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Malazgirt Meydan Muharebesinin 918. y~ ldönümü münasebetiyle sizlere hitap etmekten luvanç duyuyorum.
Türk milleti uzun tarihi boyunca birçok mutlu günler ya~am~~t~r.
Türkler bu mutlu günlerini büyük bir co~ kunlukla kutlarlar. Türkler'in
mutlu günlerinin ba~~ nda kazand~klar~~ zaferler gelir. Kutlamalarda büyük
~enlikler yap~l~ r, ~ölenler verilir, sazl~ -sözlü toplant~ lar düzenlenir. Buralarda ozanlar kahramanlann yi~itliklerini dile getirirler. Bunlar sonradan
destan haline gelir. O~uz destan~ , Manas destan~ , Dede Korkut hikayeleri
gibi. Buna Türk milletinin hüzünlü ve sevinçli zamanlar~n~~ destan dili ile
anlatan Orhun Kitabelerini de ilave edebiliriz.
Bu kutlamalar, Türk milletinin kendine olan güvenini art~r~r; onu gerekti~i zaman yeni zaferler kazanmaya te~vik eder. ~~ te bu sebeple, Gazi
Mustafa Kemal'in sevk ve idare etti~i Ba~kumandanl~k Meydan Muharebesi her y~ l kutlanmaktad~r.
Bu mutlu günlerden biri de Malazgirt zaferinden sonra ya~and~.
Üstün dü~man güçlerine kar~~~kazan~ lan bu zaferden dolay~~ yaln~z Türk
dünyas~~ de~il, bütün ~slam dünyas~~ sevince gark oldu. Çünkü bu zafer
Türklü~ün oldu~u kadar, ~slâml~~~ n da zafere idi. Nitekim Ba~dad Abbasi
Halifesi Alp Arslan'~ n zaferi için dua etmelerini ~slam dünyas~ na emretm i~ti.
Malazgirt Meydan Muharebesi, ~stanbul'un fethi gibi, tarihin dönüm
noktalar~ ndan biridir, bu bak~ mdan son derece önemlidir. Malazgirt Meydan Muharebesi, bilhassa Türk tarihi bak~m~ ndan bir dönüm noktas~d~r.
Çünkü, bu sava~~sonunda as~ l vatan Orta-Asya'dan binlerce kilometre
uzakta, Asya'n~ n bat~~ ucunda yeni bir Türk vatan~~ meydana gelmi~tir.
XX. as~ rda Türklerin Anadolu'dan hürriyet içinde ya~ad~ klar~~ ba~ka vatanlann~ n olmay~~~~buras~ n~ n önemini bir kat daha art~rmaktad~n
Malazgirt Meydan Muharebesinin 918. y~ldönümü münasebetiyle televizyonda
yap~lan konu~ma metni.

376

MEHMET ALTAY KÖYMEN

Malazgirt Meydan Muharebesi, ~slam tarihi bak~ m~ ndan da bir
dönüm noktas~d~ r; çünkü, ~slâml~ k çökmekten kurtanlm~~, güç kazanm~~t~ r. Hele Osmanl~~ devri de dikkate al~n~ rsa, yeni ülkelere yay~ lm~~t~ r. Nitekim baz~~ tarihçilere göre Türkler olmasayd~, ~slam dünyas~~ XX. yüzy~lda
dü~tü~ü duruma, daha XI. yüzy~lda dü~erdi.
Bu sava~, dünya tarihi bak~ m~ ndan da bir dönüm noktas~d~ r: Çünkü,
Selçuklular~n devam~~ olan Osmanl~~ Cihân imparatorlu~u yüzy~llar boyunca dünya siyasetine hakim olmu~tur, yön vermi~ tir, kar~~s~ na denge unsuru ba~ ka bir devlet ç~ kmam~~t~ r, ç~ kamam~~t~ r.
Bu meydan muharebesi, ba~ka bir bak~ mdan da ele al~ nabilir: Malazgirt Meydan Muharebesi, Türk sava~ lar zincirinin bir halkas~n~~ te~kil eder.
Onun önemini ortaya koyabilmek için bu bak~ mdan da incelemek gerekir.
As~l konu~ ma konumuzu te~ kil eden Selçuklu devri dikkate al~ nd~~~~takdirde, sava~lar vard~ r; sonucunda devletler kurulur. Tu~rul ve Ça~r~~ Bey karde~lerin, yine bir Türk devleti olan Gazneliler Devleti'ne kar~~~ Do~u
Iran'da kazand~ klar~~ 1040 Dandanakan Meydan Muharebesi gibi... Böylece Büyük Selçuklu imparatorlu~u kurulur.
Sava~lar vard~ r; sonucunda yurdlar kurulur. Büyük Selçuklu imparatoru Alp Arslan'~ n Bizans imparatoru Romanos Diogenes'e kar~~~kazand~~~~1071 Malazgirt Meydan Muharebesi gibi... Bu çe~it vatan kuran meydan muharebeleri son derece nadirdir.
Sava~lar vard~ r; sonucunda kurulmu~~olan vatan korunur. Anadolu
Selçuklu Devleti Hükümdar~~ II. K~l~ ç Arslan'~ n Bizans imparatoru Manuel Komnenos'a kar~~~Göller bölgesinde kazand~~~~ ~~ 176 Miryokefalon Meydan Muharebesi gibi... Anadolu Selçuklu Devleti'ni y~ k~ p, Türkler'i yeni
vatanlan Anadolu'dan atmak için ümidini hiçbir zaman yitirmemi~~olan
Bizans imparatorlu~u, Malazgirt Meydan Muharebesinden 105 y~l sonra
bütün gücünü toplayarak hücuma geçti; yenildi ve Anadolu'nun
Türkler'in ebedi vatan ~~ olmas~ n~~ kabul etmek zorunda kald~. Buras~ n~ n
Türk vatan~~ oldu~unu yaln~ z Bizans imparatorlu~u de~il, bütün Bat~~
dünyas~~ buraya "Türkiye" ad~ n~~ vermek suretiyle kabul etti.
Son derece stratejik önemi olan Anadolu bir kavimler köprüsüdür.
Buras~~ tarihte çok el de~i~tirmi~ tir. Anadolu ancak Türk gibi cesur ve
kahraman bir milletin ebedi vatan ~~ olarak kalabilir.
Sava~lar vard~ r; sonucunda Selçuklu hâkimiyeti alt~ nda Anadolu birli~i sa~lan~ r ve hemen hemen bugünkü s~ n~rlar~ na ula~t~ r~l~ r. Bu siyaseti, yi-
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ne bir Türk devleti olan Dani~ mendliler Devleti'ni ortadan kald~rmak suretiyle II. K~l~ ç Arslan ba~lat~ r, halefleri ve bilhassa büyük Alâeddin Keyki~ bad tamamlar. Böylece, bütünlü~ü sa~lanan Anadolu, uzun tarihinde
ilk defa olarak Selçuklu hâkimiyetine girer. Bu durum, Türklerin Anadolu'yu savunmas~ , burada parlak bir medeniyet kurmas~~ ve ekonomik geli~meyi sa~lamas~~ için son derece uygun bir zemin haz~ rlam~~t~ r.
Nihayet sava~lar vard~ r; sonucunda kurulan, korunan ve bütünlü~ü
sa~lanan vatan kurtanl ~ r ve yeni bir rejim kurulur. Bunu Ba~kumandanl~k
Meydan Muharebesi ile Mare~al Gazi Mustafa Kemal gerçekle~tirir.
Malazgirt Meydan Muharebesi, belli gayeye yönelik sava~lar zinciri
içinde ele al~ nd~~~~takdirde, daha iyi anla~~ l~r fikrindeyiz.
Sava~lar amaçlar~~ bak~ m~ ndan iki gurupta toplanabilir:
~~ — istila ve sömürme amac~yla yap~ lan sava~lar,
2 - Belli bir devlet ve medeniyet anlay~~~ n~~ gerçekle~ tirmek amac~yla

yap~lan sava~lar.
Birinci gruptan sava~ lar, her devirde Türkler'e yabanc~~ olan bir sava~~
tipidir. Bunu bilhassa Bat~l~ lar uygulaya gelmi~ lerdir.
Türk sava~ lan, Türk devlet anlay~~~ n~~ gerçekle~tirmek için yap~lm~~ lard~ r. Türk devlet anlay~~~~nedir? Yapt~~~ m~z ara~t~ rmalara göre, Türk devlet
anlay~~~ , hangi soydan, hangi dinden ve medeniyetten olduklar~ na bakmaks~z~ n, s~ n~ rlar~~ içinde ya~ayan bütün insanlar~~ refah içinde ya~atmak
amac~n~~ güden bir devlet anlay~~~ d~r. Bunu yaln~ z Selçuklular ve Osmanl~lar de~il, o zaman~ n bilinen üç k~ tas~nda kurulan ve say~ lan yüzü a~an
bütün Türk devletleri uygulam~~lard~ r. Bu yüzden, Anadolu'nun rum halk~ , daha ilk Türk yurdu olu~ undan itibaren, Bizans idaresinde ya~amaktansa, din ve soy fark~na ra~ men, Selçuklu idaresinde ya~amay~~ tercih etmi~lerdir. Bunu art~ k Bat~ l~~ tarihçiler de kabul etmektedirler. Görürülüyor
ki, Türk devlet anlay~~~ , Bat~l~lar~ n yaln~ z kendi soyundan olan insanlara
uygulad~ klar~~ hâlâ de~erini koruyan son derece modem bir delet anlay~~~d~ r.
Malazgirt Zaferinin önemini belirtebilmek için sava~lan böylece türlü
bak~ mlardan de~erlendirmeye tabi tutarken, bu sava~lar~~ idare eden ba~kumandanlarla, sava~lar~ n kazan~ lmas~ nda ba~l~ ca rol oynayan Türk ordusundan da söz etmeden geçmek istemiyoruz.
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Bir ~ ngiliz tarihçisinin "Tarih kahramanlar~ n ve büyük adamlar~n
tarihidir" yolunda ortaya att~~~~tez, bilhassa Türk tarihi için do~rudur. Tarih
~ahittir ki, ba~~ nda büyük liderler bulundu~u takdirde, Türk milletinin
a~amayaca~~~engel, ba~aramayaca~~~i~, varamayaca~~~hedef yoktur. Mare~al Gazi Mustafa Kemal bunun son mislini te~ kil etmektedir.
Burada Türk kahraman tipine misal olarak, iki büyük devlet adam~ n~~
ele ald~ k. Bunlardan ilki Malazgirt Meydan Muharebesini kazanarak,
hâlen üzerinde 55 milyon insan ~ n ya~ad~~~~tek Türk vatan~ n~ n kurulmas~ n~~
sa~layan Alp Arslan'd~ r.
~ kincisi ise, kurulan bu vatan~~ kurtaran Mare~al Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'tür.
Büyük adamlar~~ büyük adam yapan birçok ortak noktalar vard~r. Ba~ta gelen ortak nokta, sava~~s~ras~ nda emrindeki ordular~~ co~ turacak söz ve
davran~~ larda bulunmakt~ r. Bunu Alp Arslan da yapm~~t~ r, Mustafa Kemal de yapm~~ t~ r. Mesela, Alp Arslan sava~a ba~ lamadan önce ordusuna
hitaben verdi~i nutukta, ez cümle, "Burada Sultan yoktur; ben de sizlerden biriyim; ayr~ lan aynls~ n" diyerek kendisini emrindeki askerlerle ayn~~
seviyede tutmu~ tur. Bunun orduyu nas~l co~turdu~u bilinmektedir. Mustafa Kemal de generallik rütbesini söküp atarak, kurtarma hareketine sade
bir vatanda~~gibi ba~lam~~t~ r. Sonra o, "Ordular, ilk hedefimiz Akdeniz'dir,
ileri" diyerek emrindeki askerleri co~turmu~ tur.
Alp Arslan'~n esir ald~~~~Bizans Imparatoru Romanos Diogenes'e kar~~~
davran~~~~ ile Mare~al Gazi Mustafa Kemal'in esir ald~~~~Yunan ordular~~
Ba~komutan~~ Trikopis'e kar~~~davran~~~~ aras~ ndaki benzerlik, bir tesadüf
eseri de~ildir. Türk'ün gelenek halini alm~~~asaleti icab~d~ r.
Sava~ta insan ve techizat üstünlü~ünün sonuç olmaya yetmedi~i, Alp
Arslan ile Mustafa Kemal'in emirlerindeki ordular~n say~ ca az ve teçhizatça zay~f olmas~na ra~men, zafer kazanmalan ispat etmektedir. Bunda,
Türk askerlerinin son defa insanl~k ideali u~runa sava~t~ klar~~ Kore'de;
mazlum K~ br~ s Türklerini katliamdan kurtarmak için giri~tikleri Bar~~~harekât~ nda oldu~u gibi, herkesçe bilinen cesaret ve kahramanl~klan yan~nda, komutanlar~n~ n uygulad~klar~~ sava~~sisteminin de büyük rolü olmu~tur. Mesela dü~man~ n insan ve silah üstünlü~ü kar~~s~ nda Türkler'in icad
edip, tarih boyunca uygulad~ klar~~ sava~~sisteminin zaferin kazan~lmas~ nda
pay~~ büyüktür. Uzaktan sava~~ve sürat, bu sava~~sisteminin esas~n~~ te~kil
ediyordu. 70 ilâ 200 ki~ iden meydana gelen atl~~ birlikler dü~man~~ uzaktan
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ok ya~muruna tutup, çekiliyor, yerlerini ba~ ka birliklere b~rak~yorlard~.
Klâsik sava~~sistemine göre, kar~~s~nda sa~~kol, sol kol ve merkez olmak
üzere sava~ç~~ kitleleri bulmak için hücuma geçen Bizans imparatoru' nun
kafi derecede ilerledi~ini gören Alp Arslan, tepelerin arkas~nda pusuya
sokmu~~oldu~u birliklerle, ok ya~muru neticesinde zaten y~pranm~~~olan
Bizans ordusunu ku~att~. Bu arada konu~malar~ndan ve giyim-ku~amlanndan kendi soylanndan Türklerle sava~t~ klann~~ anlayan Bizans ordusundaki
Uzlar, Peçenekler ve Kumanlar kitle halinde Alp Arslan'~ n ordusuna kat~ld~lar. Bizans ordusu hemen hemen tamam~ yla yok edilmekle kalmad~, Bizans imparatoru Romanos Diogenes de esir al~ nd~.
Böylece, kazanaca~~ndan emin oldu~u bir sava~~sonunda, Anadolu'ya
yap~lan Tür ak~nlar~ na son verdikten ba~ka, Selçuklu imparatorlu~u'nu
y~kmay~~ ve ülkesine katmay~~ planlayan, bu yüzden Alp Arslan'~n sava~tan
önce yapt~~~~bar~~~teklifini ma~rurane ve alay edercesine reddeden Bizans
imparatoru, taht~ndan oldu, Bizans Imparatorlu~u'nun bel kemi~ini te~kil
eden Anadolu'yu kaybetti ve buras~~ Türkler'in ebedi yurdu oldu.
Selçuklular Anadolu'yu Türk vatan~~ yapmakla kalmad~lar; Bat~l~~ tarihçilerin de kabul etti~i gibi, bu topraklarda, Hitit ve Roma dahil, gelip
geçmi~~bütün medeniyetlerden daha üstün, insanl~~~ n henüz ula~amad~~~~
parlak bir medeniyet kurdular. Onlar~ n torunlar~~ olan bugünkü Türkler
~imdi ayn~~ yolda süratle ilerliyorlar. Netice olarak: "Kurdular, korudular,
bütünle~tirdiler ve kurtard~lar". Bu güzel vatan~n ebedi sahipleri ve savunucu lany~z.
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