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Türkiye'nin, Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun varisi olarak, eski Os-

manl› topraklar› üzerinde bir nüfuz elde etme flans›na sahip oldu¤u

zaman zaman dile getirilen önemli bir gerçektir. Ancak bundan daha

da önemli olan, günümüzde ABD’nin Irak operasyonu ile yeniden

gündeme gelen Ortado¤u'ya "nizam" getirmifl olan yegane gücün mi-

rasç›s› olmas›d›r. 

Türkiye, e¤er sahip oldu¤u Osmanl› miras›n› ekonomik ve siyasi

güçle desteklerse, gerçekten de 21. yüzy›lda çok önemli bir bölgesel

güç olabilir. Bu durumda tüm dünyadaki güç ve prestiji de tahmin edi-

lemeyecek derecede artacakt›r. Türkiye’nin tarihsel mirasç›s› oldu¤u

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun yüzy›llar boyu s›n›rlar› içinde bulunan

Balkanlar, Ortado¤u ve Kafkasya/Orta Asya gibi dünyan›n s›cak böl-

gelerinde söz sahibi olan bir ülkenin gücünün, Amerikal› ve Avrupal›

stratejistlerin de¤erlendirmelerinde önemli yer tutaca¤› aç›kt›r.

Ancak tüm bu sayd›¤›m›z stratejik yaklafl›m siyasi ve ekonomik

güç kadar vizyon da gerektirir. Bu vizyonun temelinde ise Türkiye'nin

kendi kimli¤ini do¤ru tan›mas› ve tan›mlamas› geliyor. Türkiye'ye

stratejik bir etki alan› kazand›ran en önemli faktör, bafltan beri vurgu-

lad›¤›m›z gibi, Osmanl› miras›d›r.

Türkiye bu Osmanl› miras›na ciddi bir biçimde sahip ç›kmal›d›r.

Bu noktada yap›lmas› gereken önemli ifllerden biri, Osmanl›'n›n kur-

mufl oldu¤u "nizam"› tarihsel delilleriyle ortaya koymak ve dünyaya

anlatmakt›r. Türkiye'nin stratejik ufku, Osmanl› miras›na sahip ç›ka-

bilmesiyle orant›l› olarak geniflleyecektir. Türkiye'nin 21. as›rda bir

bölge gücü haline gelmesi, tarihsel ve dini kimlik-

lerin giderek daha önemli hale geldi¤i dünyaya

damgas›n› vurabilmesi, ancak böyle mümkün

olabilir.
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Yazar Hakk›nda

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar, 1956 y›l›nda Ankara'da do¤-
du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul Mi-
mar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi Fel-
sefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve
siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcile-
rin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolo-
jilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmak-
tad›r.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki peygam-
berin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimle-
rinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n
mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile il-
gilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son Kitab'› ve son sözü, Peygam-
berimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›n-
lad›¤› tüm çal›flmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber
edinmifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek
tek çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son
söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan
Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak kullan›l-
m›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulafl-
t›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani ko-
nular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük temelleri-
ni ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den
Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya, Malez-
ya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyan›n daha pek
çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyan-
ca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uy-
gurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili
(Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhi-
velhi (Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi pek çok dile çev-
rilen eserler, yurt d›fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmek-
tedir. 

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok
insan›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile ol-



maktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, ko-
lay anlafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r.
Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütüle-
mezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde
düflünen insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl
ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bun-
dan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fik-
ri dayanaklar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya
külliyat› karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynak-
lanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir,
yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin ba-
s›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini
görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› tefl-
vik etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fik-
ri karmafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtar-
mada güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar›
yaymak ise, emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›n-
dan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etki-
nin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yah-
ya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak
oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü oku-
yucular›n genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n
çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan
kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin
ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabilecekleri fle-
kilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi-
¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden gel-
di¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok
geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya külliyat›,
Allah'›n izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve
bar›fla, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacak-
t›r.



Okuyucuya

• Çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n nedeni,
bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r. Yarat›l›fl› ve
dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n
iman›n› kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu
teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani gö-
revdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur. 

• Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm
kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar
Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmektedir. Allah'›n ayetleri ile
ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b›rakmayacak
flekilde aç›klanmaktad›r. 

Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yediden
yetmifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n an-
lat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uy-
maktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu ki-
taplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar
edememektedirler.

• Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i
gibi, karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade et-
mek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili ken-
di tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

• Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›nmas›-
na ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yaza-
r›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini
anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan
da okunmas›n›n teflvik edilmesidir.

• Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise
önemli sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤imiz
özellikleri tafl›yan ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›f-
lara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yarar-
lanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤una flahit olacakt›r.

• Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüpheli
kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat
edilmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anla-
t›mlara rastlayamazs›n›z.
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T
ürk Milleti'nin tarih boyunca kurdu¤u devletlerin sa-

y›s›n›n 180'i buldu¤u kabul edilir. Hatta pek çok ta-

rihçi, araflt›rmalar derinlefltirildikçe bu say›n›n daha

da artabilece¤ini belirtmektedir. Bu devletlerden 16 tanesi ise

dünya tarihinde etkili rol oynam›fl, çok güçlü devletlerdir.2

Prof. Dr. Kemal Tahir'in 1966 y›l›nda söyledi¤i gibi: "Türk
Milleti'nin bütün tarih boyunca bayraks›z ve devletsiz kalma-
mas› rastgele ve bofluna de¤ildir. Onun çekirde¤indeki dina-
mizm, ona devlet kurma yatk›nl›¤› getirmifl... Devlet kurmak
baflka bir fleydir, devleti yönetmek baflka bir fleydir. Türk Milleti
tarih boyunca devleti hem kurmada, hem yönetmede ustal›k gös-
termifltir."3

Türk Milleti her biri di¤erinden güçlü olan bu 16 dev-

letle ve bu devletlerin yönetiminde gösterdi¤i üstün kabili-

yetle tüm dünya milletlerine tarih boyunca örnek olmufltur. Bu-

nun en önemli nedenlerinden biri ise hakimiyeti alt›nda yafla-

yan farkl› etnik kökene mensup topluluklar›, her birinin dil ve

din farkl›l›klar›na sayg› göstererek, bar›fl, huzur ve güvenlik
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içerisinde, as›rlar boyunca birarada yaflatma becerisini göster-

mesidir. Ayn› topraklar üzerinde hakimiyet kuran farkl› dev-

letler ise bu baflar›y› sa¤layamam›fl, söz konusu topraklarda bu

kadar uzun süreli hakimiyetler yaflanmam›flt›r. 

Selçuklu ve Osmanl› devletleri baflta olmak üzere, Türk

Milleti'ni bu co¤rafyayla bütünlefltiren ve güçlü k›lan unsur-

lar› sadece askeri güçle aç›klamak mümkün de¤ildir. Anado-

lu'yu fetheden, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar dünyan›n

en kar›fl›k ve en hassas bölgesini as›rlar boyunca hakimiyeti al-

t›nda tutan güç, Türk Milleti'nin özünde var olan ve Türkle-

rin ‹slam'› kabul etmesiyle birlikte as›l kimli¤ini bulan ahlak

anlay›fl›d›r. 

Kuran'da emredilen bu ahlak›n bafll›ca özellikleri, dü-
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rüstlük ve mertlik, zulümden ve haks›zl›ktan uzak durmak,

adaleti her zaman ayakta tutmak, hoflgörüden ve uzlaflmadan

yana olmakt›r. Bu özellikler nedeniyledir ki kendilerine tabi

olan halklar da her zaman Müslüman Türklerin yönetimin-

den raz› olmufl, hatta ço¤u zaman kendi istekleriyle onlar›n yö-

netimleri alt›na girmifllerdir. En kamil anlamda Osmanl› ‹m-

paratorlu¤u'nda tezahür eden bu adaletli yönetim sayesinde

tüm Balkanlar'›, Kafkasya'y› ve Ortado¤u'yu kapsayan co¤-

rafyada, üç dine ve muhtelif mezheplere mensup, dilleri, kül-

türleri, ›rklar› birbirlerinden tamamen farkl› milyonlarca in-

san as›rlar boyunca hiçbir zulme maruz kalmadan huzur için-

de yaflam›fllard›r. 

Ancak günümüzde ayn› topraklar üzerinde ac›, gözya-

fl›, zulüm ve savafl bir türlü sona ermemektedir. Balkanlar, Or-

tado¤u ve Kafkaslar'dan oluflan ve Türkiye'nin tam merkezin-

de yer ald›¤› "Osmanl› Co¤rafyas›" halen çok hareketli ve ka-

r›fl›k bir yap›ya sahiptir. Osmanl› Devleti'nin siyasi olarak var-

l›¤›n›n ortadan kalkmas›n›n ard›ndan bu bölgede oluflan bofl-

luk henüz doldurulamam›fl ve gerçek anlamda bir güven or-

tam› sa¤lanamam›flt›r. Bu durum ayn› topraklarda as›rlar bo-

yunca örnek bir "birlikte yaflama modeli" uygulayan Müslü-

man Türk Milleti'ne dikkati çekmektedir. Ve bu modelin gü-

nümüzde ve gelecekte de sadece Müslüman Türk Milleti ta-

raf›ndan gerçeklefltirilebilece¤i gerçe¤ini ortaya koymaktad›r.

Nitekim son y›llarda pek çok devlet adam› ve siyaset bilimci,

baflta Osmanl› Devleti olmak üzere, Türk devletlerinin bafla-

r›yla yürütmüfl oldu¤u adil yönetim sistemini incelemektedir.

Bu incelemelerdeki amaç ise, Türklerin gerçeklefltirdi¤i siste-

mi temel alan, yeni bir yönetim modeli oluflturmakt›r. 

‹flte bu kitaptaki amac›m›z da, 1900'lü y›llar›n bafl›n-
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dan bu yana savafllar›n ve çat›flmalar›n bitmedi¤i Ortado¤u'-

ya, Balkanlar'a ve Kafkasya'ya kal›c› bar›fl›n getirilebilmesinin,

ancak bu tarihi miras›n varisi olan Türkiye'nin liderli¤inde

mümkün olabilece¤ini göstermektir. Türkiye'nin liderli¤inde

oluflturulacak bir birlik, hem çat›flmalar›n sonu olup bölgeye

kal›c› bar›fl› getirecek, hem de tüm bölge ülkelerinin güçlü bir

ekonomik iflbirli¤i içerisine girmeleriyle tüm halklar›n yaflam

kalitesini yükseltecektir. 

Bu bölgede yaflayan devletlerin askeri, siyasi ve ekono-

mik aç›dan en güçlü olabilecekleri model, birbirleriyle çat›fl-

mak yerine güçlerini birlefltirmeleriyle oluflacak bir modeldir.

Ortak bir d›fl politika bu devletleri dünya siyasetinde büyük

bir güç haline getirecektir. Dolay›s›yla 21. yüzy›la ad›m att›-

¤›m›z bugünlerde de Türkiye'nin gelece¤e dair misyonu, ta-

rihteki Türk devletlerinin büyüklü¤üne ve flan›na yak›fl›r nite-

likte olmal›d›r. Üstelik bu misyon tarihte oldu¤u gibi bugün

de Türk Milleti'ni zirveye tafl›yacak, hak etti¤i lider devletler

aras›na dahil edebilecek bir misyon olmal›d›r. Dünya tarihi-

nin en güçlü devletlerini kurmufl, tüm Akdeniz ve Ortado¤u

co¤rafyas›na nizam vermifl olan Türk Milleti'nin aram›fl oldu-

¤u çözüm ve ç›k›fl yollar›, kendi tarihinde mevcuttur. 

O S M A N L I  V ‹ Z Y O N U
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Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun adil yönetimi sayesinde, üç dine ve muhtelif mez-
heplere mensup, dilleri, kültürleri, ›rklar› birbirlerinden tamamen farkl› milyon-
larca insan, as›rlar boyunca hiçbir zulme maruz kalmadan, huzur içinde ya-
flam›fllard›r.



S
iyaset tarihi ile biraz olsun ilgili olan herkesin çok iyi bil-

di¤i bir gerçek vard›r: Tarihinden kopan ve kimli¤ini yi-

tiren milletler, asla güçlü ve kal›c› bir devlet kuramaz-

lar. Geçmiflini iyi bilen, yap›lan hatalardan ders al›p baflar›l›

uygulamalar› kendisine örnek edinen, k›saca tarihine sahip ç›-

kan milletler dünya tarihinde her zaman etkin rol oynam›fl-

lard›r. Tarihini kabul etmeyen, tarihinden kaçan milletlerin

ise gelece¤i olamaz. 

Türk Milleti'nin dünya tarihinin her döneminde lider

milletler aras›nda yer almas› da, milletimizin bu bilince sahip

olmas› ile ilgilidir. Nitekim Türkiye'nin sahip oldu¤u miras,

co¤rafi olarak Adriyatik'den Çin Seddi'ne kadar dünyan›n en

önemli ve en stratejik alan›n› içermekle birlikte, Türk Milleti,

izlerinin silinmesi asla mümkün olmayan bir medeniyetin de

mirasç›s›d›r. Türkler hakim olduklar› topraklarda kurduklar› üs-
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tün medeniyetler sayesinde, her dönemde ve her koflulda ge-

çerli olan birlefltirici bir kültür miras› oluflturmufllard›r. ‹flte

21. yüzy›lda Türk Milleti'ni tekrar lider milletler s›n›f›na so-

kacak olan miras da bu güçlü ve etkin medeniyet miras›d›r. 

Peki medeniyet miras› denildi¤inde kastedilen nedir?

Türklerin sahip olduklar› miras› bu kadar y›k›lmaz ve sa¤lam

yapan unsurlar nelerdir? 

Türkler tarih boyunca devlet yönetimindeki baflar›lar›

ile an›lm›fllar, ça¤dafllar› olan di¤er toplumlarla k›yasland›kla-

r›nda onlara göre oldukça ileri medeniyetlerin kurucusu ol-

mufllard›r. ‹slamiyetin kabulünden önce de büyük bir uygar-

l›¤a sahip olan Türkler, Uzak Do¤u'dan Balkanlar'a, hatta Or-

ta Avrupa'ya kadar yay›lm›fllard›. Çin, Hindistan, ‹ran, Roma

ve Bizans ülkelerinin s›n›rlar›n› aflan bu alanlarda pek çok

önemli siyasi oluflumun içinde yer ald›klar› gibi, kültürel ola-

rak da tüm dünya devletlerine örnek olacak bir miras b›rakm›fl-

lard›r. Bu dönemde kurulan Türk devletleri tar›m, ticaret, ma-

dencilik, hayvanc›l›k, silah yap›m›, sanat ve bilim gibi pek çok

alanda di¤er kavimlere öncülük etmifllerdir. Bugün söz konu-

su bölgelerde yap›lan arkeolojik araflt›rmalar bu gerçe¤i aç›k-

ça ortaya koymaktad›r. Bu kaz›larda elde edilen Türk hakimi-

yetine ait birçok k›ymetli sanat eseri, heykeller, minyatürler, çi-

niler, kumafl parçalar› ve duvar resimleri bugün Berlin, Mos-

kova ve Kalküta müzelerini süslemektedir.

Bununla birlikte Türk Milleti'nin kültür birikimini de-

rinden etkileyen en önemli unsur ise ‹slamiyet'in kabulü ol-

mufltur. Türkler 8. yüzy›lda ünlü Talas Savafl›'n›n ard›ndan

kitleler halinde Müslümanl›¤› kabul etmifller ve sa¤lam bir
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Selçuklu dönemine ait
Yakutiye Medresesi'nden
detay görüntü, Erzurum.



ba¤la ba¤land›klar› ‹slam dininin bayraktarl›¤›n› ve öncülü-

¤ünü flerefle üstlenmifllerdir. 

Müslümanl›¤a girifl Türk tarihinde çok önemli bir mi-

henk tafl›d›r. Türkler örflerinin gere¤i olan dürüstlük, mertlik,

cesaret gibi hasletleri ‹slam› yaflamaya bafllad›ktan

sonra daha da pekifltirmifller, Kuran ahlak›n›

tan›malar›yla birlikte adaletli, hoflgörülü,

ileri görüfllü, vicdanl› yöneticiler yetifltir-

meye bafllam›fllard›r. Ayr›ca Müslüman-

l›k, f›rkalar halinde yaflayan Türkler ara-

s›nda birlik kurulmas›na da vesile olmufl-

tur. ‹nançta ve dilde birlik sa¤lanmas›y-

la daha da güçlenmifller, tarih sahnesin-

de daha sa¤lam ad›mlarla ilerlemeye bafl-

lam›fllard›r. Müslümanl›k, devlet kavram›n-

da da önemli de¤iflikliklere vesile olmufl, k›sa

süreli devletlerin yerini Türk tarihinde ilk

defa uzun ömürlü cihan devletleri almaya

bafllam›flt›r. Türkler art›k 10-20 y›ll›k k›sa ömürlü de¤il, ‹sla-

m› yayma ve yaflatma gayesinde olan 150-200 y›ll›k devletler

kurmaya bafllam›fllard›r. Örne¤in dünya çap›nda diyebilece¤i-

miz bir devlet olma özelli¤ine sahip olan Karahanl›lar› köklü

kültürü ve medeniyetiyle Selçuklular izlemifltir. 

Anadolu'da hüküm sürdükleri dönem boyunca gerek

Büyük Selçuklu ‹mparatorlu¤u, gerekse Anadolu Selçuklu ‹m-

paratorlu¤u bir Türk-‹slam devletinin nas›l bir yap›da olaca-

¤›n›n ve nas›l yürütülece¤inin en çarp›c› örneklerini sunmufl-

lard›r. Oldukça kalabal›k H›ristiyan topluluklar›n› ve çok fark-

l› kültürlerin içiçe girdi¤i Anadolu halklar›n› yönetimi alt›nda
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bar›nd›ran Selçuklu Sultanlar›, Türk örfünün ve ‹slam ahlak›-

n›n gere¤i olarak genifl bir hoflgörü flemsiyesi alt›nda her gö-

rüflten insan› kucaklam›fllard›r. Ünlü Ermeni tarihçisi Urfal›

Mathiu, Büyük Selçuklu ‹mparatorlu¤u'nun güçlü hakanlar›n-

dan Melikflah'›n siyaset anlay›fl›ndan flu flekilde bahseder: 

Melikflah saltanat› Allah'›n lütfuna mazhar oldu. Ha-

kimiyeti uzak ülkelere kadar yay›ld› ve Ermenilere hu-

zur verdi. Kalbi H›ristiyanlara karfl› flefkatle dolu idi.

Geçti¤i ülkelerin halklar›na karfl› baba gibi davrand›.

Birçok flehir ve vilayetler kendi arzular› ile onun ida-

resine girdi, bütün Rum ve Ermeni beldeleri onun ka-

nunlar›n› tan›d›.4
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Büyük Selçuklu hükümdar› Alparslan ile Bizans ‹mparatoru Romanis Dioge-
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Sel uklu mparatorlu u

B y k Sel uklu mparatorlu u (1040-1157)

Anadolu Sel uklular  (1077-1308)

Gerek Büyük Selçuklu ‹mparatorlu¤u, gerekse Anadolu Selçuklu ‹mparatorlu¤u Ana-
dolu'da hüküm sürdükleri dönem boyunca, Türk örfünün ve ‹slam ahlak›n›n getirdi-
¤i hoflgörünün en güzel uygulamalar›n› göstermifl ve bir Türk-‹slam devletinin nas›l
bir yap›da olaca¤›n›n en çarp›c› örneklerini sunmufllard›r.

fiüphesiz Selçuklu Sultanlar›'n›n bu engin hoflgörü an-

lay›fllar›n›n temelinde, ald›klar› ‹slam terbiyesi vard›r. Nite-

kim Allah Kuran'da inananlar›n en önemli sorumluluklar›ndan

birinin iyili¤i anlat›p kötülükten men etmek oldu¤unu belir-

tir. Müslümanlar sadece do¤ruyu anlatmakla görevlidir, hida-

yeti verecek olan ise Allah't›r. Bu nedenle Kuran'da insanla-

r›n dinini de¤ifltirmesi ya da ‹slam'a dönmesi için bask› ve zor

kullanmak yasaklanm›flt›r. Bakara Suresi'nde flöyle buyrulmak-

tad›r:



Dinde zorlama (ve bask›) yoktur. fiüphesiz do¤-

ruluk (rüfld) sap›kl›ktan apaç›k ayr›lm›flt›r. Ar-

t›k kim ta¤utu tan›may›p Allah'a inan›rsa o sa-

pasa¤lam bir kulba yap›flm›flt›r, bunun kopmas›

yoktur. Allah iflitendir, bilendir. (Bakara Suresi,

256)

Böylece askeri kahramanl›klar›yla destanlar yazd›ran Sel-

çuklu liderleri, yürüttükleri ahlakl› ve inançl› siyaset sayesin-

de de binlerce insan›n gönlünde taht kurmufl, bu özellikleriy-

le tarihe geçmifllerdir. Nitekim Yusuf Has Hacip, Ahmet Ye-

sevi, Ali fiir Nevai, Yunus Emre, Celaleddin Rumi, ‹bn Arabi,

Sadreddin Konevi gibi dünya çap›nda alimlerin yetiflti¤i bu

dönemden geriye tüm dünya tarihini etkileyen köklü bir me-

deniyet ve sa¤lam bir kültür birikimi miras kalm›flt›r. 

Selçuklular› takiben kurulan Osmanl› Devleti ise 600

y›l› aflk›n bir süre çok genifl bir co¤rafyaya hükmetmifl, dünya

siyasetini yönlendiren temel aktörlerden biri olmufltur. Os-

manl› ‹mparatorlu¤u, üç dine ve muhtelif mezheplere mensup,

dilleri, kültürleri, ›rklar› farkl›, birbirlerinden tamamen ayr›

dünya görüfllerine ve inan›fllara sahip olan milyonlarca insan›

ve çok genifl bir co¤rafyay› alt› as›r boyunca yönetmifltir. Üs-

telik bu yönetim zora ve bask›ya de¤il, hoflgörü ve toplumsal

uzlaflmaya dayanan bir yönetim olmufltur. Osmanl› ‹mpara-

torlu¤u'nu böylesine yücelten sebeplerin bafl›nda ise, bu dev-

leti yöneten hükümdarlar›n ve bürokrasinin, ‹slam sayesinde

kazand›klar› adalet anlay›fl› ve "‹'la-y› Kelimetullah" (Allah'›n

Kelimesi'ni Yaymak) ideali vard›r.  
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S
elçuklu Devleti'nin otoritesinin da¤›lmas›n›n ard›ndan

ortaya ç›kan Anadolu beyliklerinden biri de Osmanl›

Beyli¤i'dir. Osmanl› Beyli¤i, k›sa sürede geliflmifl ve dö-

neminin en önemli devletlerinden biri haline gelmifltir. Türk-

‹slam bayra¤›n› yüceltme amac› tafl›yan bu devlet, oldukça k›-

sa bir süre içinde çeflitli din, dil, ›rk ve mezheplere sahip mil-

letleri flemsiyesi alt›nda toplayan dev bir cihan devleti haline

gelmifltir. Memalik-i Osmaniye (Osmanl› ülkeleri), üç eski k›-

tan›n birleflti¤i alan›, di¤er bir deyiflle Avrupa'n›n güneybat›-

s›n›, Afrika'n›n kuzeyini ve Asya'n›n güneybat›s›n› kapsamak-

tad›r. Devletin topraklar›n›n, en genifl oldu¤u dönemde yüzöl-

çümü 24 milyon km2'yi bulmaktad›r. Güney Amerika k›tas›-

n›n yüzölçümünün yaklafl›k olarak 21 milyon km2 oldu¤u gö-

zönünde bulundurulursa, Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun top-
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Osmanl› padiflahlar›n›n, fet-
hettikleri topraklarda sür-

dürdükleri adaletli ve hofl-
görülü yönetim sayesinde,

her dilden ve her dinden in-
san as›rlar boyunca bar›fl

içinde birarada yaflad›. 





raklar›n›n geniflli¤i daha iyi anlafl›lmak-

tad›r. Tarih boyunca güçlü ve büyük me-

deniyetlere ev sahipli¤i yapm›fl olan bu

topraklarda kurulan en son ve en uzun

ömürlü medeniyet Osmanl› medeniye-

tidir. 600 y›ll›k ömründe, 400 y›l bo-

yunca devletin en genifl s›n›rlar›n› elin-

de tutan, gerileme dönemi dedi¤imiz

200 y›l boyunca bile çok fazla toprak

kaybetmeyen, y›k›l›fl dönemi olan 20. yüz-

y›l›n bafllar›na kadar gücünü ve etkisini muhafa-

za eden Osmanl›, "cihan devleti" ünvan›n› fazlas›yla hak etmek-

tedir. Kuflkusuz böylesine büyük bir devletin bu kadar uzun

ömürlü olmas›n› yaln›zca askeri güçle aç›klamak mümkün de-

¤ildir. Osmanl› Devleti'ni cihan devleti ünvan›na lay›k k›lan un-

surlar›n bafl›nda temelini dayand›rd›¤› ve gücünü ald›¤› mane-

vi de¤erler gelmektedir. Herfleyden önce Osmanl› Devleti,

devletin kurucusu olan Osman Gazi'ye fieyh Edebali taraf›n-
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Osman Gazi

Osmanl› Devleti ‹daresindeki Topraklar›n 
Dünya Geneline Oran›



dan verilen flu ö¤ütler üzerine bina edilmifltir:

Ey o¤ul, art›k Bey'sin! Bundan sonra öfke bize, uysal-

l›k sana. Güceniklik bize, gönül almak sana. Suçla-

mak bize, katlanmak sana. Acizlik bize, hoflgörmek

sana. Anlaflmazl›klar bize, adalet sana. Haks›zl›k bi-

ze, ba¤›fllamak sana...

Dünya senin gözlerinde gördü¤ün gibi büyük de¤il-

dir. Bütün fethedilmemifl s›rlar, bilinmeyenler, görül-

meyenler ancak senin fazilet ve erdemlerinle gün ›fl›-

¤›na ç›kacakt›r.6

Türk-‹slam ahlak›n›n en güzel yans›malar›ndan biri olan

fieyh Edebali'nin bu ö¤ütlerinde de gördü¤ümüz üzere, Os-

manl› Devleti'nin hareket noktas› Kuran'da tüm insanlara em-

redilen güzel ahlakt›r. ‹flte bu ahlak Osmanl›'y› küçük bir bey-

likken, 3 k›taya hükmeden bir devlet haline getirmifltir. Osman-

l›'n›n adalet anlay›fl›, hoflgörüsü ve oluflturdu¤u uzlaflma or-

tam›n›n temelinde de ‹slam ahlak› vard›r. 

Osmanl›'n›n ‹slam Ahlak›

Osmanl› Devleti için ‹slam'›n bayraktarl›¤›n› yapmaktan,

‹slam'›n adaletini ve ahlak›n› dünyaya yaymaktan daha büyük

bir hedef yoktu. Bu nedenle de Osmanl›, fethetti¤i topraklar-

da yine Kuran'da emredildi¤i gibi hiçbir zora ve bask›ya bafl-

vurmadan ‹slam ahlak›n› yaflatt› ve hakim k›ld›. Osmanl› için

sadece Müslüman ve Türk halk›n rahat› ve mutlulu¤u de¤il,

kendisine tabi olan her dilden ve her dinden insan›n rahat› ve
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mutlulu¤u önemliydi. ‹slam ahlak›n›n bir gere¤i olarak Os-

manl› padiflahlar›, kendilerinden yard›m isteyen kifli -inançs›z

da olsa- ihtiyaç içinde olana yard›m etmifl ve bunun Allah'a

karfl› olan sorumluluklar›ndan biri oldu¤unu bilmifllerdir. Bu,

iman edenlere Kuran'da bildirilen bir emirdir:

E¤er müflriklerden biri senden eman isterse ona

eman ver, öyle ki Allah'›n sözünü dinlemifl olsun.

Sonra onu güvenlik içinde olaca¤› yere ulaflt›r.

Bu onlar›n elbette bilmeyen bir topluluk olmalar›

nedeniyledir. (Tevbe Suresi, 6)

Osmanl› için ele geçirdi¤i topraklar›n tümü "vatan top-

ra¤›" idi ve Dar'ül ‹slam (‹slam yurdu) olarak kabul edilen bu

topraklarda yaflayan insanlar›n hepsi de ‹slam'›n halifesi olan

padiflaha emanet idiler. Osmanl› padiflahlar›n›n Allah ve pey-

gamber sevgileri girifltikleri her iflte itidalli, adaletli, merha-

metli ve dolay›s›yla da baflar›l› olmalar›n› sa¤lam›flt›r. Osman-

l› yöneticileri kendilerini halk›n ifllerini yapmak için Allah ta-

raf›ndan görevlendirilen kifliler olarak görürlerdi ve halka hiz-

met götürmeyi ana görevleri sayarlard›. Piri Pafla'n›n Yavuz

Sultan Selim için sarf etti¤i sözler bu gerçe¤i aç›kça gözler

önüne sermektedir:

Kendilerini padiflah bilmezlerdi. "Hak Teala'n›n za-

vall› ve yoksul kullar›n›n ve yeryüzündeki tüm kulla-

r›n›n güvenli¤ini korumaya gönderdi¤i de¤ersiz biri-

yim" buyururlard›...7

‹slam ahlak›n›n yafland›¤› ve hakim oldu¤u Osmanl› top-

raklar› ayn› zamanda çok büyük alimlerin de vatan›yd›. Os-
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manl› idarecileri askeri ve mülki erkana oldu¤u kadar, ilim eh-

linin de fikirlerine önem verir, ald›klar› kararlarda onlarla is-

tiflare ederlerdi. Adaletin sa¤lanmas› için çok büyük gayret sarf

ederlerdi. Osmanl› padiflahlar›, halka karfl› devlet otoritesini kö-

tüye kullanan idarecileri bu tutumlar›ndan meneden pek çok

kanunname yay›nlam›fllar, kendilerinin bizzat flahit olmad›k-

lar› ortamlarda bile halk›n devletten raz› olaca¤› bir sistem te-

sis etmifllerdi. Devlet görevlilerinin kanun ve adalete ayk›r›

davranmas›n› kesinlikle yasaklayan pek çok beyannameden bi-

risi de Semendere kad›s›na gönderilen beyannamedir. Padi-

flah bu beyannamede halk›n kendisine Allah'›n bir emaneti ol-

du¤unu belirttikten sonra, kanuna ayk›r› olarak Sancak beyle-

rinin ve di¤er görevlilerin onlardan fazla bir fley almalar›n› zu-

lüm saymakta ve bunu fliddetle yasaklamaktad›r. Bu emri ye-

rine getirmekte ihmali ve kusuru görülenlerin

derhal cezaland›r›lmalar›n› emretmektedir.8

"Allah'a flükür, saltanat
bana nasip oldu.

fian›m›z ve ismimiz
aleme duyuldu. Allah
flahidimdir ki, gayem

Allah'›n kelam›n› 
yükseltmektir..." 

Yavuz Sultan Selim 



Türk-‹slam ahlak›n›n getirdi¤i adalet sistemi, Osmanl›

Devleti'ni ça¤dafl devletlerden kat kat üstün k›lan temel özel-

liklerden birisi idi. Osmanl›lar›n yaflamaktan fleref duyduklar›

‹slam ahlak›, onlara kendi aleyhlerine olsa bile adaleti emre-

diyordu. Nisa Suresi'nde bildirilen bu ahlak özelli¤i, Osman-

l›'n›n ve tüm Müslümanlar›n üstün adalet anlay›fl›n›n da temel

tafl›d›r:

Ey iman edenler kendiniz, anne baban›z ve yak›n-

lar›n›z aleyhinde dahi olsa Allah için flahidler

olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin

olsun, ister fakir olsun; çünkü Allah onlara daha

yak›nd›r. Öyleyse adaletten dönüp heva(tutku)la-

r›n›za uymay›n. (Nisa Suresi, 135) 

Türklerin ele geçirdikleri topraklarda, bu düflünce ve

inançla, adaletli, flefkatli, merhametli, ›rk ve kabile taassubun-

dan uzak bir siyaset izlemeleri, Türk idaresinin pek çok ülke

taraf›ndan bir kurtar›c› olarak karfl›lanmas›na sebep oldu. 

Din ve vicdan hürriyeti, bütün Türk devletlerinde oldu-

¤u gibi, Osmanl› Devleti'nde de titizlikle uyguland›. Osman-

l› topraklar›nda kilise, havra ve camiler yan yanayd›. Bu neden-

le baflta Katolik Avrupa'n›n kat› bask›lar›na maruz kalan Orto-

doks Balkan halklar› olmak üzere pek çok halk, birçok kez, H›-

ristiyan yöneticiler yerine Müslüman Türk idarecilerin yöneti-

mi alt›nda yaflamay› tercih ettiler. Sadece H›ristiyanlar de¤il,

XV. yüzy›l›n sonlar›nda ‹spanya'daki Yahudiler de kitleler ha-

linde, adaletinden ve kendilerine sa¤layaca¤› din hürriyetin-

den emin olduklar› Osmanl› yönetimine s›¤›nd›lar.

Önemli tarihçilerimizden Prof. Dr. ‹smet Miro¤lu, Ta-
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Sultan III. Mehmed, Avusturyal›lar›n fethedilmez
gözüyle bakt›klar› E¤ri Kalesi'ni 18 günlük bir
kuflatmadan sonra ald›. Ama, iki hafta sonra 50
bin düflman askerine karfl› gerçekleflen Haçova
Meydan Muharebesi III. Mehmed'in as›l büyük
zaferiydi. Bu zafer, Osmanl›'n›n Avrupa'da ye-
niden yükseliflini simgeliyordu (1596). Üstte: III.
Mehmed Han, Haçova Meydan Muharebe-
si'nde. Sa¤da: E¤ri Kalesi'nin kuflat›lmas›ndan
sonraki an› gösteren bir minyatür. Altta: Macar
süvarisinin Osmanl› ak›nc›lar›yla giriflti¤i bir mü-
cadeleyi gösteren kompozisyon.



rih ve Medeniyet Dergisi'nde yay›nlanan bir makalesinde Os-

manl›'daki din ve vicdan hürriyetine detayl› bir flekilde yer ver-

mektedir. Miro¤lu'nun belirtti¤i gibi Rus kilisesinin zulmüne

dayanamayan Kazaklar da din hürriyetini Osmanl› idaresinde

bulan halklardand›r.9 Prof. Miro¤lu söz konusu makalesinde

Antalya Patri¤i Makarios'un, Ortodokslara zulmeden Kato-

lik Polonyal›lar› Osmanl› idaresiyle k›yaslayan flu sözlerine de

de¤inmektedir: 

O imans›zlar taraf›ndan öldürülen binlerce insana,

kad›n, k›z ve erkeklere a¤lad›k. Lehliler Ortodoks ad›-

n› dünyadan kald›rmak istiyorlar. Allah Türklerin dev-

letini ebedi eylesin. Zira Türkler vergi ald›ktan sonra

H›ristiyan ve Yahudilerin dinlerine dokunmazlar.10

Osmanl› tarihi üzerine uzmanlaflm›fl olan ünlü tarihçi
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Arthur Gibbons'un "Osmanl› ‹mpa-
ratorlu¤u'nun Kuruluflu" adl› eserin-

de Osmanl›lar hakk›nda yer verdi¤i flu

tespitler de Osmanl› hoflgörüsünün

ispat› niteli¤indedir: 

... fiu bir gerçektir ki, Türkler

yeni zaman içinde milliyetleri-

ni tesis ederken din hürriyeti

fikrini temeltafl› olarak koymufl

bir millettir. Sürekli Yahudi ve

H›ristiyan tazyiklerine muka-

bil, Türklerin Balkanlar'a gir-

mesinden sonra yerli gayri-

müslimlerle yeni gelen Müslü-

manlar yüzy›llarca ahenk

içinde yaflam›fllard›r."11

‹flte tarihçilerin ve araflt›rmac›lar›n da s›k s›k dile getir-

dikleri bu adaletli ve hoflgörülü anlay›fl, Osmanl› yönetiminin

Türk-‹slam ahlak›na has özelliklerinden kaynaklanmaktad›r. 

As›rlar boyunca flanl› devletler kurmufl, 3 k›taya hük-

metmifl bir milletin torunlar› ve 21. yüzy›lda yeni bir cihan

devleti kurmaya aday bir milletin bireyleri olarak bizlere dü-

flen ise, Osmanl›'y› Osmanl› yapan tüm maddi ve manevi de-

¤erlerin önemini do¤ru bir flekilde anlamak ve uygulamakt›r. 

Osmanl› örne¤i göstermektedir ki, Türk Milleti çok ge-

nifl bir co¤rafyay› kolayl›kla yönetebilecek bir birikime, yete-

ne¤e ve güce sahiptir. Önemli olan Osmanl›'n›n üzerinde yük-

selmifl oldu¤u de¤erleri iyi anlamak, bunlar› yeniden ve ça¤›-

m›za uygun flekilde yorumlamak ve uygulamakt›r.
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‹stanbul'un fethinden sonra
Fatih'in, II. Gennadios Sholarios'a

Patriklik beraat›n› veriflini
simgeleyen mozaik pano.



B
uraya kadar anlat›lanlardan da anlafl›laca¤› gibi Türk

Milleti son derece sa¤lam ve köklü bir mirasa sahip-

tir. Bu noktada önemli olan bu miras›n önemini ge-

re¤i gibi kavrayabilmek ve geçmiflimize sahip ç›karak yüzü-

müzü gelece¤e dönebilmektir. 

Milli Mücadeleyi izleyen y›llarda Türk Milleti'nin ge-

lece¤i için çok önemli bir rota belirlenmiflti. Bu politika, "kül-

tür ve medeniyet birikimimize sahip ç›kmak, Osmanl› ge-

lene¤ini modernlefltirerek 20. yüzy›la aktarmak" olarak

özetlenebilirdi. Cumhuriyetin ilk y›llar›nda o zamanki flartla-

r›n›n izin verdi¤i ölçüde Osmanl› miras›na sahip ç›k›lm›flt›.

Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanl› borçlar›n› son kuru-

fluna kadar ödemeyi kabul etmesi ve tüm ekonomik s›k›nt›la-

ra ra¤men bu borçlar›n ödemelerine sad›k kalmas›, Osmanl› mi-

ras›na sahip ç›kma iste¤inin bir göstergesiydi. Ayr›ca yine Os-
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manl› gelene¤i sürdürülerek, topraklar›m›za s›¤›nmak isteyen

Türk olmayan Müslümanlara (örne¤in Arnavutlara, Çerkesle-

re, Boflnaklara) olumlu yan›t verilmifl, bu farkl› etnik köken-

den gelen Müslümanlar› tek bir dini kimlik içinde görülmüfl

ve kabullenilmiflti.

Öte yandan, Balkan Antant› ve Sadabad Pakt› gibi olu-

flumlarla, eski Osmanl› co¤rafyalar›nda Türkiye'nin nüfuzunu ko-

rumaya çal›fl›lm›flt›. Balkan Antant›, baz› Balkan ülkelerini, Sa-

dabad Pakt› ise baz› Ortado¤u ülkelerini Türkiye'nin liderli¤i al-

t›nda stratejik iflbirli¤ine tafl›ma amac›n› güdüyordu.

Bu, son derece do¤ru ve yerinde bir strateji idi. Çünkü

daha önce de belirtti¤imiz gibi "devlet gelene¤ini" oluflturan

en önemli unsurlardan biri toplumlar›n tarihidir. Tarih toplum-

lar›n haf›zas›d›r ve her toplum dostlar›n›, düflmanlar›n› onla-

r›n tarihleriyle de¤erlendirir. Tarih devletlere itibar ve otori-

te sa¤lad›¤› gibi, özellikle eski imparatorluklar›n varisleri olan

milletlerin geçmiflte kendilerine ba¤l› olan topraklarda söz sa-

hibi olmalar›n›n da önemli bir arac›d›r. Bir zamanlar bir ‹m-

paratorluk olan ‹ngiltere, yüzy›l›n bafl›ndan bu yana kademe-

li biçimde azalan siyasi ve ekonomik gücüne ra¤men, hala es-

ki kolonileri üzerinde belirli bir nüfuz sahibidir. Benzer bir

nüfuz iliflkisi Fransa ile eski sömürgeleri aras›nda da vard›r.

Fransa'n›n Cezayir'e ya da Suriye ve Lübnan'a olan ilgisinin

meflruiyet zemini bu tarihsel ba¤d›r. Kuflkusuz e¤er ‹ngiltere

kendi tarihine küsseydi ve imparatorluk oldu¤u zamanlar› red-

detseydi, bu tür bir nüfuz elde edemezdi. Ayn› flekilde Fran-

sa da geçmifline yüz çevirseydi, Kuzey Afrika ve Ortado¤u si-

yasetinde bugün sahip oldu¤u etkiyi sürdüremezdi.  
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‹flte tarihin bu denli etkili bir stratejik zemin oluflu, kufl-

kusuz Türkiye aç›s›ndan büyük bir avantajd›r. Çünkü Türkiye,

bugün komflular› olan devletlerin ço¤unu ve daha pek çok dev-

leti befl yüzy›l boyunca yönetmifl bir imparatorlu¤un varisidir. 

Bugün büyük devletlerin Osmanl› tarihi konusunda arafl-

t›rmalar yapt›rmalar› ve bu konuya özel bütçeler ay›r›yor olma-

lar› asl›nda bizlere çok önemli bir fleyi göstermektedir. Osman-

l› Devleti büyük devlet olman›n s›rr›n› bulmufl ve bu s›rr› 600 y›l-

l›k ömrünün son an›na kadar muhafaza etmiflti. Bat›'n›n Os-

manl› ile ilgili bir türlü kavrayamad›¤› gerçek ise bugünün siya-

si literatürüyle, Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun "moralpolitik"

(ahlaki) bir stratejik vizyona sahip olmas› idi. Sömürgeci güç-

ler ise hep "reelpolitik" (kat›gerçekçi) bir vizyonla hareket et-

tiler. Bu nedenle, e¤er k›sa vadede kendilerine menfaat sa¤l›-

yorsa, bir ülkeyi uzun vadede karmafla ve istikrars›zl›¤a sürükle-

yecek politikalar izlemekten çekinmediler. Osmanl› ise sahip ol-

du¤u topraklarda her nedenle olursa olsun karmaflaya ve düzen-

sizli¤e asla izin vermedi. Daima Kuran ahlak›n›n emretti¤i ba-

r›fl ve huzur ortam›n›, adaleti ve hoflgörüyü yaflatmaya çal›flt›.

Örne¤in ‹ngiliz ve Frans›z sömürgecili¤i sahip oldu¤u

bu reelpolitik mant›k neticesinde ele geçirdi¤i topraklarda çok

k›sa süreli hakimiyetler kurabildi. Osmanl› fethetti¤i yerlerde sa-

dece topra¤› de¤il, gönülleri de fethetmeyi baflar›rken, bu güç-

ler gittikleri her yerde yapt›klar› uygulamalar neticesinde yerli

halk›n nefretini kazand›lar. Ayn› flekilde üzerinde etkinli¤i ol-

du¤u topraklarda "nizam" sa¤lamak gibi bir gayesi olmayan

Amerika Birleflik Devletleri de, gitti¤i her yere bar›fl ve huzur

yerine karmafla ve anarfli getirdi. Bugün de Bat›'n›n ve ABD'nin
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stratejisi eski Osmanl› co¤rafyas›na istikrar ve huzur getirecek

nitelikte de¤ildir. 

Ayr›ca Osmanl›lar di¤er milletler gibi sömürgecilik zih-

niyetiyle bu topraklar› iflgal etmemifl, hiçbir zorlama ve bask›-

ya baflvurmadan dinlerini yaymay› ve Müslüman dünyas›n›

güçlendirmeyi amaçlam›fllard›r. Avrupal› güçler ele geçirdik-

leri topraklarda yaflayan halklar› kendilerinden afla¤›, bir nevi

ikinci s›n›f insanlar olarak de¤erlendirip gaddar ve zalim bir po-

litika izlerken, Osmanl›lar sahip olduklar› Kuran ahlak› nede-

niyle her milletten insana karfl› adaletli, hoflgörülü ve merha-

metli bir tutum sergilemifllerdir. 

Avrupal› devletler bu ülkelerin tüm yeralt› zenginlikle-

rini ele geçirip, halklar›n› fakirlefltirirlerken, Osmanl›'y› veya

Selçuklu'yu yöneten Türkler gittikleri ülkelere zenginlik, re-

fah ve medeniyet götürmüfllerdir. Fethedilen ülkelere cami-

ler, medreseler, kervansaraylar, köprüler, çeflmeler yapt›r›lm›fl,
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y›kmay› ve yok etmeyi de¤il, yeniden infla etmeyi hedeflemifl-

lerdir. M. Baudier'nin Historie de la Religion des Turcs (Türk-

lerin Din Tarihi) adl› eserinde "Türkler merhamet, flefkat ve
insanlara yard›mda bütün milletlere ve hatta H›ristiyanlara
da üstündürler"13 sözleriyle de belirtti¤i gibi, Türk Milleti

fethetti¤i topraklarda yaflayan insanlara güzel ahlak›yla da ör-

nek olmufltur. 

Müslüman Türkler baflta da belirtti¤imiz gibi, fethet-

tikleri ülkelerin halklar›na, yaflam biçimlerine, inançlar›na ve

dünya görüfllerine de sayg› gösterdiler. Fethettikleri yerlerde

yaflayan insanlar›n kendilerine Allah'›n bir emaneti oldu¤unu

düflünen, esir ald›klar› kiflilere karfl› bile insaniyetle yaklaflan

Türk Sultanlar›'n›n görevleri aras›nda bu halklar› himaye et-

mek, kimsenin onlara zulüm yapmamas›n› sa¤lamak da vard›.

Allah, ‹nsan Suresi 8. ayetinde müminlerin kendileri ihtiyaç

içindeyken dahi yeme¤i önce esirlere yedirdiklerini bildirmek-

tedir. Bu, ‹slam ahlak›n› yaflayan Müslüman yöneticilerin fet-

hedilen topraklarda yaflayanlara karfl› tüm uygulamalar›n› fle-

killendiren çok önemli bir ahlak özelli¤i olmufltur. Nitekim

düflmanlar›ndan kaçarak Osmanl› ‹mparatorlu¤u'na s›¤›nan

‹sveç Kral› XII. Charles (Demirbafl fiarl)'›n bir yak›n›na yaz-

d›¤› mektuptaki sözleri de, Müslüman Türk Milleti'nin insa-

ni ve güzel ahlakl› tutumunun dile getiriliflidir:

fiefkatin, cömertli¤in, asaletin, nezaketin esiriyim. Türk-

ler beni iflte bu elmas ba¤a sard›lar. Bu kadar flefkatli,

bu kadar nazik bir milletin aras›nda hür bir esir olarak

yaflamak bilsen ne kadar tatl›...14

Girdikleri her yere mutlak bir huzur ve asayifl götüren
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Müslüman Türkler, ço¤unlukla kendile-

rinden önceki H›ristiyan yönetimlerin

bask›c› ve zulmedici uygulamalar›ndan

s›k›nt› duyan halk taraf›ndan coflkun bir

sevgi ve sayg›yla karfl›lanm›fllard›r. Os-

manl› Devleti kurulufl döneminden iti-

baren fethetti¤i topraklardaki H›ristiyan

teba ile her zaman iyi iliflkiler kurmufl, on-

lar›n sempatisini kazanm›flt›r. Örne¤in Bur-

sa'n›n fethinden sonra flehri niye teslim ettik-

lerini soran Orhan Gazi'nin Rumlardan ald›¤›

cevap oldukça çarp›c›d›r: 

Sizin devletinizin günden güne yükseldi¤ini ve bizim

devletimizi geçti¤ini anlad›k. Baban›z›n idaresine ge-

çen köylülerin memnun kal›p bir daha bizi aramad›k-

lar›n› gördük ve biz de bu rahatl›¤a heves ettik.15

Osmanl›lar›n Anadolu'da oldu¤u gibi Rumeli'de ve di-

¤er fethettikleri topraklarda da H›ristiyan halk›n varl›klar›na ve

idare tarzlar›na kar›flmamalar›, a¤›r vergiler alt›nda ezilmifl

olan halk›n yükünü hafifletmeleri, mevcut kanunlar kapsam›n-

da hiçbir yerel yöneticinin keyfi uygulamalar yapmas›na mü-

saade etmemeleri yerli halk›n kendilerinden raz› olmalar›n›

sa¤lad›. Osmanl› Devleti kendi himayesine girmifl olan herke-

sin hak ve hukukunu garanti alt›na al›yordu. 

Nitekim Bat›l› tarihçi ve siyaset adamlar›n›n kaleme al-

d›¤› eserlerde de Türk-‹slam ahlak›n›n getirdi¤i adalet ve hu-

kuk anlay›fl› övülmüfl, di¤er ça¤dafl sistemlerle mukayese edi-

lerek Türk-‹slam ahlak›n›n üstünlü¤ü dile getirilmifltir. Bun-
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lardan ‹ngiliz tarihçisi F. Downey "The Grand Turc, Suley-
man the Magnificent" (Büyük Türk, Muhteflem Süleyman)

adl› eserinde Türklerin adaletine ve merhametine s›¤›nan in-

sanlardan flu flekilde bahseder:

Birçok H›ristiyan, adaleti a¤›r ve karars›z olan H›ris-

tiyan ülkelerindeki yurtlar›n› b›rakarak Osmanl› ül-

kesine gelip s›¤›n›yorlard›.16

Frans›z tarihçi Fernard Grenart ise Türk devlet anlay›-

fl›na duydu¤u hayranl›¤› flu sözleri ile dile getiriyordu:

Osmanl› idaresinin, fethedilen memleketler için, son

derece liberal oldu¤unu kaydetmeden geçmemelidir.

Bu memleketler ahalisini Türkler, dillerinde, dinlerin-

de hatta bazen iç düzenlerinin büyük bir k›sm›nda ta-

mamen serbest b›rak›yorlard›.17
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Solda, Süryani cemaatinin Osmanl› ordular›n›n baflar›s› için duac› olduklar›-
n› ifade eden telgraf. Sa¤da, mezhepleri için tan›nm›fl olan imtiyazlardan do-
lay› Sayda Eyaleti'nde oturmakta olan Marunilerin patrikleri taraf›ndan Padi-
flah'a arz edilen mazhar.



Ünlü tarihçi Oskar Kol-

ling ise I. Dünya Savafl› sonra-

s›nda Balkan halklar›n›n karfl›

karfl›ya kald›¤› durum karfl›s›n-

da Osmanl› idaresindeki üstün

adalet ve hukuk anlay›fl›n› flu fle-

kilde tarif eder: 

Bu eski hakikati -Os-

manl›-Türk adalet siste-

mini- Avusturya-Maca-

ristan ‹mparatorlu-

¤u'nun çöktü¤ü 1918 y›-

l›nda komflu milletler bi-

ze yeniden hat›rlatt›lar.

16. as›rdan 340 sene sonra hümanizm devrinde Ma-

car hududunda ayn› hadise tekerrür etti. Fakat böy-

le bir mukayese yap›ld›¤› zaman 16. as›r Türk

idarecilerinin, zavall› halk›n hukukunu korumak

hususundaki gayretleri önünde e¤ilmek arzusu-

nu duyar›z.18

Kolling bu sat›rlar›n devam›nda dönemin Avrupa dev-

letleri ile Türk Devleti aras›ndaki anlay›fl fark›n› da flu flekilde

dile getirmekteydi: 

... Avrupa'da sulh zaman›nda bile engizisyon mahke-

lemeleri ve idam sehpalar› faaliyette bulunuyordu. Bil-

hassa ücretli askerlerden teflekkül eden ordu toplan›n-

ca halk bütün mal› ile beraber zulüm aleti haline gel-
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Fatih Sultan Mehmet 
Ayasofya'ya girerken.
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Cezzar Ahmet Pafla Camii, Filistin

Osmanl› Kulesi, FilistinMostar Köprüsü, Bosna

Gazi Kas›m Pafla Camii, Macaristan
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Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nu veya Sel-
çuklu ‹mparatorlu¤u'nu yöneten Türk-
ler, gittikleri ülkelere zenginlik, refah
ve medeniyet götürmüfllerdi. Fethe-
dilen ülkelere camiler, kervansaray-
lar, medreseler, köprüler, çeflmeler
yapt›rm›fl, y›kmay› ve yok etmeyi de-
¤il, yeniden infla etmeyi hedeflemifl-
lerdir.  

Fethiye Camii, Atina

Tafl Köprü (Fatih Köprüsü), ÜsküpHalveti Tekkesi'nin çeflmesi, Kosova

Koca Mustafa Pafla Camii, Üsküp
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Osmanl› Devleti gayrimüslimlere, dindafllar›n›n ülkelerinde dahi göremeyecekleri bir
hürriyet sa¤lam›flt›. Yahudiler, Ermeniler, Rumlar Osmanl› topraklar›nda bar›fl ve
güven içinde hayatlar›n› sürdürüyorlard›.



di. Bunlar hiçbir vicdan azab›na düflmeksizin ›rkdafl-

lar›n› soyar, ezer, öldürürlerdi. Oysa Türk hükümdar-

lar› gerçekten halk›n hayat› ile ilgilenmifllerdir. Naklet-

ti¤imiz vesika suretleri de flüpheye yer b›rakmayacak

flekilde bunu göstermektedir.19

fiüphesiz Osmanl›'n›n as›rlar boyunca adalet anlay›fl›n-

da hiçbir sapma olmamas›n›n en önemli nedeni bu adalet an-

lay›fl›n› Kuran ahlak›ndan ö¤renmifl olmas› ve Kuran'a olan

ba¤l›l›¤›d›r. Kuran'da tarif edilen adalet anlay›fl› Müslümanla-

r›, karfl› tarafa öfkeli olsalar bile, öfkelerine kap›lmalar›n› en-

gelleyip adil k›lan bir anlay›flt›r. Ayette flöyle buyrulmaktad›r: 

Ey iman edenler adil flahitler olarak Allah için

adaleti ayakta tutun. Bir toplulu¤a olan kininiz si-

zi adaletten al›koymas›n. Adalet yap›n. O takva-

ya daha yak›nd›r. Allah'tan korkup sak›n›n. fiüp-

hesiz Allah yapmakta olduklar›n›zdan haberi

oland›r. (Maide Suresi, 8) 

Bu nedenle bugün söz konusu co¤rafyada yaflayan mil-

letlerin hepsi Türklerin adaletine, hoflgörüsüne ve kendileri-

ne sa¤lad›klar› bar›fl ortam›na flahitlik etmifllerdir. Bu durum

her dinden ve her ›rktan insan›n Türklerin yönetiminden ra-

z› olmalar›yla neticelenmifltir. Günümüzde ise, y›llard›r bu

topraklarda süregelen savafl, karmafla ve düzensizlik yüzün-

den huzura, güvenli¤e ve bar›fla hasret kalm›fl olan kad›nlar, ço-

cuklar, yafll›lar, yeni bir "Osmanl›"n›n özlemi içindedirler.  
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Türkler bir ›rk ve millet olmak haysiyetiyle yeryüzünün

en flerefli insanlar›d›r. Karakterleri pek asil ve yücedir...

Asaletleri al›nlar›nda ve amellerinde yaz›l›d›r... Onla-

r›n yurdu efendiler diyar›d›r, kahramanlar, flehitler ül-

kesidir. Bence insaniyete fleref veren böyle bir milletin

düflman› olmak insanl›¤›n düflman› olmaktan farks›z-

d›r. Böyle bir lekeden Allah beni korusun.20

Frans›z flair Lamartine 

Belki de yak›nda himayeye muhtaç olacaks›n›z. Asla

Rus'a yanaflmay›n, haindir sizi yok eder. Fakat kendi-

nizi Osmanl›lara emanet edin, adil ve merhametlidir-

ler.21

Bo¤dan Beyi Büyük Stefan'›n 

o¤ullar›na vasiyeti

Yirmi yedi y›l kadar önce baz› Protestan Frans›zlar pa-

diflah›n ülkelerinden birine s›¤›nmay› tasarlad›lar. Bu

kararlar›n›n birinci sebebi katolik Fransa'n›n Protes-

tan Frans›zlara karfl› devaml› zulmü, ikinci sebebi ise

Türklerin bütün dinlere karfl› cihanflümul ve de¤iflmez

müsamahas› idi.22

Cenevizli Chenier
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Sizin gibi gözü doymaz prenslerin, toprak a¤alar›n›n ve

burjuvalar›n idaresi alt›nda yaflamaktansa, Osmanl›lar›n

idaresi fakirlere daha hay›rl›d›r.23

Protestan mezhebinin Kurucusu Martin Luther

1526'da (Mohaç'a giden) 200.000 kifli, ekilmifl tarlalara

ayak basmadan ve tek bir ot koparmadan imparatorlu¤un

Rumeli yakas›n› bir bafltan bir bafla geçmifltir.24

Frans›z Yazar J. Michelet

Türk hakimiyetinden yerli H›ristiyanlar bu bak›mdan da

memnundular ki Türkler gelmeden önce ülkeleri devaml›

asayiflsizlik ve tahribat içindeydi. fiimdi ise sükun hüküm sü-

rüyordu... Viyana bozgunundan sonra Venedikliler geçici

olarak Sak›z ve Mora'y› iflgal ettiler. O kadar zulüm yapt›-

lar ki, Sak›z ve sonra Mora'ya Türkler dönünce yerli Rum-

lar onlar› büyük sevinçle karfl›lad›lar.25

Frans›z Tarihçi Fernard Grenard

Padiflah›n imparatorlu¤unda herkes kendi halinde bahtiyar

olabilirdi. Mutlak bir dini hürriyet hüküm sürerdi ve kim-

se flu veya bu inanca sahip oldu¤undan dolay› bir zorluk-

la karfl›laflmazd›.26

Ünlü Türkolog Franz Babinger



Onlar ki yeryüzünde kendilerini yerlefltirir, iktidar sahibi k›larsak

dosdo¤ru namaz› k›larlar, zekat› verirler, marufu emrederler, mün-

kerden sak›nd›r›rlar. Bütün ifllerin sonu Allah'a aittir. (Hac Sure-

si, 41)

fiüphesiz Allah size emanetleri ehline (sahiplerine) teslim etmeni-

zi ve insanlar aras›nda hükmetti¤iniz zaman adaletle hükmetme-

nizi emrediyor. Bununla Allah size ne güzel ö¤üt veriyor... Do¤-

rusu Allah iflitendir, görendir. (Nisa Suresi, 58)

Allah sizinle din konsunda savaflmayan, sizi yurtlar›n›zdan sürüp

ç›karmayanlara iyilik yapman›zdan ve onlara adaletli davranman›z-

dan sizi sak›nd›rmaz. Çünkü Allah adalet yapan› sever. (Mümte-

hine Suresi, 8) 

Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel ö¤ütle ça¤›r ve onlarla en gü-

zel bir biçimde mücadele et. fiüphesiz senin Rabbin yolundan sa-

pan› bilendir ve hidayete ereni de bilendir. (Nahl Suresi, 125)

Sen af (veya kolayl›k) yolunu benimse, (‹slam'a) uygun olan› (ör-

fü) emret ve cahillerden yüzçevir. (Araf Suresi, 199)

Görmedin mi ki, Allah nas›l bir örnek vermifltir: Güzel bir söz

güzel bir a¤aç gibidir ki onun kökü sabit dal› ise göktedir. Rab-

binin izniyle her zaman yemiflini verir. Allah insanlar için örnek-

ler verir, umulur ki onlar ö¤üt al›p düflünürler. (‹brahim Suresi,

24-25)

Onlar bollukta da darl›kta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve

insanlar (daki haklar›n)dan ba¤›fllama ile (vaz)geçenlerdir. Allah

iyilik yapanlar› sever. (Al-i ‹mran Suresi, 134)

‹yilikle kötülük eflit olmaz. Sen en güzel olan bir tarzda (kötülü-

¤ü) uzaklaflt›r, o zaman (görürsün ki) seninle onun aras›nda düfl-

manl›k bulunan kimse, sanki s›cak bir dost(un) oluvermifltir. (Fus-

silet Suresi, 34)
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Miras›m›z›n Bize Yükledi¤i Tarihi Sorumluluk    

Buraya kadar ele ald›¤›m›z gerçeklerin bize gösterdi¤i

gibi, Türkiye hem co¤rafi ve stratejik konumu, hem de dev-

ralm›fl oldu¤u tarihi miras› itibariyle Balkanlar'›n, Kafkaslar'›n,

Ortado¤u ve Orta Asya'n›n gelece¤inde liderli¤i üstlenebile-

cek bir ülkedir. Milyonlarca insan›n özlemini duydu¤u  bar›fl

ve huzur ortam›n› sa¤layabilecek zengin bir tarihsel deneyime

sahiptir. Co¤rafi konumu itibariyle hem Asyal›, hem Avrupa-

l›, hem Ortado¤ulu'dur. Devrald›¤› tarihi miras itibariyle de

tüm bu alanlarda tahminlerin ötesinde bir etkinli¤e ve güce sa-

hiptir. Yüzlerce farkl› kültürün ve etnik grubun bar›nd›¤› bu

topraklarda, sahip oldu¤u Osmanl› miras› gere¤i söz sahibidir.

Nitekim So¤uk Savafl'›n ard›ndan tesis edilen yeni dünya sis-

teminde, baflta Amerika olmak üzere, pek çok ülkenin de ta-

lebiyle Türkiye söz konusu topraklarda aktif rol almak duru-

munda kalm›flt›r. 

Türkiye'nin sahip oldu¤u tarihi miras -ve siyasi, askeri,

ekonomik potansiyel- nedeniyle, pek çok Bat› ülkesi  bu böl-

ge üzerinde gelifltirdikleri stratejilerin Türkiye eksenli ve hat-

ta Türkiye merkezli olmas› gere¤inin fark›ndad›r. Nitekim

ABD eski Baflkan› Bill Clinton'›n 1999 y›l›n›n son aylar›nda Ge-

orgetown Üniversitesi'nde yapt›¤› bir konuflma da bu görüflü

destekler niteliktedir. Bir anda tüm dünya ülkelerinin dikka-

tini tekrar Türkiye üzerine çevirmelerine neden olan bu ünlü

konuflmada Clinton'›n özellikle, "20. yüzy›l› nas›l Osman-

l›'n›n y›k›l›fl› belirlediyse, 21. yüzy›lda da Türkiye'nin et-

kin rol oynayaca¤›" anlam›na gelen sözleri son derece önem-
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li bir tespiti içermektedir. Clinton'›n bu

sözlerini "Türkiye, Avrupa, Asya ve Afri-

ka'y› içine alan milyonlarca km2'lik bir

alanda, dünya siyasetinin merkezi olan bir

bölgede söz sahibi bir ülke oldu¤u için 21.

yüzy›l›n flekillenmesinde kilit rol oynaya-

cakt›r" fleklinde açabiliriz. (Bill Clinton

benzeri mesajlar› Kas›m 1999 tarihinde

Türkiye gezisi esnas›nda TBMM'de yapt›-

¤› konuflmas›nda da vermifltir). ABD gibi

süper bir gücün liderinin, Türkiye için  21.

yüzy›lda böyle bir teflhiste bulunmas› kuflkusuz çok dikkat çe-

kicidir.  

Bugün söz konusu bölgelere huzurun ve sükunetin yer-

leflebilmesinin tek yolu, Türkiye'nin varisi oldu¤u Türk-‹slam

ahlak› ile yo¤rulmufl olan "Osmanl› Millet Sistemi"nin hakim

oldu¤u bir anlay›fl›n oluflturulabilmesidir. Önceki bölümlerde

de detayl› olarak anlatt›¤›m›z gibi, Osmanl› Millet Sistemi'nde,

devletin koruyucu flemsiyesi alt›na giren her millet ya da top-

lulu¤a, kendi inanç ve örfüne göre yaflama hakk› tan›n›r ve te-

mel haklar› koruma alt›na al›n›rd›. Türkler ister Balkanlar'da,

ister Kafkaslar'da, ister Ortado¤u'da olsun gittikleri hiçbir ül-

kede kimseyi dinini ve töresini de¤ifltirmeye zorlamam›fllar ve

hiç kimseye dininden dolay› zulmetmemifl, kimseyi hor gör-

memifllerdir. Her dinden, her mezhepten vatandafl ibadetini di-

ledi¤i gibi yerine getirmifl, kendi örf ve adetlerini uygulama-

lar›nda kimse bir di¤erine kar›flmam›flt›r. Bunun karfl›l›¤›nda d›fl

güçler taraf›ndan herhangi bir sald›r› söz konusu oldu¤unda

ise bu topraklarda yaflayanlar da  severek ve isteyerek yöneti-

minden memnun kald›klar› Osmanl› Devleti'nin yan›nda yer
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alm›fllard›r. Böylece d›fl güvenlik ve ekonomi baflta olmak üze-

re pek çok alanda do¤al bir ittifak oluflmufl, hem Osmanl› Dev-

leti'nin hem de tebas› alt›nda yaflayanlar›n fayda sa¤lad›¤› sa¤-

lam bir yap› oluflturulmufltur. 

Avusturyal› Türkolog Anton Cornelers Schaendinger

de Türklerin devlet anlay›fl›n› ve bu anlay›fl›n dünyan›n pek

çok yöresine getirdi¤i refah ve huzurun, baflka hiçbir hüküm-

darl›k döneminde sa¤lanamad›¤›n› flöyle dile getirmifltir: 

‹skender Do¤u'ya ve Hint'e kadar yay›ld›. Daraz Do-

¤u'dan Bat›'ya uzand›. Cengiz Han Avrupa ortalar›-

na kadar at koflturdu. Lakin hiçbirisi Osmanl› Türkle-

ri gibi di¤er insanlar›n kültür ve din hürriyetine say-

g› göstermediler. Osmanl›lar harikulade bir nizam ve

düzende as›rlarca kendilerinden olmayan insanlarla

bar›fl içerisinde yaflad›lar. Onun içindir ki, Avrupa'da

dört as›r boyunca kalabildiler.27

Anton Schaendinger gibi Türklere hayran kalan bir bafl-

ka tarihçi Yunanl› Michel de Greece'in sözleri ise çok dikkat

çekicidir. Osmanl›'n›n Balkan topraklar›ndan çekilmesiyle bafl-

layan zor ve s›k›nt›l› günlere, belki de atalar›n›n bizzat flahit ol-

du¤u Greece, bu topraklarda tek çözümün Osmanl› benzeri

bir idari sistem oldu¤unu, bugün yaflanan karmaflalar› da ör-

nek vererek anlatmaktad›r: 

Osmanl› Devleti'nin y›k›lmas›ndan çok üzüntü du-

yuyorum. Çünkü Osmanl› Devleti dünya dengesi-

ni ayakta tutan bir güç olmufltu ve sevilsin ya da

sevilmesin, Osmanl›'n›n çöküflünden itibaren Bal-

kanlar ve Ortado¤u'daki çalkant›lar durmak bil-

medi.28

H A R U N  Y A H Y A
4 7



Balkanlar'da yaflayan, bu topraklar›n do¤as›n› ve geç-

miflini iyi bilen bir tarihçinin böyle bir teflhiste bulunmas› son

derece önemlidir. 

Türkiye t›pk› Osmanl›'n›n yapt›¤› gibi Balkanlar ve Or-

tado¤u'daki farkl› etnik kimlik ve dinleri kucaklayan bir stra-

teji gelifltirmelidir. Gelifltirilecek bu stratejinin dayanak nok-

tas› ise Türk-‹slam kültürünün ve köklü medeniyetimizin ye-

niden keflfedilmesi olmal›d›r. Nitekim bu topraklarda siyase-

ten olmasa bile, kültür olarak Türk hakimiyeti halen devam

etmekte, özellikle Balkanlar'da ve Kafkasya'da farkl› ›rklardan

olmalar›na ra¤men pek çok Müslüman kendini Türk ve Osman-

l› addetmektedir. 

Pek çok tarih bilimci ve siyasetçi de bu gerçe¤i kabul

etmekte ve yazd›klar› makalelerde bu noktaya dikkat çekmek-

tedirler. Bu kiflilerden birisi de dünyaca ünlü Ortado¤u uz-

man› Prof. Dr. Edward Said'dir. Kendisi de Kudüslü H›risti-

yan bir aileye mensup olan Edward Said, ‹srail'de ç›kan

Ha'aretz Gazetesi'nde yay›nlanan röportaj›nda Ortado¤u'da

kal›c› bir bar›fl›n infla edilebilmesi için "Osmanl› Millet Sis-

temi"ni önermifltir.29 Ari Shavit'in gerçeklefltirdi¤i bu röpor-

tajda Osmanl› Millet Sistemi'ni bir nevi zorunluluk olarak gö-

ren Edward Said, bu konuda son derece hakl›d›r. Çünkü bü-

tün bir tarih boyunca Ortado¤u ve Balkanlar'da en uzun ömür-

lü yönetimler Osmanl›lar döneminde kurulmufl, Romal›lar›n

bile sa¤layamad›¤› süreklilik ve bütünlük Müslüman Türkler

taraf›ndan yüzy›llarca korunmufltur. 

Prof. Dr. Edward Said'in Ortado¤u bar›fl› için dile ge-

tirdi¤i önerinin bir benzerini ünlü tarihçi Jason Goodwin de

New York Times'daki "Osmanl›'dan Ö¤reneceklerimiz" bafl-
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l›kl› yaz›s›nda Balkanlar için önermektedir. Osmanl›'n›n Bal-

kanlar'da, din, dil ve etnik farkl›l›klar›n çok fazla olmas›na ra¤-

men, hüküm sürdü¤ü 14. yüzy›ldan 19. yüzy›la kadar hiçbir

zaman k›s›tlama yapmad›¤›n› ve bu flekilde istikrar› ve düzeni

sa¤lad›¤›n› söyleyen Goodwin, bugün huzuru sa¤lamay› böl-

geye askeri güç y›¤maktan ibaret gören Bat›l› güçlerin Os-

manl›'dan ö¤renecekleri çok fazla fley oldu¤unu dile getir-

mektedir.30

Bilindi¤i üzere yaklafl›k son 50 y›ld›r dünyan›n kalbi

"Osmanl› hinterland›" olarak da adland›r›lan Ortado¤u'da at-

maktad›r. E¤er bu bölgede yer alan ülkeler, bugün dünyan›n

gelece¤inde bu kadar hayati bir öneme sahiplerse, bu durum-

da Osmanl›'n›n varisi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu sü-

reçte kilit rol oynamas› kaç›n›lmazd›r. 

fiunu da belirtmeliyiz ki, elbette bu kitapta anlat›lan

strateji, Osmanl› Devleti'nin yeniden kurulmas› de¤ildir.

Önemli olan Osmanl› millet ve devlet anlay›fl›n›n hakim ol-

du¤u, insanlar›n dost ve kardeflçe yaflayabildi¤i, bar›fl ve güven

dolu bir ortam›n yeniden oluflturulabilmesi, güçlü bir ekono-

mik ve siyasi birli¤in tesis edilmesidir. Çünkü Osmanl› yöne-

timi ve tecrübesi, istenildi¤inde çat›flmalar›n merkezi haline

gelmifl olan bu bölgeye huzurun ve bar›fl›n getirilmesinin müm-

kün oldu¤unu bizlere göstermifltir. Bugün bir birlik olufltur-

ma yönünde at›lacak somut ad›mlar, bölge devletleri taraf›n-

dan da kabul görecektir. Üstelik bu birlik dünyan›n en gelifl-

mifl medeniyetini, en zengin topraklar›n› ve üstün kültürünü

de içinde bar›nd›ran, 21. yüzy›la damgas›n› vuracak bir birlik

olacakt›r. Bu birli¤in öncülü¤ünü yapabilecek tek millet ise

hiç flüphesiz Osmanl›'n›n mirasç›s› olan Türk Milleti'dir.
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TTÜÜRRKK  DDÜÜNNYYAASSIINNDDAA  

MMEEVVCCUUTT  DDUURRUUMM

T
ürk Dünyas› denildi¤i zaman sadece Orta Asya'da

SSCB'nin da¤›lmas›n›n ard›ndan kurulan Türki dev-

letleri düflünmek yanl›fl olur. Zira Türk Dünyas› "Ad-

riyatik'ten Çin Seddi'ne" kavram›yla tasvir edilen çok daha

genifl bir alan› kapsamaktad›r. Bu genifl co¤rafyada yaflayan

farkl› etnik kökenlere sahip olan topluluklar tarih boyunca hep

Türk-‹slam ahlak›n›n flemsiyesi alt›nda toplanm›flt›r. Özbekiy-

le, Kazak›yla, Uyguruyla, Tatar›yla, Çerkeziyle, Abhaz›yla,

Boflna¤›yla, Çeçeniyle tüm topluluklar› tek bir ideal, tek bir ül-

küde toplayan, söz konusu topraklarda hala varl›¤›n› devam et-

tiren Türk-‹slam medeniyetinin miras›d›r. 

Osmanl› Devleti'nin ulaflm›fl oldu¤u siyasi s›n›rlar içe-

risinde bugün onlarca ba¤›ms›z devlet bulunmaktad›r ve bun-

lar›n her birinde Osmanl› medeniyetinin izlerini tafl›yan yüz-

lerce eser ve güçlü bir kültür miras› vard›r. Üç k›taya yay›lan

Osmanl› nizam›, 20. yüzy›lda birtak›m d›fl müdahalelerle siya-

si varl›k olarak ortadan kald›r›lm›flt›r. Ancak ne var ki Osman-

l›'n›n tarihten silinmesiyle oluflan bofllu¤u, üzerinden geçen bir

as›rl›k zamana ra¤men, henüz herhangi bir güç doldurabil-

mifl de¤ildir. Bugüne kadar Fransa, ‹ngiltere, Amerika, Rus-

ya gibi bölge d›fl›ndan güçler taraf›ndan Osmanl› hinterland›-

na türlü müdahaleler yap›lm›flt›r. Bu ülkeler Osmanl›'n›n izi-

ni silmek ve bu bölgede hakimiyet sa¤lamak için y›llar boyun-

ca çok çetin mücadeleler vermifllerdir. Ne var  ki bu bölgele-

re yabanc› olan d›fl güçlerin, eski Osmanl› topraklar›nda huzu-

ru ve bar›fl› sa¤lamalar›, güçlü bir devlet oluflturmalar› hiçbir



dönem mümkün olmam›flt›r. Kukla yönetimler, masabafl›nda

çizilen haritalar, suni çat›flmalar, ambargolar, hiçbir dönemde

baflar›l› olamam›fl, bu ülkeler adeta vücuda yabanc› bir madde

gibi her zaman d›flar› at›lm›fllar ve hiçbir dönemde arkalar›nda

bölge halklar›n›n deste¤ini bulamam›fllard›r. 

Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun siyaset sahnesinden silin-

mesiyle birlikte bafllayan karmafla ve kaos, yaklafl›k bir as›rdan bu

yana devam etmektedir. Bölge halklar› uzun y›llard›r savafllar›n

ve çat›flmalar›n alt›nda ezilmektedir. ‹ki Dünya Savafl› gören ve

bu savafllarla birlikte açl›k, göç ve salg›n hastal›klarla karfl› kar-

fl›ya kalan halklar›n büyük ço¤unlu¤u da savafllar›n ard›ndan

komünist yönetimlerin bask›c› ve fliddet içeren idareleri alt›n-

da ezilmifllerdir. So¤uk Savafl döneminin sona ermesiyle birlik-

te bafllayan etnik çat›flmalar neticesinde ise çok daha derin ve flid-

detli ac›larla karfl› karfl›ya kalm›fllard›r. 1990'lar›n bafl›ndan iti-

baren Balkanlar ve Kafkasya'da baflta kad›nlar, çocuklar ve yafl-

l›lar olmak üzere masum halk savafllar›n ve s›cak çat›flmalar›n

bask›s› alt›nda ezilmektedir. Ortado¤u'da ise iflgalci ‹srail güç-

lerinin bafllatt›¤› iflgal ve zulüm 50 y›ldan fazla bir zamand›r, hiç

kesintiye u¤ramadan hüküm sürmektedir. 

‹flte bu sorunlar›n bir an önce çözülmesinin sa¤lanmas› ve

Osmanl› co¤rafyas›nda yeniden istikrar›n sa¤lanmas›n›n ilk ad›-

m› bölgedeki mevcut durumun çok iyi kavranmas› olmal›d›r.

Çünkü gerek Ortado¤u, gerekse Kafkasya ve Balkanlar sahip

olduklar› co¤rafi ve stratejik önem nedeniyle pek çok ülkenin

ilgi alan› içine girmektedir. Bu aç›dan siyasi ve ekonomik ç›kar-

lar›n çok iyi de¤erlendirilmesi, çözüm yollar›n›n tespit edilme-

si ve çok yönlü bir stratejinin belirlenmesi son derece önemli-

dir. Sorunlar›n do¤ru bir flekilde tespit edilmesi çözüme ulafl-

madaki en önemli aflama olacakt›r. Bu nedenle de söz konusu

bölgelerde son durumun genel bir tahlilini yapmak çok önem-

lidir. 
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B
alkanlar'da bugüne kadar olup bitenler ve gelecekte

olmas› muhtemel geliflmeler hakk›nda do¤ru fikir

edinebilmenin ve olaylar› do¤ru aç›dan de¤erlendi-

rebilmenin yolu Türkiye'nin bölge ile tarihi ba¤lar›n› do¤ru tes-

pit etmekten geçer. Bu nedenle Türklerin Balkanlar'a gelifli

kadar, bu topraklardan ne flekilde ve hangi amaçla ç›kar›lma-

ya çal›fl›ld›klar›n› da iyi kavramak gerekir. 

Türkler Balkanlar'a ilk ad›m› Süleyman Pafla komuta-

s›ndaki Osmanl› ordusunun 1353'de Çanakkale Bo¤az›'n› ge-

çip Rumeli topraklar›n› fethi ile att›. 1389 Kosova Savafl› ise

bir yandan S›rplar› tarihi bir hezimete mahkum ederken, öte

yandan Balkanlar'da Osmanl›'n›n yenilmez bir güç oldu¤u

gerçe¤ini ortaya koydu. 1521'de Kanuni'nin Belgrad'› alma-
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s›yla hemen hemen tüm Balkanlar Türklerin hakimiyetine geç-

mifl oldu. Ancak bu, Türklerin Balkanlar'daki ilk hakimiyeti de-

¤ildi. 

Asl›nda bölgeye ilk gelen Türk kavmi, Hunlar'd›. Ancak

Balkanlar'a Bizans'› yenerek Bat› Roma üzerinden gelen Hun-

lar, bu bölgede uzun süreli bir hakimiyet kuramad›lar. Hun-

lar›n ard›ndan gelen Avar Türkleri ise Balkanlar'da genifl top-

raklar fethederek, yaklafl›k 250 y›l süren bir hükümranl›k dö-

nemi yaflad›lar. Ancak Avarlar 8. yüzy›l›n sonunda H›ristiyan-

l›¤› kabul ederek Slavlaflt›lar ve tarihten silindiler. Avarlardan

sonra da göçebe Türk boylar›n›n Balkanlar'a ak›nlar› devam et-

ti. Ancak zaman içinde Slav halk› aras›nda asimile olup yok

oldular.32

Osmanl›lar ise hiçbir zaman asimile olmad›lar. Aksine,

fethettikleri her co¤rafyaya kendi kimliklerini tafl›d›lar. Bunun

en büyük nedeni ‹slam dinidir. ‹slam öncesi Türkler, güçlü

bir kültüre sahip olmad›klar› için fethettikleri topraklarda hem

askeri hem de kültürel olarak kal›c› olamam›fllard›. Oysa ‹s-

lam'›n kabulünden sonra Türkler "asimile olan" de¤il "asi-

mile eden" bir millet oldu. Bunun en güçlü örnekleri ise Os-

manl› tarihinde ortaya ç›kt›.

Örne¤in Osmanl›lar, ‹slam sayesinde Balkanlar'da kal›-

c› olabildiler. Balkanlar'da Kanuni Sultan Süleyman'›n Belg-

rad'› almas›yla sa¤lamlaflan Osmanl› hakimiyeti, bölgedeki çe-

flitli H›ristiyan halklar›n zaman içinde ve kendi r›zalar›yla ‹s-

lam'› kabul edifline vesile oldu.  Dahas› Osmanl› yönetimi böl-

geye as›rlar süren bir istikrar ve bar›fl getirdi. Din, dil ve ›rk ba-

k›m›ndan çok kar›fl›k bir yap›ya sahip olan Balkanlar'da Os-



H A R U N  Y A H Y A
5 5

manl› yönetim tarz› tüm bu farkl›l›klar› birbirleri ile kaynaflt›r-

ma temeli üzerinde kurulu idi. Balkanlar'›n co¤rafi yap›s› itiba-

r› ile her dönemde muhafaza edilen farkl› kültürler, tarih bo-

yunca ancak Osmanl› döneminde birarada huzur ve güvenlik

içinde yaflad›lar. 

Bu tarihi gerçek, Osmanl› arflivlerinde yer alan belge-

lerle de gün yüzüne ç›kmaktad›r. Prof. ‹smet Miro¤lu'nun

"Türklerde ‹nsani De¤erler ve ‹nsan Haklar›" isimli çal›flma-

s›nda yer verdi¤i belgeler Balkan halklar›n›n Osmanl› yöneti-

minden duyduklar› memmuniyeti gözler önüne sermektedir.

12 fiubat 1867 tarihinde yaz›lm›fl olan baflka bir belgede Bul-

gar Milleti'nin Osmanl› idaresinden memnun olduklar› flöyle

ifade edilir:

Bulgar Milleti kullar› beflyüz seneden beri Osmanl› ida-

resi alt›nda mesut olarak yaflamaktad›rlar. Bu süre

zarf›nda mal, can ve dinleri fesatç›lar›n ve kötülük pe-

flinde olan kiflilerin tecavüzünden muhafaza edilmifl-

tir. Halbuki di¤er memleketlerde yaflayan güçsüz ve fa-

kirler, zenginlerin sald›r›lar›na ve zulmüne maruz

kald›klar› gibi kendilerine her türlü haks›z muamele de

reva görülmüfltür. Zira Osmanl› idaresi alt›nda yafla-

yan kuvvetliler taraf›ndan güçsüzlere hiçbir flekilde

eziyet edilmemifl, güçlüler ve zay›flar devletin bahflet-

ti¤i adalet ve hakkaniyetten ayn› nisbette faydalan-

m›fllard›r. Osmanl› idaresindeki H›ristiyanlar aras›n-

da din ve mezhep fark› gözetilmeyerek hepsine eflit mu-

amele edilmifltir.33



Söz konusu huzur ve istikrar, 19. yüzy›l›n bafl›nda geli-

flen ulus-devlet anlay›fl›n›n Bat›l› güçler taraf›ndan bu toprak-

larda k›flk›rt›lan ba¤›ms›zl›k hareketlerini alevlendirmesine ka-

dar sürdü. 19. yüzy›l boyunca, d›fl güçlerin tahrikiyle, bölgede-

ki gayrimüslim tebaa aras›nda iç isyanlar bafllad›. ‹syanlar›n ilk

siyasi sonucu, Yunanistan'›n 1829'da ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etme-

si oldu.
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V. Mehmet'in 1910 y›l›nda Manast›r'daki az›nl›k cemaatleri taraf›ndan coflku
içinde karfl›lan›fl›. 



Baflta S›rplar olmak üzere gayrimüslim halklar aras›n-

daki isyan hareketlerinde, Rusya'n›n yönlendirdi¤i Pan-Sla-

vizm hareketi etkili oldu. Bilindi¤i gibi bu ak›m Slav ›rk›n›n üs-

tünlü¤ünü, kültürel ve siyasi olarak birlikte hareket etmesi ge-

rekti¤ini öne sürmekteydi. Buna göre özellikle Osmanl› top-

raklar›nda yaflayan Slav kökenlilerin milliyetçilik duygular› tah-

rik edilerek, Osmanl› aleyhine faaliyette bulunmalar› sa¤lan›-

yordu. 

Yine bu ak›mdan etkilenen baz› topluluklar da daha ra-

hat bir hayat umuduyla Rusya'ya göç etmekte idi. Ancak k›sa

süre içerisinde ne kadar büyük bir yan›lg› içinde olduklar›n› an-

lamaya bafllad›lar. Pan-Slavizm propagandas›ndan etkilenerek

Rusya'ya göç eden Bulgarlar›n 30 Ocak 1862'de Osmanl›

Devleti'ne geri dönebilmek için padiflaha yazd›klar› bir mek-

tup bu piflmanl›¤› aç›kça ifade etmektedir. Bu mektup, bir yan-

dan Bulgarlar›n Osmanl› topraklar›ndan göç ettikleri için duy-

duklar› derin piflmanl›¤› dile getirirken, öte yandan Osman-

l›'n›n Bat›l› güçler taraf›ndan yeri doldurulmas› mümkün ol-

mayan adalet ve devlet anlay›fl›n› gözler önüne sermektedir:

Ecdad›m›z Osmanl› idaresi alt›nda rahat ve her türlü

nimet ve adaletle dolu bir hayat sürmüfller iken bizler,

Rusya'ya gitmekle yaz›k ki bir tuza¤a düflmüfl olduk. Saf

insanlar oldu¤umuz için aleyhimize tertiplenen bu

hareketin sonunu düflünmedik ve bu ifli bilerek yap-

mad›k... Gece gündüz piflmanl›k gözyafllar› döküyo-

ruz. Zira burada hiç kimse yüzümüze bakm›yor... Biz-

ler gibi kand›r›lan Bulgar hemflehrilerimizle birlikte

affedilerek tekrar Osmanl› topraklar›na dönebilmemiz

hususunu niyaz ederiz.34
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Osmanl› dönemindeki istikrar ve bütünlük bölgeye is-

tikrar getirmifl, hem bölge halk›n›n yaflam kalitesini yükseltmifl,

hem de d›fl güçlerin sald›r›lar›na karfl› küçük büyük tüm etnik

kökenleri ortak bir savunma alt›na alm›flt›. ‹flte bu nedenle de

gerek Osmanl›'n›n varl›¤›ndan, gerekse Balkan halklar›n›n bir-

lik olarak oluflturduklar› büyük

güçten çekinen d›fl güçler, uzun

süre bu bölgeden uzak durmufl-

lard›r. 

Ancak yüzy›l›n son çeyre-

¤inde Rusya'n›n ve Bat›l› ülkele-

rin yay›lma ihtiraslar› yeniden ka-

bard›. 1877-78 Osmanl›-Rus Sa-

vafl›'n›n ard›ndan düzenlenen

1878 y›l›ndaki Berlin Kongresi

ile, Balkanlar'daki Osmanl› top-

raklar›n›n önemli bir bölümü

Devlet-i Ali'nin yönetiminden

O S M A N L I  V ‹ Z Y O N U
5 8

Kongre çal›flmalar›na, Osmanl›
‹mparatorlu¤u'nu temsilen Sadullah
Bey ve Kara Todori Pafla kat›lm›flt›.
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Rus Savafl›'n›n ard›n-
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topraklar›n›n önemli
bir bölümü Devlet-i

Ali'nin yönetiminden
ç›kt›. 



ç›kt›. Bulgaristan'›n büyük k›sm› Osmanl› idaresinden koptu.

Ruslar Besarabya bölgesini ele geçirdiler. S›rbistan, Karada¤ ve

Romanya ba¤›ms›z birer devlet oldu. Bosna-Hersek ise, Os-

manl› yönetiminde kalmakla birlikte "teorik" olarak Avustur-

ya-Macaristan topra¤› haline geldi. Öte yandan K›br›s ve Sü-

veyfl de ‹ngilizlere verildi. Berlin Kongresi öncesinde ve son-

ras›nda, Osmanl›'n›n parçalanmas› ve paylafl›lmas›, dönemin

Avrupa devletlerinin ve Rusya'n›n d›fl politikas›n›n temel he-

defi oldu. Bat›l› ülkeler için Avrupa ile Asya aras›ndaki strate-

jik Osmanl› bölgelerini ele geçirebilmek ayr› bir önem arzet-

mekteydi. Bu amaçla, onlarca farkl› dil, ›rk, mezhep ve etnik

kökenden oluflan Balkan halklar›n› birtak›m milliyetçi hayal-

lere kapt›r›p provoke etmek ise hiç zor olmad›. Osmanl› dö-
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1. Balkan Savafl›
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neminde içiçe geçmifl, sakin ve istikrarl› bir yaflam süren bu

topluluklar, örne¤in S›rplar, Bulgarlar veya Yunanl›lar, çeflitli

k›flk›rtmalarla ayr›l›kç› ve çeteci toplumlara dönüfltüler. 

Gerçekte Balkan halklar› k›sa süre içinde Avrupa dev-

letlerine ve Ruslara güvenerek yola ç›kmakla tarihlerinin en

büyük hatalar›ndan birini yap›yorlard›. Çünkü Osmanl›'n›n

gitmesiyle ba¤›ms›z ve güçlü birer devlet halini alacaklar›n›

zanneden Balkan halklar› için as›l problemler yeni bafllayacak-

t›. T›pk› Osmanl› öncesinde oldu¤u gibi Balkan halklar› tek-

rar parçalara bölünecek ve y›llarca birarada ve kardeflçe yafla-

yan toluluklar birbirleriyle savaflmaya bafllayacaklard›. Balkan

devletlerinin, Osmanl›'ya karfl› düzenledikleri I. Balkan Sava-

fl›'n›n ard›ndan, kendi aralar›nda anlaflmazl›¤a düflüp II. Bal-

kan Savafl›'na giriflmeleri, bu tarihsel gerçe¤in en aç›k kan›t› ola-

cakt›.
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Solda, I. Balkan Savafl›'n›n ard›ndan topraklar›n› geniflleten Bulgar güçleri,
1913 y›l›nda Yunan ve S›rp topraklar›na sald›rd›, ancak büyük bir yenilgiye
u¤rad›lar. Sa¤da, Balkan Savafl›'nda Müslüman halka yönelik Bulgar zulmü:
‹damdan önce son namaz.



OOSSMMAANNLLII  SSOONNRRAASSII  BBAALLKKAANNLLAARROOSSMMAANNLLII  SSOONNRRAASSII  BBAALLKKAANNLLAARR

Çetnik te-
rörü
1990'larda
yeniden
ortaya ç›k-
t› ve 200
bin Müslü-
man› kat-
letti.



O S M A N L I  V ‹ Z Y O N U
6 2

2. Dünya Savafl› s›ras›nda Balkan topraklar›n› iflgal eden Alman güçleri Yugos-
lav halk›n› sokaklarda, ifl k›yafetleriyle asm›fllard›. Sokaklara as›lan ilanlar Al-
man askerlerine direnifl gösterildi¤i takdirde tüm halk› ayn› sonun bekledi¤i-
ni ilan ediyordu.



I. Dünya Savafl› sonras›nda Avrupa devletlerinin masa-

bafl›nda oluflturduklar› suni s›n›rlara sahip ulus devletler, yak-

laflan büyük f›rt›nan›n habercisiydi. II. Dünya Savafl›'nda bafl-

tan afla¤› Alman ve ‹talyan ordular›n›n iflgali alt›nda kalan ve

iç savafllarla çalkalanan Balkan ülkeleri, savafl›n sonunda komü-

nist Sovyet rejiminin kontrolüne terk edildiler. Komünist ida-

reler alt›nda y›llarca bask›, fliddet ve iflkenceye maruz kalan,

dinlerini yaflamalar› engellenen Balkan milletleri, büyük ac›lar

çektiler. Komünist rejimin dikta yönetimiyle perdelenen et-

nik kökenli tart›flma ve çat›flmalar, bu rejimlerin y›k›lmas›yla bir-

likte kald›¤› yerden -ve daha fliddetli bir flekilde- bafllad›.

Bitmek Bilmeyen Kavgalar›n Kayna¤›

Balkanlar'› anlayabilmek için bölgedeki Türk-‹slam ta-

rihinin yan›s›ra, bölgenin stratejik ve co¤rafi önemi üzerinde

de durmak gerekir. Büyük bölümü da¤l›k ve kayal›k olan, de-

rin vadilerle parçalanm›fl ve s›k bitki örtüleriyle kapl› Balkan-

lar'da co¤rafi yap›n›n bir sonucu olarak iletiflim ve ulafl›m her

zaman zorlukla sa¤lanm›flt›r. ("Balkan" kelimesi de, "da¤l›k

bölge" anlam›na gelir.) Ulafl›m ve iletiflimin zay›fl›¤› ise, bir-

birlerine komflu olarak yaflamalar›na ra¤men, kültürel yönden

birbirinden çok uzak, hatta birbirine düflman halklar meyda-

na getirmifltir. Etnik farkl›l›klara, kültürel farkl›l›klar da ekle-

nince düflmanl›klar daha da artm›fl, Balkanlar istikrars›zl›¤a

aç›k bir bölge haline gelmifltir. Balkanlar'da, as›rlar boyunca

yüzlerce devletin kurulmas›n›n ve yüzlercesinin yok olmas›-

n›n en önemli nedenlerinden biri farkl›l›klar› düflmanl›¤a çe-
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viren bu tutucu ve içine kapal› Balkan kültürüdür. 

Çat›flmalar›n alevlenmesinin alt›nda yatan neden ise, ba-

¤›ms›zl›¤›n› ilan eden ülkelerde birbirine düflman ve birarada

yaflamak istemeyen az›nl›klar›n yer almalar› olmufltur. Balkan-

lar'daki hiçbir devlet, etnik ve dini yönden homojen de¤ildir.

Bu karmafl›k durumu flöyle de izah edebiliriz: Balkanlar'daki

siyasi harita ile etnik da¤›l›m haritas› aras›nda büyük uyum-

suzluklar vard›r. Hemen hiçbir etnik grup -Karada¤l›lar ve

Slovenler hariç- tek bir devletin çat›s› alt›nda yaflamamaktad›r.

Örne¤in Arnavutluk'un siyasi s›n›rlar› ile Arnavutlar›n yafla-

d›klar› bölgelerin "çak›flma" oran› yaklafl›k %50'dir. Arnavut-

lar›n neredeyse yar›dan fazlas› Arnavutluk d›fl›nda, Kosova ve

Makedonya'da yaflarlar. 

Benzer bir biçimde S›rplar ile S›rbistan aras›nda da bü-

yük bir uyuflmazl›k vard›r. 10 milyonu aflan nüfuslar› ile Balkan-

lar'›n en büyük etnik gruplar›ndan biri olan S›rplar, S›rbistan'›n

d›fl›nda iki ülkede daha yaflarlar: H›rvatistan ve Bosna-Her-

sek'te. Öte yandan S›rbistan topraklar› içinde yaflayan insanla-

r›n %15'inden fazlas› S›rp de¤ildir; bunlar kendilerini S›rplar-

la "can düflman›" olarak gören Arnavutlar ve Sancak'taki Slav

Müslümanlar›d›r.

Balkanlar'daki hangi ülkeyi ele alsak, benzer bir moza-

ikle karfl›lafl›r›z. Bulgaristan'da Türkler, Pomaklar (Müslüman

Bulgarlar) ve di¤er az›nl›klar nüfusun %15'ini oluflturur. Ma-

kedonya nüfusunun %65'i Makedonlardan oluflur, ülkede %22

dolay›nda Arnavut, %4 Türk ve daha baflka az›nl›klar yaflamak-

tad›r. Yunanistan'›n Bat› Trakya bölgesinde 120 bin kadar

Türk, ayr›ca kuzey bölgelerinde büyük bir Slav Makedon az›n-
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l›k yaflar. Bosna-Hersek'te nüfusun %45'i Müslüman, %30'u

S›rp, %17'si ise H›rvat't›r. 

Elbette bir ülke içinde farkl› etnik ya da dini gruplar›n

yaflamas› bir sorun de¤ildir. Bu tür mozaikler, teorik olarak,

"çok etnisiteli, çok kültürlü" bir devlet düzeni ve "birarada

yaflama"ya dayal› toplumsal bir formül içinde yaflat›labilirler, t›p-

k› Osmanl› da oldu¤u gibi. Ancak ne yaz›k ki Balkanlar'daki

devletlerin afl›r› milliyetçi yaklafl›mlar›, kat› ideolojik uygulama-

lar› bu formülü gerçeklefltirilemez hale getirir. Bölgedeki dev-

letlerin önemli bir bölümü -ki bafllar›nda S›rbistan ve Yuna-

nistan gelir- homojen bir etnik ve dini toplum oluflturma ama-

c›ndad›rlar. Bu, kimi zaman S›rbistan örne¤inde oldu¤u gibi

"etnik temizlik" çabalar›na, kimi zaman da Yunanistan örne-

¤inde oldu¤u gibi zoraki asimilasyon politikalar›na yol açmak-

tad›r. Bu ülkelerin söz konusu bask›c› politikalar›nda ›srarc›

olduklar›n› ise y›llard›r süregelen ac› tecrübelerden sonra art›k

ö¤renmifl bulunuyoruz.

Edirne'nin Gerisinde B›rakt›klar›m›z...

Balkanlar'›n bu karmafl›k haritas›n›n çok ilginç bir yönü

ise, Türkiye'den Adriyatik'e kadar uzanan bir Türk-‹slam ku-

fla¤› bar›nd›rmas›d›r.

Önce geçmifle bir göz atal›m. 1912'deki Balkan Savafl›'na

dek ‹stanbul'dan yola ç›k›p Adriyatik Denizi'ne kadar Dev-

let-i Ali Osmaniye'nin s›n›rlar› içerisinde ilerlemek mümkün-

dü. Tüm Bat› Trakya, Makedonya, Arnavutluk ve hatta bu-
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günkü Yugoslavya'n›n s›-

n›rlar› dahilinde kalan Ko-

sova ve Sancak bile Os-

manl› egemenli¤i alt›nda

idi. Selanik, Osmanl› ‹m-

paratorlu¤u'nun ikinci

büyük kenti idi. Dahas›,

söz konusu Rumeli top-

raklar› üzerinde yaflayan

ahalinin de ço¤unlu¤unu

Türkler ve Müslümanlar

oluflturuyordu. Bat› Trak-

ya ve Makedonya'da za-

man›nda Anadolu'dan

göçmüfl olan Türkler,

Müslüman Pomaklar, hat-

ta Müslüman Slavlardan

oluflan bir Türko-‹slami

halk, ço¤unlu¤u olufltu-

ruyordu. Arnavutluk, Ko-

sova ve Makedonya'da yaflayan Arnavutlar da ‹slam dinini ka-

bul etmeleri nedeniyle Devlet-i Ali'nin "has" tebas›ndan sa-

y›l›yordu. 

Bu Osmanl› miras›n›n Balkanlar'da nas›l hala ayakta ol-

du¤unu görmek içinse, ‹stanbul'dan ç›k›p Bosna-Hersek'in

kuzeybat› ucundaki Bihaç'a bir yolculuk yapmak yeter. Tür-

kiye s›n›rlar›ndan ç›k›p Yunanistan'a girdi¤inizde, Türk az›n-

l›¤›n yaflad›¤› Bat› Trakya topraklar› üzerinde ilerlersiniz. Bu-
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rada yaklafl›k 120 bin Türk soydafl›m›z vard›r ve Yunanistan'›n

ony›llard›r uygulad›¤› asimilasyon politikalar›na ra¤men ›srar-

la milli ve dini kimliklerini korumaktad›rlar. 

Bat› Trakya'n›n hemen yukar›s›nda, güneydo¤u Bulga-

ristan'da ise daha kalabal›k ve genifl bir Türk az›nl›k yaflamak-

tad›r. Bulgaristan nüfusunun %9'unu oluflturan Türkler, ül-

kenin kuzey ve güneyinde yer alan iki genifl bölgede yaflarlar.

Güney Bulgaristan'da bat›ya do¤ru ilerledikçe bu kez de Po-

maklar›n yo¤un olarak yaflad›¤› bölgelere ulafl›rs›n›z. Pomak-

lar, Osmanl› zaman›nda ‹slam'› kabul etmifl Bulgar Müslü-

manlar›d›r. Ancak kendilerini Bulgar soydafllar›ndan ziyade

Türk dindafllar›na yak›n görürler. Pomaklar ve Türkler, az sa-

y›daki Çingene ile birlikte, Bulgaristan'›n %13'lük Müslüman

nüfusunu olufltururlar.

Bat›ya do¤ru daha da ilerleyince Makedonya'ya var›rs›-

n›z. Yunanistan'la S›rbistan'›n aras›nda s›k›flm›fl olan ve her

ikisini de kendisi için bir tehdit olarak gören bu küçük Balkan

devleti, stratejik olarak Türkiye'yle ayn› saftad›r. Dahas›, Ma-

kedonya'da çok say›da Arnavut ve say›lar› yüksek olmasa da

a¤›rl›klar› bulunan bir Türk az›nl›k yaflamaktad›r. Bu iki Müs-

lüman unsur, ülke nüfusunun yaklafl›k %30'unu oluflturur. 

Daha da bat›ya gitti¤inizde ise, Türkiye'ye göçmüfl olan

milyonlarca soydafl›, Müslümanl›¤› ve anti-S›rp, anti-Yunan

stratejik konumu nedeniyle yine Türkiye'ye yak›ndan ba¤l›

olan Arnavutluk'a ulafl›rs›n›z. Vard›¤›n›z sahil, Adriyatik sa-

hilidir. 

Hepsi bu kadar de¤il. Arnavutluk'tan kuzeye ç›k›n, bu

kez "S›rbistan içindeki Arnavutluk"a, yani Kosova'ya ulafl›rs›-
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n›z. Kosova nüfusunun %90'›n›

oluflturmalar›na karfl›n S›rbistan

yönetimi taraf›ndan sistemli bir

biçimde ezilen bu Arnavutlar,

Müslüman kimli¤ine ve dolay›s›y-

la "Türkiye ekseni"ne psikolojik

olarak son derece ba¤l›d›rlar. Ko-

sova'dan kuzeybat›ya do¤ru iler-

ledi¤inizde ise, S›rbistan ile Ka-

rada¤ aras›ndaki s›n›r boyunca uzanan Sancak bölgesine gelir-

siniz. 1912'ye kadar Osmanl› topra¤› olarak kalm›fl olan bu

bölgedeki Slav Müslümanlar›, son derece güçlü bir ‹slami kim-

li¤e sahiptirler. 

Sancak'›n bitti¤i yerde Bosna bafllar. Bugün do¤u Bos-

na, Bosna-Hersek Federasyonu'nun S›rp taraf›n› oluflturan

Republika Srpska'ya aittir. Ama iflgal edilmifl olan bu bölge

biraz yar›lsa, ‹zzetbegoviç'in Dayton Anlaflmas›'nda b›rakma-

mak için çok direndi¤i "Gorazde koridoru"nu kullanarak Sa-

raybosna'ya ve oradan da Devlet-i Ali Osmaniye'nin s›n›rlar›-

n›n vard›¤› en uç noktaya, Bihaç'a varmak mümkündür.

Edirne'den Bihaç'a uzanan bu kuflak, dikkat edilirse,

jeostratejik yönden oldukça anlaml› bir hat üzerinde uzan-

maktad›r. Bu ise tesadüfi bir durum de¤il, aksine hesaplanm›fl

ve bilinçli olarak oluflturulmufl bir stratejidir: Osmanl› yöne-

timi, Balkanlar'› fethettikten sonra bölgede demografik bir

düzenleme yapm›fl ve as›rlar süren bir süreç içinde bölgedeki

önemli stratejik noktalara Müslüman topluluklar› yerlefltir-

mifltir. Bu Müslüman topluluklar›n bir k›sm› Anadolu'dan göç
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ettirilerek Balkanlar'a yerlefltirilen göçebe Türkmen boylar›, bir

k›sm› ise Müslümanl›¤› sonradan kabul eden otokton (Müs-

lümanl›¤› sonradan kabul eden, aslen Türk olmayan, ama Müs-

lüman oldu¤u için bölgede Türk kabul edilen halklar) bölge

halklar›d›r (Arnavutlar, Boflnaklar ya da Pomaklar gibi).

K›sacas› Devlet-i Ali Osmaniye art›k yoktur, ama Bal-

kanlar'› bir uçtan di¤er bir uca kat eden bir Türk-‹slam kül-

türü ve medeniyeti onun miras› olarak hala ayaktad›r. Say›la-

r› 10 milyonu bulan Balkan Müslümanlar›, Edirne'den Bi-

haç'a kadar uzanan bir hat üzerinde yaflamaktad›rlar. Dahas›,

bu hat üzerinde baz›lar› 1878'den baz›lar› ise 1912'den bu

yana direnmektedirler. Tek umutlar› ise bir gün eski huzurun,

bar›fl›n ve düzenin yeniden kurulmas›, güçlü bir birli¤in tesis

edilmesidir... 

Balkan Müslümanlar›n›n Türk Kimli¤i

"Türko-‹slami" tan›m› gerek Balkan Müslümanlar›n›n

bizzat kendileri, gerekse onlar› "düflman" olarak gören Balkan

milliyetçileri taraf›ndan benimsenen bir tan›md›r. Bugün bafl-

ta S›rplar olmak üzere di¤er tüm Balkan milliyetçileri, Bofl-

naklar›, Arnavutlar› ya da Pomaklar›, yani etnik olarak Türk ol-

mayan ve Türkçe konuflmayan Balkan Müslümanlar›n› "Türk"

olarak tan›mlarlar. Bunun nedeni ise, etnik kökenleri ne olur-

sa olsun, Balkanlar'daki tüm Müslümanlar›n, aralar›nda yafla-

d›klar› H›ristiyan uluslardan ayr› bir "millet" olarak alg›lanma-

lar›d›r. Bu "millet"in ismi ise, her ne kadar etnik bir Türklü-

¤ü ifade etmese de, "Türk Milleti"dir. Florida Üniversite-



si'nden Balkan tarihçisi Maria Todorova bu durumu flöyle aç›k-

l›yor:

Balkan milliyetçili¤i Ortodoks H›ristiyanlar›n birli¤ini

parçalarken, öte yandan tek vücut ve de¤iflmez bir Müs-

lüman cemaati imaj› üretmifltir ve bunu da "millet"

kavram› baz›nda görmektedir. Bir baflka deyiflle, Bal-

kanlar'daki H›ristiyan halklar kendi aralar›nda mil-

liyetçilik k›stas›na göre ayr›mlar gelifltirirken, öte yan-

dan Müslümanlara, sanki bu insanlar tek bir milletmifl

gibi davranm›fllar ve bu yönde bir söylem gelifltirmifl-

lerdir. Bu H›ristiyan uygulamas›n›n en aç›k örne¤i,

Balkanlar'daki tüm Müslümanlara, etnik kökenlerine

göre bir ayr›m yapmadan, "Türk" denmesidir. Bu, böl-

gede hala çok yayg›n olan bir kullan›md›r.

Öte yandan, Balkan Müslümanlar›n›n geneli de, milli-

yetçi söyleme adapte olmad›klar› ve Balkanlar'daki ulus-dev-

let oluflumlar› taraf›ndan d›flland›klar› için, kendilerini ayr› bir
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Bugün pek çok tarihçi Bal-
kanlar'daki çat›flmalar›n
Osmanl›'n›n bölgeden ç›k›-
fl›yla birlikte bafllad›¤›na
iflaret etmekte ve Balkan
halklar›n›n Osmanl› yöneti-
mini özledi¤ini vurgulamak-



"millet" sayan bir toplumsal bilinci bugüne kadar korumufl-

lard›r.35

Todorova'n›n da belirtti¤i gibi, Balkan Müslümanlar›

için dini kimlikleri her zaman için etnik kimliklerinden çok

daha öncelikli olmufltur. Bulgaristan'da durum böyledir; "Bul-

gar Müslümanlar›" olarak tan›mlanabilecek olan Pomaklar

kendilerini Bulgarlardan çok Türklere yak›n hissederler. Bos-

na'daki durum daha da belirgindir; S›rplarla ya da H›rvatlarla

tamamen ayn› etnik kökene sahip olan ve ayn› dili konuflan

Boflnaklar, bu iki halkla hiçbir zaman bütünleflmemifl, kendi-

lerini hep Osmanl› ekseninde görmüfllerdir. 

Balkan uzman› Eran Frankel, ayn› durumun Makedon-

ya içinde de geçerli oldu¤unu vurgular. Frankel'e göre, "Ma-

kedonyal› Müslümanlar hiçbir zaman Makedonyal›l›k ad›na

‹slam'› geri plana atm›fl ya da reddetmifl de¤ildirler. Aksine, ço-

¤u kez kendi Slavl›klar›n› reddetmifller ve Slav-olmayan bir ‹s-

lam kimli¤ini benimsemifllerdir."36 Yine Frankel'e göre Ma-

kedonya'daki Müslüman Arnavutlar ya da Çingeneler, kendi-

lerine Slav kimli¤ini benimsemektense, "Türk" olarak tan›m-

lanmay› tercih ederler.37

‹flte bu nedenle de, Türkiye'nin Balkan yar›madas›nda-

ki "uzant›s›" olan halklar, yaln›zca birkaç milyonluk Balkan

Türk'ü de¤il, nüfuslar› 10 milyonu bulan Balkan Müslüman-

lar›d›r. Ço¤u etnik olarak Türk olmayan ve Türkçe konuflma-

yan bu insanlar, kendilerini ayn› dili konufltuklar› S›rplardan ya

da Bulgarlardan çok, Türklere yak›n hissetmektedirler. 

Çünkü bu insanlar herfleyden önce "Osmanl›"d›rlar ve

Türkiye de Osmanl›'n›n yegane mirasç›s›d›r. Tarihçi Maria

Todorova, bu konuda flöyle söyler:
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Osmanl›'nn bölgeden ç›kma-
s›yla birlikte bafllayan çat›flma-
lar, 1990'l› y›llarda Bosnal›
Müslümanlara yönelik büyük
bir soyk›r›ma dönüfltü. Osman-
l› zaman›nda bir kültür merkezi
olan Hersek y›k›k binalarla dol-
du. (solda)
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Türkiye'nin Balkanlar'daki etkisi oldukça komplekstir.

Bu etki, öncelikle Balkanlar'daki Türkçe konuflan nü-

fusa yöneliktir. Bu nüfusun büyük bölümü Bulgaris-
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"Bulgar Müslümanlar›" olarak tan›mlanabilecek olan Pomaklar kendilerini Bul-
garlardan çok Türklere yak›n hissederler. Y›llard›r devam eden Bulgar zulmü-
nün amac› da, bu Türk-‹slam kimli¤ini ortadan kald›rmakt›r.
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08.05.2001, Star Gazetesi
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tan'da yaflar, kalan k›sm› ise çok daha az say›larda

Yunanistan, Romanya ve eski Yugoslavya'dad›r. An-

cak Türkiye'nin etki alan› bununla s›n›rl› de¤ildir. Ay-



n› zamanda Slav diliyle konuflan Müslümanlar da Tür-

kiye'nin etki alan› içindedirler.38

Todorova, Türk-olmayan Balkan Müslümanlar›n›n ken-

dilerini Türklükle özdefllefltirme e¤ilimlerine gösterge olarak

ilginç bir noktan›n daha alt›n› çizer: 20. yüzy›l boyunca Bal-

kanlar'dan Türkiye'ye göç eden Slav Müslümanlar (Arnavut-

lar dahil), Türk kimli¤ini benimseyerek Türk toplumu içinde

asimile olmufllard›r. Bu durum, Todorova'ya göre, "Osmanl›

miras›n›n Türk etkisine dönüflmesinin aç›k bir örne¤idir."39

Dolay›s›yla Türkiye'ye düflen, Balkanlar'daki etnik ve di-

ni mozai¤i iyi analiz etmek ve bu mozaik içinde, kendi tarihsel

kimli¤ine uygun bir strateji belirlemektir. Bunu yaparken et-

nik, dini ve kültürel de¤erlerin dünya siyasetinde her geçen gün

daha fazla önem kazand›¤›n›, dünyan›n giderek daha artan bir

biçimde medeniyetler aras›ndaki iliflkilerle tan›mlanaca¤›n› da

hat›rlamak gerekmektedir. Dahas›, Balkanlar, etnisite, din ve

kültür gibi kavramlar›n en etkili oldu¤u bölgelerin bafl›nda gel-

mektedir. Bir baflka deyiflle, So¤uk Savafl sonras› dünyada, Tür-

kiye Balkanlar'a bakarken kendi tarihsel ve kültürel kimli¤ini

ön plana ç›karmal› ve bu kimli¤e uygun bir strateji belirleme-

lidir.

Görüldü¤ü gibi tüm Balkanlar'da, asl›nda etnik olarak

"Türk" olmamalar›na karfl›n, kendilerini "Türk" olarak gö-

ren ya da görmeye e¤ilimli büyük bir Müslüman nüfus vard›r.

Bu "fahri soydafllar›m›z"› bize bu denli ba¤layan unsur ise

Türk-‹slam ahlak› ve Osmanl› miras›d›r. Nitekim 1997 y›l›-

n›n bafllar›nda Belgrad'da yap›lan gösteriler esnas›nda protes-

tocular›n "Türk Yönetimine Özlem", "Neredesin Ey Türk
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(Osmanl›) Yönetimi Alt›ndaki Günler" fleklinde pankartlar

açmalar› Bat› bas›n›n›n da dikkatini çekmifl ve Türkiye'nin böl-

gede aktif olmas› gerekti¤inin alt›n› bir kez daha çizmifltir.40

Üstelik art›k Bat›l› güçler Balkanlar'da kanayan yaray› te-

davi etmeye güçlerinin yetmedi¤ini kendileri de itiraf etmekte-

dirler. Eski D›fliflleri Bakanlar›ndan Hikmet Çetin, Zaman Ga-
zetesi'nde yay›nlanan bir haberde Bat›'n›n Balkanlar sorununu

çözmekte içine düfltü¤ü aciz durumu flu flekilde ifade etmifltir:

1992 y›l›nda Bosna-Hersek konusunda bir toplant› ya-

p›l›yordu. Türkiye de ça¤r›ld›. Miloseviç, Karadziç hep-

si oturuyorlard›. Benim yan›mda Amerika D›fliflleri Ba-

kan› vard›. Yugoslavya'da yedi y›l büyükelçilik yap-

m›fl. Bana dönerek ‘Siz bu felaket yerlerde 500 y›l na-

s›l kald›n›z?' dedi."41

Görüldü¤ü üzere Balkanlar'da kal›c› bar›fl›n infla edil-

mesinin yolu Türk-‹slam kültürünün devlet anlay›fl›ndan geç-

mektedir. Bugün her türlü teknik, teknolojik ve askeri imka-

na sahip olan Bat›, bölgeye sadece askeri güç y›¤›na¤› yap-

makla yetinmekte, ancak bölge halklar›n›n güvende hissede-

bilece¤i asayifl ve düzeni sa¤layamamaktad›r. Aksine yap›lan

d›fl müdahaleler bölgede yaflananlar› daha da karmafl›k hale

getirmekte, zulmün h›z›n› ve fliddetini art›rmaktad›r. 

‹flte bu nedenle Türkiye, Osmanl› kimli¤ine ve tarihine

sahip ç›kmakla yükümlüdür. Üstelik bu durum Türkiye için

büyük bir stratejik avantaj da oluflturmaktad›r. "Osmanl›" kav-

ram› Türkiye'nin etkisini s›n›rlar›n›n çok ötesine tafl›yan bü-

yük bir vizyonun ad›d›r. Bu Balkanlar'da oldu¤u gibi Orta-

do¤u'da da böyledir.
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O
rtado¤u belki de dünya co¤rafyas›n›n en karmafl›k, en

sorunlu ve en önemli bölgesidir. 20. yüzy›l›n en bü-

yük de¤eri haline gelmifl olan petrolün yüksek miktar-

da ç›kar›lmas›yla büyük önem kazanan Ortado¤u, geçen yüz-

y›l›n bafl›ndan bu yana dünyan›n en istikrars›z, en kanl› bölge-

lerinden biri haline gelmifltir. Savafl, terör, iflgal, katliam, ça-

t›flma gibi kelimeler Ortado¤u halk›n›n günlük hayat›n›n bir

parças› haline gelmifltir.

Müslümanlar›n, H›ristiyanlar›n ve Yahudilerin kutsal

mekanlar›n› bar›nd›ran bu topraklar, 1517'de Yavuz Sultan

Selim'in fethi ile Osmanl› topraklar›na kat›lm›fl, 19. yüzy›l›n

bafllar›na kadar da Osmanl› hakimiyetinde kalm›flt›r. Ayn› y›l-

larda Hicaz topraklar›n›n da Osmanl› s›n›rlar›na dahil edilme-

siyle birlikte, bölgede tam anlam›yla bir Türk hakimiyeti sa¤-

lanm›flt›r. 

Türk hakimiyeti ile birlikte bölgeye huzur, bolluk ve re-

fah gelmifltir. Baflta Kanuni Sultan Süleyman olmak üzere, tüm

Türk Sultanlar› da Kudüs topraklar›na özel bir ilgi göstermifl,

‹mparatorlu¤un en zor ve s›k›nt›l› günlerinde dahi bu bölgeyi
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ihmal etmemifllerdir. Kurulan vak›flar ve

e¤itim kurumlar›n›n yard›m›yla halk›n

maddi durumu kadar kültür seviyesinin

de yükselmesi için çaba göstermifller, böl-

gede köklü bir Türk-‹slam medeniyeti

kurmufllard›r. Günümüzde bölge halk›

kendini hala Osmanl›-Türk kültürüne ya-

k›n hissetmekte ve bölgede Türk-Osmanl›

medeniyeti, mimarisi, eme¤i ve tüm haflmeti ile

varl›¤›n› hala korumaktad›r.

Her üç dinin de merkezi konumundaki Kudüs, tarih

boyunca en uzun istikrar dönemini Osmanl›lar zaman›nda ya-

flam›fl, Kudüs halk› 400 y›l boyunca adaletin, bar›fl ve güven-

li¤in nimetlerinden faydalanm›flt›r. H›ristiyanlar, Yahudiler ve

Müslümanlar tüm mezhepleri ile birlikte, kendi inançlar› do¤-

rultusunda, diledikleri gibi ibadetlerini yerine getirmifller, ken-

di örf ve adetlerini yaflam›fllard›r. 

Ancak bu topraklar›n Osmanl›'n›n elinden ç›kmas› ile

birlikte önce sömürgeci devletlerin, daha sonra 1948'de kuru-

lan ‹srail Devleti'nin uygulad›¤› iflgalci politika, yaklafl›k 100

y›ld›r bölgede dirlik ve düzen b›rakmam›flt›r. 19. yüzy›l›n ikin-

ci yar›s›nda ve 20. yüzy›l›n bafl›nda Balkanlar'dakine benzer

bir süreç Ortado¤u'da da yaflanm›flt›r. Osmanl›'y› bu bölge-

den uzaklaflt›rmak ve geride kalan tüm izlerini silmek isteyen

güçler yine devreye girmifl ve Balkanlar'dakine benzer bir par-

çalama politikas›na bafllam›fllard›r. Özellikle de ‹ngiltere ve

Fransa'n›n müdahaleleri Ortado¤u'yu bitmek bilmeyen bir

kargaflan›n içine sürüklemifltir. Ortado¤u'nun dünyan›n en

O S M A N L I  V ‹ Z Y O N U
7 8

Yavuz Sultan Selim



zengin petrol yataklar›n› bar›nd›rd›¤›n›n fark edilmesi ise Or-

tado¤u'yu paylaflma yar›fl›n› h›zland›rm›flt›r. ‹ki ülke aras›nda-

ki gizli Sykes-Picot anlaflmas› Fransa ve ‹ngiltere'nin bu gizli

planlar›n›n bir belgesi niteli¤indedir.

1916'da ‹ngiltere temsilcisi Sir Mark Sykes ile Fransa

temsilcisi M. F. George Picot aras›nda imzalanan söz konusu

anlaflma Osmanl› topraklar›n› ‹ngiltere, Fransa ve Rusya ara-

s›nda paylaflt›r›rken, Filistin için de uluslararas› bir statü ön-

görüyordu. ‹flte bu ileride kurulacak olan ‹srail Devleti için

de ilk ad›md›. 

Bölgeye Terör Tohumlar›n›n Serpilmesi...

Sykes-Picot anlaflmas›n›n imzaland›¤› dönem, bölgede

bir Yahudi Devleti kurulmas› için hummal› bir çaban›n yürü-

tüldü¤ü dönemdi ayn› zamanda. MS 70 y›l›nda bu topraklar-

dan sürülmeleriyle birlikte dünyan›n dört bir yan›na da¤›lan Ya-

hudilerin Filistin hayali tarihin hiçbir döneminde sönmemifl-

ti. 1890'lar›n bafl›nda aslen bir gazeteci olan Theodor Herzl'in

önderli¤inde kurulan "Siyonizm" hareketi, dünyaya yay›lm›fl

olan Yahudilerin tekrar Filistin'e dönmeleri ve ba¤›ms›z bir

devlet kurmalar› için çal›flmalara bafllad›. Herzl, 21-31 A¤us-

tos 1897'de Basle'da toplad›¤› I. Siyonist Kongre'de temel

hedef ve yöntemleri tespit etti. Bu amaçla örgütler topland›,

fonlar oluflturuldu, günümüz deyimiyle son derece örgütlü

bir "lobici"lik faaliyeti bafllad›. (Konu hakk›nda detayl› bilgi

için Bkz. Yeni Masonik Düzen, Harun Yahya, Vural Yay›nc›l›k,

3.B, Temmuz 2000)
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Filistin'de bir Yahudi

Devleti kurma hedefindeki

Yahudi Miliyetçileri, di¤er

ad›yla Siyonistler, ilk önce

toplad›klar› paralarla Filis-

tin'de yaflayan Araplar'dan

toprak sat›n almaya bafllad›-

lar. Ancak as›l hedeflerine bu

flekilde ulaflamayacaklar›n›

biliyorlard›. Theodor Herzl,

19 May›s 1901 tarihinde

Sultan Abdülhamit'le yapt›-

¤› görüflmede, "Avrupa Bor-

sas›n› ellerinde tutan Yahu-

dilerin Osmanl› ‹mparator-

lu¤u'nun bütün borçlar›n›

ödemesi karfl›l›¤›nda Filis-

tin topraklar›n›n onlara verilmesini" içeren gizli bir teklifte

bulundu. Ancak bu teklif Sultan taraf›ndan "Vatan›n bir kar›fl

topra¤› bile sat›l›k de¤ildir"42 tepkisiyle geri çevrildi. 

1917'de ise ‹ngiltere D›fliflleri Bakan› James Balfour, Si-

yonistlerin önde gelen isimlerinden Edmond De Rothschild'e

gönderdi¤i bir mektupta "Majestelerinin Hükümeti'nin Fi-

listin'de bir Yahudi vatan› kurulmas›n› destekledi¤ini" ifade

ediyor, böylece uluslararas› arenada ‹srail Devleti'nin yolu da

aç›lm›fl oluyordu. Bu vaat, Filistin'in I. Dünya Savafl› sonun-

da Osmanl›'n›n egemenli¤inden ç›kmas›yla anlam kazand›.

1918 y›l›nda Osmanl› askerleri Filistin'den çekildi ve bölge

‹ngiliz hakimiyetine girdi. Bu yeni hakimiyetle birlikte bölge
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yaklafl›k bir as›rd›r süregelen bir çat›flman›n da içine girmifl bu-

lunuyordu. 1880 ile 1918 y›llar› aras›nda Filistin'de 24 bin

olan Yahudi nüfusu 65 bine ç›k›yor ve böylece hukuksuzca

yurtlar›ndan ç›kar›lan Araplarla Yahudiler aras›nda gerginlik-
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ler t›rmanmaya bafll›yordu. Bölgede dü-

zenli olarak artan Yahudi nüfusu, II.

Dünya Savafl›'nda toplam nüfusun

dörtte birine yükseldi.

Araplar, ‹ngilizler ve Yahudi-

ler aras›nda y›llar süren çat›flmalar

1947 y›l›nda Birleflmifl Milletler nez-

dinde görüflülmeye baflland› ve konuy-

la ilgili kurulan özel komisyon Filistin'in

Yahudi ve Araplar aras›nda ikiye bölünmesi-

ni, Kudüs'ün ise uluslararas› bir statü-

ye kavuflturulmas›n› önerdi. Ancak

öneri Arap devletleri taraf›ndan kabul edilmedi. Siyonistlerin

1948 y›l›nda ba¤›ms›z devletlerini ilan etmeleriyle birlikte 50

y›ldan fazlad›r süren savafllar›n temeli at›lm›fl oldu.

Irkç› ve iflgalci bir ideoloji olan Siyonizm üzerine bina

edilmifl olan ‹srail, önce 1948'de, ard›ndan da 1967'de Arap

topraklar›n› iflgal etti ve bu iki aflamada Filistin'in tamam›n› ele

geçirdi. 3,5 milyon Filistinli evlerini terk edip mülteci olarak

yaflamlar›n› devam ettirmeye bafllad›lar. Y›llarca süren savafllar

neticesinde binlerce masum insan hayat›n› kaybetti. ‹srail ku-

ruluflundan bu yana terör ve fliddeti devlet politikas› haline

getirmifl ve sadece iflgal etti¤i topraklarda de¤il, tüm Ortado-

¤u co¤rafyas› üzerinde terörün ve anarflinin bafl aktörü olarak

yer alm›flt›r. 

‹srail terörü halen devam etmektedir. Kad›n, çocuk, yafl-

l› ay›rt etmeden katliamlar›n yap›ld›¤› Filistin topraklar›nda, he-

nüz 11-12 yafl›ndaki çocuklar›n kurflunlara, roketlere, hava
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sald›r›lar›na karfl› tafllar ve sopalarla yürüttükleri amans›z dire-

niflleri art›k al›fl›lm›fl manzaralar halini alm›flt›r. Henüz 15'ine

bile gelmemifl çocuklar ‹srailli askerlerin dipçikleriyle feci fle-

kilde dayak yemekte, okullar›na kurflun ya¤murlar› alt›nda git-

mekte, att›klar› tafllara gerçek mermilerle karfl›l›k verildi¤i için

ço¤u sakat kalmakta ya da ölmektedirler. Ancak televizyon ka-

meralar›ndan tüm dünya kamuoyuna yans›yan bu görüntü-

lerden de öte bir terör anlay›fl› vard›r ‹srail Devleti'nin. 1948

y›l›nda bir Arap köyü olan Deir Yassin'e ‹srail terör örgütü

Stern taraf›ndan düzenlenen sald›r›n›n izleri haf›zlardan hala

silinmemifltir. Hamile kad›nlar ve çocuklar›n da dahil oldu¤u

280 kadar köylünün sokaklarda dolaflt›r›ld›ktan sonra kurflu-
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‹srail terörü halen devam etmek-
tedir. Kad›n, çocuk, yafll› ay›rt
etmeden katliamlar›n yap›ld›¤›
Filistin topraklar›nda, henüz 11-
12 yafl›ndaki çocuklar›n kurflun-
lara, hava sald›r›lar›na karfl› tafl-
larla yürüttükleri amans›z dire-
niflleri art›k al›fl›ld›k manzaralar
halini alm›flt›r. 



19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda ve
20. yüzy›l›n bafl›nda Balkan-
lar'dakine benzer bir süreç
Ortado¤u'da da yaflanm›flt›r. ‹n-
giltere ve Fransa'n›n müdahale-
leri ve ‹srail Devleti'nin iflgalci
politikalar›, Ortado¤u'yu bitmek
bilmeyen bir kargaflan›n içine
sürüklemifltir.
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Körfez Savafl›

‹srail askerleri Lübnanl› halka fliddet uygularken

Bombalanm›fl Beyrut

Körfez Savafl› ard›ndan cepheyi terk eden Irakl›lar



na dizildi¤i Deir Yassin'de genç k›zlara tecavüz edilmifl, er-

keklerin cinsel organlar› kopart›lm›flt›r. Raporlarda ortadan

ikiye bölünen küçük bir k›z çocu¤undan bile söz edilmekte-

dir.43 Bu flekilde 6 ay içinde Arap köylerine düzenlenen say›-

s›z bask›n neticesinde 400 bine yak›n Arap yurdunu terk et-

mek zorunda kalm›flt›r. 

‹srail Devleti bölgede ideolojisi gere¤i uygulad›¤› terör

ve bask› politikas›n› gizli veya aç›k devam ettirmektedir. Öte

yandan bölgedeki di¤er devletlerin de gerek kendi iç sorunla-

r›, gerek birbirlerinden destek görmemeleri, gerekse zay›f eko-

nomileri nedeniyle bu politikaya karfl› etkin bir güç oluflturma-

lar› mümkün olmamaktad›r. Her biri suni s›n›rlarla birbirlerin-

den ayr›lm›fl olan Ortado¤u devletleri tek bir ideal ve ülkü

do¤rultusunda kendilerini birlefltirecek ve yönlendirecek bir

gücün bekleyifli içindedirler. Bu güç ise sahip oldu¤u tarihi

miras gere¤i Türkiye'nin elindedir. Çünkü Türkiye'nin tüm

bölge devletleri üzerinde tahminlerin üzerinde bir etkisi var-

d›r. Ancak I. Dünya Savafl› s›ras›nda bat›l› devletler taraf›ndan

bu bölgede izlenen politikan›n izleri de halen devam etmek-
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tedir. Bu nedenle önce bu politikan›n mant›¤›na ve hedefine

k›saca göz atmakta fayda vard›r.

Suni S›n›rlar›n Getirdi¤i Karmafla

Yukar›da da de¤indi¤imiz gibi Osmanl› Ortado¤u'yu I.

Dünya Savafl› ile birlikte yitirdi. Savafl›n ard›ndan da Ortado-

¤u'da, bölgenin yeni hakimlerinin siyasi ve ekonomik ç›karla-

r›na uygun bir düzenleme yap›ld›. ‹ngiltere ve Fransa, eski

Osmanl› vilayetlerinden yapay devletler oluflturdu. Ba¤dat vi-

layeti, "Irak" adl› bir devlete dönüfltürüldü ve ‹ngiliz ege-

menli¤ine b›rak›ld›. Halep ve fiam vilayetlerinden de "Suri-

ye" isimli bir devlet ç›kar›ld›. Öte yandan, tarihsel olarak Su-

riye'nin bir parças› olan Beyrut ve çevresi ise "Lübnan" ad›y-

la ayr› bir devlete dönüfltürüldü. Daha güneyde, Ürdün neh-
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rinin bat› yakas›nda ise o zamana

kadar sadece co¤rafi bir bölge olan

"Filistin" bir devlet haline getiril-

di. Nehrin do¤u yakas›nda ise

"Transjordan" (Ürdünötesi) adl›

bir devlet kuruldu. Bu devlet bir

süre sonra sadece "Ürdün" ismiy-

le an›lmaya baflland›. 

Bu devletlerin hiçbiri etnik

ya da dini bir birli¤e dayanm›yor-

du. Irak denen ülkede, birbirlerin-

den çok uzak üç ayr› grup vard›;

Kürtler, Sünni Araplar ve fiii Arap-

lar. Suriye daha da kar›fl›kt›. Sünni

Araplar, Alevi Araplar, Dürziler, Kürtler... Hepsi bu yeni dev-

letin çat›s› alt›nda yafl›yorlard›. Filistin'de ise Araplar›n yan›n-

da giderek artan ve kendi devletlerini kurmay› hedefleyen bir

Yahudi nüfusu vard›. Lübnan ise H›ristiyan Araplar ile Müs-

lüman Araplar› bar›nd›r›yordu. Ancak bu iki temel ayr›m da,

kendi içlerinde mezhep farkl›l›klar›yla bölünmüfllerdi. 

Osmanl› sonras›nda oluflan bu karmafl›k Ortado¤u'nun

bir baflka özelli¤i ise, s›n›rlar›n tamamen masa bafl›nda ve cet-

velle çizilmifl olmas›yd›. S›n›rlar herhangi bir etnik temel gö-

zetilerek de¤il, sadece Fransa ve ‹ngiltere'nin ç›karlar›n›n ön-

gördü¤ü flekilde belirlendiler. Bu yapay s›n›rlarla hedeflenen

ikinci önemli husus ise yeni kurulan devletlerin siyasi istikra-

r› sa¤layamayacak bir düzene göre flekillendirilmeleriydi. Çün-

kü birli¤ini kurmufl, siyasi istikrar›n› sa¤lam›fl ve ekonomik re-

faha ulaflm›fl bir devletin ‹ngiliz veya Frans›z ç›karlar›na uyma-

yaca¤› aç›kt›. As›l amaç bu ülkelerde sürekli iç çat›flmalar›n,
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savafllar›n, istikrars›zl›¤›n süregelmesi, Ortado¤u'nun kolay

yönlendirilebilecek bir bölge halini almas›yd›. K›sacas› olufltu-

rulan mozaik bar›fla ve birarada yaflamaya de¤il, çat›flmaya ve

savafla uygun olarak haz›rland›. Nitekim Siyonizm, bir devlet

haline gelip ‹srail'e dönüfltükten sonra, bu mozai¤i kullana-

rak, Arap devletleri aras›ndaki çat›flmalar› ya da devletler için-

deki iç savafllar› körükleme imkan› elde edecekti.   

Fransa ve ‹ngiltere'nin yeni kurduklar› devletlerde yap-

t›klar› düzenlemeler de istikrar bozucu nitelikteydi. Örne¤in

Suriye'deki Frans›z yönetimi, ülkede az›nl›k durumunda olan

Alevileri Sünnilere karfl› kay›rd› ve bugün hala sürmekte olan

az›nl›k iktidar›na zemin haz›rlad›. Bu politika, Suriye'de kal›-

c› bir Alevi-Sünni çat›flmas›n›n tohumlar›n› da att›. 

Ortado¤u'da bir yüzy›ld›r devam eden, özellikle de ‹s-

rail'in kurulmas›ndan bu yana fliddetlenen karmaflan›n nede-

ni, iflte bu Osmanl›-sonras› düzenlemeydi. Osmanl› sonras›n-

da oluflan "otorite bofllu¤u" Bat›l› güçler taraf›ndan hiçbir za-

man doldurulamad›. Fransa ve ‹ngiltere Ortado¤u'ya istikrar

de¤il, bitmeyen çat›flmalar ve savafllar, dinmeyen gözyafl› ve

kan getirdiler. ‹ngiltere'nin koruyucu kanatlar› alt›nda geli-

flen Siyonizm ise, k›sa sürede bölgenin geneline yönelik bir

tehdit haline geldi. 

Osmanl› sonras›nda Ortado¤u'da kal›c› bir düzen ve is-

tikrar oluflturulamamas›n›n nedeni, sömürgecilerin bunu ya-

pabilecek bir güce sahip olmamalar› de¤il, bunu yapmak için

gerekli olan stratejik anlay›fla sahip olmamalar›yd›. Osmanl›, ele

geçirdi¤i bölgelere "nizam" götürmeyi ‹lahi görev sayan bir

anlay›flla yönetiliyordu. Sömürgeciler ise sadece kendi menfa-

atlerini gözettiler ve bu menfaatleri düzensizlik gerektirdi¤in-

de düzensizlik meydana getirdiler. 
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T
ürkiye için Ortado¤u ve Balkanlar'da geçerli olan ta-

rihi avantaj, Kafkaslar ve Orta Asya söz konusu oldu-

¤unda da fazlas›yla gündeme gelmektedir. Bu bölge-

de Türkiye için büyük bir potansiyel nüfuz alan› vard›r. Kaf-

kaslar, tarih boyunca Rus zulmünden kaçarak Osmanl›'ya s›-

¤›nm›fl Müslüman kavimlerin diyar›d›r. Orta Asya ise, Osman-

l› topra¤› olmasa da, Türklük ba¤›yla Türkiye'ye ba¤l›d›r. Bu

nedenle Türk Milleti'nin ayd›nl›k gelece¤i için oluflturulan

vizyonun çerçevesi belirlenirken, baflta Türk-Rus iliflkileri ol-

mak üzere, bu co¤rafyan›n tarihsel arka plan›n›n incelenmesi

son derece faydal› olacakt›r. 

SSCB'n›n y›k›lmas›n›n ard›ndan oluflan yeni Kafkasya

haritas›, Türkiye ile çok yak›n ba¤› olan bir bölge ortaya ç›kar-

m›flt›r. Çünkü ba¤›ms›zl›klar›n› birer birer ilan eden Müslüman

Türk devletleri ile Türkiye aras›nda hem din, hem dil, hem

kültür, hem de tarihi aç›dan çok güçlü ba¤lar bulunmaktad›r.
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Üstelik politik ve ekonomik gücü, demokratik, ça¤dafl ve mo-

dern kimli¤i ile Türkiye Orta Asya devletleri için oldukça

önemli bir örnek teflkil etmekte, hatta bu devletler taraf›ndan

bir nevi "a¤abey" olarak alg›lanmaktad›r. Ancak bu ba¤lar›n

daha da sa¤lamlaflt›r›l›p, bölgede güçlü bir Türk Birli¤i olufl-

turulmas› söz konusu oldu¤unda Türkiye'nin karfl›s›na çok

önemli engeller ç›kmaktad›r. Bu engellerin en önemlilerinden

biri ise bölgede kaybetti¤i siyasi ve ekonomik hegemonyas›n›

tekrar kazanmak isteyen Rusya'd›r. 

Orta Asya ve Kafkasya'y› Rusya aç›s›ndan önemli k›lan

faktörlerin bafl›nda petrol, do¤algaz ve bölgenin sahip oldu-

¤u yüksek rezervli do¤al kaynaklar gelir. Cumhuriyetlerin ba-

¤›ms›zl›klar›n› kazanmalar›n›n ard›ndan Rusya için hammad-

de bulamama tehlikesi ortaya ç›km›flt›r. Bunun yan› s›ra bu

topraklar co¤rafi olarak da Rusya için stratejik bir önem tafl›-

maktad›r. Özellikle Kafkasya, Orta Asya'n›n kap›s› ve Rus-

ya'n›n kendisine büyük rakip olarak gördü¤ü ‹ran ve Türki-

ye'nin kesiflme noktas› olmas› itibar› ile son derece de¤erlidir.

Tüm bu nedenler Rusya'n›n bu bölgeyi kendi nüfuz alan› ha-

line getirmek için gösterdi¤i çabay› aç›klamak için yeterlidir.

Asl›nda bölge üzerindeki hedeflerinden tarihin hiçbir dönemin-

de vazgeçmeyen Rusya, Türkiye'ye karfl› Osmanl› döneminden

beri süregelen tavr›n› da hiçbir zaman de¤ifltirmemifltir.

Rusya'n›n Türkiye'ye ve Türk Milleti'ne bak›fl aç›s›n›n

tam anlam›yla kavranabilmesi için öncelikle Rusya'n›n d›fl po-

litika anlay›fl›n›n iyi irdelenmesi gerekir. Bir kara ülkesi olan

Rusya, kuruluflundan bu yana sürekli olarak s›n›rlar›n› genifl-

letmek ve kendisine aç›k kap› sa¤layabilecek denizlere ulafla-
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bilmek ihtiyac›n› hissetmifltir. Bu yay›lmac›l›k anlay›fl› Rus-

ya'n›n 18. yüzy›l›n bafllar›nda s›n›rlar›n› Balt›k Denizi'ne ka-

dar geniflletmesini sa¤lam›flt›r. 1721 y›l›nda ise imparatorlu¤u-

nu ilan eden Rusya bir k›ta devleti haline dönüflmüfltür. K›ta

devleti olman›n do¤al bir sonucu olarak Rusya bu tarihten iti-

baren d›fl politikas›n›, k›taya en yak›n bölgeleri denetimi al-

t›nda tutabilecek bir strateji izlemek üzerine bina etmifltir. Bu-

na göre Rusya kendi güvenli¤ini dört ana bölgeye nüfuz ede-

bilme gücüyle eflde¤er tutmufltur. Bu bölgeler Balkanlar, Bal-

t›k Ülkeleri, Kafkaslar ve Orta Asya'd›r.44 Bu nedenle Ruslar

tarih boyunca bu bölgelerde karfl› karfl›ya geldikleri milletler

ile sürekli çat›flma içinde olmufllard›r.

Ruslar›n en çok karfl› karfl›ya geldikleri ülke ise hiç flüp-

hesiz Osmanl› ‹mparatorlu¤u'dur. Ruslar ile Osmanl›lar son

300 y›l içinde dokuz büyük savafl ve çok daha fazla say›da ça-

t›flma yaflam›fllard›r. 
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Osmanl›'ya Ba¤l› Rus Tebas›

Rusya'n›n tarih boyunca izledi¤i yay›lmac› politika Kaf-

kasya topraklar›nda yaflayan Müslüman halk› derinden etkile-

mifltir. Kafkasya topraklar› özellikle de 19. yüzy›ldan itibaren

Rus yay›lmac›l›¤›na maruz kalm›flt›r.

Ruslar›n bilinçli ve zorunlu olarak uygulad›klar› göç ve

sürgün programlar› özünde bu topraklar üzerindeki potansi-

yel Müslüman birli¤ine engel olabilmek amac›n› tafl›yordu.

Çarl›k rejiminin yönetimi alt›nda yaflayan Müslüman halk ise

her zaman kendisini Anadolu Müslümanlar›na dolay›s›yla Os-

manl›'ya daha yak›n hissetti. 

Hem Türklerin adalet ve hoflgörü anlay›fl›n› yak›ndan

biliyor olmalar›, hem de din birli¤inin söz konusu olmas› Rus

tebas› alt›nda yaflayan halklar›n s›k s›k Osmanl›'n›n merhame-

tine, adaletine ve nizam›na s›¤›nmalar›na neden olmufltur. Os-

manl›, tarihi boyunca her zaman Kafkas Türkleri'nin koruyu-

culu¤unu üstlenmifl, Türk topluluklar› ile olan tarihi ve kültü-

rel ba¤›n› hiçbir zaman koparmam›flt›r. Nitekim Osmanl› arfliv-

leri de bu durumu gözler önüne sermektedir. Osmanl› tebas›

iken anlaflma hükümlerine ayk›r› olarak Rus idaresine geçen

Gürcistan halk›n›n her iki yönetim hakk›ndaki kanaatlerini içe-

ren belgelere Prof. ‹smet Miro¤lu çal›flmalar›nda de¤inmifltir.

Bu belgelerin her biri Türk adalet ve hoflgörüsünü aksettir-

mekle birlikte, bu topraklar üzerinde yaflayan milyonlarca in-

san›n Türkiye ile olan tarihsel ba¤›n›n da delili hükmündedir.

Baflbakanl›k Ariflivinde yer alan bu belgelerden birinde Gürcis-

tan halk› Osmanl›'ya olan ba¤l›l›klar›n› flöyle dile getirmekte-

dir:
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... Ruslar›n bask›s›ndan kurtar›lmam›z› rica ediyoruz.

Bu hareketinizle bütün Gürcistan halk›n›n hay›r du-

as›n› alacaks›n›z. Gürcistan halk›n›n Osmanl› idare-

sinden uzaklaflarak Rusya'n›n eline b›rak›lmamas›n›

bilhassa niyaz ederiz. Biz bu zalimlerin takip ve ta-

sallutlar›na u¤rad›k, vatan›m›z› terk ettik.45

Kafkas halklar› hep yüzleri Osmanl›'ya dönük bir ömür

sürmüfllerdir. Her zaman için kendi topraklar›n› Devlet-i Ali

Osmani'nin bir parças› olarak görmüfller, hem Türk, hem de

Müslüman olman›n bilinciyle Osmanl› Sultanlar›'na ba¤l›l›k-

lar›n› her f›rsatta dile getirmifllerdir. Osmanl› Sultanlar›'na

yazd›klar› mektuplarda onlar› kendi topraklar›na davet etmifl-

ler, resmen de Osmanl› topraklar›n›n bir parças› olmay› ken-

dileri teklif etmifllerdir. Yine bir Gürcü Meliki taraf›ndan Os-

manl› padiflah›na gönderilen bir mektup bu tarihi gerçe¤i gös-

termektedir:

... Öteden beri Devlet-i Aliyye'nin bir kölesi ve tebaas›-

y›m ve Gürcistan Osmanl› topraklar›n›n bir parças›d›r.

Bütün Gürcistan halk›n›n Osmanl› Devleti'nin saye-

sinde sakin bir hayat sürdü¤ü de gün gibi ortadad›r.46

Gürcistan ileri gelenleri ve halk› taraf›ndan gönderilen

bir baflka mektup ise flöyledir:

On y›ld›r Ruslar hile ile memleketimize girdi. ‹leri ge-

lenlerimizi aldatt›... Çok fliddetli bask›lar bafllad›. Ço-

luk çocu¤umuza sald›rd›, yafll›lar ve yedi yafl›nda ço-

cuklar›n d›fl›nda kalanlar› Rusya'ya götürdü, halbu-

ki Gürcistan alt› yüz y›ld›r Osmanl› Devleti sayesinde
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asayifli düzgün bir ülke idi. Biz art›k kesin karar›m›-

z› vermifl bulunuyoruz. Ya Ruslar› memleketimizden ç›-

karacak ya da bu ülkeyi bafltan bafla tahrip edece¤iz.

Biz Devlet-i Aliyye'nin tebaas›y›z. Osmanl› Devleti'ne

s›¤›n›yoruz.47

O gün oldu¤u gibi bugün de Kafkaslar'da yaflayan ve ço-

¤u Müslüman olan halklar do¤rudan veya dolayl› olarak Rus

bask›s›na ve fliddetine maruz kalmakta, hatta pek ço¤u s›cak sa-

vafl›n içinde ba¤›ms›zl›klar›n›, kendi örf ve adetlerini koruyabil-

mek, dinlerini özgürce yaflayabilmek için canlar›n› vermekte-

dirler. O gün oldu¤u gibi bugün de bu masum ve zavall› halk-

lar aleni bir zulme maruz kalmakta, kendilerine uzanacak bir

yard›m eli beklemektedir.

Bu co¤rafyada jeostratejik ve jeopolitik aç›dan bu halk-

lara tek yard›m eli uzatabilecek ülke ise hiç flüphesiz Türki-

ye'dir. Bu ülkelerle hem din, hem dil birli¤ine sahip olan Tür-

kiye, geçmifliyle oldu¤u kadar bugün sahip oldu¤u ça¤dafl ve

demokratik yönetimiyle de söz konusu bölgede liderlik rolü-

nü üstlenebilecek tek ülkedir. Üstelik bu, söz konusu ülkeler

için oldu¤u kadar, Türkiye için de çok ciddi manada stratejik

avantajlar içeren bir roldür. Çünkü Türkiye için burada söz

konusu olan siyasi nüfuz alan› Kafkaslar'la s›n›rl› de¤ildir. Sa-

y›lar› 250 milyonu bulan dev Türk Dünyas› kendilerini tek bir

birlik alt›nda toplayacak otoriteyi beklemektedir.

Orta Asya'da 1990'lar itibariyle ortaya ç›kan yeni tablo

Türkiye'ye çok önemli ve yeni bir stratejik kap› açt›¤› gibi, 21.

yüzy›l için çok önemli bir sorumlulu¤u da beraberinde yükle-

mektedir. 1991 y›l›, y›llar boyunca komünist Rus yönetiminin
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fliddete dayal› politikalar› alt›nda ezilmifl, zulüm görmüfl olan

Türk devletlerinin ba¤›ms›zl›klar›n› kazand›klar› bir dönüm

noktas› olmufltur. 70 y›l süren bask›n›n ard›ndan komüniz-

min çökmesiyle Orta Asya bozk›rlar›nda esmeye bafllayan ba-

¤›ms›zl›k rüzgarlar›, Türk Dünyas›'n› birlik ve beraberli¤e,

güçlü bir dünya hakimiyetine do¤ru yönlendirmektedir. Üs-

telik tarih boyunca dünya devletleri kurmufl, üç k›taya nizam

vermifl Türk Milleti bir Türk birli¤i gerçeklefltirme konusun-

da da son derece tecrübelidir. 

Orhun Kitabeleri'nden Kültigin Kitabesi'nde geçen flu

cümleler, Türk'ün dünyaya hakimiyetinin ve bu konudaki tec-

rübesinin ispat› niteli¤indedir:

H A R U N  Y A H Y A
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9 8

Geçmiflte oldu¤u gibi bugün de
Kafkaslarda yaflayan ve ço¤u Müslü-
man olan halklar do¤rudan veya do-
layl› olarak Rus bask›s›na ve fliddetine
maruz kalmaktad›rlar. Müslüman Çe-
çen Halk›na yönelik devam eden Rus
zulmü bunun en aç›k örne¤idir. 

RR UU SS   AA SS KK EE RR LL EE RR ‹‹ NN ‹‹ NN   HH EE DD EE FF ‹‹ .. .. ..RR UU SS   AA SS KK EE RR LL EE RR ‹‹ NN ‹‹ NN   HH EE DD EE FF ‹‹ .. .. ..
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Rus askerleri özellikle sivilleri he-
def almakta ve tüm dünyan›n göz-
leri önünde kad›n, yafll›, çocuk de-
meden masum Çeçen halk›n› vah-
flice katletmekte.
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Do¤uda gün do¤usuna, güneyde gün do¤usuna

onun içindeki millet hep bana tabidir. Bunca mil-

leti hep düzene soktum... Fakir milleti zengin k›l-

d›m. Az milleti çok k›ld›m.

250 milyonluk nüfusu ile Türk Dünyas› 21. yüzy›lda

sa¤lam ad›mlarla ilerleyecektir. Türkiye ve Türki Cumhuri-

yetler aras›nda tesis edilecek böyle bir iflbirli¤inin temel da-

yanak noktas› kuflkusuz, 70 y›ld›r Rusya taraf›ndan unuttu-

rulmaya çal›fl›lan, Müslümanl›k ve Türklük bilincinin geliflti-

rilmesidir. Türk-‹slam ahlak›n›n ana ö¤eleri olan adalet, hofl-

görü, merhamet gibi hasletlerin pekifltirilmesiyle yeryüzünde

bugün eksikli¤i hissedilen bar›fl ve huzur ortam› Türk Mille-

ti'nin garantörlü¤ünde infla edilecektir.

Türk ülkeleri her ne kadar uzun y›llar baflka ülkelerin

boyunduru¤u alt›nda yaflam›fl olsalar da, bu süre içinde sosyal

ve kültürel yap›lar›nda köklü bir de¤ifliklik olmam›flt›r. Türk örf

O S M A N L I  V ‹ Z Y O N U
1 0 0

Türkiye ve Türki Cumhuriyetler aras›nda tesis edilecek bir iflbirli¤inin temel da-
yanak noktas› kuflkusuz, 70 y›ld›r Rusya taraf›ndan unutturulmaya çal›fl›lan,
Müslümanl›k ve Türklük bilincinin gelifltirilmesidir. Bu yönde at›lan önemli bir
ad›m 29 Ekim 1992 günü Ankara'da gerçekleflen Türk zirvesiydi.



ve geleneklerine olan ba¤l›l›klar›n› muhafaza eden bu devlet-

ler tarihte Müslüman Osmanl› Devleti'nin do¤al liderli¤ini

kabullendikleri gibi, bugün de Türkiye liderli¤inde oluflturu-

lacak güçlü bir "Türk Birli¤i"nin özlemi içerisindedirler. Bu-

gün Özbe¤inden Azerisine, Türkmeninden K›rg›z›na bütün

Müslüman Türk halklar› Türkiye'nin bu birlik konusunda ata-

ca¤› ad›mlar› beklemektedir. Kazakistan Cumhurbaflkan› Nur-

sultan Nazarbayev'in 28 Eylül 1991 y›l›nda ‹stanbul'da yap-

t›¤› konuflma, Türki Cumhuriyetlerin bu beklentisini ve gele-

ce¤e yönelik umutlar›n› yans›tmas› bak›m›ndan son derece

önemlidir:

Ancak bahar sellerini ne kadar engellemeye, önüne

bentler çekmeye çal›fl›rsan›z çal›fl›n, su yine de kendi

yolunu açacakt›r. ‹flte tarih nehri ile de ayn›s› olmufl ve

‘so¤uk savafl' engelini y›kan tarih insanl›k kanunla-

r›yla belirlenen esas yata¤›na dönmüfltür... Halklar›m›z

aras›nda karfl›l›kl› anlay›fl ve güven duygusu olufltu.

Dostluk etkili bir iflbirli¤inin en güvenilir garantisidir.

Bu durum bizi umutland›r›yor.48
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uraya kadar özet bir flekilde Türkiye'nin sahip ol-

du¤u stratejik mirasa de¤indik. Bu miras 21. yüzy›l-

da, Türk Milleti'ni lider ülkeler s›ralamas›n›n baflla-

r›na yerlefltirecek olan son derece köklü ve flanl› bir mirast›r.

Tarihsel ve güncel gerçekler, bizlere Türk'ün dünya liderli¤i-

nin bir ütopya de¤il, istenilirse ve azmedilirse ulafl›lmas› müm-

kün bir ülkü oldu¤unu göstermektedir. 

E¤er Türkiye sahip oldu¤u büyük medeniyet miras›n› iyi

de¤erlendirir, yüzünü hep ileriye dönük tutup, geçmiflini de

her yönüyle sahiplenirse, önünde çok ayd›nl›k bir gelecek bu-

lacakt›r. Türkiye, tarihin en köklü medeniyetlerinden birinin

varisidir. Bu büyük miras iyi de¤erlendirildi¤i ve maddi mane-

vi önemi iyi kavrand›¤› takdirde uluslararas› arenada ülkemi-

zi 21. yüzy›l›n lider devletlerinden biri haline getirecektir. 

Siyaset tarihi göstermektedir ki, dünyaya hakim olmak

isteyen güç herfleyden önce bugün "Osmanl› hinterland›" ola-

rak an›lan bölgelere hakim olmal›d›r. Çünkü dünya siyasetinin

ana hatlar› bu co¤rafyan›n etraf›nda flekillenmektedir. Ancak

bu co¤rafyada Osmanl› Devleti'nin ard›ndan, aradan geçen

bunca zamana ve denenen her türlü rejim ve uygulamaya kar-

fl›n, huzur ve istikrar hala sa¤lanamam›flt›r. Gerek Balkanlar, ge-

rekse Ortado¤u ve Kafkasya birer kanayan yara konumunda-

d›r. Bu topraklarda ac›n›n yaflanmad›¤›, gözyafl›n›n akmad›¤›

ÇÇÖÖZZÜÜMM  VVEE  SSOONNUUÇÇ
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gün geçmemektedir. Bölge halklar› savafllar›n ve çat›flmalar›n

a¤›r yükü alt›nda ezilmektedir. Ortado¤u'yu bir savafl merke-

zi haline getiren d›fl güçlerin varisli¤ini yapt›klar› medeniyet,

dünya bar›fl›n› infla etmekten aciz oldu¤unu, dünya halklar›-

n›n son 70 y›ld›r yaflad›klar› tecrübelerle göstermifltir. 

Dünyan›n jandarmal›¤›n› üstlenen ve süper devletler

olarak an›lan bu güçler ellerindeki tüm imkanlara ra¤men, Os-

manl›'n›n yüzy›llar boyunca baflard›¤›n› baflaramam›fllard›r.

Tarihin iflleyifli, böylesine hareketli bir bölgenin her an yeni

yap›lanmalara müsait oldu¤unu göstermektedir. Osmanl› co¤-

rafyas› da mutlaka birgün hareketlenecek ve kendisi için belir-

lenmifl olan zoraki yörüngeden ç›karak, do¤al düzenine ula-

flacakt›r. Dünyan›n, etnik ve dini mozaik çeflitlili¤i bak›m›ndan

en genifl yelpazeye ve idaresi en güç bölgelerine nizam veren

Müslüman Türk Milleti, bugün de bu tarihi görevi üstlenme-

ye haz›rd›r. 

Üstelik Balkanlar, Ortado¤u, Kafkaslar ve Orta Asya'y›

içine alacak flekilde oluflturulacak Avrupa Birli¤i gibi bir bir-

lik, bölgede var olan tüm devletler için son derece önemli bir

aç›l›m ve kazanç olacakt›r. Bu co¤rafyan›n sahip oldu¤u stra-

tejik önem, bölgede yer alan devletlerin güçlerini ve imkanla-

r›n› hem ekonomik hem de sosyo-kültürel alanda birlefltirme-

leriyle daha da artacakt›r. Avrupa Birli¤i benzeri bir oluflumun

bu bölgede gerçekleflmesi dünya siyasetinin tek odakl› çerçe-

veden ç›kar›lmas›na da arac› olacakt›r. Böyle bir birlik bölge-

deki her ülke için önemli bir dayanak noktas› oluflturacak ve

böylece uluslararas› arenada her bir devlet kendi ulusunun

menfaatlerini sonuna kadar koruyabilecektir. Bu sayede bü-



yük güçler taraf›ndan bölge üzerinde oynanan oyunlara, hak-

s›zl›k ve adaletsizliklere bir son verilecek, tüm halklar›n ken-

di geleceklerini kendilerinin belirledi¤i bir sistem hakim ola-

bilecektir. Bölgede yaflayan tüm halklar›n haklar›n›n korun-

mas›n›n sa¤lanaca¤› böyle bir sistem kuflkusuz herkes için bü-

yük bir kazanç olacakt›r.

Ayr›ca bilindi¤i üzere bu topraklar bugün dünyan›n en

zengin yeralt› kaynaklar›na sahiptir. Sanayileflmenin temel

hammaddelerini oluflturan kömür, petrol, do¤algaz, demir,

bak›r gibi madenler aç›s›ndan baflta Kafkaslar ve Orta Asya ol-

mak üzere tüm Osmanl› hinterland› oldukça zengin rezervle-

re sahiptir. Müslüman Türk'ün önderli¤inde bu zengin re-

zervler en hay›rl› flekilde kullan›lacakt›r. Bunun yan› s›ra böy-

le bir ortakl›k ayn› bölge içinde yer alan ülkeleri ayn› savunma

pakt› içinde toplayacak ve bu da savunmaya dair giderlerin ve

masraflar›n do¤al olarak azalmas›n› sa¤layacakt›r. Bu flekilde el-

de edilecek ek gelir ise bölge halklar›n›n kalk›nmas›nda kulla-

n›labilecektir. 

Savunma, ekonomi ve sosyo-kültürel alanda yap›lacak

her türlü iflbirli¤i bölgenin refah düzeyi ve yaflam standartla-

r›n›n do¤al olarak h›zla yükselmesini sa¤layacakt›r. Ve böyle bir

oluflumun do¤al lideri ve önderi Türkiye'dir. 

Türkiye jeo-stratejik ve jeo-ekonomik olarak bu bölge-

de kilit bir noktada yer almaktad›r. Üstelik tüm bu halklar

Türkiye ile gönül ba¤lar›n› halen devam ettirmektedirler. Tür-

kiye'ye derin bir gönül ba¤›yla ba¤l› olan bu insanlar kendi-

lerine uzanacak bir yard›m elini beklemekte ve Müslüman

Türk Milleti'ni kendileri için bir kurtar›c› olarak görmekte-
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dirler. Türkiye Arnavutlar›, Boflnaklar›, Pomaklar›, Çeçenleri,

Çerkezleri, Azerileri, Gürcüleri ve hatta H›rvatlar›, S›rplar›,

Romenleri ve Bulgarlar› bile yeni bir "Osmanl› Milletler Top-

lulu¤u" alt›nda toplayabilir. Nitekim tüm bu toplumlar›n ço-

¤u, flu anda Osmanl› döneminde gördükleri huzur ve güveni

yeniden yaflayacaklar› düzenin sa¤lanmas›n› hedeflemektedir-

ler ve bunun için de Türkiye'ye umutla bakmaktad›rlar.

Türkiye gelifltirece¤i stratejilerle hem tüm Ortado¤u,

Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya'ya kal›c› bar›fl› temin edebi-

lecek, hem de böyle bir birliktelikten oluflacak ekonomik gü-

cü en adaletli ve hakkaniyetli flekilde idare edebilecek bir ta-

rihi birikime sahiptir. Hiçbir güç tarihe yön vermifl, insanl›¤a

bar›fl›, adaleti ve huzuru arma¤an etmifl dev bir kültüre ve tec-

rübeye sahip, köklü ve zengin bir medeniyetin kurucusu olan

bir milletin sahip oldu¤u duyarl›l›¤› yok edemez. 

Geçmiflte oldu¤u gibi bugün de Müslüman Türk Mil-

leti sabr›, iman› ve güzel ahlak› ile mazlumun yan›nda, zalimin

karfl›s›nda yer alacak, farkl› kültürlerden ve kökenlerden gelen

insanlar› adalet ve hoflgörü potas›nda birlefltirecek ve tüm dün-

yan›n özlemini çekti¤i bar›fl ve güvenlik ortam›n› oluflturacak-

t›r. 

21. yüzy›l, Allah'›n izni ile, tüm Müslüman ve Türk

halklar› için ayd›nl›k bir ça¤ olacakt›r...

H A R U N  Y A H Y A
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Osmanl›’n›n tarihsel mirasç›s› 

Türkiye’nin önderli¤inde gerçekleflecek

‹‹SSLLAAMM  BB‹‹RRLL‹‹⁄⁄‹‹NNEE

DDOO⁄⁄RRUU
Oldukça genifl bir co¤rafyay› ve 1.2 milyar Müslüman›

kapsayan ‹slam dünyas›n›n temel ihtiyaçlar›ndan biri olan "‹s-

lam Birli¤i"ni ele ald›¤›m›z bu bölümde, böyle bir birlik olufl-

turulmas›n›n gereklili¤i ve aciliyeti üzerinde duraca¤›z. 

Bugün ‹slam dünyas›n›n durumu de¤erlendirildi¤inde

ilk dikkati çekecek özelliklerden birisi, Müslümanlar›n kendi

aralar›ndaki parçalanm›fll›¤› olacakt›r. Kimi ‹slam ülkeleri ara-

s›nda derin anlaflmazl›k ve ihtilaflar vard›r. Hatta yak›n geçmifl-

te, ‹ran-Irak Savafl›, Irak'›n Kuveyt'i iflgali, Pakistan-Bangla-

defl Savafl› gibi Müslüman ülkeler aras›nda geçen savafllar ya-

EK BÖLÜM



flanm›flt›r. Müslüman ülkelerde ço¤unlukla etnik ve siyasi so-

runlar nedeniyle yaflanan iç savafl ve çat›flmalar da -örne¤in Af-

ganistan'da, Yemen'de, Lübnan'da, Irak'ta veya Cezayir'de

oldu¤u gibi- ‹slam dünyas›n›n, olmas› gerekti¤i gibi olmad›-

¤›n› göstermektedir. Öte yandan ‹slam dünyas›n›n dört bir

yan›nda birbirinden son derece farkl›, ehl-i sünnet esaslar›na

ayk›r› dini yorumlar, görüfller ve modeller hakimdir. Neyin

gerçekten ‹slam'a uygun neyin de ayk›r› oldu¤unu belirleye-

cek, bu konuda dünya Müslümanlar›n›n geneline yön vere-

cek, onlar› uzlaflt›rabilecek merkezi bir otorite yoktur. Kato-

liklerin Vatikan'›, Ortodoks H›ristiyanlar›n Patrikhaneleri var-

d›r, ama ‹slam dünyas›nda dini bir birlik ve merkez bulunma-

maktad›r. 

‹slam Birli¤inin ‹lkeleri Neler Olmal›?

Oysa ‹slam ahlak›n›n özünde birlik vard›r. Peygambe-

rimiz Hz. Muhammed (sav)'in vefat›n›n ard›ndan, ‹slam dün-

yas› hep Hilafet makam› taraf›ndan yönlendirilmifl, bu makam

Müslümanlar›n dini konulardaki yol göstericisi olmufltur. 

Günümüzde de ‹slam dünyas›n›n tümüne yol göstere-

cek ça¤dafl bir merkezi otorite kurulabilir. Demokratik esas-

lara ve hukukun üstünlü¤ü prensibine dayanan merkezi bir

‹slami otoritenin ve bir ‹slam Birli¤i'nin kurulmas› ‹slam dün-

yas›n›n mevcut sorunlar›n›n giderilmesinde çok önemli bir

ad›m olacakt›r. Söz konusu ‹slam Birli¤i;
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1) ‹slam dünyas›n›n tümüne hitap edebilmeli, dolay›s›y-

la en temel ‹slami de¤erlere ve esaslara dayanmal›, belirli bir

mezhebin veya tarikat›n temsilcisi olmamal›d›r.

2) ‹nsan haklar›na, demokrasiye, serbest giriflimcili¤e

destek vermeli, ‹slam dünyas›n›n ekonomik, kültürel ve bi-

limsel yönden kalk›nmas›n› temel hedef olarak belirlemelidir. 

3) Di¤er ülkeler ve medeniyetlerle son derece bar›flç›l ve

uyumlu iliflkiler kurmal›,  uluslararas› topluluklarla iflbirli¤i

içinde olmal›d›r. 

4) ‹slam dünyas›ndaki az›nl›klar›n ve ‹slam ülkelerine

gelen yabanc›lar›n haklar›n›n korunmas›, kendilerine güven-

lik sa¤lanmas› ve sayg› gösterilmesi gibi konular› öncelikli ola-

rak ele almal›d›r.

5) Filistin, Keflmir, Moro gibi, Müslümanlar ile Müs-

lüman olmayan halklar› karfl› karfl›ya getiren sorunlara; adil ve

bar›flç›l çözümler getirilmesine önem vermelidir. Hem Müs-

lümanlar›n haklar›n› savunmal› hem de söz konusu sorunlar›n,

baz› unsurlar taraf›ndan çözümsüzlü¤e itilmesine mani olma-

l›d›r.

Kuran Ahlak›na Dayal› Bir Birlik

‹slam dünyas›n›n böylesine ak›lc›, sa¤duyulu ve adil bir

liderli¤e kavuflmas›, hem bugün pek çok sorunla karfl› karfl›ya

bulunan 1.2 milyar Müslüman için, hem de dünyan›n tüm di-

¤er insanlar› için çok hay›rl› olacakt›r. Kuran ahlak›na dayal› ola-

rak kurulacak bir ‹slam Birli¤i, tüm dünyan›n adalet ve gü-
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venlik bulmas›na, Kuran ahlak›n›n getirdi¤i tav›r mükemme-

li¤i sayesinde huzurun yerleflmesine arac› olacakt›r. Müslü-

manlar, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in devrinden bu

yana, insanl›¤a; ak›l, bilim, düflünce, sanat, kültür, medeniyet

gibi alanlarda öncülük etmifl, "insanlar›n hayr›"na dev eserler

ortaya koymufllard›r. 

Avrupa Ortaça¤'›n karanl›¤›nda iken, dünyaya bilimi,

ak›lc›l›¤›, t›bb›, sanat›, temizli¤i ve di¤er pek çok hasleti Müs-

lümanlar ö¤retmifltir. Kuran'›n nurundan ve hikmetinden kay-

naklanan bu ‹slami yükselifli tekrar bafllatmak için, geçmiflte ol-

du¤u gibi bugün de Müslümanlar›n Kuran ahlak›n› ve Pey-

gamber Efendimizin sünnetini temel alan bir yol göstericili-

¤e ihtiyaçlar› vard›r. 

Bu proje nas›l hayata geçirilebilir? 

Öncelikle bu konuda tüm ‹slam ülkelerinin yan›nda

Türkiye'ye büyük bir rol düfltü¤ünü belirtmek gerekir. Çün-

kü Türkiye, sözünü etti¤imiz manada bir ‹slam Birli¤i'ni kur-

mufl ve 5 yüzy›ldan uzun bir süre baflar›yla idare etmifl olan

Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun mirasç›s›d›r. Bu sorumlulu¤u tek-

rar üstlenebilecek bir toplumsal alt yap›ya ve devlet gelene¤i-

ne sahiptir. Dahas› Türkiye, ‹slam dünyas›n›n Bat› ile iliflkile-

ri en geliflmifl ülkesidir ki, bu Bat› ile ‹slam dünyas›ndaki so-

runlar›n çözümünde arabuluculuk yapabilmesine olanak sa¤-

lar. Türkiye'nin tarihsel olarak hoflgörülü ve mutedil bir anla-

y›fla sahip olmas›; Türkiye'nin ‹slam dünyas›nda dar bir mez-

hebi de¤il, dünya Müslümanlar›n›n büyük ço¤unlu¤unun iz-

ledi¤i Ehli Sünnet inanc›n› temsil etmesi de, onu ‹slam Birli-

¤i'ne önderlik etmeye aday k›lan önemli bir vas›ft›r. 
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Medeniyetler Çat›flmas›n›n Çözümü Ve ‹slam Birli¤i

Bu bölümde ele al›nan çözümlerin ivedilikle hayata ge-

çirilmesi son derece önemlidir. Çünkü ‹slam dünyas› ile Bat›

aras›nda bir "medeniyetler çat›flmas›" tehlikesi her geçen gün

büyümektedir. ‹slam Birli¤i'nin kurulmas› ile birlikte bu teh-

like tamamen ortadan kalkacakt›r. Tarihte yaflanan tecrübeler

aç›kça göstermektedir ki, farkl› medeniyetlerin birarada yafla-

mas›, mutlaka bir gerilim ve çat›flma nedeni de¤ildir. Farkl›

kültürleri birarada bar›nd›ran bir devlet, bünyesinde farkl›l›k-

lar oldu¤u için de¤il, bu farkl›l›klar› idare edifl –ya da edeme-

yifl- tarz› nedeniyle sorunlarla karfl›laflmaktad›r. Ya da yan ya-

na gelen medeniyetler, birbirlerine karfl› hoflgörülü olup olma-

malar›na, kendi içlerindeki hoflgörüsüz unsurlar› kontrol alt›-

na al›p alamamalar›na göre, çat›flma veya bar›fl ve ifl birli¤i

yolunu seçmektedirler. Günümüzde de hoflgörü ve uzlafl› ye-

rine, Bat›'da düflmanl›k ve çat›flmay› seçmek isteyenler vard›r.

Bunlar nedeniyle ‹slam ve Müslümanlar hakk›ndaki baz› yan-

l›fl anlama ve ön yarg›lar devam etmekte ve bu, ‹slam dünya-

s› için birtak›m zorluklar oluflturmaktad›r. Bat›l›lar ise, çeflitli

yanl›fl anlafl›lmalar nedeniyle gereksiz yere tedirginlik duymak-

tad›rlar. Tüm bu s›k›nt›lar› ortadan kald›racak bir çözüme çok

acil olarak ihtiyaç vard›r.

Bu sat›rlard› e¤er bundan 20, 30, 40 veya 50 y›l önce-

sinde kaleme alm›fl olsayd›k, o zaman bir "‹slam Birli¤i"nden

söz etmek çok daha zor olurdu. Çünkü ne dünyan›n ne de ‹s-

lam dünyas›n›n durumu, böyle bir birli¤in oluflmas› için gerek-

li flartlar› tafl›m›yordu. Aksine, böyle bir birli¤in kurulmas›na
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Medeniyetler aras› bir çat›flmay› öngören-
lerin, yeryüzünde daha çok kan dökülmesi-
ne ve daha çok kay›plar verilmesine neden
olacaklar› aç›kt›r. ‹slam Birli¤i'nin oluflturul-
mas›, çat›flma taraftarlar›n›n önündeki en
önemli engellerden biri olacakt›r. 



engel olabilecek pek çok flart vard›. Ancak dünya, 1980'lerden

itibaren bir dizi de¤iflim geçirdi ve bunlar bir ‹slam Birli¤i'nden

söz etmeyi ve bunun kurulmas› için çal›flmay› mümkün k›ld›.

‹slam Birli¤i'nin yolunu açan bu büyük de¤iflimleri s›ras›yla

inceleyelim:

1-MÜSLÜMANLARIN ÖZGÜRLEfiMES‹

Yeryüzündeki son ‹slam Birli¤i, Osmanl› ‹mparatorlu-

¤u'ydu. Onun y›k›lmas›ndan itibaren, ‹slam dünyas› irili ufak-

l› devletlere bölündü, bu devletlerin ço¤u uzun süre Bat›l›

devletlerin sömürgesi oldular. 1920'lerden itibaren tüm Or-

tado¤u, Kuzey Afrika, Hint Yar›madas› ve Pasifik Müslüman-
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lar›, ‹ngiltere ve Fransa baflta olmak üzere, Avrupal› sömürge-

ci devletlerin egemenli¤i alt›na girdiler. Orta Asya ve Kafkas-

ya'daki Müslümanlar, çok daha kat› bir idarenin, Sovyet Rus

diktas›n›n alt›ndayd›lar. Balkan Müslümanlar›, S›rplar ve H›r-

vatlar gibi gayrimüslim halklar›n yönetimi alt›na girdiler, II.

Dünya Savafl›'ndan sonra ise bu yönetimler bir de komünist bir

ideoloji benimseyerek ‹slam karfl›t› bir yap›ya büründüler. 

K›sacas› 20. yüzy›l›n önemli bir bölümünde dünya Müs-

lümanlar›n›n büyük bir bölümü sömürgeydi. 1950'lerde ve

60'larda sömürgecili¤in bitmesiyle Müslümanlar da özgürlefl-

meye bafllad›lar. ‹ngiltere önce Hint Yar›madas›n› ard›ndan

da Ortado¤u'yu terk etti. Hint Yar›madas›nda Pakistan ve son-

radan Bangladefl ad›n› alacak Do¤u Pakistan kuruldu. Ortado-

¤u'daki M›s›r, Ürdün, Irak gibi Müslüman devletler ba¤›ms›z-

l›klar›n› kazand›lar. Kuzey Afrika, uzun ve ac› bir süreçten son-

ra Frans›z emperyalizminden kurtuldu. Afrika'daki di¤er Müs-

lüman ülkeler de, 1960'l› y›llarda birbiri ard›na ba¤›ms›zl›k-

lar›n› kazand›lar. Do¤u'da Malezya ve Endonezya ayn› y›lda,

1965'te ba¤›ms›zl›klar›n› ilan ettiler.

1980'lerin sonunda Komünist Blok'un ve 1991'de

SSCB'nin çökmesiyle, bu yönetimlerin idaresi alt›ndaki Müs-

lümanlar da özgürlük kazand›lar. Orta Asya'daki Müslüman

Türki devletler 1.5 yüzy›l› aflk›n bir süredir devam eden Rus

egemenli¤inden kurtularak ba¤›ms›z birer cumhuriyet oldu-

lar. Komünizmin çökmesi, Balkan Müslümanlar›na da özgür-

lük getirdi. Bosna-Hersek, S›rp egemenli¤indeki Yugoslav-

ya'dan kurtuldu ve Avrupa'n›n ortas›nda bir Müslüman dev-

let olarak sahneye ç›kt›. Arnavutluk, eli kanl›, koyu ateist dik-
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tatör Enver Hoca'n›n kurdu¤u zalim komünist rejimden kur-

tuldu. 

Bugün çeflitli ülkelerdeki az›nl›klar ve Filistin, Keflmir gi-

bi iflgal alt›ndaki bir kaç Müslüman ülke hariç, dünya Müslü-

manlar› kendi siyasi egemenliklerine sahiptirler. Bu büyük si-

yasi de¤iflim, 20. yüzy›l boyunca mümkün olmayan bir "‹s-

lam Birli¤i"nden söz etmeyi, 21. yüzy›lda mümkün k›lmakta-

d›r.

2-D‹N DIfiI ‹DEOLOJ‹LER‹N ETK‹S‹N‹N AZALMASI

‹slam ülkeleri üstte belirtti¤imiz gibi 1950'lerden iti-

baren ba¤›ms›zl›klar›n› kazanmaya bafllad›lar, ama ba¤›ms›z-

l›k her zaman "bilinç" anlam›na gelmiyordu. Aksine, ba¤›m-

s›zl›klar›n› kazanan ‹slam ülkelerinin baz›lar›nda, ‹slam ahla-

k›n›n özündeki de¤erlerle ters düflen ideolojik ak›mlar güç ka-

zand›. 

1950'lerde ve 60'larda Arap dünyas›n› derinden etkile-

yen "Arap Sosyalizmi" bunun bir örne¤iydi. ‹slam ahlak›nda

hiçbir flekilde yeri olmayan koyu bir Arap milliyetçili¤ine ve yi-

ne ‹slam'da yeri olmayan radikal Marksist söylem ve metod-

lara dayanan Arap milliyetçili¤i, bir anda güç kazand›, ancak

h›zla geriledi. Arap dünyas›na ise sadece zaman kayb› ve ge-

rilim getirdi. 

Bunun d›fl›nda Müslüman ülkeler farkl› kutuplara da-

¤›lm›fllard›r. O dönemde dünya ABD ve SSCB'nin bafl›n› çek-

ti¤i iki kutba ayr›lm›flt› ve Müslüman ülkeler, ortak hareket
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etmek bir yana, bu iki kutba neredeyse eflit olarak da¤›lm›fl

durumdayd›lar. Arap ülkelerinin ço¤u Sovyetler Birli¤i'ne ya-

k›n duruyordu. Müslüman M›s›r, Müslüman Pakistan'la savafl

halindeki Hindistan'la ortak hareket ederek "Ba¤lant›s›zlar"

hareketine öncülük etmekte sak›nca görmüyordu. 

‹slam dünyas›n›n, siyasi, stratejik ve kültürel anlamda

gerçekten "‹slam Dünyas›" olarak teflhis edilmesi ve ortaya

ç›kmas›, ancak So¤uk Savafl'›n bitiminden sonra mümkün ol-

du. So¤uk Savafl varken, "‹slam dünyas›"ndan söz etmek pek

mümkün de¤ildi. So¤uk Savafl'›n ard›ndan ise, "‹slam dünya-

s›" önemli bir rol kazand›.

So¤uk Savafl devrinin kal›nt›lar›n›n ‹slam dünyas›ndan

temizlenmesi süreci ise hala devam ediyor. Bununla birlikte

yaflanan geliflmeler, Ortado¤u'da daha hoflgörülü ve demok-

ratik bir iklimin oluflaca¤›n› müjdeliyor ve bu da ‹slam ahla-

k›n›n anlafl›lmas›, anlat›lmas› ve yaflanmas› için kuflkusuz çok

daha elveriflli bir ortam haz›rl›yor. Öte yandan Müslümanlar

aras›ndaki geleneksel baz› ayr›mlar›n da, Ortado¤u'da son ya-

flanan siyasi geliflmelerle, yumuflamas› dikkat çekici. ABD'nin

Irak iflgali s›ras›nda Irak'taki Sünnilerin ve fiiilerin, tarihte ilk

kez ayn› camilerde namaz k›lmalar› ve ortak hutbeler verme-

leri gibi...

3-DIfi ‹L‹fiK‹LERDE "MEDEN‹YET"  KAVRAMININ

ÖNEM‹N‹N ARTMASI

So¤uk Savafl'›n bitmesi, Müslümanlar› iki ayr› siyasi kam-
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pa ay›ran zorunlu bölünmeyi ortadan kald›rd›. Bununla birlik-

te,  siyasi ideolojiler yerine medeniyetlerin ön plana ç›kmas›-

n› sa¤lad›.  Samuel Huntington'›n belirtti¤i gibi, art›k insan-

lar "kimin taraf›ndas›n›z" sorusuyla de¤il, "kimsiniz" soru-

suyla tan›mlan›r hale geldi. Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Uzak-

do¤u'dan Kuzey Afrika'ya kadar, kendilerini daha önce "sos-

yalist", "Yugoslav", "Sovyet", "anti-komünist" veya "ulus-

çu" olarak tan›mlayan pek çok insan›n bu özellikleri de¤il,

hangi medeniyeti temsil ettikleri önemli hale geldi.

Dünyan›n medeniyetler temelinde tan›mlanmas›n›n tek

nedeninin So¤uk Savafl'›n bitimi olmad›¤›na da dikkat etmek

gerekir. Bir di¤er önemli neden, tüm dünyada ateizmin çö-

küflü ve din ahlak›n›n yükseliflidir. Bu, son iki yüzy›ld›r tüm

dünyada kültürel bir hegemonya kurmufl olan materyalist fel-

sefenin yeni bilimsel ve toplumsal geliflmelerle çökmeye bafl-

lamas›yla yak›ndan ilgilidir. Özellikle bilimsel geliflmeler, ma-

teryalizmin dayanaklar›n› y›kmakta ve böylece insanlar›n

Allah'›n varl›¤›n›n kan›tlar›n› daha aç›k biçimde görebilmele-

rini sa¤lamaktad›r. Allah'a inanc›n giderek güçlendi¤i, insan-

lar›n yeniden din ahlak›na yöneldi¤i bir ça¤da, kuflkusuz ‹s-

lam'a olan iman da yükselmektedir. 

4-‹SLAMIN DÜNYA GÜNDEM‹NDEK‹ YÜKSEL‹fi‹

Tüm dünyada din ahlak›n›n yükselmesi kadar dikkat çe-

kici bir olgu daha vard›r: Tüm dinler içinde en çok yükselen

din ‹slam'd›r. Bugün ‹slam dünyan›n en h›zl› büyüyen dinidir
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ve bu gerçek herkes taraf›ndan kabul edilmektedir. Dahas›,

‹slam dünya gündeminin en önemli konusu durumundad›r. 

Bundan 30-40 y›l önce ise durum çok daha farkl›yd›.

Dünya, So¤uk Savafl'›n dar ideolojik kal›plar› içinde düflünü-

yordu. Dahas›, materyalist dünya görüfllerinin etkisiyle din ah-

lak›n›n insanlar›n ve toplumlar›n hayat›nda belirleyici olmaya-

ca¤› yan›lg›s› hakimdi. Oysa 1980'lerin bafl›ndan itibaren ‹s-

lam bir anda dünya gündeminin zirvesine ç›kt› ve ‹slam ahla-

k›n›n insanlar› ve toplumlar› harekete geçirebilecek büyük bir

güç oldu¤u Bat›l›lar taraf›ndan da fark edildi. 

1990'larda Bat› dünyas›n›n ‹slam'a olan ilgisi daha da

artt›. Medyada ‹slam hakk›nda yap›lan haberlerin say›s›ndaki

art›fl, bunun göstergelerinden biriydi. ‹slam'a yönelik en bü-

yük ilgi ise 11 Eylül sald›r›lar›ndan sonra bafllad›. Bat›l›lar, en

baflta da Amerikal›lar, ‹slam ahlak›n› yak›ndan tan›mak, Müs-

lümanlar› anlamak için büyük bir çaba içine girdiler. Bugün Ba-

t› medyas›n›n ve Bat›l› akademik çal›flmalar›n çok kayda de-

¤er bir bölümü ‹slamiyet'le ilgilidir. Bunlar›n bir k›sm› ön yar-

g›l› yorumlar içerseler de, sonuçta dünyan›n dikkatini ‹slam'a

çekmekte ve daha çok insan›n ‹slam ahlak›na yönelmesine ara-

c› olmaktad›rlar.  

5-MÜSLÜMANLAR ARASINDAK‹ GLOBAL

‹LET‹fi‹M‹N ARTMASI

‹slam Birli¤i'nin yolunu açan çok önemli bir di¤er ge-

liflme ise, 1980'lerden itibaren giderek yükselen, 1990'larda
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-baflta internet olmak üzere- iletiflim teknolojisinin geliflmesiy-

le büyük bir ivme kazanan globalizasyon sürecidir. Baz› Müs-

lümanlar, Bat› kültürünün tafl›y›c›s› olarak gördükleri globa-

lizasyonu olumsuz bir biçimde de¤erlendirmektedir. Oysa ger-

çekte tüm dünyan›n birbiri ile yo¤un bir kültürel al›flverifl içi-

ne girmesi ve dünyan›n tüm kültürlerinin ortak bir dille ileti-

flim kurmas›n› sa¤layan globalizasyon, dünya Müslümanlar›-

n›n bilgiye olan ulafl›mlar›n› kolaylaflt›rarak birbirleri ile olan

temas ve ifl birliklerini daha önce görülmemifl biçimde büyüt-

müfltür. Böylece, Müslüman halklar›n bilinçlenmesinde çok

büyük bir vesile olmufltur. 

Sadece interneti ele almak bile, Müslümanlar aras›ndaki

iletiflimin ne kadar geliflti¤ini göstermektedir. ‹nternetin

yan›s›ra medya da dünya Müslümanlar›n› birlefltirmektedir.

Herhangi bir ‹slam ülkesindeki bir konu, bir anda tüm ‹slam

ülkelerinde izlenmekte, oralarda da yank› uyand›rmakta, oralar-

daki Müslümanlar›n da meselesi olmaktad›r. Tüm bu imkan-

lar, Müslüman dünyas›n›n çok daha ayd›nl›k bir gelece¤e

kavuflabilece¤ini göstermektedir.

6-BATILILARIN YEN‹ B‹R OSMANLI ARAYIfiLARI

Kurulmas› için ça¤r›da bulundu¤umuz ‹slam Birli¤i,

hem Müslümanlar hem de gayrimüslimler için pek çok yarar

sa¤layacak, adil, demokratik ve ça¤dafl bir yap›lanma olacak-

t›r. ‹slam Birli¤i'nin kurulmas› durumunda, baflta Bat› olmak

üzere di¤er medeniyetler, dostane ve bar›flç›l iliflkiler
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kurabilecekleri, istikrarl› ve güvenilir bir otorite ile muhatap

olacaklard›r. Sözde Müslümanlar ad›na ortaya ç›kan baz› radikal

ak›mlar›n engellenmesi ve tedavi edilmesi ifli, ‹slam Birli¤i'nin

ifli olacak; Bat›'n›n bu konudaki endifleleri tamamen ortadan

kalkacakt›r. 

‹slam Birli¤i'nin yaklaflmakta oldu¤unu gösteren önem-

li alametlerden biri de, bu sözünü etti¤imiz "‹slam Birli¤i ih-

tiyac›"n›n, Bat›l›lar taraf›ndan da fark edilmeye bafllanm›fl ol-

mas›d›r. Özellikle eski Osmanl› co¤rafyas› üzerinde bir as›rd›r

devam eden otorite bofllu¤u teflhis edilmekte ve çözümün de

ancak Osmanl› modelinin bir flekilde yeniden hayata döndürül-

mesiyle mümkün olaca¤› fikri yank› bulmaktad›r. 

Bat›l›lar›n bile "Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun yeniden

kurulmas› gerekti¤i"ni düflündükleri bir devirde, Müslüman-

lar›n bu ifle dört elle sar›lmalar› gerekti¤i aflikard›r. 

Hicri 14. asr›n bafl›ndan itibaren yaflanan geliflmeler,

Müslümanlar›n tarihin önemli bir dönüm noktas›nda olduk-

lar›n› göstermektedir. Hepimize düflen görev, bu sorumlulu¤a

lay›k olmakt›r.

SONUÇ: ‹SLAM DÜNYASINA ÇA⁄RI

Bugün art›k tüm dünyada din karfl›t› fikir sistemleri çök-

meye yüz tutmufl, insanlar Allah'a imana ve din ahlak›na yönel-

meye bafllam›fllard›r. Dahas› ‹slam, dünya gündeminin en

önemli konusu olmufl, insanl›¤›n dikkati Hak dine çevrilmifl-

tir. ‹çinde bulundu¤umuz devrin teknolojik imkanlar› ise,
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Müslümanlar›n hem birbirleri ile ifl birli¤i yapmalar›n› kolay-

laflt›rm›fl hem de insanlara ‹slam ahlak›n›n güzelliklerini an-

latmak için her türlü kitle iletiflim imkan›n› sa¤lam›flt›r.

Tüm Müslüman ülkeler, ‹slam Birli¤i'ne haz›rlanmal›d›r.

Di¤er Müslüman ülkelerle aralar›ndaki iliflkileri gelifltirmeli,

bir yandan da gerçek ‹slam ahlak›n›n kendi ülkelerinde de

daha iyi yerleflmesi için kültürel faaliyetlerde bulunmal›d›rlar.

Her Müslüman birey, gitti¤i camide, okudu¤u okulda,

ifl yerinde, ziyaret etti¤i internet platformunda, üyesi oldu¤u

vak›fta veya kuruluflta, dünya Müslümanlar›n›n birli¤i için çaba

göstermeli, di¤er Müslümanlar› bu konuda teflvik etmelidir.

Dünyaya ›fl›k tutacak, hem Müslümanlara hem de islam

co¤rafyas›nda yaflayan az›nl›klara güzellik sunacak, yeryüzüne

adalet ve bar›fl getirecek o büyük ‹slam medeniyetinin yeniden

yeflermesi tüm Müslümanlar›n duas›d›r. Allah'›n izni ile, ‹s-

lam Birli¤i'nin kurulmas›, tüm bu güzelliklere bir vesile olacak-

t›r. 

O S M A N L I  V ‹ Z Y O N U
1 2 0



H A R U N  Y A H Y A
1 2 1

1 Y›lmaz Öztuna, Osmanl› Devlet Tarihi I, Ankara,
T.C. Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar›, Yay›n 2068, 1998
2 Prof. Dr. Ramazan Özey, Yi¤it Düfltü¤ü Yerden Kal-
kar, Tarih ve Düflünce, A¤ustos 2000, s. 28 
3 Hakan Arslan, Yeni fiafak, 15 May›s 1999
4 Türk Dünya Nizam›n›n Milli, ‹slami ve ‹nsani Esas-
lar›, ‹stanbul Turan Neflriyat ve Matbaac›l›k, 1969,
cilt 1, s. 182
5 Ramazan Özey, Yi¤it Düfltü¤ü Yerden Kalkar, Ta-
rih ve Düflünce, A¤ustos 2000, s.30
6 http://www.tevhidweb.f2s.com/ogut/edabali.htm
7 Cela-zade Mustafa, Selim-name, Ankara Kültür Ba-
kanl›¤›, 1990
8 Prof. Dr. ‹smet Miro¤lu, Osmanl› Yönetiminde ‹n-
san ve Hukuka Sayg›, Tarih ve Medeniyet, Ocak 1999,
s.16
9 Prof. Dr. ‹smet Miro¤lu, Osmanl› Yönetiminde ‹n-
sana ve Hukuka Sayg›, Tarih ve Medeniyet, Ocak
1999, s.19
10 Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi
Tarihi, ‹stanbul 1969, s. 193
11 A. Gibbons, Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun Kurulu-
flu, Çev. Rag›p Hulusi, ‹st. 1928, s.63
12 Prof. Dr. Ramazan Özey, Yi¤it Düfltü¤ü Yerden
Kalkar, Tarih ve Düflünce, A¤ustos 2000, s 30
13 Osman Turan, Türk Dünya Nizam›n›n Milli, ‹sla-
mi ve ‹nsani Esaslar›, Turan Neflriyat ve Matbaac›-
l›k, ‹stanbul 1969, cilt 2, s. 122
14 Derleyen Mutlu Altay, Türkler ‹çin Ne Diyorlar?,
Türk Kültürünü Araflt›rma Enstitüsü, Diyanet Vakf›, ‹s-
tanbul Araflt›rma Merkezi Kütüphanesi, s.11
15 Afl›kpaflazade, Teravih-i Al-i Osman, ‹stanbul 1332,
s.30
16 The Grand Turk, Suleyman the Magnificent, Sul-
tan of Ottomans, New York, 1929, Frans›zca trc. So-
liman le Magnefique, Paris 1930, s. 84
17 Granduir et Decadance de l'Asie, Paris 1939, s.
126-128, (Tarih ve Medeniyet Dergisi, Ocak 1999,
s.16)
18 Macar Serhadlerinde XVI: as›r Türk Devri, Türk
trc., Ülkü, nr.82, s.309
19 ‹bid, nr.XVI 91, s.50
20 Derleyen Mutlu Altay, Türkler ‹çin Ne Diyorlar,
Türk Kültürünü Araflt›rma Enstitüsü, Diyanet Vakf›
‹stanbul Araflt›rma Merkezi Kütüphanesi, s. 18-19
21 E. Esenkova, Türk Düflüncesi, 1955 fiubat, s. 196
22 Joseph Hammer-Purgstall, Histoire de l'Empire Ot-
toman, Depuis son Origine jusqu'à nos jours, Paris
1839, XV. 350
23 Mehmed Niyazi, Medeniyet Ülkesini Ar›yor, ‹st.
1991, s. 51, Tu¤ra Neflriyat
24 Ali Ünal, Müslüman Türk'ün Dünyas› ve Sürülme-
ye Çal›fl›lan Lekeler, 23 Ocak 1997, Zaman Gazetesi
25 N. Iorga, Histoire des Etats Balcaniques, Paris
1925, s.4

26 Mahomet II, Le Conquerant et Son Temps 1432-
1481, Paris 1954, s. 502
27 Süleyman Kocabafl, Tarihte Adil Türk ‹daresi, Va-
tan Yay., ‹st. 1994, s. 86
28 Tarih ve Medeniyet Dergisi, fiubat 1995 say›s›, s.27
29 Ha'aretz Gazetesi, 18.8.2000 
30 Jason Goodwin, "Learning From the Ottomans",
16.8.1999, New York Times
31 Prof. Dr. Ramazan Özey, Yi¤it Düfltü¤ü Yerden
Kalkar, Tarih ve Düflünce, A¤ustos 2000, s. 30
32 fiükrü Karatepe, Yeni fiafak, 29 Mart 1999
33 Baflbakanl›k Arflivi, Bulgaristan ‹dare Katalo¤u,
nr. 89
34 Baflbakanl›k Arflivi, Bulgaristan ‹dare Katalo¤u,
nr. 79
35 Maria Todorova. "The Ottoman Legacy in the Bal-
kans", The Balkans: A Mirror of the New International
Order. (ed. G. G. Özdo¤an, K. Saflbafll›) Eren, ‹stan-
bul, 1995. s. 70
36 Eran Frankel. "Turning a Donkey into a Horse:
Conflict and Paradox in the Identity of Macedonian
Muslims", 23rd National Convention of the AAASS,
Miami, 1991
37 Eran Frankel. "Turning a Donkey into a Horse:
Conflict and Paradox in the Identity of Macedonian
Muslims", 23rd National Convention of the AAASS,
Miami, 1991
38 Maria Todorova. "The Ottoman Legacy in the Bal-
kans". The Balkans: A Mirror of the New International
Order. (ed. G. G. Özdo¤an, K. Saflbafll›) Eren, ‹stan-
bul, 1995. s. 71
39 Maria Todorova. "The Ottoman Legacy in the Bal-
kans". The Balkans: A Mirror of the New International
Order. (ed. G. G. Özdo¤an, K. Saflbafll›) Eren, ‹stan-
bul, 1995. s. 72
40 Gündüz Gazetesi, 12 Ocak 1997  
41 ‹smail Yediler, "Osmanl›'n›n yani ‹slam'›n", 22 Ey-
lül 1994, Zaman Gazetesi
42 Dr. Abdullah Manaz, Dünyada ve Türkiye'de Siya-
sal ‹slamcl›k, s.160-163
43 Lenni Brenner, The Iron Wall: Zionist Revisionism
from Jabontinsky to Shamir, London Zed Books,
1984, s. 141-143
44 Oya Akgönenç Mughissuddin, "Rusya/Ortodoks-
lar", Yeni Türkiye (Türk D›fl Politikas›, Özel Say›s›),
Say 3, Mart-Nisan 1995, s. 446
45 Baflbakanl›k Arflivi, Hatt-› Hümayun, No 44615
g.›, T. 1814
46 Baflbakanl›k Arflivi, Hatt-› Hümayun, No: 44615
i.›, T. 1814
47 fiinasi Altunda¤, Osmanl› ‹daresi ve Gürcüler,
DTCFD, X, 1-2 (11952), s.88
48 Doç. Dr. Ramazan Özey, Türk Dünyas›, Tarih ve
Medeniyet Dergisi, Aral›k 1996, s.60

NNOOTTLLAARR




