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Sevgili Okuyucular,

Türk Coğrafyasının her noktasından gelen 
Türk Dünyası sevdalıları ile fikir alışveri-
şinde bulunarak Türk Dünyasının birliği ve 

beraberliği için yapılması gerekenleri birlikte tartışıyo-
ruz.

Geçtiğimiz günlerde, Libya Türklüğü’nün temsilci-
lerini vakfımızı ziyaretlerinde yakından tanıma imkânı 
bulduk. Sohbete katılan vakfımızın akademisyenlerin-
den kıymetli kardeşimiz Dr. Muhsin Kadıoğlu’nun bu 
ziyaretle ilgili olarak “Unuttuğumuz Türkler: Kuzey 
Afrika Türklüğü” başlığı ile  sosyal medyada yaptığı 
paylaşım büyük ilgi gördü.

Prof. Dr. Zekeriya Süleyman Zuhi ve Abdulselam Ak-
tal Osmanlı İmparatorluğu zamanında Kuzey Afrika’ya 
yerleşen Köroğulları (Kuloğlu-Koloğlu)’nın torunları 
Libya Köroğlu Derneği’ni kurarak bu çatı altında ça-
lışmalara başlamışlar. 

Kendilerini  Turgut Reis, Sinan Paşa ve Murat Ağa 
önderliğinde Libya’yı haçlı saldırılarından kurtaran 
Köroğlu Türkleri’nin torunları olarak tanıtan  kardeş-
lerimiz, Libya’da yaklaşık 1.5 milyon kişilik bir nüfusa 
sahip.

Kaddafi rejimin sona ermesiyle Köroğlular arasın-
da büyük bir uyanış başlamış. Kimliklerini araştırıp, 
varlık gösterme çabasına girmişler. Türk kültürünü 
muhafaza etmelerine rağmen, Türkçe’yi unuttuklarının 
farkına varmışlar ve telafî etme yolunda, çalışmalara 
büyük bir istekle başlamışlar. 

Yaptığımız sohbette Zubi, “Biz Türkiye’yi büyük bir 
aşk ve muhabbetle seviyoruz ve Türkiye’ye yürekten 
bağlıyız. Hepimizin ataları zaten bu topraklardan gel-
diler. Tokatlı, Eskişehirli, Muğlalı, İzmirli gibi isim-
lerle anılan ailelerimiz var. Türk topluluklarıyla ilgili 
toplantılara bizi ve komşularımızdaki Köroğluları da 
çağırın. Kısaca bizleri unutmayın” diyor.

Türk Libya Kalkınma Forumu Başkanı olan Aktal’ın 
ifadeleri de gayet açık: “Libya’da 1.5 milyonuz ama 
komşu ülkelerdekilerle birlikte en az 30 milyon Köroğ-
lu Türkü var. Türkiye’nin bütün dünyanın bu gerçeği 
bilmesini istiyoruz, Türkiye yalnız değildir.”

Unutmayalım ki, Köroğlu Türkleri’nin gücü aynı za-
manda Türk Dünyasının gücüdür. 

Yeni yılın tüm Türk Dünyasına sağlık, huzur ve refah 
getirmesi dileğiyle...

Tanrı Türkü Korusun. 
Közhan Yazgan 

Köroğlu (Koloğlu-Kuloğlu) Türkleri 

* Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Yıl: 2004, Sayı: 206.

... Beynimize yerleşen yanlışları kesin bir şekilde herkesin beyninden silmesi için bir seferberliğe ihtiyaç vardır. 
Gerçekler şunlardır:

1. Güneydoğu Anadolu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kasıtlı şekilde geri bıraktığı bir bölge değildir.
2. Bu bölgede nüfus çoğunluğu toplam olarak Türklerdedir. Ancak nokta hedefleri itibariyle, Türk çoğunluğu 

olmayan köy ve kasabalar vardır.
3. Bu bölgede pek çok halk yaşar. Türk, Kırmanç, Zaza, Arap vd. Bunların hiçbirisi birbirinin dilini anlamaz. Bu 

bölge halkına Kürt demek olması mümkün olmayan bir Pankürdizmdir.
4. Türk olmayan veya olmadığı iddia edilen halkların nüfusunun hızla arttığı iddiası doğrudur. Ama o bölgede 

yaşayan Türklerin nüfusu da hızla artmaktadır ve Türkler zaten çoğunluktadır.
5. Bu bölgede Türk olarak Karahanlılar, Akkoyunlular, Artukoğulları, Danişment Gazi’nin torunları, Mengücek 

Gazi’nin torunları, Elbeyliler, Bayatlar, Baraklar, Karakeçililer… yaşar.
6. Bu bölgenin coğrafi olarak uzantısı Musul ve Kerkük’tür. Musul ve Kerkük tabii olduğu kadar siyasi olarak da 

ayrılmaz uzantı teşkil ederler. Yaylak-kışlak olarak asırlar boyu hiç ayrılmamışlardır.
7. Siyasi olarak da Güneydoğu Anadolu’nun tabii uzantısı Musul - Kerkük’tür.
8. Tıpkı Kıbrıs gibi Kerkük ve Musul’da iki paralel çizgili bayrağa sahiptir. Bu bayraklar Misak-ı Millî bayrak-

larıdır ve yakın zamanda gerçekleşmesi Atatürk tarafından emredilmiş hedefleri işaret eder.
9. Bu bölge son dönemde 70 milyon Türk’ün alın terinin, göz nurunun, beyin gücünün, kısaca üretim gücünün 

önemli bir kısmını yatırdığımız bir bölgedir.
10. Bu bölge son dönemde gençliğimizin on binlercesinin kanını akıttığı bir bölgedir.
11. Bu bölgeyi Kerkük ve Musul’suz düşünmek, bu bölgeyi Türkiyesiz düşünmek demektir.
Bu maddelerin her biri gerçekten ilmî gerçeklerdir, fiili gerçeklerdir. Ayrıntılar için başkanlığımda yapılan ve 

yedi cilt 119 harita ile Tarım ve Toprak Reformu Müsteşarlığına sunulmuş Güneydoğu Anadolu Gelişme Planına 
bakılabilir.*

Tanrı Türk’ü Korusun 
Prof. Dr. Turan Yazgan 

Levent, 25 Ocak 2004


