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ATATÜRK TÜRKIYESI VE DÜNYA*
Prof. Dr. MEHMET ALTAY KOYMEN
— Tarihin Ak~~~~ve Bu Akt~ta Türk Milletinin Teri
Benim deyi~imle, dünya tarihinin ba~lang~çtan zaman~m~za do~ru bir
ak~~~~vard~r. Bu ak~~~içinde bütün milletlerin, bu arada Türk milletinin tarihinin ak~~~~ da yer al~r. Ancak dünya tarihinin ak~~~~üzerinde en etkili
olan Türk milletidir. öyle ki, Türk milleti zaman zaman tarihin ak~~~na
yön vermi~tir denebilir.
Gerçekten, Türkler, burada aç~klamas~~ uzun sürecek olan -nüfus art~~~, k~tl~k, bir kavmin ba~ka bir kavmi sürüp ç~karmas~~ v.s, gibi- sebeplerle, as~l vatanlan Orta ve ~ç Asya'y~~ terk edip, o zaman~n bilinen 3 k~tas~na
yay~lm~~lar, oralarda, yabanc~~ soydan, yabanc~~ din ve medeniyetden milletler üzerinde hâkimiyet kurmu~lard~r ve s~n~ rlar~~ içinde ya~ayan bütün
insanlar~~ refah ve mutluluk içinde ya~atmaktan ibaret olan Türk devlet
anlay~~~n~~ ba~ar~~ ile uygulam~~lard~r.
2 - Tarihin

De~erlendirilmesi
a — ~mparatorluklar-Milli Devletler Mücadelesi

Dünya tarihi birçok bak~mlardan de~erlendirilebilir. Ben burada
dünya tarihinin bir özelli~ini dile getirece~im: imparatorluklar-Milli Devletler Mücadelesi.
Bu mücadele, devletlerin kurulu~undan, yani tarihin ba~~ ndan beri
vard~ r. Imparatorluklar, bu mücadeleden genellikle galip ç~karlar ve milli
devletleri yutarlar veya vassal (tabi) duruma getirirler.
Roma, Bizans, Büyük Selçuklu ve Osmanl~~ Cihan Imparatorluklan
misâl olarak yerilebilir.
Ama, imparatorluklar ömürlerini tamamlayarak er veya geç y~k~l~nca,
milli devletler, az-çok yap~~ de~i~ikli~ine u~rasalar bile, yine ba~~ms~z devletler halinde tarih sahnesine ç~karlar.
* Bu makale, Türk Tarih Kurumu 1992-1993 dönemi konferanslar~~ içinde, ~~ Kas~m
1992 tarihinde konferans olarak verilmi~tir.
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b — Balt Avrupa'da ~ki Teni Cereyan
Sanayile~en Bat~~ Avrupa'da iki cereyan hemen hemen ayn~~ zamanda
meydana ç~kt~:
~~— Müstemlekecilik,
2 -

Mancgl~k.

— Sanayile~erek di~er bütün milletlere son derece üstünlük kuran
Bat~~ Avrupa devletleri, bu üstünlüklerini kendi d~~lannda olan milletleri,
özellikle geri kalm~~~Do~u milletlerini, barbarca sömürebilmek için önce
Orientalizm adl~~bir ilim kolu icad ederek, Do~u'yu iyice tan~d~lar, sonra
da oralardaki birikmi~~bütün servetleri, medeniyet ve kültür eserlerini anavatanlar~na ta~~d~lar.
Sömürgecili~in nas~l son buldu~unu a~a~~da görece~iz.
2 - Fabrikalarda çal~~an i~çilerin son derece artmas~n~~ f~rsat bilen K.
Marx, Hegel'in "Idealist Tarih Anlay~~~”n~~ ters çevirerek, tarihi, s~n~f
mücadelesi (ezenler-ezilenler) ile izah eden bir ideoloji ortaya att~. Ona
göre, hayat maddeden ibarettir. "Tarihi Maddecilik" ad~n~~ alan bu ideoloji, Marx'~n kehânetinin aksine olarak, Avrupa'n~n sanayile~mi~~ülkelerinde
de~il, Lenin taraf~ndan bir tar~m ülkesi olan, ~u halde i~çisi çok az bulunan Rusya'da 1917 y~l~nda gerçekle~tirildi. Dünyada i~çi hâkimiyetini kurma amac~n~~ güden ve Komünizm ad~n~~ alan bu ideolojinin âlubetini a~a~~da dile getirece~im.

3 — Dünya Tarihinin Ba~ka Bir De~erlendirilmesi
Konuyu bir soru ile ortaya koyuyorum:
Tarihin ak~~~~K.Marx'~n iddia etti~i gibi dünyan~n tek hfficimiyet alt~nda birle~tirilmesi yönünde mi, yoksa milli devletler yönünde midir?
Bilindi~i gibi, ~~. Dünya Sava~~'ndan ma~lup ç~kan Almanya, Avusturya-Macaristan ve Osmanl~~imparatorluklan tasfiye edildiler ve yerlerinde
milli devletler kuruldu.
Galip devletlere gelince, onlar, Bat~~ Türklü~ünün tek kalesi olan Anadolu'yu da ele geçirerek, Türk milletini bütünü ile tarihten silmek isterlerken, bu milletin içinden Mustafa Kemal adl~~ bir kahraman ç~kt~;~~. Dünya
Sava~~'n~n galibi Büyük Devletler (Düvel-i Muazzama)'in de yenilebilece~ini bütün dünyaya gösterdi. Bunun üzerine, ayn~~Büyük Devletler taraf~ndan sömürülen esir milletlerin gözleri aç~ld~. Ba~ta Hindistan ve Pakistan
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olmak üzere, bütün sömürülen esir milletler, teker teker milli devletler kurarak, ba~~ms~zl~klar~na kavu~tular.
Geriye sadece Lenin'in kurdu~undan sözetti~imiz Sovyetler Birli~i kald~ . Bu zâlim, emperyalist imparatorluk 300 milyon nüfusu ile, 22,5 milyon
km 2 tutan arazisi ile, B. Amerika kar~~s~ nda, ikinci bir süper güç olarak
yer ald~.
Ancak, bu son imparatorluk da bundan bir y~ l önce, hiçkimsenin
beklemedi~i ~ekilde, sessiz-sedas~ z, bir damla kan dökülmeden birden bire
tarih sahnesinden çekildi.
Böylece, içinde ya~ad~~~m~ z dünya, bir dereceye kadar, "Milli Devletler" dünyas~~ haline geldi, "Bir dereceye kadar" diyorum; çünkü bu milli
devletler içinde de, ço~u Türk, hala esir olarak ya~ayan kavimler bulunmaktad~r. Onlar da ba~~ms~zl~ klar~n~~ elde edebilmek için bütün güçleri ile
çal~~maktad~ rlar. Ba~~ms~ z Türk devletleri Atatürk Türkiyesinin liderli~inde a~a~~da sözkonusu edece~imiz te~kilatlar~~ kurarak güçlendikleri takdirde, esir Türkler'in de ba~~ms~zl~ klarma kavu~malar~, ~üphesiz, çok kolayla~acakt~r.
Bugünkü milli devletler dünyas~ , görülüyor ki, Atatürk'ün örnek olmas~~ ile gerçekle~mi~tir ve Atatük'ün "Milli Devlet" ilkesinin dünya çap~nda zaferidir. öte yandan, tarihin ak~~~n~ n milli devletler lehine oldu~u
bütün aç~kl~~~~ile ortaya ç~km~~~bulunmaktad~r.
4 — Türk Tarihininin Orta-Do~u 'da Ak~~~~
Ba~ta da k~saca temas etti~im gibi, muhtelif sebeplerle, anayurtlar~~
Orta ve ~ç Asya'y~~ terk ederek, dünyaya yay~ lan Türkler, Çin, Hind ve
Avrupa medeniyeti çevrelerine girmi~ler, oralarda devletler kurmu~lard~r.
Yabanc~~medeniyet çevrelerinde kurulan bu Türk devletlerinin özelli~i ~udur:
Anayureta kurulan devletlerde idare edenlerle idare edilenler, büyük
ço~unlukla ayn~~ soydan olduklar~~ halde, as~ l anavatanda kurulmu~~Türk
devletlerinin aksine olarak, anayurt d~~~nda kurulmu~~Türk devletlerinde,
Türkler, ince bir tabaka te~ kil ederken, hakimiyetleri alt~nda geni~~halk
kitleleri, yukar~ da da ifade etti~imiz gibi, yabanc~~ soydan, yabanc~~ dinden
ve yabanc~~ medeniyetten idiler.
Türkler, devletin s~ n~ rlar~~ içinde ya~ayan bütün insan kitlelerini refah
ve mutlulu~a kavu~turmaktan ibaret olan Türk devlet anlay~~~ n~~ uygula-
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y~ p, böylece tarihi rollerini oynad~ ktan sonra, hâkim olduklar~~ medeniyet
çevresinde, önce kültürlerini, sonra da siyasi hâkimiyetlerini kaybederek
eriyorlard~ . Böylece, onlar milliyetlerini yitiriyorlard~.
Hakim olduklar~~ medeniyet çevrelerinden sadece Çin'de kurulmu~~
devletler, Türk tehlikesi kar~~s~ nda savunma tedbiri alm~~lard~ r. Nitekim,
onlar, Türk tehlikesine kar~~~Kuzey s~ n~rlar~~ boyunca tarihin 7 harikas~ndan biri olan 5-6 bin km. uzunlu~unda 6-7 m. yükseklikte "Çin Seddi"
ad~~ verilen bir sur in~a etmi~lerdi. Çin Seddi, Çin'in Kuzey s~n~r~ nda boydan boya uzan~yordu. Bu seddin ne oldu~unu belirtmek üzere, ~u misali
vermeden geçemiyece~im: Aya ilk defa ayak basan B. Amerika% Armstrong, oradan dünyaya bakt~~~~zaman, sadece Çin Seddi'ni gördü~ünü ifade etmi~tir.
Türkler, Hazer'in ve Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa H~ ristiyan medeniyeti çevresine do~ru yay~l~ rken, buradaki kavimler, hiçbir savunma
tedbiri alamam~~ lar ve Türkler'in önünden kaçmaktan ba~ka bir~ey yapamam~~lard~ r. Bilindi~i gibi, bu kaç~~ , tarihe "Kavimler Göçü" ad~yla geçmi~tir.
Iran'da kurulmu~~devletlere çarparak, Hind medeniyeti çevresine giren ayn~~ Türkler, hiçbir mukavemetle kar~~la~ madan buraya hakim olmu~lar ve ayn~~ mâhiyette devletler kurmu~lard~.
Halbuki, Türkler kar~~la~t~ klar~~ mukavemet dolay~s~ yla sadece Iran
seddini a~amam~~lard~ r ve Türkler'le ~ranl~lar aras~ nda as~rlarca süren bir
mücadele olmu~ tur. Iran-Turan mücadeleleri ad~n~~ alan bu sava~lar, Firdevsi adl~~ bir ~air sayesinde ebedile~ tirilmi~tir. ~nsanl~ k, bu mücadeleler ile,
"~eh-nâme" adl~~ bir ~aheser kazanm~~t~ r.
Ancak, ~slâmiyetin Bat~ 'dan, Türkler'in Do~u'dan s~k~~t~rmalan ile
muhte~em Iran Sasâni imparatorlu~u birdenbire çöktü. Böylece, Türkler
için benim "Orta Yol" ad~ n~~ verdi~im yol aç~ lm~~~oldu.
En son aç~ lan bu yol; Türklük için son derece hay~rl~~ olmu~tur.
Çünkü, gördü~ümüz gibi, ba~ ka medeniyet çevrelerine girerek, devletler
kuran Türkler, az veya çok bir zaman geçince Türklüklerini kaybedip, hâkim olduklar~~ ço~unluk içinde eridiler. Halbuki, ~slam medeniyeti çevresine giren Türkler, Türklüklerini ve kültürlerini korudular; üstelik ~~o
yüzy~ ldan fazla ~slâmiyete hâkim oldular; onu daha da yayd~lar.
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Birçok bak~mlardan ya~ay~~lannda benzerliklerden dolay~, ~slâmiyeti
kendiliklerinden kabul eden Türkler, daha Emevi ve Abbâsi hanedanlan
zaman~nda onu iç ve d~~~dü~manlara kar~~~savunmu~lard~.
Türk tarihinin Orta-Do~u'da bu alu~~ndan ç~kan netice ~udur:
Çin'in ve Hindistan'~ n kuzeyinde, Kore'den Do~u Avrupa'ya kadar
uzanan Türk a~~rl~k merkezi yan~nda Büyük Selçuklu imparatorlu~u ad~yla bir siyasi te~eklcülün kurulmas~yla XI. yüzy~ldan itibaren Orta-Do~u'da
da bir Türk a~~rl~k merkezi meydana geldi.Böylece, Türk dünyas~~ daha
da geni~ledi.
Selçuklu Türklerinin Anadolu'yu Bizans ~mparatorlu~u'nun elinden
alarak, as~l anavatan Orta Asya'dan binlerce km. uzakta; Asya, Avrupa ve
Afrika k~talann~n birle~ti~i noktada, stratejik bak~mdan son derece önemli
Anadolu'da yeni bir Türk vatan~~ kurmalan, Orta Do~u'daki bu Türk
a~~rl~ k merkezinin di~er bir neticesidir.
Görülüyor ki, ~slâmiyet, Bizans'~n kolunu kanad~n~~ kopanp alm~~t~;
Selçuklu Türkleri de ayr~~ Bizans'~n gövdesini ele geçirdi. Görece~imiz gibi,
Osmanl~~ Türkleri de onun ba~kenti Istanbul'u alarak Bizans ~mparatorlu~u'nun kellesini koparacak ve onu tarihten silecektir.
Yeni Türk vatan~~ Anadolu'da Anadolu Selçuklu Devleti ad~yla kurulan Türk devleti, Büyük Selçuklu ~mparatorlu~u'nun kahraman hükümdan Alp Arslan'~n Bizans Imparatoru Romanos Diogenes'e kar~~~kazand~~~~
071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra, yeni vatan Anadolu'da
kurulmu~~olan di~er Türk devletlerini teker teker ortadan kald~rarak, Anadolu birlik ve bütünlü~ünü sa~lamakla kalmad~, ayn~~ Anadolu'nun do~usunu, hemen hemen bugünkü s~n~rlar~na ula~t~rd~.
Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarlann~n, Anadolu'da kurulmu~~
öteki Türk devletlerini ortadan kald~rarak, yeni vatan Anadolu birlik ve
bütünlü~ünü sa~lamas~~ son derece önemlidir.Zira, bir kavimler köprüsü
olan Anadolu'da birden fazla devlet bulundu~u zaman, buras~~ daima el
de~i~tirmi~tir. Selçuklular'~n sa~lad~~~~bu birlik ve bütünlük sayesinde
Anadolu goo y~ldan beri Türkler'in elinde bulunmaktad~r.
Anadolu Selçuklu Devleti'ne ilk darbeyi 1243 Köseda~~Meydan Muharebesi ile Mo~ollar vurdu.
Bu darbe ile Mo~ollar, Selçuklu Devletini hâlcimiyeti alt~na almakla
kalmad~lar, Anadolu'ya yeni bir O~uz göçüne sebep olduktan sonra,
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Iran'da kurdu~u devletle Orta Asya yolunu kapatt~lar. Böylece, onlar
dünya Türklü~ü'nü, Do~u Türklü~ü, Bat~~Türklü~ü olarak ikiye böldüler.
Görülece~i gibi, daha sonra Çin, özellikle Çarl~k Rusyas~~ ve hele Sovyet
Rusya, Do~u Türklü~ii'nü bütünü ile esir duruma soktular.
Anadolu Selçuklu Devleti'nin ~ 3o8'de sessiz-sedas~z tarih sahnesinden
çelcilmesinden sonra, onun yerini Orta-Do~u'da Osmanl~lar ald~.
Daha 1299 y~l~nda kurulan Osmanl~~Devleti Bat~'ya do~ru, yani Avrupa H~ristiyan dünyas~na do~ru, ba~ar~~ile ilerlerken, Do~u'dan Timurlenk
adl~~ bir Türk hükümdan, bu gazi devletinin ba~~ nda bulunan Y~ld~r~m
Bayaz~d'~~ XV. yüzy~l~n ba~~nda Ankara civar~ndaki Çubuk Ovas~'nda yenerek Osmanl~~Devleti'ne a~~r bir darbe vurdu.
Bu ma~lubiyet, Bizans'~n ba~kenti Istanbul'un fethini en az so y~l geciktirdi~i gibi, Türkler'in Viyana engelini a~arak, Orta Avrupa'ya girmelerini de önledi.
Halbuki, herbiri bir ~ehirde hakim olan Alman Prensleri, Türk devlet
nizam~n~~ dikkate alarak, "Türkler gelseler de bizleri adam etseler" diye
onlar~~dört gözle bekliyorlard~. Viyana engelini a~abilseydik, biz onlar~~
adam ederdik, onlar da cahil din ulemas~n~n pençesine dü~memizi önlerlerdi. Biraz a~a~~da görece~imiz gibi, cahil din ulemas~n~n "Gavur icad~d~r" diye her yenili~in kar~~s~na dikilmeleri, Osmanl~~ Cihan Imparatorlu~u'nun duraklama, gerileme, nihayet çökme devrelerine girmesini çabukla~t~rd~.
Halbuki, Islam dini kadar terakkiye müsait ba~ka bir din veya ideoloji gösterilemez. Hz. Muhammed'in "Ilim Çin'de de olsa, ö~renin” demesi,
bu hususta pek çarp~c~~ bir misaldin Onun sevgili damad~~ Ali ise, "Bana
bir kelime ö~retene, 40 y~l kölelik ederim" diyecek kadar ileri gitmi~tir.
Nitekim, henüz 23 ya~~nda bir delikanl~~iken, Sultan Mehmed, bir
Macar'a o zaman~n ilk ate~li silah~~ olan en büyük topunu döktür~nü~tü.
Böylece, O, surlu ~ehir sistemi olan karanl~k feodal Ortaça~~~kapatarak,
Yeni ça~~~açt~. Ba~ka bir deyi~le, O, ~stanbul surlann~~ y~k~p ~ehri fethetmek suretiyle genç ya~ta bir ça~~~kapatt~; yeni bir ça~~~açt~.
Bir, Sultan Mehmed'in her yenili~e aç~k bu davran~~~na bak~n; bir de,
Islamiyeti amac~ndan sapt~rarak, her yenili~in kar~~s~na dikilen cahil din
ulernas~n~~ dü~ünün. Bu sebeple, e~er Viyana engelini a~arak Almanya'ya
girebilseydik, büyük bir ihtimalle, Almanlar da Osmanl~~Cihan Imparator-
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lu~u'nun gericilerin pençesine dü~mesine mani olurlard~~ da, Osmanl~~ imparatorlu~u daha uzun süre, sözünü etti~imiz, Türk devlet anlay~~~ n~~ uygulamak f~ rsat~ n~~ bulurdu. Üstelik, belki de bütün Avrupa Türk hâkimiyeti alt~na girerdi. islâmiyet H~ ristiyan Avrupa'y~~ Bat~'dan s~ k~~t~rd~, ba~ar~s~zl~~a u~rad~. Ayn~~ Avrupay~, Do~u'dan s~ k~~t~ran Türkler, böylece ba~ar~ya ula~m~~~olurlard~.
Görülüyor ki, H~ristiyan Bat~~ Avrupa dünyas~ n~~ Bat~~ yönünden s~k~~t~ran islâmiyet'in ba~ar~s~ zl~~a u~ramas~~ gibi, ayn~~ H~ristiyan dünyas~n~~ Do~u yönünden s~k~~t~ ran Osmanl~~ Cihan imparatorlu~u da, Viyana'ya kadar fethetmek suretiyle yar~~ yar~ya ba~ar~l~~ olmu~tu. Tam ba~ar~ya ula~amad~~~~için buna da ba~ar~s~zl~k denebilir.
5 — Türk Dünyas~~
a — Tarihin Türklük Aleyhine Ak~~~~ve Neticesi
iran'da kurulan ço~u Türk as~ll~~ devletler, Orta Asya yolunu kapat~ nca, Do~u Türklü~ü ile Bat~~ Türklü~ü aras~ ndaki ba~~koptu. Böylece, Do~u Türklü~ü kendi kaderine terk edilmi~~oldu.Bunu f~rsat bilen Çin Devleti, Çarl~k Rusyas~, özellikle Sovyetler Birli~i, gördü~ümüz gibi, Do~u
Türklü~ü'nü yutarak esir duruma getirdiler. Hive, Buhârâ ve Merv Hakanl~ klar~, Çarl~ k Rusyas~~ istilâ te~ebbüsüne giri~irken, ayn~~ istilâ kar~~s~ nda kendisi yard~ma muhtaç olan Osmanl~~ imparatorlu~u'ndan arkas~~ arkas~ na yard~ m istediler. Ama, üç bakanl~ k, kap~ya dayanan tehlikeye kar~~~
ortak cephe alacaklar~~ yerde, hâlâ birbirleriyle u~ra~~yorlard~. Bu durum
Rus istilâs~ n~~ kolayla~t~r~yordu.
b — Bat~~ Türkhi~ii'niin de Çdkü~ii
Do~u Türklü~ü'nün bütünü ile Çin, Çarl~k Rusyas~ , özellikle Sovyetler Birli~i'nin hâkimiyetleri alt~ na dü~mesi üzerine, Osmanl~~ Cihan imparatorlu~u Bat~~ Türklü~ü'nün tek temsilcisi haline gelmi~ti. Do~u Türklü~ü
yabanc~~ hâkimiyetine girerken, bu imparatorluk, Bat~~ Türklü~ü'nü daha
uzun süre ba~ar~dan ba~ar~ ya götürdü. Hiçbir devlet, onunla boy ölçü~emedi. Yapt~~~~sava~lar~~ daima kazan~r; bar~~~masas~ na oturuldu~u zaman,
bar~~~~artlar~n~~ kar~~s~ ndakilere müzakeresiz dikte ederdi.
Muhtelif sebeplerle, bu Cihan imparatorlu~u önce duraklama, daha
sonra gerileme ve çökme devresine girdi.
Belleien C. LVII, 40
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Osmanl~~ Cihan Imparatorlu~u gibi, tarihin say~l~~ imparatorluklar~ ndan birinin duraldama,gerileme ve çökme devrelerine giri~ini birkaç sebeple aç~klaman~n imkâns~zl~~~n~~takdir ediyorum.
Ancak, bunda, yukar~da belirtmeye çal~~t~~~m ~ekilde, câhil din ulemâs~ , birinci derecede rol oynam~~t~ r denebilir. Buna Yeniçeri Oca~~'n~~ da
ilave etmek gerekir.
Tarihin Osmanl~~ Cihan ~mparatorlu~u'nun aleyhine gittikçe süratlenerek ak~~~ nda cahil ulemâ ile birlikte Yeniçerileri'n de büyük rolü vard~ r.
Cahil din ulemâs~n~n oynad~~~~menfi role dâir yukar~da yeterince bilgi
verdi~im için, ~imdi Yeniçeriler hakk~nda bilgi verece~im.
O~uz boylann~n ak~n ak~n geldi~i Orta Asya yolu, dedi~im ~ekilde
kapan~nca, Osmanl~~ Sultanlan, H~ristiyan çocuklar~n~~ Balkanlar'dan dev~irerek, Türk-~slam terbiyesine göre yeti~tirdiler ve "Hassa Ordusu" te~kil
ettiler. Onlardan baz~lar~ , Sultan'dan sonra devletin en yüksek makam~~
olan "Sadrâzaml~~a kadar yükseldiler.
Yeniçeriler, imparatorluk güçlü iken, ona yararl~~ hizmetler yapt~ lar.
Fakat, aziz dostum Prof. B. Lewis'in dedi~i gibi, imparatorluk duraklama
devresine girip de alanlardan yeterince ganimet gelmeyince, Yeniçeriler
gözlerini d~~ar~dan içeri çevirdiler. imparatorlu~un ba~~nda bulunan Sultanlar~n kendi soylanndan olmad~klar~n~~ bilenYeniçeriler, onlara kar~~~en
ufak sayg~~ göstermek gere~ini duymad~lar ve me~hur tabiriyle kazan kald~rmaya, yani imparatorlu~un ba~~ndaki Sultanlara kar~~~isyan etmeye ba~lad~lar. Istemedikleri Sultan'~~ tahttan indirip, istedikleri Sultan'~~ tahta geçiriyorlard~. Ba~l~ca amaçlar~, "Culiis Bah~i~i" almakt~r. Tahta ç~kar~lan yeni
Sultan'~n onlara da~~tt~~~~Culüs bah~isi yüzünden, Osmanl~~ hazineleri her
defas~nda adeta bo~al~ yordu. Bu arada tahttan indirdikleri Sultan Genç
Osman'a onlar~n yapt~klar~~ kötü muamele ibret vericidir. Sade bir vatanda~a yap~lmayacak kadar yüz k~zart~c~~ idi, insanl~k d~~~~idi.
Mithat Pa~a'n~ n durup dururken imparatorlu~u Rusya'ya kar~~~sava~a
sokmas~~ (1293 Sava~~) neticesinde Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun u~rad~~~~
müdhi~~ma~lubiyet, tarihin bu imparatorluk aleyhine ak~~~n~~ daha da
süratlendirdi; üstelik, cahil siyaset adamlar~n~ n Trablusgarp ve Balkan
sava~lar~nda yenilmi~~olarak ç~kan ayn~~ imparatorlu~u sömürgeci, emperyalist Avrupa Büyük Devletleri'nin kendi aralar~ndaki ç~kar kavgas~ndan
ibaret olan I. Dünya Sava~~ 'na sokmalan ve imparatorlu~un yedi cephede
kahramanca sava~t~ ktan sonra müttefilderiyle beraber yenilerek ortadan
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kalkmas~ , Bat~~ Türldü~ü'nün de, t~pk~~ Do~u Türklü~ü gibi, tarihten
büsbütün silinmesi tehlikesini do~urdu.
6 — Türk Dünyas:
a — Atatürk Türkiyesi
Türk milletinin içinden ç~ kan Mustafa Kemal adl~~ kahraman, tarihin
Türk milleti aleyhine ak~~~n~~ önce durdurdu; sonra da tehlikeye dü~en tek
Türk vatan~n' kurtararak, tarihin ak~~~n~~ Türk milleti lehine çevirdi. O,
"Misak-~~ Millryi gerçekle~ tirerek, "En büyük eserim" dedi~i Türkiye
Cumhuriyeti adl~~milli bir devlet kurdu.
Türkiye Cumhuriyeti, 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edildi~inden beri
gittikçe geli~mektedir.
Mustafa Kemal, I Dünya Sava~~'n~ n galiplerini, Anadolu'nun
milyonluk Türk nüfusu ile yenmi~ti.

11-12

Mustafa Kemal'in kurdu~u Türkiye Cumhuriyeti kurulu~undan itibaren, KKTC. say~ lmazsa, 70 y~l boyunca dünyada ba~~ms~z tek Türk Devleti olarak kald~ .
Türkiye Cumhuriyeti kuruldu~u s~ rada Türkiye nüfusu, dedi~im gibi,
~~ 1-12 milyondan ibaretti. Bu s~ rada, ~talya, Fransa ve ~ngiltere'nin her birinin nüfusu, 35-40 milyondu. Arada geçen 70 y~l zarf~nda Türkiye'nin
nüfusu 6o milyona vararak, sayd~~~m~z devletlerin nüfuslann~~ geride b~rakt~ . (Her birinin nüfusu 55-58 milyon). Bu durum, Türkler'in eskiden beri
özelliklerinden biri olan dinamizmini, XX. yüzy~lda da koruduldann~n delilidir. Bu, ayn~~ zamanda Türkler'in ya~ama azmini de göstermektedir.
b — Türk Cumhuriyetleri
Yukar~da ifade etti~im gibi, en zalim son emperyalist imparatorluk
olan Sovyetler Birli~i'nin, '991 y~l~~ sonunda çökmesini müteakip, 72 y~l
müddetle tarihte hiçbir milletin maruz kalmad~~~~zulme u~rat~ld~ktan sonra 6 tane (Azerbaycan, Kazakistan, K~rg~ zistan, Özbekistan, Türkmenistan,
Farsça konu~mas~na ra~men, Tacikistan) karde~~ba~~ms~ z Türk Cumhuriyeti kuruldu.
Böylece, Do~u Türldü~ü'nün büyük bir k~sm~~ ile Bat~~ Türklü~ü'nü
temsil eden Atatürk Türkiyesi aradan 2 asra yak~ n zaman geçtikten sonra
tekrar bulu~tular. Yaln~zl~ ktan kurtulan ve as~ l anavatanla temasa gelen
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Atatürk Türkiyesi, benim deyi~ imle, "öksüzlük"ten ve "Köksüzlükten"
kurtuldu. Bu, her Türk'ü mutlulu~a garketmesi gereken -hayret verici- bir
neticedir.
8 — Yeni Dünya ~artlar~~Kar~~s~nda Dünya
Görülüyor ki, tarihin kaydetti~i en zalim bir imparatorluk olan Sovyetler Birli~i'nin tarih sahnesinden çekilmesiyle, içinde ya~ad~~~m~z dünya
tan~nmayacak kadar büyük de~i~ ikli~e u~ram~~t~ r. Zira, 300 milyonluk
nüfusa, 22,5 milyon Km 2 lik araziye sahip olan Sovyetler Birli~i'nin
çökmesiyle dünyan~ n hemen hemen ~ /3inde bir otorite bo~lu~u meydana
gelmi~~ve B. Amerika dünyada tek süper güç olarak kalm~~t~ r.
Meseleyi bir soru ile ortaya koyal~m.
dir?

Yeni ~artlar kar~~s~ nda dünya Türklü~ü nas~ l bir siyaset takip etmeli-

De~i~en dünya ~artlar~~ kar~~s~ nda içlerinde Atatürk Türkiyesi'nin de
bulundu~u Dünya Türklü~ü'nü ele almadan önce, ayn~~ ~artlar kar~~s~nda
Avrupa devletlerinin ald~klar~~ tedbirleri ele almak gerekmektedir.
a — Yem ~artlar Kar~~s~nda Avrupa
Bilindi~i gibi Var~ova Pakt~~ ve NATO, son klasik ittifak sistemleridir.
Sovyetler Birli~i ile beraber Var~ova Pakt~~ da da~~ld~ ktan sonra Avrupa
devletleri yeni ~artlar kar~~s~ nda, önce Ortak Pazar~~ (OP), arkas~ ndan Bat~~
Avrupa Birli~i (BAB) ve Avrupa Toplulu~u (AT) adlar~~ alt~nda yeni te~kilâtlar kurmaya çal~~arak, tek devlet olma çabas~~ içine girmi~lerdir ve gerçekle~ tirmek üzeredirler. Böylece, siyasi bak~ mdan oldu~u kadar ekonomik
bak~mdan da geli~ecek olan Avrupa, yak~ n zamanda, tek süper güç olarak
dünyay~~ ekonomik bak~ mdan alabildi~ine sömürmek amac~ n~~ güden B.
Amerika kar~~s~na, 2. bir süper güç olarak ortaya ç~ kacakt~ r.
Görülüyor ki, içinde ya~ad~~~ m~z zamanda B. Amerika d~~~nda, art~ k
tek bir devletin süper güç olmas~~ hemen hemen imkans~zd~ r. K~ talar çap~ nda grupla~malar gerekmektedir.
b — Yeni ~artlar Kar~~s~nda B. Amenka
Avrupa'n~ n tek devlet haline gelmesinin kendi ekonomik menfaatleri
için tehlike olaca~~n~~ idrak eden B. Amerika'da, dünyada tek süper güç
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olarak kalmas~na ra~men, tabiri caizse, globalle~me ihtiyac~n~~ duymu~,
Kanada ve Meksika ile birlikte "Kuzey Amerika Serbest Ticaret Birli~i
(NAFTA) ad~~ alt~nda bir te~kilat kurmu~tur.
Zaten, daha ~imdiden Avrupa Toplulu~u (AT) ile B. Amerika aras~ nda k~yas~ya ticari rekabet ba~lam~~~bulunmaktad~r.
c — reni Dünya ~artlar~~Kar~~s~ nda Atatürk Türkiyesi ve Türk Cumhur:Yetleri
Biz Türkler'in acayip adetleri vard~r: ~~imize geldi~i zaman Bat~'y~~
örnek al~r~z; i~imize gelmedi~i zaman da, görmezlikten geliriz. ~imdi Bat~'y~~ örnek alarak, derhal Türk Ortak Pazar~~(TOP)'n~~ kurmam~z gerekir.
Atatürk Türkiyesi'nin liderli~inde gerçekle~tirilecek olan Türk Ortak
Pazar~'n~ n kurulmas~na, ba~~ms~zl~klar~ na yeni kavu~mu~~Türk Cumhuriyetleri dünden haz~rd~ rlar. Nitekim, Ankara'da 30 Ekim 1992'de yap~lan
Türk Cumhuriyetleri toplant~s~ nda bir Türk Cumhuriyeti cumhurba~kan~~
bütün Türkler'in tek devlet haline gelmelerini teklif edecek kadar ileri gitmi~tir.
Bat~~ H~ristiyan dünyas~ , halk deyimiyle, daha ortada fol yok, yumurta
yokken, "Türkiye Pan Türkizm, Pan Turanizm pe~inde ko~uyor" diye
yaygara koparmaktad~ r.
Haçl~~ zihniyeti ile hareket eden Bat~~ H~ristiyan Dünyas~'n~n, Da~l~ k
Karaba~'da Ermeni; Bosna'daki S~rp Katliam~~ kar~~s~nda sessiz kalmas~~
gözönünde bulundurulacak olursa, Türkler'in tek devlet haline gelmelerine ellerinden geldi~i kadar mani olmaya çal~~acaidan, kendili~inden anla~~l~r.
Bat~~ H~ ristiyan dünyas~n~n me~hur çifte standard~ : Muhtelif kültüre ve
dile sahip; üstelik farkl~~ soydan Avrupa devletleri, tek devlet haline gelirken, hiçkimse ses ç~ karmaz; ama ayn~~ soydan olan, ayn~~ kültüre ve dine
sahip bulunan Türkler'in tek devlet haline gelmelerine asla müsaade etmemeye çal~~~rlar.
Ortak hükümetin ba~ bakan~~ ayn~~ toplant~ da Türk Ortak Pazar~~
(TOP)'n~n kurulmas~ na da itiraz etti ki, bence yerinde olmayan bir itirazd~r.
Unutmamak gerek: Ula~~ m ve haberle~medeki sürate paralel olarak,
sürat ve kesinlik prensiplerinin hakim oldu~u bir zamanda ya~~ yoruz:
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Süratle karar verip, verilen karar~~ hemen uygulamak lâz~ md~ r. Biz Atatürk
Türkiyesi Türkleri, bu iki prensibe uymad~~~m~ z için, Bat~ l~ lar, Türk
Cumhuriyetleri ile birçok anla~ malar yaparlarken, biz f~ rsatlar kaç~ nyoruz.
Bütün temennim, elimize geçen nadir bir f~ rsat olan Türk Ortak Pazar~~ (TOP)'n~~ kaç~rmam~ zd~r.
Dahas~~ var: Türk Ortak Pazar~~ (TOP)'n~ n arkas~ ndan, vakit geçirmeden, 3 Rus as~ ll~~ devleti örnek alarak, yine Atatürk Türkiyesi'nin liderli~inde Türk Ba~~ms~ z Devletler Toplulu~u (TBDT)'nu kurmak ~artt~r.
Zira, Sovyetler Birli~i'nin en büyük mirasç~s~~ olan ve Çarl~ k Rusyas~'n~~ ihya etmek amac~ n~~ güttü~ü herkesçe kesin olarak bilinen Rusya Federasyonu ba~kan~~ B. Yeltsin, yeterince güçlenip, ad~~ geçen Sovyetler Birli~i'nin da~~lmas~ yla meydana gelen otorite bo~lu~unu doldurdu& takdirde, Türk Cumhuriyetlerinin ba~~ ms~zl~ klar~ , 1917 y~ l~ nda komünist ihtilâlini gerçekle~tiren Lenin zaman ~nda oldu~u gibi, kâ~~ t üzerinde kalabilir ve
yine "öksüz" ve "köksüz" kalacak olan Atatürk Türkiyesi için de yeni bir
tehlike belirmi~~olur.
Halbuki, Türk Ortak Pazar~~ (TOP) ve Türk Ba~~ms~ z Devletler Toplulu~u (TBDT) kuruldu~u takdirde, bunlar, Türkiye Cumhuriyeti kuruldu~undan beri Atatürk'ün bar~~~ve istikrar siyasetini çok daha büyük çapta uygulamak imkan~~ olacakt~ r. Bu sözlerimle, TOP'n~ n ve TBDT'unun
kurulmas~, yaln~z Türklü~ün lehine de~il, ayn~~ zamanda dünyan~ n da lehine oldu~unu ifade etmek istiyorum.
Görülüyor ki, TOP'n~~ ve TBDT'nu kurmak, H~ristiyan Bat~~ dünyas~n~ n engellemeleri yüzünden güçtür; fakat, bence Atatürk'ün giri~ti~i ölümkal~m sava~~ ndan çok daha kolayd~ r. Tekrar ediyorum, TOP'nin ve
TBDT'nun kurulmas~ , bütün dünyan~ n yarar~ na oldu~u gibi, özellikle
Atatürk Türkiyesi ve ba~~ms~zl~ klar~ na yeni kavu~ an Türk Cumhuriyetleri
yar~ nad~ r da.
Atatürk Türkiyesi, Bat~ ya çifter çifter ittifaklarla ba~l~~ bulunmas~ na
ra~men, gerçekte fiilen siyasi yaln~zl~ k içindedir. Türk Cumhuriyetleri ile
kurulacak TOP ve TBDT ile Atatürk Türkiyesi, her~eyden önce siyasi yaln~zl~ ktan kurtulmu~~olacakt~ r.
Bat~'n~ n Atatürk Türkiyesi'ne kar~~~bir kusuru daha var: ~ngiliz tarihçisi Prof. A. Toynbee, Atatürk Türkiyesi'nin Bat~~ medeniyetinin tek
müspet meyvesi oldu~unu vurgulad~~~~halde, ayn~~ Bat~~ Atatürk Türkiye-
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si'ne kar~~, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun çökü~~devresinde oldu~u gibi,
hâlâ yan müstemleke muamelesi yapmaktad~r. Meselâ, Türk i~çilerinin
Ortak Pazar (OP) ülkelerinde serbestçe dola~ malar~~ karar~n~n uygulama
zaman~~ gelince, Bat~ , halk deyimiyle, yan çizmekten çekinmemektedir. Bu
misâli daha da ço~altmak her zaman mümkündür.
Atatürk Türkiyesi "öksüz" ve "köksüz" durumda, yani dünyada ba~~ms~ z tek Türk devleti iken, Avrupa Ortak Pazar~~ (A0P)'na, veya Avrupa
Toplulu~u (AT)'na tam üye olarak kabul edilse bile,onun yine üvey evlâd
muamelesine tabi tutulaca~~~~üphesizdir.
Ama, s~rt~ n~~ Türk Cumhuriyetleri'ne dayayan ayn~~ Atatürk Türkiyesi,
hele TOP'n~~ ve TBDT'unu kurduktan sonra, Avrupa devletleri ona kar~~~
üvey evlâd muamelesinde bulunmak ~öyle dursun; ad~~ geçen Avrupa kurulu~lar~ na üye olmam~z için, Bat~'n~n kendisi ~srarla dâvette bulunacakt~r.
Çünkü, sanayileri için hammadde k~tl~~~na dü~tükleri zaman, Türk Cumhuriyetleri'nin bitmez-tükenmez yeralt~~ ve yerüstü kaynaklar~na ancak
Atatürk Türkiyesi vas~tas~yla eri~ebileceklerini iyi bilmektedirler.
Nitekim, Almanya ve ~ ngiltere'nin daveti üzerine bu ülkeleri resmen
ziyaret eden bir Türk Cumhuriyeti cumhurba~kan~, en yetkililerinin yüzlerine kar~~ , ez-cümle, Türkiye'yi daima tercih ettiklerini, Bat~~ ile ancak bu
karde~~devlet arac~l~~~~ile münasebette bulunacaklann~~ söylemekten çekinmemi~tir.
9 — reni ~artlar Kar~~s~nda Asya Ortak Pazar:
Birle~ik Amerika'n~ n ekonomik menfaatlerini, kendisine rakip olabilecek devletlere kar~~~korumak azminde oldu~u bilinmektedir. B. Amerika'n~ n kendisine rakip sayarak tedbirler ald~~~~devletlerin ba~~ nda Japonya
gelmektedir. Türk uzmanlar, ayn~~ B. Amerika'n~ n Kuveyt'i istilâ eden
Irak'a kar~~~sava~~ilan etmesini, dünyan~ n en büyük rezervlerine sahip olan
Körfez petrollerini kontrolü alt~ na alarak, Japonya ve Almanya gibi ticaret
ve teknoloji bak~ mianndan kendisini sollayabilecek olan devletleri dizginlemek istemesine ba~lamaktad~ rlar.
Japonya'n~ n B. Amerika'n~ n kendisine kar~~~ald~~~~tedbirleri ve de~i~en dünya ~artlar~n~~ farketmemesini dü~ ünmek saf dillik olur.
Bu dü~ünce ile, Japonya'n~ n da, Avrupa devletleri ve B. Amerika gibi,
k~ ta çap~ndaki blokla~ma hareketine kat~lmas~~ beklenmelidir. Bunun için
Türkler'in ba~latt~klar~~ TOP iyi bir temel vazifesi görebilir. Bas~ ndan
ö~rendi~imize göre, daha ~ imdiden Japonya, Tayvan ve Singapur v. s. gi-
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bi son derece geli~mi~~devletler, Atatürk Türkiyesi'ne kar~~~gittikçe artan
ilgi göstermektedirler.
E~er Avrupa Toplulu~u (AT) ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Birli~i (NAFTA) gibi, bütün Asya devletlerinin kat~laca~~~bir Asya Ortak Pazar~~ (AOP) kurulursa, k~sa zamanda Avrupa ve B. Amerika ile denge kurmas~~ ve 3. süper güç olarak ortaya ç~ kmas~~ i~ten bile de~ildir.
Sonuç:
Atatürk Türkiyesi ile Japonya'n~ n liderli~inde Asya Ortak Pazan
(AOP) kurulunca, siyasi, iktisadi ve medeni üstünlü~ün Bat~ 'dan, islâm
medeniyetinin parlak zaman~ nda oldu~u gibi, tekrar Do~u'ya geçmesi, Asya'n~ n hertürlü imkanlar~, bu arada nüfusu, yüz ölçümü ve imkanlar~~
gözönünde bulundurulu~sa, normaldir.
Böylece, dünya, B. Amerika ba~ta olmak üzere, Bat~ 'n~n kendisinden
ba~kalar~na hayat hakk~~ tan~ mayan ekonomik emperyalizmine de son verilmi~~olacakt~ r.
Görülüyor ki, Asya Ortak Pazar~~ (A0P)'n~ n kurulmas~, ayn~~ zamanda
insanl~~~ n Bat~~ boyunduru~undan kurtulu~u demektir.
Bu arada Türk dünyas~ na gelince, Asya Ortak Pazar~~ (A0P)'n~n kurulmas~ ndan en karl~~ ç~ kacak olan Türk dünyas~~ olacakt~ r.
Japonya ile beraber Türk dünyas~, tarihin bir çok devrelerinde oldu~u
gibi, tekrar rakipsiz süper güç hâline gelecektir. Böylece, XXI. yüzy~ l,
Türklük yüzy~l~~ olacakt~r.

