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Tarih ara~t~ rmalar~ nda bir konu türlü ~ekillerde ele al~ nabilir. Mesela,
genelden özele gidilebilece~i gibi, özelden genele de gidilebilir. Türk tarihi
genelden özele do~ru ele almak istendi~i zaman, onun;
~~ - Dünya tarihi içindeki,
2-

Orta Do~u ~slam Tarihi içindeki rolü tart~~~ labilir.

Öte yandan, Selçuklu devri Türk tarihi de ayn~~ ~ekilde,
I - Dünya tarihi,
2-

~slam tarihi,

3 - Türk tarihi
bak~ mlar~ ndan ele al~ nabilir.
Bu yaz~ m~ zda konuyu bütün bu bak~ mlardan ele almak imkans~ zd~ r.
Zaten, bu konular, yerli ve yabanc~~ tarihçiler taraf~ ndan tart~~~ lm~~~ve tart~~~ lmaya devam edilmektedir. 2
Biz bu yaz~ m~ zda, özelden genele do~ru bir de~erlendirme denemesi
yapaca~~z.
Bilindi~i gibi, büyük devlet adamlar~~ büyüklük makam~ n~ , yapt~ klar~.
müsbet ve büyük i~ler, b~ rakt~ klar~~ eserlerle kazan~ rlar. Bu ölçüye vurulun' Bu konuda fikir edinmek için bkz. O. Nlenghin, Die wellgeschichtliche Rolle der Uralaltaischen VOlker, AE, 42, (1928); Koppers, Cihan Tarihi I~~~ inda Ilk TiirkInk ve Indo-Germenlik
(Urtürkentum und Urindogermanentum), Belleten, V, (1941).
~ . Kafesoglu, B:yillc Selçuklu Imparatorlu~unun Dünya Tarihindeki Rolü, V. TTK n.
(196o), S. 267-278; F. K. Kienitz, Osmanlzlardan Oncekt Anadolu Türklerinin Politik ve Kültürel
Bak~ mdan Dünya Tarihindeki Onemi, Belleten, 50, (1986), S. 279-289. Alm. Die vorosmanischen Türken und ihre Bedeutung [ur Geschichte und Kultur Anatoliens, Zeitschrift für Kulturaustausch, XII, (1962).
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ca, ~ehir yakan Neron; kendi milletine ve dünyaya bunca felaket getiren
Hitler ve Musolini; insan kasab~~ Stalin büyük adam say~ lamazlar. Buna
kar~~l~ k, mesela, H. Muhammed, Fatih Sultan Mehmed, Atatürk ve Çorçil
büyük adamd~rlar.
Her büyük devlet adam~ , bir veya birkaç alanda büyüklülderini ortaya
koyarlar. Zaten, Carlyle adl~~ bir ~ ngiliz tarihçisine göre, tarih, kahramanlar~n ve büyük adamlar~ n tarihidir. Öteki tarih anlay~~lar~~ içinde, bilhassa
bu anlay~~, Türk tarihine uymaktad~ r. 3 Zira, tarih ~ahittir ki, ba~~ nda yetenekli bir lider bulundu~u takdirde Türk milletinin yapamayaca~~~i~, a~amayaca~~~engel yoktur.
Yaz~m~z~ n as~ l konusuna biraz daha yakla~m~~~olmak için, büyük
adam meselesine Selçuklu devri Türk tarihinden birkaç misal vermek istiyorum:
Devlet adam~~ vard~ r; devlet kurucusudur. Tu~rul ve Ça~r~~ Beyler
Büyük Selçuklu ~mparatorlu~u'nu kurrna; 4 Süleyman ~ah ve I. K~l~ç Arslan Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurma' ~eref~ ni elde etmi~lerdir.
Devlet adam~~ vard~ r; vatan kurucusudur; Alp Arslan'~ n Bizans imparatoru Romanos Diogenes'e kar~~~kazand~~~~Malazgirt Meydan Muharebesi ile (107 I) Anadolu'nun kap~ lar~~ ard~ na kadar Türkler'e aç~ld~. Sonunda,
as~ l ana vatan Orta Asya'dan binlerce kilometre uzakta, yabanc~~ soydan,
yabanc~~ medeniyetten ve dinden insanlar~ n ya~ad~~~~bir ülkede yeni bir
Türk vatan~~ meydana geldi.
Devlet adam~~ vard~ r; kurulan vatan~~ ve devleti korurlar: Daha Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurulu~~safhas~nda, I. K~ l~ç Arslan'~ n ilk Haçl~ lar'a
kar~~~ yapt~~~~sava~lar; bilhassa II. K~l~ç Arslan'~n Bizans imparatoru Manuel Komnenos'a kar~~~kazand~~~~Miryokefalon Meydan Muharebesi
(1176); Alâeddin Keykubad'~n Harezm~ah Celâleddin Mengüberti'ye kar~~~
kazand~~~~Yass~-çimen Meydan Muharebesi (1230), vatan ve devlet koruyan sava~lar~ n ba~l~caland~ r.
Bir 'de kurulan vatan~n kurtar~lmas~~ ve yeni bir milli devletin kurulmas~~vard~r.
M.A. Köymen, Atatürk Ilkeler: ve Türk Ink~lap Tarihi Nas~l Ele Al~nmal~d~r? Milli
Kültür, S. 43, ( 1 983), s. 3.
Geni~~bilgi almak için bkz. M.A. Köymen, Büyük Selçuklu Imparatorlu~u Tarihi, 1,
Ank. 1969.
Geni~~bilgi almak için bkz. O. Turan, Selçuklular Zaman~nda Türkiye, ~st. 1971 .
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Çizgiye dikkat ediyor musunuz? Vatan ve devlet kuruluyor; korunuyor ve kurtar~ l~yor. Son safhay~~ gerçekle~tiren Mustafa Kemal adl~~ bir liderdir.
Meseleyi böyle ele alman~ n, hem Selçuklu devrinin, hem de Atatürk
devrinin anla~~lmas~ n~~ daha iyi sa~layaca~~~ ~ üphesizdir: Atatürk devrini,
Türk tarihinden tecrit ederek anlamak mümkün olmad~~~~gibi, Türk devletler zincirinin son halkas~ n~~ te~ kil eden Türkiye Cumhuriyeti'ni iyi bilmeden Türk tarihini anlamak da çok güçtür.
~imdi burada akla bir soru gelmektedir: Bu anlatt~ klar~ m~z aras~ nda
Alâeddin Keykubad'~ n yeri ve rolü nedir? Büyüklü~ü nereden geliyor? ~ster istemez ~ematik olan bir giri~ ten sonra esas konumuza gelmi~~bulunuyoruz.
Alâeddin Keykubad'~ n büyüklü~ünün daha iyi anla~~labilmesi için
burada biraz durarak, Anadolu tarihinin özelliklerini ta ba~ tan itibaren bir
bütün olarak gözden geçirmek gerekmektedir.
Anadolu tarihi üç noktada özetlenebilir:
- ~lk ça~lardan beri birçok kavim, bu arada Türklükleri ileri sürülen
Etrüskler," ve ~skitler/Sakalar: halis Türk olan Hunlar Anadolu'ya ak~ nlar yapm~~lar,' ya da buras~ n~~ ba~tan ba~a geçerek ba~ka ülkelere gitmi~lerdir. Bu yüzden Anadolu kavimler köprüsü olarak adland~ r~ l~ r.
2 - Anadolu, merkezi bu ülkenin d~~~ nda veya ucunda olan Makedonya ~ mparatorlu~u'nun, Roma ~ mparatorlu~u'nun, Bizans ~mparatorlu~u'nun, ~ ran ve Mezopotamya'da kurulan imparatorluklar~n, nihayet Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nun uzun süre eyaleti olarak kalm~~t~ r. Anadolu bu
s~ fatla bilhassa Bizans ve Osmanl~ lar zaman~ nda, bu iki devletin bel kemi~i vazifesini görmü~tür.

3 - Devlet ve hükümet merkezleri Anadolu'nun içinde bulunan birçok
devlet kurulmu~tur. Bunlar~ n en büyü~ü ve uzun örnürlüsü Hitit imparatorlu~u? ile Anadolu Selçuklu ve Türkiye Cumhuriyeti devletleridir.
Bilgi almak için bkz. W. Brandenstein, Die Herkunft der Etriisker, Leipzig, 1937; A.
Ayda, Etrüskle~~Türk mü idi?Ank. 1974; ayn~~ yazar, Türklerin ~lk Atalar:, Ank. 1987.
Bilgi almak için bkz. Z. V. Togan, Sakalar, BTTD, s. 17-23, (1987); E. Memi~, Iskiller, Konya, 1987.
F. Altheim, Geschichte der Hunnen, I, Berlin, 1959, s. 317-319; G. Nemeth, Attila re
Hunlar~, tl-e. ~. Ba~ tav, Ank. 1982, s. 65 vd.; ~ . Kafeso~lu, Türk Milli Ki~it~irit Ank. 1977, s.
53.
" Hititler hakk~ nda bilgi almak için, bkz. F. K~ nal, Eski Anadolu Tarih:, Ank. 1962.
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Selçuklu öncesi Anadolu tarihinin özelli~i, burada daima birden fazla
devletin bulunmas~d~ r. Mesela, Urartu, ~yonya, Frigya ve Lidya Krall~ klar~~
bunlardan baz~ lar~ d~r.
Anadolu'nun Selçuklular taraf~ ndan fethinden sonra bu gelene~e uygun olarak, Malazgirt Meydan Muharebesi'nin geçti~i yerden Bat~ya do~ru, gittikçe büyüyen inci taneleri gibi, Erzurum'da Saltuklular; Erzincan'da Mengücekler; Sivas'da Dani~mendliler; Konya-~ znik ve tekrar Konya'da Selçuklu adlar~ n~~ ta~~ yan Türk devletleri kuruldu. Bunlara Diyarbak~ r merkez olmak üzere Artuklular Devleti'ni, Ahlat'da Sökmenler Devleti'ni ve ba~kalar~ n~~ ilave etmek gerekir. I°
Anadolu Selçuklu Devleti'nin iki kurucusu Süleyman ~ah ile I. K~ l~ç
Arslan daha Anadolu'da sa~lamca yerle~ meden önce, Do~u'ya ve GüneyDo~u'ya do~ru Anadolu d~~~ nda geni~ leme siyaseti takip ettiler ve bu yolda hayatlar~n~~ kaybettiler. Bunlardan ders ald~ klar~~ anla~~lan halefleri Selçuklu hükümdarlar~ , gözlerini Anadolu d~~~ ndan içine çevirdiler."
Böylece Anadolu Selçuklu Devleti'nin takip edece~i siyaset ortaya ç~ km~~t~ r:
Art~ k, devletin amac~ , Anadolu siyasi birli~ini Selçuklu hakimiyet' alt~ nda kurmakt~r.
Bu siyaseti ba~latan II. K~ l~ç Arsland~ r: O, '174 y~ l~ nda Selçuklu Devleti'nin ba~ ta gelen rakibi Dani~ mendliler Devleti'ni ortadan kald~ rmak suretiyle bu siyaseti gerçekle~tirme yolunda ilk ad~ m~~ att~. Bu siyasetin geri
kalan safhalarm~~ Alaeddin Keykubad büyük ölçüde gerçekle~tirdi. O, ad~~
geçen Mengücekler Devleti'ni ortadan kald ~rd~~ (1228); Saltuklular'~n yerini
alm~~~olan Erzurum Selçuklu kolunu tarihten sildi; Ahlat ~ehrini zaptetti
(1232); Harput'u da alarak Artuklular'~ n buradaki koluna son verdi
(1234). Antalya ve Sinop daha I. G~yaseddin Keyhüsrev ve I. ~zzeddin
Keykavus zamanlar~ nda al~narak, 12 Akdeniz'e ve Karadeniz'e iki pencere
aç~lm~~, böylece, I. Haçl~~ seferi sonunda sahillerden uzakla~t~ r~lm~~~olan
Selçuklu Devleti, bir kara devleti olmaktan kurtar~ lm~~t~.
O. Turan, Do~u Anadolu Tiirk Devletleri Tarihi, ~st. 1973.
II Bilgi almak bkz. O. Turan, Selçuklular Zaman~ nda Türkiye, ~st. 1971.
12 Bilgi almak için bkz. O. Turan, a.g.e., s. 283-287, 302-312; Alexis G.C. Savvides,
Byzantium in the Near East; Ito relations With the Seljuk Sultanata of Rum in Asia Minor, the Armenians of Cilicia and the Mongols, Selanik, 1981, s. 86-9o, 127 vdd.; S. Koca, Sultan L kzeddin Keykâvus Zaman~ nda Türkiye Selçuklu Devleti, Doktora tezi.
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Alâeddin Keykubad bu pencereleri daha da geni~ letti: Alanya ba~ta
olmak üzere bütün Akdeniz sahilini fethetti. Urfa, Harran ve Rakka taraflar~ n~~ Selçuklu hâkimiyetine ald~. Anadolu'nun Do~u, Güney-Do~u ve
Güney s~ n~rlar~ n~~ hemen hemen bugünkü Türkiye Cumhuriyeti s~ n~rlar~ na
ula~t~ rd~~ (Diyarbak~ r, o~lu ve halefi II. G~yaseddin Keyhüsrev taraf~ ndan
fethedildi).
~imdi s~ ra Alâeddin Keykubad'~n Selçuklu devri Türk tarihinde oynad~~~~rolün ad~ n~~ koymaya gelmi~tir:
Yukar~dan beri yapt~~~m~z k~sa aç~ klamadan anla~~l~yor ki, II. K~l~ç
Arslan ile ba~layan Anadolu'yu Selçuklu hâkimiyeti alt~ nda birle~tirme siyaseti, en büyük ölçüde Alâeddin Keykubad zaman~ nda gerçekle~tirilmi~tir.
~u halde, Alâeddin Keykubad,
- Vatan kurucusu Alp Arslan'~ n,
2 - Vatan koruyucusu II. K~ l~ ç Arslan'~ n,

3 - Vatan kurtar~c~s~~ ve yeni bir rejimin kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk'ün yan~ nda, vatan birli~inin sa~lay~c~s~, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti s~ n~ rlar~ na ula~t~ r~c~s~~ olarak, Selçuklu tarihindeki ~erefli yerini alm~~~
bulunmaktad~ r.
Anadolu, uzun tarihi boyunca hiçbir zaman tek bir devletin hâkimiyeti alt~ nda birle~tirilememi~tir. Türkler bir istisna te~kil ederler.
Bütünlü~ünün sa~lanmas~~ sayesinde, Anadolu uzun tarihi boyunca ilk defa tümüyle istilâya u~ramadan Türkler'in elinde kalm~~t~ r.
Vard~~~m~z bu neticeden anla~~ l~yor ki,
- Payitaht~~ Anadolu'nun içinde olan bir devletin hâkimiyeti alt~nda
uzun süre kalmas~~ için, bu ülkenin tek hâkimiyet alt~ nda birle~tirilmesi
~artt~ r. Nitekim, Anadolu bütün tarihi boyunca, ilk defa Selçuklular ve
Osmanl~ lar zaman~ nda d~~ar~dan istilâya maruz kalmam~~t~r. Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nun y~ k~lmas~ndan sonra yap~ lan bir te~ebbüs, Mustafa Kemal
taraf~ ndan püskürtülmü~tür.
Geni~~bilgi almak için bkz. M. A. Köymen, Aldeddin Keykubad ve Zaman~, henüz
ne~redilmemi~tir. ~imdilik blcz. O. Turan, Sekuklular Zaman~nda Türkiye, s. 325-4.02. H.
Jansky, Selçuklu Sultanlar~ndan Birinci Akieddin Keykubad'~n Emniyet Politikas~, Zeki Velidi Togan Arma~an~, ~stanbul, 1950-55, S. 17-126.
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2 - Bilindi~i gibi, Osmanl~~ Türkleri Türk hâkimiyeti alt~ nda birle~tirilmi~~olan Anadolu'ya dayanarak, bir cihan imparatorlu~u kurmu~lard~ r.
~imdi Türkiye Cumhuriyeti'nin amac~, modas~~ geçmi~~yeni bir cihan imparatorlu~u kurmak de~il, Anadolu s~ n~ rlar~~ içinde Atatürk'ün kurtard~~~~
vatan~ n, kurdu~u milli devletin iç ve d~~~dü~manlara kar~~~tek ba~~ na kendini savunabilecek bir güce eri~mesini sa~lamak olmal~ d~ r. Osmanl~~ imparatorlu~u en zay~ f zamanlar~ nda bile iki dü~man devlete kar~~~mücadele
edebilirdi.

Türkiye ~imdi NATO ad~ n~~ ta~~yan Bat~~ güvenlik sistemi sayesinde
varl~~~ n~~ daha iyi korumaktad~ r. Fakat, ittifaklar ebedi de~ildir. Türkiye'ye
dü~en, bu ittifaktan yararlanarak, kendisini tek ba~~ na savunabilecek duruma gelmektir. Bunun için takip edilecek iç ve d~~~siyaseti burada uzun
uzun aç~ klamak imkâns~ zd~ r.
Bu siyaset madde madde ~öyle s~ ralanabilir:
Ekonomik, kültürel ve teknolojik kalk~ nmaya daha da h~ z verilerek,
devam edilmelidir. Bunlar uzun vadede meyvelerini verecektir. Yerli uçak,
tank ve elektronik sanayinin kurulmaya ba~lanmas~ , savunma bak~ m~ ndan
sevindiricidir.
Savunmada en büyük sermayemiz olan nüfusun artmas~ n~~ engellememek, aksine hiç olmazsa ~~ oo milyona ç~ k~ ncaya kadar, ço~almas~ n~~ te~vik etmek laz~ md~ r. Ancak, bu sayede Türklü~ün büyük dü~man~~ kuzey
kom~umuz süper güce kar~~~kendimizi savunabiliriz.
Büyük devlet adam~, kendisini burada gösterecektir: K~ l~ fa göre minare de~il, minareye göre k~ l~ f haz~ rlayan devlet adam~ na ihtiyaç vard~ r.
Türkiye'nin yar~ s~~ kadar topra~a sahip olan, buna kar~~l~ k 120 milyondan fazla nüfusu bulunan Japonlar, nüfus planlamas~ n~~ Japon ailesine
hakaret saymaktad~ rlar. Gerçek Atatürkçü Celal Bayar, nüfus planlamas~na aleyhdard~ .
Türk tarihine büyük adam olarak geçmek isteyen zaman~ n siyaset ve
devlet adamlar~ , yeni ~artlar~ n getirdi~i büyük i~leri yapmak zorundad~ rlar.
Öte yandan, siyaset ve devlet adamlar~~ Türk tarihinin ve tarihçilerinin
rehberli~ine daima muhtaçt~ rlar. Çünkü, tarih, geçmi~ten zaman~ m~za ve
gelecek zamana çevrilmi~~bir projektördür. Zaman~ m~z~~ anlamak ve gelece~i sa~l~ kl~~ bir ~ekilde de~erlendirmek için tarihi iyi bilmek gerekir.
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Bugünkü Türkiye'yi anlamak ve gelece~ini belirlemek için Türk tarihi
ba~l~ca kaynakt~r.
c) Türkler, Selçuklu devrinde Anadolu'nun tek hâkimiyet alt~nda birle~tirilmesi neticesinde burada gelip geçmi~~medeniyetleri a~an parlak bir
medeniyet kurmu~lard~ r. Bunu göz önünde bulundurdu~u anla~~lan
Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ne ça~da~~medeniyet seviyesinin üstüne ç~ kmay~~ hedef olarak göstermi~tir.
Alâeddin Keykubad, Bat~'dan çok önce gerçekle~tirilen bu Türk-~slam
Rönesans~ 'n~ n ba~l~ca mimarlar~ ndan biridir.
Fakat, Türk milleti ç~~~gibi artan nüfusu, geli~en kültürü ve ekonomisi ile, Selçuklular zaman~ nda oldu~u gibi, ça~da~~medeniyet seviyesine
ula~ma mücadelesi verirken, iç ve d~~~dü~manlar da bo~~durmuyorlar, dev
gibi ilerleyen bu tek Türk devletini elbirli~i ile tökezletmeye, hattâ y~kmaya u~ra~~yorlar.

