaya
geliyorlar, görmeye geliyorlar. Amerikal›lar›n tespiti flu: “Türkleri, bize
okullarda okutulmayan, hiç tan›k olmad›¤›m›z, bilmedi¤imiz bir savafl
tekni¤i gösterdi.” ‹flte o nedenle diyorum, Atatürk’ün Ordusu oldu¤unu
bir kez daha gösterdi. 

Amerikal›’n›n flaflk›nl›¤›n› sa¤layan olaylardan birkaç›n› aktaray›m:
Türk askeri, Kore’de hiçbir durumda emirsiz çekilmemifltir. Türk
askeri, Kore’de düflmandan kaçmam›flt›r. Sald›ran düflman, mevzisine
yaklafl›nca, süngü hücumu mesafesine girince, Mehmetçik, sald›ran
düflmana mevzisinden ç›karak sald›rm›flt›r. ‹flte flaflk›nl›k yaratan bu;
Atatürk’ün takti¤i de buydu. 

fiafl›rtan bir baflka nokta: Taarruz eden kuvvet, savunan kuvvete göre
üç misli üstünlü¤ü tercih eder, bu aran›r. Hay›r, Türk Tugay›,
kendisinden alt› misli, kendisinden on misli, hatta baz› noktalarda 16
misli kuvvete taarruz etmifltir, flafl›rtan bir nokta da budur. O nedenle
Atatürk’ün Ordusu diyorum. Atatürk de Büyük Taarruz’da hiç 3’e 1
hesab›na falan bakmad›, oran birebir dahi de¤ildi. Ayr›ca Türk askeri,
düflman›na yaral›lar›n› b›rakm›yor, hatta flehitlerini b›rakm›yor. Di¤er
ordularda bu yok. Süngü hücumlar›yla nam sal›yor ve bir ‹ngiliz
gazetesine dedirtiyor ki, “Türkler, Kore’de süngünün konserve açma
aleti olmad›¤›n› gösterdiler.” Bir baflkas›na da “Allah hiç kimseyi
Türklere düflman etmesin” dedirtiyor. 

Efendim, di¤er ordularda tutsaklara bafllang›çta hiçbir fley verilmemesi
adettendir, özellikle aç susuz b›rak›l›r. Bu kuralken bizimkiler besliyor,
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ekme¤ini paylafl›yor, suyunu paylafl›yor, tedavi ediyor ve sonuçta da
tutsak ayr›l›rken a¤l›yor. Türk ölüyor, öldürüyor, ama ayn› zamanda
kendi eliyle besliyor, yaflat›yor. Amerikal›y› flafl›rtan noktalar bunlar.
Bir Amerikan albay›, biraz önce ifade etti¤im flekilde Türk kimli¤ini
kullanarak, “biz Türk’üz” diyerek görevini yerine getirmeye çal›fl›yor, 
Efendim, bir Türk subay›, süngü hücumunda emir verirken, “kimse
benden geri kalmas›n” emriyle ifle bafll›yor, önde kendisi. Amerikan
subay›n› bu da flafl›rt›yor. Biraz önce Say›n Rektörüm ifade ettiler,
dünyan›n hiçbir ordusunda hiçbir subay, kendi topçu at›fllar›n› kendi
bulundu¤u yere tanzim etmemifltir, etmez de. Üste¤men Mehmet
Gönenç hariç ve bugün Band›rma’da Mehmet Gönenç ad›na bir lise
vard›r. Bir Anzakl› flöyle diyor: “Çanakkale’de neden ma¤lup
oldu¤umuzu Kore’de daha iyi anlam›fl olduk.”

YANSI-3 KORE SAVAfiINDA ‹NSAN KAYIPLARI

Kore Savafl›’nda, kay›plar›m›z ifade edildi, 3 bin 623 kayb›m›z
olmufltur. Bunun 721’i flehit, 234’ü esirdir. Esirler de ayr› bir konudur.
Genel kay›plara bakt›¤›m›zda: Kore Savafllar›, Kuzey Kore ve Çin, 1,5
milyon insan; Güney Kore 1.2 milyon insan, Birleflmifl Milletler yar›m
milyon olmak üzere toplam 3.2 milyon insan›n hayat›na mal olmufltur
(Yans›-3). 

Bu savafl, bu maliyet, Türk Ulusuna kendisini 28 y›l sonra tekrar test
etme olana¤› sa¤lam›flt›r. Uzun süre güreflmeyen, gürefl tutmayan
pehlivan gibi. Gücünü, kudretini tekrar burada görmüfltür. Bu
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kendisini anlamas›, uzun süre bunun onuru, bunun sa¤lad›¤› psikolojik
etkiyle Türk Ulusu, önemli mesafeler kat etmifltir ve düflmanlar›na da
Türk’e sald›r›lamayaca¤› konusunda mesaj verdi¤i için, yine uzun süre
bar›fl, huzur içerisinde yaflam›flt›r; gücünü test ettirdi¤i için. Kardefl bir
ulusla, Korelilerle dostluk ba¤› kurulmas›n› sa¤lam›flt›r, bundan son
derece mutluyuz. 

Kore Savafl› ayr›ca bir fley getirdi: Türk Ordusu’nun baflar›lar›n›n s›rr›,
s›rr›n›n sosyal altyap›s› -bu çok önemli- Çin’de, Amerika Birleflik
Devletleri’nde inceleme konusu yap›lm›flt›r, mercek alt›na al›nm›flt›r.
Sonucunda Amerika Birleflik Devletleri’nin s›r olarak buldu¤u
kalemlere, maddelere, unsurlara yönelik üzerimize politikalar
uygulanmaya bafllanm›flt›r. Bugün bu politikalara muhatab›z. Bak›n,
sonras›nda Türkiye’ye bar›fl gönüllüleri geldi. Türkiye savaflta m›yd›,
neyin bar›fl›n› sa¤lad›lar?

Efendim, biz yafltakiler bilirler, baz›lar› da tan›k olmufltur; bunlar bir
yere iki kifli falan gelir, birisi co¤rafi etüt yapar, birisi sosyal etüt yapar.
Bunlar›n çal›flma sonuçlar› ile ilgili bir kaynak görmüfltüm, üç sonuca
erifliyorlar. Türk’ün s›rr›n› araflt›r›yorlar. Kore’de gördüler; hem kendi
toplumlar›n›n çürüklü¤ünü, zafiyetini giderecekler, hem de varsa bir
niyetleri, ona yönelik ifl yapacaklar. fiimdi bizim üzerinde durmam›z
gereken, varsa, niyetleri konusu. Bar›fl gönüllülerinin etütleriyle
ulaflt›klar› sonuç: Türk Ulusunun gücünün s›rr›, Kore’de gördükleri
güçlerinin s›rr›;  Atatürk 38’de öldü, ama Türk insan›n›n gönlünde,
dima¤›nda Atatürk ölmedi, birinci bulduklar› sonuç bu. Atatürk’ün
kurdu¤u sistem, bunlar›n bu dinamizmini sa¤l›yor, Kemalizm,
Atatürkçülük, birinci bulduklar›. ‹kincisi, aile yap›s›; ailedeki itaat,
hiyerarfli, yard›mlaflma, dayan›flma yap›s›. Aile yap›s›ndaki sa¤laml›k;
öyle eften püften sebeplerle kar› kocan›n kopmamas›, çocuklar›n
kopmamas›, devaml› dayan›flma içerisinde olmas›. Üçüncü bulduklar›
s›r ise, geleneksel ve dinsel kaynakl› Türk Ulusu’nun ortak terbiyesi.
Komflusu açken kendisinin tok yatmamas›, muhtaçlara elinde varsa
vermezlik etmemesi, yard›mlaflma, dayan›flma. Sadece aile boyutunda
de¤il, sokak boyutunda, köy boyutunda, apartman boyutunda, flehir
boyutunda ve Türkiye boyutunda. Bu üç fleyi buluyorlar. 
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fiimdi bir an hep beraber düflünelim; acaba bu üç fley bugün o
y›llardaki gibi sa¤l›kl›, sa¤lam, dinamik, diri duruyor mu, yoksa büyük
ölçüde erozyona m› u¤rat›ld›? Yoksa bugün, üç fley ifade etmifltim, tüm
sald›r›lar bu hedeflere, bu de¤erlere mi? Bunu gördü¤ümüzde, olay›
net anlar›z ve bir niyetin de netli¤ini görürüz. Atatürk, Atatürkçülük
yo¤un sald›r› alt›ndad›r. Benim aile yap›m, televizyonlar›m sayesinde,
yo¤un sald›r› alt›nda. Benim ahlaki yap›m yine televizyonlar sa¤ olsun
ve de flimdi e¤itim sistemi de devreye girdi, yo¤un sald›r› alt›nda.
Sebep, Türk oradaki gücünü tekrar yakalayamas›n. “Ola ki ben
karfl›s›na falan ç›karsam veya benim karfl›ma ç›karsa, Kore’deki gibi
ç›kmas›n” diye.

Efendim, bir fleye önemle dikkat çekiyorum: Amerika Birleflik
Devletleri, son y›llarda Kore’yi anarken, o y›llarda ilk kez bir yabanc›
orduya mümtaz birlik niflan› veren Amerika, benim Tugay›ma iki kez
–ayr› tugaylar tabii- liyakat niflan› veren Amerika, yak›n y›llarda, bugün,
Kore konusu aç›l›nca, toplant›s›nda, panelinde, anmas›nda, Türk
isminden bahsetmiyor. Acaba “benim ordumu Türk Tugay› kurtard›”
diyen komutanlar› öldükten sonra m› bunu demiyorlar? Bunu acaba
baflka bir gaye için mi demiyorlar? Acaba yine Türk Tugay›n›, Türk
tugaylar›n› Kore’de, kendi toplumlar›nda yaflatmay› sürdürürlerse,
kendi toplumlar›nda “bu ordunun ulusu, soyk›r›m yapmaz,
yapmam›flt›r” kan›s›n›n do¤mas›ndan çekindikleri için mi? Galiba onun
için. Çünkü bu denli takdir ettikleri Türk askerini bugün silmifl
durumdalar, bunun bir amac› olmal›. Acaba 1951 y›l›nda Türk
Tugay›’na, ilk kez yabanc› bir orduya verilen mümtaz birlik niflan›
veren ABD Kongresi’ne o y›llarda 24 Nisan Ermeni soyk›r›m yalan›
gelseydi, Kongre üyeleri o karar tasar›s›n› önlerine getirenlere ne derdi?
‹flte hepimiz içimizden neler diyorsak; bugün de adamsa, insansa,
milletse, ahde vefa içindeyse, dürüstse, bugünkü Kongre üyelerinin
tavr› da benzer flekilde olmal›d›r. Bunun tersi, yine bir gayenin
oldu¤unu göstermektedir. Bu durum bize diyor ki, “uluslararas›
iliflkilerde vicdan ve haf›za yoktur, sadece ç›karlar vard›r.” 

Bak›n, Birleflmifl Milletler 1950’de karar ald›, Kore’ye hakl›, olumlu,
müdahale etti. Ayn› Birleflmifl Milletler devam ediyor, 2003’te Irak
sald›r›ya u¤rad›, Irak iflgale u¤rad›, nerede Birleflmifl Milletler? ‹flgalse
iflgal, sald›r›ysa sald›r›. 
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‹çimize yönelik de bir fley söyleyece¤im: 1950’de Koreli kardefllerimiz
için bu askeri yard›m› yapt›k, güzel. 1959’da Irak’ta yo¤un, ciddi, a¤›r
Türkmen katliam› yap›ld›. ‹ktidar ayn› iktidar, dönem ayn› dönem. O
nedenle diyorum, olaylara sadece duygusal de¤il, ak›lc› yaklaflmak
laz›m. 

Sözlerimin sonunda flehitlerimizi ve ölmüfl olan gazilerimizi rahmetle,
gazilerimizi sayg›, flükranla an›yorum. Koreli kardefllerimizi de sevgiyle
kucakl›yor, muhabbetle, sayg›yla selaml›yorum. 

Teflekkür ederim efendim.    

OTURUM BAfiKANI- Çok teflekkür ederiz, benim için çok faydal›
oldu. ‹tiraf edeyim ki, ben Kore Savafl›’nda bir tek Kunuri Savafl›’n›n
dönüm noktas›n› teflkil etti¤ini san›yordum. Ancak bu sunumdan sonra
dört tane hayati dönüm noktas› oldu¤unu art›k biliyorum. 

Salonda Kore gazilerimiz var. Siyasi iliflkilere geçmeden önce,
isterseniz bu aflamada Kore Savafl›’yla ilgili olarak onlara, o dönemden
hat›ralar›ndan, kalan an›lar›ndan faydalanma imkan› verelim.  
Siz buyurunuz.

NAZIM DÜNDAR SAYLAN (Gazi Binbafl›, Emekli Müfettifl)-
Hepinizi sayg› ve sevgiyle selamlar›m. 

Sekiz senede yazd›¤›m flu kitap, “Kore Harbinde Türklerle”, ikinci
bask›, Milli E¤itim Bakanl›¤› yay›n›. Tamamen Paik Sang-Ki’nin an›lar›,
flimdi kendisi yan›mda. Cephede beraber savaflt›¤›m, Kore’de
savaflt›¤›m, çok k›ymet verdi¤im arkadafl›m› seneler sonra tekrar
görüyorum. Burada Büyükelçilikte Müsteflard›; Müsteflarl›¤›n› tebrike
gitmifltim ve dedim ki, “tebrik ederim.” Heyecanla savafla ait fleyler
anlatmaya bafllad›. Dedim ki, “Kâmil…”, ona Kamil deriz, çünkü
içimizden biridir, “…bu an›lar›n› yazsana.” Dedi, ben Türkçe ö¤rendim
1,5 senede, ama kalemim pek yok, yazamam belki, ama siz yazars›n›z.
Ben de o zaman Gaziler Dergisi’ni ç›kar›yordum, yaz› iflleri müdürü
olarak siz yaz›n dedi. ‹flte o gün beraber bu kitaba bafllad›k. Beraber
oturduk, onun an›lar›n› birlikte ben kaleme ald›m. Sekiz senede ben
bunu bitirdim. Tabii o kadar, sekiz sene sürdü¤ünden haberi yok. ‹ki
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bask› yapt›. Üçüncü bask› yap›lacakt›, fakat Milli E¤itim Bakanl›¤›
bildi¤iniz gibi, efendim flimdi basm›yor, yaln›z okul kitaplar› bas›yor.
Yani flu kadar söyleyeyim: Bu kitap 26 eserden bir tanesidir. ‹nflallah
yazd›¤›m eserlerden önümüzdeki y›llarda dört tane kitab›m daha
yay›nlanacak: Çanakkale’de Üç Yüzbafl›, Hamidiye Akdeniz’de,
Mustafa Kemal’in Gizli Emri gibi eserlerim de haz›r ve inceleniyor.
Bugün çok duyguland›m ve çok heyecanl› bir anday›m. Yaln›z, flunu
söyleyeyim: Genelkurmay›n emriyle ben Kore hakk›nda iki senedir
askeri lise ve harp okullar›nda konferanslar veriyorum. Atatürk Kültür
Merkezi vas›tas›yla da di¤er konularda konferanslar veriyorum. 

Ben 87 yafl›nday›m. Benim çok konuflacak fleylerim var, an›lar›m var,
ama sizi iflgal etmek istemiyorum, yaln›z önemli bir noktadan
bahsedece¤im: Bush diyor ki “Türklerle biz stratejik ortakl›ktay›z,
orta¤›z.” ‹lave ediyor, “50 seneden beri Türklerle stratejik orta¤›z”
diyor. Stratejik ortakl›k, Sunçon Bo¤az›’ndan geçer. Biz Kunuri’de
76000 Amerikal›y› kurtard›k. E¤er onlar bizi kurtarsayd›, gayet tabii biz
onlara karfl› bir yak›nl›k duyard›k; bu normal bir fley, çünkü canla,
ölümle, yaflamla sonuçlanan bir konu bu. Biz Amerikal›lar› Sunçon
Bo¤az›’nda, Kunuri’nin son harbidir, o zoru aflmak suretiyle o savafl›
sonuçland›rm›fl olduk. 

Efendim, hükümetimizin politikas› flöyle: Ben kendi çap›mda
düflünüyorum, politik bir insan de¤ilim. Ben kendisini kurtard›¤›m›z
bir insan›n bu sözlerini samimi karfl›lar›m. Amerika, bunu samimi
olarak söylemifltir ve bir Sunçon Bo¤az›’na dayanarak söylemifltir.
Birleflmifl Milletler kuvvetlerini yaln›z bir Sunçon’da kurtarmad›k, bu
kitapta da yaz›yorum, benim konferans›m›n konusu fludur: “Kore
Harbinin Dört Kez Seyrini ve Kaderini De¤ifltiren Tugay.” 

Harp tarihine bakt›¤›m›z zaman, küçük bir birli¤in böyle büyük bir
savafl›n seyrini de¤ifltirdi¤ini pek göremezsiniz. Biz askerlerimle
Kore’de savafl›n dört kez seyrini de¤ifltirmifl kimseleriz ve biz,
bahsedilmedi burada, 22 devlet çarp›fl›yordu, bunun 16’s› cephedeydi.
Hiçbir millet, bir okul açmam›flt›r Kore’de. Biz savafl›rken, Tugay›n
keflif subay›yd›m ve ben 51’de yaraland›m, Japonya’da tedavi gördüm,
sonra tekrar cepheye döndüm. Hiçbir kimse kaçmam›flt›r. Biz, savafl
alan›nda aya¤›m›za dolanan 8-10 yafllar›nda o çocuklar›, o yavrular›
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toplad›k, anas›z babas›z yavrular› ve onlara Suan’da, ki Suan, Seul’ün
hemen güneyinde büyük bir flehirdir, bize orada iki tane büyük bina
verdiler, tamir ettik. Bir tanesini Tugay›n reviri yapt›k, bir tanesini de
Ankara ‹lkokulu yapt›k. Orada okulu açt›¤›m›z zaman Kâmil’in bana
söyledi¤i bir fley vard›r ve flunu söylemifltir: “Kore halk› flunu söylüyor:
Türk askeri yaln›z kahramanl›¤›yla savaflm›yor, faziletiyle de
savafl›yor.” O yavrular› ald›k, oraya koyduk; okulun bütün masraflar›n›
tugay karfl›l›yordu ve bu tugay, 10 y›l sonra ayr›ld›¤› zaman okul
kapan›yor. Bunu haber ald›¤›m zaman, Kâmil Müsteflard›. Açt›m
telefonu, dedim, “Kâmil, Ankara ‹lkokulunu kapatm›fl›n›z, bu nas›l ifl?”
Dedi ki, “haberim yok, inceleyece¤im” dedi ve hakikaten kapand›¤›n›
ö¤rendi. 1950 y›l›nda 5 kiflilik bir subay heyetiyle biz, Türkiye’yi
temsilen, Kore hükümetinin davetlisi olarak 50. y›l olarak 2000 y›l›nda
Kore’ye gitti¤imiz zaman, Kore halk›n›n bize karfl› göstermifl oldu¤u
yak›nl›k beni çok ilgilendirdi. 

Evvela flunu söyleyeyim: Yine peflindeyiz bu iflin, sekiz derne¤in
üyesiyim flu anda, bir dernek de Pasifik Ülkeleriyle Dayan›flma,
Yard›mlaflma Derne¤i’dir, ben de oran›n üyesiyim. O dernek, benim bu
iste¤imi kabul etti. fiimdi bütün fleyiyle bu Pasifik Ülkeleriyle
Yard›mlaflma Derne¤i ‹stanbul’da, flimdi böyle bir faaliyete geçmeye
Yönetim Kurulu karar ald›. Orada, hiç olmazsa Suan’da Ankara
‹lkokulu olarak aç›lmas›n› istiyoruz, iste¤imiz bu kadar masum bir
istek. 

Son olarak bafllad›¤›m yere geleyim: Stratejik ortakl›k konusu, bence
yaflam›fl oldu¤um için biliyorum, Amerikal›lar›n bu sözünü samimi
olarak kabul ediyorum. E¤er hükümet bunu samimi olarak benimsemifl
olsayd›, belki daha baflka türlü bir yak›nl›k olabilir ve Amerikal›larla
dostlu¤umuzu daha çok artt›rm›fl ve bugünkü gibi bir uzaklaflma
olmazd› diye düflünüyorum. 

Beni dinledi¤iniz için çok teflekkür ederim.    

OTURUM BAfiKANI- Efendim, siyasi iliflkilerden devam ediyoruz. 
Selçuk Çolako¤lu; buyurun.  
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Yrd. Doç. Dr. SELÇUK ÇOLAKO⁄LU (Adnan Menderes
Üniversitesi)- Teflekkür ederim. 

Tabii bu arada di¤er konuflmac›lar konuflurken benim akl›ma
tesadüfen baz› konular geldi. Adnan Menderes Üniversitesi’nde Nazilli
‹ktisadi ‹dari Bilimler Fakültesi Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü’nde
yard›mc› doçent olarak görev yap›yorum. Tabii, Kore Savafl›, Türk-
Kore dostlu¤unun temelini oluflturan bir olayd›r. Kore Savafl›’na Türk
Askerinin gönderilmesi karar› Baflbakan Adnan Menderes zaman›nda
al›nd›. Adnan Menderes, biliyorsunuz Ayd›nl›. Dolay›s›yla 1992 y›l›nda,
yanl›fl hat›rlam›yorsam, Adnan Menderes Üniversitesi kuruldu ve
Adnan Menderes Üniversitesi’nin kurulmas›nda, uzun y›llar Ayd›n
Milletvekilli¤i yapm›fl ‹smet Sezgin ve Nahit Mentefle beyler de
buradalar. Ben de kendilerine bu anlamda teflekkür ediyorum. 

Kore Savafl›’yla ilgili olarak iflte ayr›nt›l› bilgiler verildi. Ben kabaca
bafllang›c›ndan itibaren bugüne kadar gelmeye çal›flaca¤›m. Türkiye ve
Kore aras›nda ilk temaslar, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun son
dönemlerinde sa¤lanm›flt›r. Bu dönemde, Kore’ye Osmanl› devleti
taraf›ndan görevli olarak Kore’ye giden Abdurreflid ‹brahim Efendi
Kore’ye yerleflmifl ve ‹slam dininin yay›lmas› konusunda baz›
faaliyetlerde bulunmufltur. 

Bolflevik ‹htilâli sonras› 1920’li y›llarda oluflan Rus bask›s›ndan kaç›p
Kore’ye yerleflen Orta Asya Türkleri (Tatar Türkleri) de bulunmaktayd›.
Bunlar da, o zaman Japonya’n›n iflgali alt›nda olan Kore’ye
yerlefliyorlar, 1945 y›l›na kadar Kore’de yafl›yorlar. Bunlar›n orada
oluflturdu¤u bir topluluk var. Ben arfliv resimlerinde bunlar›n
mezarl›klar›n› gördüm. Ama muhtemelen Kore Savafl› s›ras›nda onlar
da ortadan kayboldu. Tabii, ‹kinci Dünya Savafl›’nda Japonya’n›n
yenilmesiyle ve Kore’nin bölünmesiyle birlikte, Kore’deki bu Türk
toplulu¤u Japonya’ya gitmifltir. 

Kore Yar›madas› 1910-1945 y›llar› aras›nda Japon iflgali alt›nda yaflam›fl,
II. Dünya Savafl›’ndan sonra tam ba¤›ms›zl›¤›na kavuflaca¤› s›rada galip
devletlerden olan Sovyetler Birli¤i ve ABD taraf›ndan iki iflgal
bölgesine ayr›lm›flt›r (Yans›-1). Savafl›n hemen ard›ndan So¤uk Savafl’›n
patlak vermesiyle birlikte 1948 y›l›nda Kore Yar›madas›’n›n kuzeyinde
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Sovyetler Birli¤i yanl›s› Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC),
güneyinde ABD yanl›s› Kore Cumhuriyeti (KC) kurulmufltur. Böylece
Kore’nin 1945 y›l›nda fiilen, 1948 y›l›nda ise hukuken bölünmesiyle iki
farkl› Kore devleti oluflmufl; Kuzey’de sosyalist, Güney’de kapitalist iki
rejim ortaya ç›km›flt›r. 

YANSI-1 KORE YARIMADASI VE KORE’N‹N ‹K‹YE BÖLÜNMES‹

Bu süreçte Türkiye, Kuzeydo¤u Asya geliflmelerine ilgisiz kalm›flt›r.
Çünkü bu süreçte Türkiye, kendisinden çok uzak olan bu bölgeyle çok
fazla ilgilenmemifl, kendisinin daha farkl› öncelikleri olmufltur. Ancak
daha sonra bakt›¤›m›zda, özellikle Türkiye'ye yönelik Sovyet
tehdidinin artmas›ndan sonra Türkiye'nin NATO’ya girifl süreci
bafllam›fl, yani Türkiye'nin NATO’ya girifl aray›fllar› bafllam›flt›r. Çünkü
bildi¤iniz gibi, Sovyetler Birli¤i’nin Do¤u Anadolu’dan toprak talepleri
(Kars, Ardahan), Bo¤azlar’da üs talepleri var ve Truman Doktrini’ne
kadar uzanan bu süreçte, Türkiye'nin ABD ile yak›nlaflma ve NATO’ya
girme politikas› sürdürülmüfltür. 

Kore Savafl›’n›n (1950-1953) git gel fleklinde aflamalar› vard›r.  Benden
önceki di¤er konuflmac›lar bunlar› net bir flekilde aç›klad›lar. Bu
aflamalar›: fiiddetli çat›flmalar›n oldu¤u 1950 – 1951; Ateflkes
görüflmeleri’nin sürdürüldü¤ü 1951 – 1953 ve Ateflkes hatt›n›n
belirlenmesi (1953 - ) fleklinde ay›rabiliriz (Yans›-2). 

34



NATO’ya girmek için destek aray›fl›nda olan Türkiye 1950 y›l›nda
Kore’ye 4 bin 500 kiflilik bir kuvvet, bir tugay göndermifltir. Kore Savafl›
s›ras›nda Türk Tugay› yaklafl›k 1.000 kay›p (flehit) ve 2.000 yaral› gazi
vermifltir. Burada, benim verdi¤im rakamlar yuvarlak rakamlard›r,
di¤er uzmanlar daha ayr›nt›l› rakamlar vermifltir. Kore’deki Türk Tugay›
1953’te imzalanan Panmunjom Mütarekesi’ne kadar sürekli takviye
edilmifltir. 1960 y›l›nda ise Kore’deki Türk birli¤inin say›s› 200’e
düflürülmüfl, 1965’te yaln›zca sembolik bir bölük b›rak›lm›fl ve 1971’de
de Kore’deki bütün Türk askerleri çekilmifltir.  

Kore’de 1953 y›l›na kadar aktif bir savafl vard›. Savafltan sonra da
görülece¤i gibi 1971 y›l›na kadar bir flekilde azalarak da olsa
Türkiye’nin Kore’de devam eden bir askeri temsili vard›. Bunun
nedeni, özellikle Güney Kore hükümeti’nin, yani Kore Cumhuriyeti
hükümetinin, Amerikal›lar d›fl›nda, Amerikan üsleri d›fl›nda Birleflmifl
Milletler Kuvvetleri’nden askerlerin de kalmas›na önem vermifl
olmas›d›r. Sonuçta Türk askeri de Birleflmifl Milletler kuvveti idi.
Dolay›s›yla bir 100 kifli kalsa hatta 10 kifli de kalsa bu Türk askeri
varl›¤›, Güney Kore hükümeti aç›s›ndan önemli idi. ‹flte bu tür ricalar›n
da etkisiyle 1970’li y›llara kadar, say›lar› azalarak da olsa, Kore’de Türk
Birli¤i kalmaya devam etmifltir. 

YANSI-2 KORE SAVAfiI AfiAMALARI (1950-1953)

Kore Savafl› (1950-1953)
� fiiddetli Çat›flmalar 1950-1951
� Ateskes görüflmeleri 1951-1953
� Ateskes hatt›n›n belirlenmesi (1953 - )
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Yans›-3’te sol tarafta Kore Savafl› s›ras›nda Türk askeri ile Kore
askerinin birlikteli¤ini gösteren, Korelilerin yapm›fl oldu¤u bir afifl
görülmektedir. Ayn› yans›n›n sa¤ taraf›nda ise Pusan’daki Birleflmifl
Milletler fiehitli¤i’nde Türk flehitli¤i k›sm›n› gösteren benim çekti¤im
bir foto¤raf görülmektedir. 

YANSI-3 KORE’DE TÜRK ASKER‹ VE TÜRK fiEH‹TL‹⁄‹

Türkiye-Kore iliflkilerini diplomatik olarak inceledi¤imizde bu iliflkileri:
1. 1950-1960 aras› diplomatik iliflkilerin kurulmas›,
2. 1961-1970 aras› dostluk iliflkilerinin pekifltirilmesi,
3. 1971-1980 aras› iliflkileri çeflitlendirme dönemi, 
4. 1980-2000 ekonomik iflbirli¤inin canland›r›lma dönemi,
5. 2000 sonras› siyasi ve ekonomik iliflkilerin yo¤unlaflmas› dönemi;

olmak üzere befl döneme ay›rabiliriz. 

Gerçekte diplomatik iliflkiler 1957 y›l›nda kurulmufltur. Ancak, Kore
Savafl› s›cak ve canl› oldu¤u için, asl›nda biz iliflkileri hep Kore
Savafl›’yla bafllat›yoruz; gerçekte iliflkilerin fiili olarak bafllamas› da bu
tarihte, yani 1950 tarihinde bafll›yor, o aç›dan do¤ru. Fakat diplomatik
iliflkiler 1957 y›l›nda kuruluyor. Burada bakt›¤›m›zda, 1950-60 aras›
dönem, yani yaklafl›k 10 y›ll›k dönem iliflkilerin kurulmas›; 1961-1970
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aras› dönem, siyasi iliflkilerin, diplomatik ve siyasi iliflkilerin
pekifltirilmesi; 1971-1980 aras› dönem, biraz çeflitlendirme var, yani
ikili siyasi iliflkilerin yan›nda birtak›m ticari iliflkiler de gelifliyor. 

Tabii, bu arada Kore ekonomisinin de h›zla geliflti¤ini unutmamak
laz›m. Yani, özellikle 1960’l› y›llarda General Pak Çumi liderli¤inde,
gerçi demokrasi yok, o anlam›yla Kore aç›s›ndan bir eksi, ama
ekonomik kalk›nma anlam›nda ciddi bir mucizevî baflar›
gerçeklefltiriliyor. Buna “Han Nehri Mucizesi” deniliyor. Dolay›s›yla
1960-1980 aras› dönemde müthifl bir kalk›nma hamlesi var. Dolay›s›yla
bu s›çrama ile 1950’li y›llarda belki Türkiye'nin çok gerisinde olan
Güney Kore ekonomisi ve Güney Kore bir bütün olarak 1980’lere
gelindi¤inde, 1980’lerin bafl›nda kifli bafl›na düflen milli gelirde
Türkiye'yi geçiyor. Özellikle benim iki y›l görev yapt›¤›m Seul’deki
Hankuk Üniversitesi’nde Türkoloji Bölümü kurucular›ndan Prof. Pak
vard›, o da yine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu.
1950’lerin sonunda, 1960’larda geldi¤inde, Ankara’y› Paris’e
benzetmiflti, yani o yönüyle bak›ld›¤›nda, yani Koreli aç›s›ndan
Türkiye'nin alg›lan›fl› bu idi. Ama 1980’li y›llarda, 1960-1980 aras›ndaki
müthifl ekonomik performans›yla birlikte Türkiye'yi gelir aç›s›ndan
geçiyor. 

1980-2000 y›llar› aras›nda, siyasi iliflkiler nispeten ola¤an seyrinde ve
düflük yo¤unluklu bir flekilde de devam etmesine ra¤men, ekonomik
iliflkilerde büyük bir geliflme görüyoruz. 2000’li y›llara geldi¤imizde,
iliflkilerin daha da yo¤unlaflt›¤›n› görece¤iz. Ben daha sonra birtak›m
rakamlar da verece¤im. Tabii, iliflkilerin yo¤unlu¤unu ölçme aç›s›ndan,
uluslararas› iliflkilerde baflvurulan yöntemlerden birisi de üst düzey
karfl›l›kl› ziyaretlerin say›s›d›r. Burada tabii üst düzey ziyaret derken,
genelde cumhurbaflkan›, baflbakan ve d›fliflleri bakan› düzeyinde
al›n›yor. Dolay›s›yla bakt›¤›m›zda, asl›nda yo¤un duygusal iliflkilere
ra¤men, Türkiye-Güney Kore iliflkilerinde üst düzey ziyaretlerin çok
yo¤un olmad›¤›n› görüyoruz, yani bu anlamda her iki taraf aç›s›ndan
bir ihmalkârl›k var. Bunu, burada aç›kça ifade etmek laz›m.

Türkiye aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, 1958 y›l›nda Baflbakan Adnan
Menderes, 1976 y›l›nda D›fliflleri Bakan› ‹hsan Sabri Ça¤layangil, 1979
y›l›nda D›fliflleri Bakan› Ahmet Gündüz Ökçün, 1982 y›l›nda
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Cumhurbaflkan› Kenan Evren, 1986 y›l›nda Baflbakan Turgut Özal,
1991 y›l›nda Baflbakan Y›ld›r›m Akbulut ve arada tabii büyük yine bir
boflluk var, en son fiubat 2004’te Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an
Güney Kore’yi ziyaret ediyor.

Kore taraf›ndan bakt›¤›m›zda Türkiye'ye yap›lan üst düzey ziyaretlerde
Kore daha geç bafllam›fl. 1976 y›l›nda Baflbakan Çhoi Kyu-hah, 1990
y›l›nda Baflbakan Kang Young-hoo, 1995 y›l›nda Planlama Bakan
Yard›mc›s› Ban Ki-Moon, flu an Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri,
1996 y›l›nda Baflbakan Lee Soo-sung, 1999 y›l›nda D›fliflleri Bakan›
Hong Soon-sung,  2004 y›l›nda D›fliflleri Bakan› Ban Ki-moon, tekrar
D›fliflleri Bakan› olmufl ve nihayet 2005 y›l›nda Cumhurbaflkan› Roh
Moo-hyun geldi. fiimdi bu cumhurbaflkan› düzeyinde Türkiye'ye
yap›lan ilk ziyaret. 

Kore’deki cumhurbaflkan› konumuyla Türkiye’deki cumhurbaflkan›n›n
konumu farkl›d›r. Kore’de, Amerikan tarz›na benzer baflkanl›k sistemi
var. Kore’deki Baflbakan asl›nda bir nevi k›demli bakan gibidir.
Baflbakan var, Fransa’daki gibi, ama yetkileri çok daha az. Dolay›s›yla
bu anlamda, yürütmenin en üst temsilcisi olan Güney Kore
Cumhurbaflkan› 2005 y›l›na kadar Türkiye'ye hiç gelmemifl. Bu aç›dan,
Roh Moo-hyun’un 2005 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i ziyaret ikili iliflkiler
aç›s›ndan son derece önemli. 

Tabii bu Kore Savafl›, Türkiye ve Kore toplumlar› aras›nda duygusal
kardefllik ba¤lar›n›n kurulmas›nda son derece önemli. ‹flte benden
önceki konuflmac›lar bunu gayet net bir flekilde ortaya koydular. Fakat
bu duygusall›¤›n asl›nda havada kalmad›¤›n›n göstergesi olan iki
önemli olay var,  Bay Paik bunlardan k›saca bahsetti, ben yine üzerinde
duraca¤›m. Bunlardan birisi, 1999 Marmara depremi. 1999 Marmara
depremi Türkiye'yi tabii derinden sarst›, dünya kamuoyunda da
yak›ndan yer ald›. Ama özellikle 1999 y›l›nda, ben o zaman Seul’de
görev yap›yordum, Kore halk›n›n, Kore kamuoyunun Türkiye
depremine karfl› gösterdi¤i duyarl›l›¤› yak›ndan izleme f›rsat›m oldu.
Kore halk› depremzedelere yard›m için seferber oldu. Pek çok bas›n-
yay›n organ› ve sivil toplum kuruluflu Türkiye’ye yard›m için
kampanyalar düzenledi. Buna bir örnek: Seul’deki bir hipermarketle
anlafl›larak büyük bir organizasyon yap›ld›. Marketin bir günlük
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sat›fllar›ndan elde edilen kâr›n tamam› Türkiye'ye gönderilecekti. O
gün fiyatlar yükseltildi ve halka al›flverifl yapmalar› için duyurular
yap›ld›. Baz› ünlü sanatç›lar, siyasetçiler, flark›c› ve sporcular, teflvik
için ma¤azaya davet edildi. Böylece birçok insan›n al›flverifl yapmas›
sa¤lanarak, bir gün içinde 2 milyon ABD Dolar› tutar›nda rekor
düzeyde bir sat›fl gerçeklefltirildi.

O gün iflte ben de oraya gitmifltim, bizim Türkiye'nin Seul
Büyükelçili¤i, yine Koreliler ve Türkler taraf›ndan kurulan Kore-Türk
Dostluk Derne¤i ve Seul’deki ‹stanbul Kültür Merkezi’nin organize
etti¤i bu faaliyette, gerçekten halk›n kat›l›m› çok müthiflti, çok büyük
bir kat›l›m vard›. Koreli ünlü sanatç›lar, yazarlar eserlerini burada imza
karfl›l›¤› satt›lar ve bu gelirlerin tamam› Türkiye’deki depremzedeler
için ayr›ld›. Yine Kore bas›n› çok genifl yer ay›rd›, özellikle baz›
gazeteler ve televizyonlar haftalarca Türkiye'ye yard›m kampanyalar›
düzenlediler. Birinci sayfadan manfletten ve ilerleyen günlerde de,
birinci sayfadan sürekli Türkiye'ye yard›m kampanyas› hat›rlat›ld› ve
Kore toplumunun, özellikle deste¤iyle, sivil toplum kurulufllar›n›n
deste¤iyle Güney Kore, Marmara depremi dolay›s›yla Türkiye'ye en
çok yard›m eden, ma¤durlara en çok yard›m eden ülkeler aras›nda yer
ald›. Yine Bay Paik’in belirtti¤i gibi bu, Kore toplumunda ayn› zamanda
Kore Savafl›’n›n hat›rlanmas›na da yol açt›, yani  “Türkler bizim zor
zaman›m›zda geldi, bize yard›m ettiler. Dolay›s›yla biz de Türklerin bu
kara gününde yard›m etmeliyiz” anlay›fl› yay›ld› ve bu, Türk-Kore
dostlu¤unun pekiflmesi aç›s›ndan son derece önemli. Yani bizim
aç›m›zdan deprem son derece olumsuz bir fley, ama Türk-Kore
dostlu¤unun pekiflmesi aç›s›ndan olumlu bir katk› sa¤lad›. 

Di¤er bir olgu, 2002 Dünya Kupas›’nda Kore’de oynan üçüncülük maç›
ve burada sergilenen dostluk tablosu (Yans›-4). Bu, yine tabii Türkiye-
Kore dostlu¤una at›f yapt›, ama bunun ötesinde de Türkiye'ye olan
ilgiyi ola¤anüstü bir flekilde artt›rd›, özellikle de gençler aras›nda.
Dolay›s›yla bir Türkiye'ye gidip görme, “Türkiye nas›lm›fl, Türk insan›
nas›lm›fl?” fleklinde bir merak uyand›rd› ve o günden sonra giderek
artan bir flekilde, Güney Korelilerin en büyük turistik merak› olan, yani
turistik olarak çok merak duyduklar› ülke Türkiye haline geldi ve bu,
giderek artarak devam ediyor. 
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Biraz önce de¤indi¤im karfl›l›kl› üst düzey ziyaretler de bugünü
etkiledi¤i için ve halen iki lider de görevde oldu¤u için bu ziyaretlerin
anlam› üzerinde k›saca duraca¤›m. Bunlardan birisi, Türkiye taraf›ndan
Kore’ye gerçeklefltirilen üst düzey ziyaret, 2004 y›l›ndaki Baflbakan
Erdo¤an’›n Kore ziyareti. Baflbakan Erdo¤an’›n Kore ziyareti
s›ras›ndaki esas gündem maddesi, Koreli flirketlerin Türkiye’de yat›r›m
yapmas› için zemin haz›rlamakt›. Bu ziyaretin önemli bir k›sm› Koreli
büyük flirketlerle yap›lacak görüflmelere ayr›ld›. Özellikle Güney
Kore’nin üst düzey büyük flirketleriyle; Hundai, LG, Samsung gibi üst
düzey flirket yöneticileriyle birebir görüflmeler yapt›. Burada, Baflbakan
Erdo¤an, özellikle Türkiye’yle Kore aras›ndaki ticaret hacminin
gelifltirilmesi ve Türkiye aleyhine olan dengesizli¤in giderilmesi
noktas›nda durdu. Baflbakan Erdo¤an’›n üç günlük ziyareti Kore
bas›n›nda yo¤un bir flekilde ifllendi ve bu ziyaret, Kore kamuoyunda
genifl bir yer ald›; dolay›s›yla Türkiye'nin gündeme gelmesi
aç›s›ndan da önemli etki yapt›. Bunun hemen arkas›ndan bir y›l
sonra Cumhurbaflkan› Roh’nun, Kore Baflkan›’n›n Nisan 2005’te
gerçeklefltirdi¤i Türkiye ziyareti, diplomatik ve siyasi ikili iliflkilerin
geliflmesi aç›s›ndan büyük öneme sahiptir. Bu ziyaret Cumhurbaflkan›
düzeyinde Güney Kore’den Türkiye’ye yap›lan ilk ziyaret olma
özelli¤ini tafl›maktad›r. Bu ziyaret ayn› zamanda ekonomik iliflkilerin
de ivme kazanmas›nda son derece önemli bir etki yapt›. Bu aç›lardan,
bir y›l arayla iki üst düzey ziyaretin gerçekleflmesi, ikili ilifllileri en üst
seviyeye ç›kartm›flt›r. 

Dolay›s›yla bu ziyaretlerin, iliflkilerin ayn› s›cakl›kta kalmas› için, en
az›ndan iki y›lda, üç y›lda bir devam›n›n gelmesi beklenir. Gerçi Güney
Kore Cumhurbaflkan›, Aral›k ay› itibariyle, fiubat ay›nda herhalde
görevi doluyor, yeni bir cumhurbaflkan› seçilecek. Kore’de befl y›lda
bir cumhurbaflkan› halk taraf›ndan seçiliyor ve yürütmenin do¤rudan
bafl› ve hükümeti de o kuruyor. Dolay›s›yla yeni seçilecek
cumhurbaflkan›yla bizim üst düzey siyasi yetkililerimizin do¤rudan
hemen temasa geçip, bu iliflkilerin artarak devam etmesi konusunda
harekete geçmeleri gerekiyor. 

Türkiye-Kore ekonomik iliflkilerine bakt›¤›m›zda, buraya almad›¤›m
bir tablo var, özellikle 1989 y›l›ndan itibaren 2000’li y›llara gelene kadar
Türkiye-Kore ticari iliflkileri bizim D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›’n›n

40



verilerinde var. 2006 y›l›nda, Türkiye’den Güney Kore’ye ‹hracat 156
milyon dolar, ‹thalat 3,478 milyar dolar, d›fl ticaret hacmi toplam 3,634
milyar dolar düzeyine ulaflt›. ‹ki ülke aras›ndaki d›fl ticaret hacmi,
1989’daki çok düflük seviyelerinden 2000’li y›llarda yaklafl›k 4 milyar
dolar civar›na geldi. Yaln›z burada bir sorun var. Bu sorun da, burada
genelde alan taraf Türkiye, satan taraf Kore. Yani Türkiye, Güney
Kore’yle olan d›fl ticaretinde büyük bir oranda aç›k veriyor. Tabii bu,
genelde Do¤u Asya ülkeleriyle olan bir sorun. Özellikle Japonya ve
Çin, özellikle de Çin’le yap›lan ticarette Türkiye müthifl bir aç›k veriyor.
Japonya ve Güney Kore, özellikle, Türkiye'nin aleyhine olan bu aç›¤›,
Kore ve Japonya, büyük flirketlerinin Türkiye’ye yapt›klar› yat›r›mlarla
kapatmaya çal›fl›yorlar. Bu aç›dan bakt›¤›m›zda, Kore taraf›n›n da
Türkiye'yi bu anlamda rahatlatmak için vaat etti¤i fleylerden birisi,
Türkiye'ye büyük Koreli flirketlerin yat›r›m yapmas›. Yani, özellikle
Avrupa Birli¤i Gümrük Birli¤i Bölgesi içerisindeki ülkelerde yat›r›m
üssü kuracaklar› zaman, önceliklerinin Türkiye olaca¤›n› söylüyorlar.
‹flte bunun birkaç örne¤i var. Büyük Kore flirketleri Türkiye’ye yat›r›m
yapmaya bafllad›lar. Kore’den Türkiye’ye 250 milyon dolar tutar›nda
yat›r›m yap›lm›fl durumda.

YANSI -4  TÜRK-KORE DOSTLU⁄UNUN PEK‹fiMES‹

Dostlu¤un Pekiflmesi - II
2002 Dünya  Kupas› Üçüncülük Maç›
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Di¤er bir konu da, dengeleyici bir unsur olarak turizmdir. Türkiye'ye
gelen Koreli turist say›s›, 2007 tahminine göre 100 bin turist civar›nda
oldu ve bunun daha da yukar›lara çekilmesi planlan›yor. Türk Hava
Yollar› yaz›n Kore’ye haftada dört sefer yap›yor. K›fl döneminde
seferler biraz daha azal›yor. Yaz›n Türk Hava Yollar›’n›n Seul
Bürosu’nun Müdürüyle görüfltü¤ümde, zaten uçufllara, seferlere
kat›ld›¤›n›z zaman gözlerinizle görüyorsunuz ama en üst yetkilinin,
söyledi¤i rakam bu yönde. Türk Hava Yollar›’n›n bu seferlerine kat›lan,
yolcular›n yaklafl›k yüzde 95’i Koreli. Yani çok az say›da Türk Kore’ye
giderken çok daha fazla say›da, bunlar da büyük ölçüde turist,
Türkiye'ye geliyor ve bunlar Türkiye'nin pek çok bölgelerini gezdi¤i
için de, asl›nda katma de¤eri fazla olan turistlerden. Dolay›s›yla
Türkiye'nin önem verdi¤i konulardan birisi de bu, dengeleyici unsur
olarak bunu söyledim. 

Genel olarak Türkiye-Kore iliflkilerini, yani son 50 y›lda veya Kore
Savafl›’ndan itibaren son 60 y›lda ele alacak olursak, flöyle bir durum
söz konusu: Türkiye-Kore siyasi iliflkileri mükemmel düzeyde ve
dostane flekilde sürdürülmektedir. Yani arada hiçbir sorun yok, üst
düzeyde olsun veya daha alt düzeyde, toplumlar düzeyinde olsun son
derece s›cak dostane iliflkiler var, bu konuda bir sorun yok. Burada
görülen bir aç›k, biraz önce vurgulad›¤›m gibi üst düzey ziyaretlerde
bir boflluk var. Bu bofllu¤un doldurulmas› laz›m; en az›ndan D›fliflleri
Bakanlar› düzeyinde olsun veya Meclis Baflkanlar› düzeyinde olsun,
her y›l rutin bir flekilde mutlaka bir ziyaretin olmas› gerekiyor. Bu
yönden bir aç›k var. ‹kili üst düzey ziyaretlerin yo¤unlaflmas› bu süreci
h›zland›racakt›r.

Ayr›ca iki ülke aras›nda Türkiye aleyhine olan d›fl ticaret aç›¤› acilen
dengelenmelidir. Turizm ve Koreli flirketlerin yat›r›mlar›, bu bak›mdan
Türkiye aç›s›ndan önem tafl›maktad›r.

Bunun ötesinde, toplumlar aras›ndaki etkileflimin artmas›nda fayda
var. Bunun için iki ülke aras›nda kültürel ve toplumsal temaslar daha
da gelifltirilmelidir. Tabii, Türkiye ve Kore birbirinden son derece uzak
ülkeler ve uçak biletleri de son derece pahal›. Yani bugün ‹stanbul’dan
Seul’e do¤rudan uçuflla yaklafl›k 10,5-11 saatte, gidiyorsunuz, ayn›
mesafeyi yine New York’a ayn› flekilde uçuyorsunuz, ama ‹stanbul’dan
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New York uça¤›n›n bilet fiyat›yla Seul uça¤›n›n bilet fiyat› bazen yar›
yar›ya farkl› oluyor, yani k›fl döneminde Amerika’ya 500 Euro’ya uçak
bulabilirken, genelde Seul’a uçman›n bedeli yaklafl›k 1000 Euro
civar›nda. Tabii bu da, ortalama bir Türk vatandafl› için oldukça pahal›
bir maliyet.  Uzakl›¤›n etkisi var, gelir düzeyinin daha yüksek olmas›
dolay›s›yla Korelilerin Türkiye'ye daha fazla gelmesi var. Tabii bunun
bir flekilde ortak projelerle gelifltirilmesi gerekiyor, toplumlar
düzeyinde ve ayn› flekilde devletleraras›nda. 

Tabii bir de, Türkiye'nin flirketler baz›nda ekonomik aç›dan
dengeleyici birtak›m ad›mlar atmas› gerekiyor. Özellikle Güney
Kore’de aç›k olan alanlarda Türkiye'nin daha avantajl› oldu¤u
sektörlere girmesi gerekiyor. Bunun da tabii, daha ayr›nt›lar›
tart›fl›labilir. 

Kore ve Türk toplumlar› aras›nda da müthifl bir kültürel benzeflme,
yak›nlaflma var. Avrupa’da görülen önyarg› kesinlikle Kore
toplumunda yok, bu aç›dan son derece dostane bir toplum. Dolay›s›yla
Kore Savafl›’ndan bu yana geliflmifl olan dostluk iliflkilerinin art›k biraz
daha yo¤unlaflmas› ve toplumsal taban›n genifllemesi gerekiyor. Bu
aç›dan da gerek devlet yetkililerine, gerek büyük flirketlere, gerekse
sivil toplum kurulufllar›na büyük ifl düflüyor. Bu da, benim gördü¤üm
di¤er gözlem. 
Dinledi¤iniz için teflekkür ederim. 

OTURUM BAfiKANI- Dr. Selçuk Çolako¤lu’na teflekkür ediyoruz. 
Türkiye-Kore iliflkileri konusunda, flimdi Büyükelçi Lee Ju-Heum’un
Kore bak›fl aç›s›n› bize sunmas›n› merakla bekliyoruz. 

LEE JU-HEUM (Kore Cumhuriyeti D›fliflleri ve D›fl Ticaret
Bakanl›¤› D›fliflleri ve Ulusal Güvenlik Enstitüsü Baflkan›)- fiimdi
yüzde 50 oran›nda ben yavafl yavafl konuflaca¤›m. Asl›nda metni
‹ngilizce haz›rlam›flt›m, ama flimdi Korece yapman›n daha uygun
oldu¤unu düflündüm. K›sa olarak anlayabilesiniz diye size yüzde 50
oran›nda aç›klama yapaca¤›m. 

Ben, Türkiye'yi ilk kez ziyaret ediyorum, Türkiye'ye ilk geliflim.
Özellikle bu panelin haz›rlanmas›nda D›fliflleri Bakanl›¤› Stratejik
Araflt›rma Merkezi’ne ve Baflkent Üniversitesi’nin yetkililerine, panelin
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haz›rlanmas›nda eme¤i geçen herkese çok teflekkür etmek istiyorum.
Özellikle Baflkent Üniversitesi Rektörüne de, bizlere böyle bir flans
verdi¤i için tekrar teflekkür etmek istiyorum. Asl›nda haz›rlad›¤›m
metini, bir ay boyunca u¤raflarak ‹ngilizce olarak haz›rlad›¤›m› sizlere
belirtmek istiyorum. Benim metnim yaklafl›k olarak 30 dakika kadar
sürecek bir metin. Özellikle konuflmam› k›sa tutmaya çal›flaca¤›m ve
sizlere bu konu hakk›nda bilgi vermeye çal›flaca¤›m. Çok k›sa olarak
konuflmama flimdi bafllamak istiyorum. 

Sizlere öncelikle geçmifl hakk›nda konuflmak istiyorum, yani Kore ve
Türkiye'nin tarihi hakk›nda konuflmak istiyorum. fiimdi özellikle
belirtmek istiyorum ki, burada geçmifl, yani tarih flimdi oldu. Yani
geçmiflten bahsediyorum asl›nda, ama flimdi yafl›yor gibiyim. Ben, 1950
y›l›n›n fiubat ay›nda do¤dum. Ben do¤du¤umda Kore Savafl› bafllayal›
5 ay olmufltu. Kuzey Kore’de do¤dum. Kore Savafl› s›ras›nda ailemle
birlikte Kuzey Kore’den Güney taraf›na hep birlikte geçifl yapt›k. fiimdi
ben Güney Kore Cumhuriyeti D›fliflleri Ticaret Bakanl›¤› D›fliflleri Ulusal
ve Güvenlik Enstitüsü Baflkan› olarak görev yapmaktay›m. Evet, flu
anda müsteflar yard›mc›s› olarak görev yap›yorum. Özellikle Türk
insanlar›n›n, Do¤u Avrupa insanlar› oldu¤una inanmaktay›m. Özelikle
tarihte Mo¤olistan, Mo¤ol Hükümdarl›¤› ile Türk Osmanl› Devleti’nin,
Türklerin iliflkiler içinde oldu¤unu da biliyorum. Mo¤ollar, özelikle
Türklerle de benzer olmakla birlikte, Kore halk›yla da büyük
benzerlikler göstermektedirler. Özellikle Osmanl› Devleti’nin, Osmanl›
Hükümdarl›¤›’n›n dini, tarihi bilgileri hakk›nda da bilgilerim var ve
onlar hakk›nda da bilgi sahibiyim, özellikle dil hakk›nda da. 

20. Yüzy›l›n sonlar›nda 21. Yüzy›la girerken Osmanl› Devleti’nin,
Osmanl› Hükümeti’nin izlerini de, Osmanl› Hanedanl›¤›’n›n izlerini flu
anda görmekteyim. Kore ve Türkiye'nin iliflkilerinin de bu flekilde
tarihi bir çerçevede, tarihi bir boyutta geliflti¤ini de bu vesileyle
ö¤renmifl buluyoruz. Dört bin y›l boyunca yüzlerce farkl› tecavüze
u¤ram›fl bulunmaktad›r ve bununla birlikte bu mücadelelerin de,
özgürlü¤ün edinilmesi de çok k›sa bir zamana denk gelmektedir.
Kore’nin büyük yaralar ald›¤› savafllardan sonuncusu da, sizlerin de
bizlere yard›m etmifl oldu¤u, kat›lm›fl oldu¤u Kore Savafl›’d›r. fiu anda
Kore Cumhuriyeti, sizlerin savaflmalar›n›z ve sizlerin savafla kat›l›p
bizlere yard›m etmeniz sayesinde, dünyan›n ekonomik anlamda en iyi
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11’inci ülkesi olmufltur. Biz, bunu sizlere borçlu oldu¤umuzu biliyoruz.
Özellikle Kore, Uzakdo¤u içinde, Asya Devletleri içinde en dinamik
yap›ya sahip olan, en fazla geliflmeye yönelik ülkesi olarak
bilinmektedir. Kifli bafl›na düflen gayrisafi milli hâs›la 15 bin dolar
civar›ndad›r. Tabii ki futbol aç›s›nda Türkiye’yle yar›flamay›z, ama
Kore’nin de futbol aç›s›ndan gösterdi¤i baflar›lar da yads›namaz
ölçüdedir. 

Kore flimdi Türkiye’yle oldu¤u gibi, di¤er farkl› ülkelerle oldu¤u gibi
Amerika’yla da iliflkilerini iyi bir flekilde sürdürmeye devam
etmektedir. Yaln›z o günlerden bugüne de¤iflen tek bir fley var: Evet,
belki üzücü olarak adland›r›labilecek tek fley de Çinlilerin de kat›ld›¤›
Kore savafl›d›r; Kore’nin savaflm›fl oldu¤u ve Türklerin de bu u¤urda
canlar›n› feda etti¤i savaflt›r. Ancak Çin ile Kore flu anda dostane
iliflkiler içerisindedir. Çünkü sizlerin de bildi¤i gibi, Çin flu anda
dünyan›n gerçekten ileri gelen, önde gelen ülkelerinden biri olmakla
birlikte, ayn› zamanda Kore’nin de yak›n bir komflusu. fiimdi
zaman›nda savaflm›fl oldu¤umuz, ancak asl›nda kardefl ülkeyiz, ama
zaman›nda savaflm›fl oldu¤umuz Kuzey Kore ile de iliflkilerimizi
sürdürmeye devam etmekteyiz, belirli ölçülerde de olsa. Bunun en
büyük nedenlerinden birisi de, olanlar›n geçmiflte yap›lm›fl bir hata
olarak görülmesidir. Asl›nda tekrar bir savafl daha, Kore Savafl› daha
Kore Yar›madas›nda tekrar olmamal›d›r. Di¤er bir önemli neden ise,
Hindistan ve Avrupa ülkeleri ile olan iliflkilerimizin önemli oldu¤unu
düflünüyoruz, tekrar savafl yapmamay› istiyoruz. 

Özellikle savafl zaman›nda Kuzey Kore ve Güney Kore’de ayr› düflmüfl
ailelerin say›s› 5 bin civar›ndad›r, yani 5 bin aile savafl s›ras›nda
maalesef birbirlerinden ayr›lmak zorunda kalm›flt›r. 10 milyon insan
Güney Kore’de aileleri parçalanm›fl olarak bulunmaktad›r. Ben savafl
zaman›nda Güney Kore’ye geldim, fakat a¤abeyim Kuzey Kore’de
bulunmaktad›r. Bununla birlikte birçok akrabam da halen Kuzey
Kore’de bulunmaktad›r. fiimdi belirli durumlar d›fl›nda ayr› kalan bu
ailelerin de, ne yaz›k ki görüflmek bir yana, birbirlerine mektup
gönderme flanslar› bile maalesef yoktur. Babam 83 yafl›nda, ölmeden
önce mutlaka Kuzey Kore’deki akrabalar›yla bir kez olsun buluflmak
istedi¤ini dile getiriyor. Biz Güney Kore olarak, Kuzey Kore’nin
stratejik aç›dan izledi¤i yöntemlerin, stratejilerin yanl›fl oldu¤unu, kötü
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oldu¤unu düflünüyoruz, ama yine de kardefl oldu¤umuz için, yani ayn›
soydan oldu¤umuz için iliflkilerimizin iyi olmas› gerekti¤ini de
düflünmekteyiz. Bu nedenle Kuzey ve Güney aras›ndaki iliflkilerin de
daha da iyileflmesi gerekti¤ini düflünüyoruz. 

fiimdi Kore ve Türkiye diplomatik iliflkileri hakk›nda size k›saca bilgi
vermek istiyorum. Günümüzde Kore ve Türkiye'nin iliflkileri, tabii ki iki
ülkenin de tav›rlar› sayesinde iyi bir flekilde devam etmektedir, biz
buna inan›yoruz. ‹leride de, iliflkilerimizin çok daha büyüyerek
güçlenmesi gerekti¤ini düflünüyorum. Biraz önce Say›n Haberal da
konuflmalar›nda, Türklerin Kore için savaflt›¤›n›. Korelilerin de,
özelikle K›br›s meselesi için ayn› flekilde savafl›p savaflamayaca¤›n› ya
da bizimle ayn› flekilde düflünüp düflünemeyeceklerini sordu. Özellikle
Kore Savafl›’nda 760 flehit veren Türk Ordusuna karfl›n, Amerika da
bununla birlikte 5 bin flehit vermifltir. Bunun üzerine bununla birlikte
Vietnam Savafl›’nda da Amerika’n›n Kore’den yard›m istemesi üzerine,
Kore de Vietnam’a iki tabur asker göndermifltir. Bununla birlikte Kore
Ordusu Vietnam Savafl›’nda 5 bin flehit vermifltir. 

Bununla birlikte K›br›s’ta bir savafl durumu oldu¤unda, yani Türkiye
bir savafla girdi¤inde de asl›nda ben flahsi olarak Türkiye'ye asker gön-
derip gönderemeyece¤imizi bilemiyorum. Yaln›z söylemek istedi¤im,
özellikle belirtmek istedi¤im bir fley var: 20. Yüzy›l›n bafllar›nda da
Mustafa Kemal Atatürk önderli¤inde bafllat›lan ba¤›ms›zl›k mücadele-
sinde de gönderilen askerlerin say›s›n›n çok fazla oldu¤unu, böyle bir
mücadele oldu¤u zaman da, tabii ki Kore’nin yard›mc› olabilece¤ini
belirtiyorum. Özellikle Türkiye ve Kore, stratejik konum bak›m›ndan
birbirlerine çok uzak olan iki ülkedir. Fakat bana göre manevi olarak,
tam tersine Türkiye ve Kore birbirine çok yak›n iki kardefl ülke
konumundad›r. Ben ileride de dünya bar›fl› için, Türkiye ve Kore’nin
hep birlikte hareket ederek dünya bar›fl›n› sa¤lamak için elinden geleni
yapaca¤›na inan›yorum. Özellikle bugünün Kore’sinin oluflmas›nda
çok büyük emekleri geçen gazilerimizin gösterdi¤i kahramanl›klar›
unutmad›¤›m›z› belirtmek istiyor ve bugünkü Kore’nin sizler sayesinde
bu flekilde olabildi¤ini belirtmek istiyorum. Özellikle vermifl
oldu¤unuz tüm kay›plar ve flehitler topland›¤›nda 3 bin kifliyi buluyor.
Bunlar için de, sizlere gerçekten teflekkür etmek istiyorum ve flu anda
oldu¤umuz yerde, sizlerin sayesinde oldu¤umuzu bilmenizi istiyorum. 
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Haz›rlam›fl oldu¤um metinde, özellikle Avrupa Tarihi ve Türk Tarihi
hakk›nda k›sa k›sa bilgiler vermeye çal›flt›m. fiimdi bu metni sizlerle
paylaflaca¤›m. 

Teflekkür ediyorum. 

OTURUM BAfiKANI- Saatin baya¤› ilerledi¤inin fark›nday›z, ama
isterseniz bu paneli güzel görüntülerle, dostluk görüntüleriyle
sonuçland›ral›m. Genelkurmay Atafle Baflkanl›¤›nca haz›rlanm›fl olan
bir film gösterisi var. Onu seyrettikten sonra Say›n Rektörümüzden rica
ederim, kapan›fl için son cümlelerini kendisinden alal›m. 
Buyurun. 

SALONDAN- Say›n Rektörümüze, Say›n Büyükelçimize, kat›lan
konuklara çok teflekkür ederim. Bir vatandafl olarak söz ald›m, “sivil
toplumla hareket etmelidir, düflünmelidir” dendi¤i için söz ald›m. Ben
bir gazi o¤luyum, bugün burada bir kader birli¤i oldu¤unu düflünüyo-
rum. Kadere inanan bir insan›m, hepimizin inand›¤›n› düflünüyorum.
Benim babam Cihan Kumbasar; Kore Savafl›’na, Kunuri muharebeleri-
ne kat›lm›fl bir yüzbafl›. Say›n Kâmil Beyin silah arkadafl› belki de,
cephede savaflt›klar› bir dönem. 241. Piyade Alay›’nda yüzbafl› olarak
Kunuri’de savaflan bir subay. Babam› Haziran ay›nda, 90 yafl›nda kalp
krizinden kaybettim. Babam, askerlik hayat›nda da, emeklilik
hayat›nda da savaflla ilgili konuflmad›, ›srarlar›ma ra¤men konuflmad›.
Baz› arkadafllar›ndan ald›¤›m bilgiler var. Binbafl› Nazmi Özo¤ul, Kore
Savafl›’na, Kunuri’ye kat›lan ve daha sonra parlamenter olan sayg›n bir
büyü¤ümüz. Beni bir gün çekti, dedi ki, “o¤lum, ben Ardahan
do¤umluyum, Anadolu’nun de¤iflik yerlerinde okudum. Baban Kore
Savafl›’nda, Kunuri muharebelerinde 241. Piyade Alay Sanca¤›n›
kurtaran kahramand›r. Bunu Celal Dora Komutan›na sayg›s›ndan
dolay› aç›klamad›, ama biz hepimiz biliyoruz.” Babam da komutan›n›
çok severdi. Kunuri bask›n›nda yüzlerce, binlerce merminin
bask›n›nda, insanlar›n do¤al olarak can derdine düfltü¤ü bir bask›nda
babam, o atefl hatt›nda gönderden sanca¤› ç›kararak beline, iç
çamafl›r›n›n, fanilas›n›n içine sararak, arkas›n› da kapatarak oradan
arkadafllar›yla birlikte ç›kt›ktan sonra, ekip ve bask›n geçifltirildikten
sonra Say›n Komutan›m›z›n, Celal Dora’n›n ilk sorusu, “sancak
nerede?” oldu ve babam, parkas›n› açarak, belini gösterdi¤ini, bana
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Say›n Nazmi Özo¤ul büyü¤üm, o an›, o duygusal an› anlatm›flt›. Daha
sonra bunu tan›k olan arkadafllar›ndan da ö¤rendim. Fakat babam bu
konuda konuflmam›n do¤ru olmad›¤›n›, bunun bu flekilde bir askeri
bilgi olarak kalmas› gerekti¤ine inan›yordu ve hiçbir zaman da bu
konularla ilgili ne televizyonda, ne bas›nda, hiçbir yerde konuflmad›.
Ben de sayg› gösterdim. Fakat ölüm tarihi olan 7 Haziran, 13 Haziran
günü Kocatepe Camiinde askeri törenle kald›r›l›rken gazete ilanlar›
verdim ve dedim ki, “Kore’de, Kunuri muharebelerinde alay sanca¤›n›
kurtaran kahraman yüzbafl›, 1950-51 diye babam›n ölüm ilan›nda bu
s›rr› aç›klad›m. O gün kader yine, binbafl› Say›n Ramazan Armutçuo¤lu
flehit olmufltu, büyük bir devlet töreni, Cumhurbaflkan›’n›n, bütün silah
arkadafllar›n›n, en üst rütbedeki tüm komutanlar›n, Genelkurmay
Baflkan›’n›n kat›ld›¤› bir törenle bir flehit ve bir gazi olarak son
yolculu¤una u¤urlad›k. 

Tabii Say›n Büyükelçi 1950 fiubat do¤umlu, ben 1956 fiubat
do¤umluyum. Say›n Kamil Bey, ben 15 yafl›nda, 10 yafl›ndaki bir genç
olarak Kunuri’de ne yap›yor, nedir bu dünyan›n di¤er ülkeleri buraya
geldiler de biz ne yap›yoruz dediler. 

Say›n Görgülü arkadafl›m›z, hocam›z çok güzel anlatt›, ne oluyor bu
dünyada diye. Üç buçuk milyon insan 57 y›l önce niye öldü? Babam
rahmetli olduktan iki ay sonra san›yorum, Kuzey Kore ve Güney Kore
devlet baflkanlar›n›n s›n›r› yürüyerek geçtiklerini, tokalaflt›klar›n›,
so¤uk savafl›n bitti¤ini gördüm, “art›k so¤uk savafl bitti” dediklerini
duydum televizyonlarda.  Peki, 57 y›l önce ne oldu dedim. Bu anlaflma
için babam›n vefat› m› bekleniyordu dedim. Tabii ben flansl› bir
insand›m, sizin sordu¤unuz sorular› ben de cenaze töreninde kendime
sordum. Ben babam› bu yafla kadar görmek flans›na sahip oldum. Ama
o cenazede binbafl›n›n çocuklar›, biri ortaokul, biri lise ça¤›nda
çocuklard›. Ne oluyor dedim. Dün babam Amerikan Kolordusunu
Kore’de kurtaran birli¤in bir ferdiydi. Hepinizin söyledi¤i ve onaylad›¤›
gibi, tarihi gerçek olarak söylüyorum, çünkü hareket etme kabiliyeti
olmad›¤›n› art›k tüm tarih kitaplar› da yaz›yor, an›lar da yaz›yor. A¤›r
tanklar, toplar, Reo’larla çamurun içerisinde kalm›fl, saplanm›flm›fl bir
Amerikan Kolordusu, Türk Tugay› orada savaflmasayd›, cepheyi terk
etseydi, yok olacakt›. Bugün de 2007 y›l›nda Amerikan mal› may›nlara
basan Türk subay› flehit oluyor, bu nas›l vefad›r dedim. Dünya çap›nda
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vefa olmal›, uluslararas› vefa da olmal›. Sizin yapt›¤›n›z Güney
Kore-Türkiye vefa iliflkisini hepimiz görüyoruz, yafl›yoruz. 

Babam ve arkadafllar›n›n 1979 y›l›nda Kore’ye davet edildi¤ini
söyleyebilirim ve devlet baflkan› taraf›ndan karfl›lan›p kendilerine
teflekkür plaketi verildi¤ini, bizim de evimizin baflköflesinde
saklad›¤›m›z› söyleyebilirim. Benzer konumda olan arkadafllar›n da
evlerinde vard›r. Ayn› Amerika Birleflik Devletleri’nin bugün için bir
albay›, emekli albay›, Silahl› Kuvvetler Dergisi’ne Büyük Ortado¤u
Projesi haritalar› çizebiliyor, Türkiye’yi bölerek çizebiliyor ve Amerika
Birleflik Devletleri yetkilileri, buna “dur” demiyorlar, “sen ne
yap›yorsun arkadafl; yasal, Lozan Antlaflmas›’yla s›n›rlar› çizilmifl bir
devletin haritas›n› nas›l böyle çizersin?” diye bir tenkit yap›lm›yor. 

Diyorum ki, Amerika Birleflik Devletleri yetkilileri, baflkan›ndan
askerine, genelkurmay baflkan›na kadar Amerika, kendi kolordusunu
imhadan kurtaran Türk Ordusu ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle
niçin daha ›l›ml›, olumlu s›cak iliflkiler içinde, sizinle yaflad›¤›m›z
dostane iliflkiler içerisinde olmay› baflaram›yorlar? Kendi personeli olan
bir kifli, Amerikan Silahl› Kuvvetler Dergisi’ne Türkiye Cumhuriyeti
devletinin yasal hudutlar›n› de¤ifltiren bir harita çizerek Büyük
Ortado¤u Projesi diye strateji yap›yorum dedirtiyorlar? Bu haks›zl›klara
cenaze töreninde isyan ettim, düflüncelerim böyle çal›flt›, bunu da
sizlerle paylaflmak istedim. Stratejik Araflt›rmalar Merkezi’nin bu
toplant›s› vesilesiyle bunlar› dile getirebilme olana¤› buldu¤um için de
sonsuz teflekkür ediyorum. Biz stratejilerimizi t›pk› onlar gibi 50 y›l
sonras›na yapmal›y›z, 4-5 y›ll›k planlamalarla de¤il. Birtak›m olaylar›
babam görüyor, ben sonucunu görüyorum, aradan 57 y›l geçiyor.
Bundan sonraki 57 y›llarda neler olacak, neler görece¤iz, bunlar› art›k
tahmin edebiliyoruz. Ama bu tahminin ötesine geçmeli ve stratejiler
gelifltirerek ba¤›ms›z düflünebilen devlet baflkanlar›na, hükümet
baflkanlar›na bunlar aktar›lmal›, önlemler al›nmal› diye düflünüyorum. 
Bu savafltan sonra neler oldu? Babamlar emekli olduktan sonra Kore’de
Savaflanlar Derne¤i’ni kurdular, Kor-Savafl diye. Say›n Kâmil Bey, siz
bilirsiniz. Kor-Savafl Dergisi’nin kapa¤›nda babam›n Kore’de
Savaflanlar Derne¤i’nin Genel Baflkan›, Genel Sekreteri oldu¤u
dönemlerde, Say›n Vedat Dalokay döneminde, rahmetli Büyükflehir
Belediye Baflkan› ve Güney Kore Büyükelçili¤i katk›lar›yla yap›lan bir
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an›t var, hepimizin bildi¤i, Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n karfl›s›nda. O parkta
bütün flehitlerin isimleri yaz›l›. Kor-Savafl, an›t›n›n oldu¤u mecmua
ç›kard›, bütün üyelere gönderilirdi ve yine dernek ekibinin katk›lar›yla,
babam›n da sürekli o dönemde belki Say›n ‹smet Sezgin’leri de ziyaret
etti¤i dönemde, Kore’de savaflanlara yönelik bir gazi maafl› ayl›¤›
ba¤lanm›flt›. Çok cüzi bir ayl›k, bugün için 160 YTL, 100 dolar gibi bir
para, bugün için ödenen para bu. Kore’de savaflan askerlere manevi bir
destek, erin bir sigara paras› olsun diye bir cüzi ayl›k ba¤land›. Bu
ayl›k, ilk dört kafileyle Kore’ye gidenlere ba¤land›; çünkü savafl dört
kafile taraf›ndan oldu¤u için, biliyorsunuzdur. 7’ nci ya da 8 inci
kafilede giden Kenan Evren, Say›n Cumhurbaflkan›m›z, ihtilal yapt›ktan
sonra Kore’de Savaflanlar Derne¤i’ni kapatt›, Kore ayl›¤›n› kald›rd›.
Çünkü o ayl›k, o savafltan sonra gidenlere ba¤lanm›yordu. Yani kendi
içimize de bakmal›y›z, d›fl›m›za da bakmal›y›z, dünyaya da bakmal›y›z.
Bunlar› düflündüm, hem toplant› s›ras›nda, hem rahmetli babam›n
cenaze töreninde ve bu anlat›m›m› sa¤lad›¤›n›z için size sonsuz
teflekkür ederim. Babam›n hem silah arkadafllar›n› bir arada gördüm,
hem de bu savaflta neler olup bitti¤ini, nas›l güçlükler yafland›¤›n›
bilirkifliler olarak sizlerden tarih önünde gözleme flans›m oldu. Bu
toplant›lar›n belki bir sonrakinde Amerika Birleflik Devletleri’nin
yetkilileri de burada olmal›. Kore’de 57 y›l önce kolordular›n› imhadan
kurtaran Türk birli¤ine karfl› yaklafl›mlar›ndaki 57 y›l içinde neler
oldu¤unu görmek, konuflmak gerekir diye düflünüyorum. Yine an›lar›
gözden geçirmek için o y›llar›n gazetelerini ailem saklam›fl. 

Babam o zaman niflanl› olarak gitmifl savafla; çünkü o tarihlerde
yüzbafl› olmadan evlenilmiyormufl, yani emir olarak evlenilmiyormufl,
niflanl› olarak gitmifl. Annemler ve tüm aile gazeteleri saklam›fllar. Ben
de o gazeteleri tarad›¤›m zaman, 1950-1953 y›llar›nda ‹nönü’nün
hat›ralar›, Menderes’le ilgili at›flmalar, politika, fakat hiçbir tanesinde üç
y›l boyunca türban ve Kürtlük meselesi yok, hayrete düfltüm. Zaten
öyle oldu¤unu biliyordum, do¤mad›¤›m bir dönemdi, ama üç y›l
boyunca Kore’deki kahramanlarla ilgili her gün haber var. O zamanlar
elektronik haberleflme veya di¤er haberleflmeler olmad›¤› için, bas›nda
asker mektuplar› yay›nlan›yor. Radyodan gece flehit haberleri
verilirken insanlar yak›nlar›n› ö¤reniyorlar. Babam birinci kafile,
Kunuri Muharebesi, 241. Piyade Alay›, Cihan Kumbasar.  
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Çok teflekkür ediyorum.  Say›n Rektörümüzü böyle bir ortam› yaratt›¤›
için de kutluyorum. Demek ki savaflanlar›, flehitleri, gazileri
unutmayanlar, unutmayan rektörlerimiz de var, unutmayan
konuflmac›lar›m›z da var ve unutmayan devlet temsilcilerimiz var.
Diplomatlar›m›za da katk›lar›ndan dolay› teflekkür ediyorum. 

NAZIM DÜNDAR SAYLAN- Çok k›sa bir iste¤im var, tekrarl›yorum:
Suan’da bulunan, açm›fl oldu¤umuz ve 10 sene devam eden Ankara
‹lkokulu’nun Suan’da aç›lmas›. Bu mümkün de¤ilse, Suan’da bulunan
bir okulun isminin Ankara ‹lkokulu olarak de¤ifltirilmesini ›srarla
istiyorum. Teflekkür ederim. 

PA‹K SANG-K‹ - Sizin izahat›n›z için çok duyguland›m, izah
etti¤inizden dolay› candan teflekkür ediyorum. 

Kore Savafl› öyle karmafl›k bir savafl ki, ben demin anlatt›¤›m, çok özel
olarak anlatt›¤›m fley, ben bir asker de¤ilim, ben Kore Ordusunun bir
irtibat subay› olarak oraya kat›lmad›m yahut ben savafl etmek için de
kat›lmad›m. ‹zah etti¤im gibi, ben liseyi bitirdikten sonra, üniversiteye
giderken 20 yafl›ndayd›m. Kore’de o zaman kime sorulursa sorulsun,
Türk dedi¤i zaman kimse bilmez, çok nadir. Türkiye hakk›nda bilirse,
belki eski tarihte kocaman Osmanl› ‹mparatorlu¤u oldu¤unu, ikinci ise
büyük lider Atatürk’ün Türkiye’yi ‹stiklal Savafl›’nda kazand›¤›n›, o
kadar. Ben 20 yafl›nda lise mezunu olduktan sonra bilmiyordum.
Neden? 1945 senesine kadar Japonya’n›n hâkimiyeti alt›ndayd›k. Ben
ortaokul ikinci y›la kadar Japonca okudum, Japon’du ö¤retmenler de.
Ondan sonra 1948 y›l›nda istiklale kavufltuktan sonra, liseye girdim, iki
sene okudum, 1950’de harp patlad›. Dolay›s›yla Türkiye hakk›nda
hiçbir bilgim yoktu. Ben Türkiye’ye gönüllü olarak kat›lmam›n sebebi,
yani k›saca bahsetti¤im gibi, Kore’de kalan Türkler vard›. O bizim
mahallemizde, babam›z anlat›rd›. Bunlar ne yap›yor; Kore’de terzilik
yap›yor, Türk terzisi. Türkler o kadar iyi insanlar ki, bana ekmek
getiriyor, bir fleyler soruyor, anlayam›yorum, ne diyor diye. Yani bu
dünyada, bir dil olsa, birbirini herkes anlasa, ne güzel olur…
Babamdan öyle fleyler dinleyince, tarih kitaplar› kar›flt›rmaya bafllad›m
ve Osmanl›’y› ö¤rendim. Ondan sonra Selçuklu’yu ö¤rendim, ondan
sonra ‹stiklal Savafl›, Atatürk, ondan sonra Türkiye’ye karfl› bir ilgim ve
sevgim ç›kt›. Bu ne biçim bir millettir, bir gireyim. Gönüllü olarak
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imtihanla, ‹ngilizce tercüman olarak müracaat ettim ve 8. Orduda
imtihan› kazand›m, beni ‹ngiltere’ye tayin etti. Hay›r, ben Türk
Tugay›’na gidece¤im dedim ve o müracaat› de¤ifltirdim ve Türk
Tugay›’na tayin ettirdim ve girdim ve Tahsin Yaz›c› ile görüfltüm.
Ondan sonra bu harp çok objektif olarak benim 20 yafl›mdaki
düflündü¤üm hissimdir, yoksa sizin dedi¤iniz, bir Amerika’n›n görüflü,
dünyan›n görüflü, politik olarak yan›nda de¤ilim. Çok saf olarak ben
düflündüm ve flimdi de hislerim budur. 

Sonra Kumbasar’› tan›r›m, Say›n Dündar Beyi de tan›r›m. fieyi bile
hat›rl›yorum, çok da severdi beni.  

LEE JU HEUM- Ankara ‹lkokuluyla ilgili olarak, yani Suan’da bir
Ankara Okulu’nun aç›lmas› veya Suan’daki bir ilkokula Ankara
‹lkokulu ad›n›n verilmesi konusunda araflt›raca¤›m, ondan sonra tekrar
geri dönece¤im. 

PA‹K SANG-K‹- Yani bunun üzerinde duraca¤›z, zaten duruyoruz ve
Ankara ‹lkokulu ismini yaflatmak için flimdi okulun ismini mesela Suan
‹lkokulu, Ankara ‹lkokulu diye yaflatmak, bunu araflt›raca¤›z. 

OTURUM BAfiKANI- Efendim, epey zaman ilerledi. Say›n
Rektörümüzden kapan›fl konuflmas›n› istirham edelim; buyurun. 

Prof. Dr. MEHMET HABERAL- Efendim, bütün konuflmac›lara
teflekkür ediyorum, siz konuklar›m›za teflekkür ediyorum, özellikle
gazilerimize çok teflekkür ediyorum. 

Ben hep flunu söylüyorum: Diyorum ki, vefa bilmezseniz, sefa
süremezsiniz. Benim söylemek istedi¤im fley budur. Niye ben Kuzey
K›br›s Türk Cumhuriyeti dedim? Çünkü Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti
de Güney Kore’de oldu¤u gibi, Türkiye Cumhuriyeti Ordusu’nun,
Türkiye Cumhuriyeti askerlerinin eseridir. Bu tarih, bugünkü panel de
bana ö¤retti ki, evet, bugün Güney Kore var ise, orada esas o yönü
de¤ifltiren Türk Tugay›’d›r, do¤ru mu? Evet. Bu, Güney Kore için de
böyle, bu bir yerde Birleflmifl Milletler için de böyle. Yani Türk Tugay›,
orada hem Güney Kore’nin bir yerde kurulmas›n› sa¤lam›fl, hem de
Birleflmifl Milletlerin prestijini korumufl. Dolay›s›yla bu denli hayat›n›
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feda eden bir ülkenin insanlar›,  e¤er bir baflka ülkede, bir baflka yerde
hakk› olan, esas topraklar› olan bir ülkede bir devlet kurulmuflsa, bir
baflka Türk devleti kurulmuflsa, ben beklerim ki, Güney Kore, Türkiye
Cumhuriyeti’nin yan›nda yer als›n. Ben flimdi söylemedim, yani
Türkiye Cumhuriyeti savafla girerse, çok flükür, Türk Ordusu kendi
hesab›n› görmekte hiçbir zaman bir baflkas›ndan yard›m talep etmedi,
bundan sonra da etmeyecek. O, Türkiye Cumhuriyeti’nin Ordusudur,
bunu herkes burada bir kere daha bilsin, bunu söylüyorum.
Dolay›s›yla ben burada Güney Kore Ordusu bize yard›m etsin, böyle
bir talebim yok. Ancak ben flunu söylüyorum: Uluslararas› düzeyde
beklerim ki, o ülkenin kuruluflunda hayat›n› feda eden askerlerin
ülkesine, devletine, milli davas›na yani Türkiye Cumhuriyeti’ne hakk›
olan deste¤in verilmesidir.

De¤erli konuklar; Üste¤men Mehmet Gönenç’i unutmay›n›z. Kim
yapar bunu, söyleyebilir misiniz? “Telefoncumuz, telsizcimiz bile flehit
edildi, flu koordinata atefl edin.” Cevap: “O koordinatta siz vars›n›z.”
“Evet, bizi düflman atefliyle flehit ettirmeyiniz, bizi kendi ateflinizle flehit
ettirin” ve maalesef Mehmet Gönenç ve arkadafllar› orada flehit
oluyorlar ve Güney Kore iflte böyle kuruldu. Böyle kurulan bir Güney
Kore’den de ayn› özellikle kurulan Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti için
Türkiye Cumhuriyeti’nin yan›nda hiç zaman kaybetmeden yer almas›n›
istemek benim hakk›md›r, bunu söylüyorum. 

Çok flükür Allah’a, benim ülkem s›f›rdan, yokluktan Atatürk ve
arkadafllar› ve aziz flehitlerimiz taraf›ndan kurulmufl, bize emanet
edilmifl, asr›n medeniyet düzeyini yakalam›fl, yoluna devam ediyor ve
bu, devam da edecek. Üstelik yine söyledim ya, Birleflmifl Milletlerin
bafl› s›k›fl›nca, “aman Türk Ordusu, yetifl” diyor, Türk Ordusu da
yetifliyor. Nerede s›k›nt› varsa, iflte söyledik, Lübnan’da s›k›nt› var,
oraya gidiyor, Afganistan’da s›k›nt› var, oraya gidiyor; Kosova’da s›k›nt›
var, oraya gidiyor ve aln›n›n ak›yla ç›k›p geliyor. fiimdi gayet tabii,
normal, birtak›m iflte deprem olmufl Türkiye'de, Kore bize yard›m
etmifl. Kusura bakmay›n, Pakistan’da deprem oldu, Baflkent
Üniversitesi Pakistan’a daha ikinci gününde iki kargo uça¤› malzeme
gönderdi, bu bir vicdani görevdir, dünya ülkeleri bunu yap›yor, bu
normal. Lübnan’da savafl ç›kt›, Baflkent Üniversitesi iki TIR kamyonu,
46 ton malzemeyi, ilaçt›r, savafl›n içinde Lübnan’a gönderdi. Bu bir
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uluslararas› insani görevdir. Bu baflka fley, bunlar› getirip de hayat›
pahas›na bir ülkeyi kurmufl orduyla lütfen mukayese etmeyelim.
Dolay›s›yla ben, hiçbir kimseden “aman ne olur, bize flu flekilde yard›m
edin” diye böyle bir fley yapm›yorum. Ama Güney Kore’nin bugünkü
noktaya gelmesinde, elbet ki benim ülkemin insan›n›n kanlar›yla
kuruldu¤u için ben gurur duyar›m. Ne dedim? Bir bak›ma Güney Kore,
ayn› zamanda bir baflka Türk vatan›d›r, ben öyle görürüm. Çünkü
bizim insanlar›m›z›n kan› pahas›na, can› pahas›na kurulmufl bir
ülkedir. Nas›l ki benim vatan›m, anavatan böyle kurulmufltu, nas›l ki
Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti böyle kurulmufltur, Güney Kore de
bana göre böyle kurulmufltur. Olay budur de¤erli konuklar. 

Ben çok teflekkür ediyorum, bugünkü bu toplant›da hakikaten en
az›ndan sadece Türk toplumu için de¤il, inan›yorum ki Güney Kore
toplumu için de bu panel çok önemli olmufltur, tarih ö¤renilmifltir.
Çünkü tarihi bilmezseniz, gelece¤inize katk› sa¤layamazs›n›z. Ben
inan›yorum ki, bu panelden sonra Güney Kore’nin özellikle
uluslararas› düzeyde ülkemizle ilgili görüflleri de¤iflecektir. Ben
gerçekten hepinize çok teflekkür ediyorum. Bir de bugünün an›s›na
olmak üzere kat›l›mc›lara plaket veriyoruz ve Say›n Müsteflar
Yard›mc›s›na, tabii ki Güney Kore’den buraya geldikleri için
kendilerine çok teflekkür ediyorum. Kâmil Beye çok teflekkür
ediyorum, gerçekten bu savafl esnas›nda Türk Tugay›’na çok önemli
katk›lar sa¤lam›flt›r. Gazilerimize çok teflekkür ediyorum, gerçekten
onlar› burada aram›zda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz ve
onlarla gurur duyuyoruz. Ayr›ca elbet ki Güney Kore’de, Güney
Kore’nin kuruluflu için hayat›n› feda eden o aziz flehitlerimize de
rahmet ve gerçekten kalan sa¤lar›na da baflar›lar diliyorum. 
Hepinize çok teflekkür ediyorum. 

-----&-----
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