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YEN! BASKIYA ÖNSÖZ: 
TÜRK!YE’N!N NOMOSU !SLÂM

Bu k"tabı Çözüm Sürec"’ne g"den süreçte kaleme aldım. Türk"-
ye’de neol"beral s"yasallı$ın, postmodern tezler"n, dünya s"stem"n"n 
ulus devletler", güçlü m"llet ba$ına sah"p ülkeler" çözmeye yönel"k 
pol"t"kalarının sürdü$ü esnada “a"d"yet” sa$ladı$ımız temeller" 
bel"rg"nle!t"rmek "sted"m. K"tabın adı Anadolu’da #slam Ruhu "d". 

K"tabı bu "s"mle yayımlasam da söylemek "sted"kler"m", kas-
tett"kler"m" kar!ılamadı$ı "ç"n h"çb"r zaman bu ad "ç"me s"nmed". 
Çünkü ben ontoloj"k b"r zem"nden seslen"yordum. Zamanla gel"!en 
olaylar net"ces"nde “nomos” kavramı üzer"nde yo$unla!tım, Türk"-
ye’n"n Nomosu yan" düzen", b"le!enler", ontoloj"k tüm unsurlarını 
anlatıyordum aslında... Fakat nomos mefhumuna genel okur ve 
entelektüel zem"n katılamadı. 

Bu k"tap yen" önsöze ekled"$"m yazıda da gösterd"$"m g"b" bü-
tünüyle Türk"ye’n"n Nomosu’nu; #slam, Türk, ehl-" sünnet, gaza 
ve #slam" düzen 1071 sonrasında ortaya çıkan m"llet"n varolu!sal 
özler"n" "fade ed"yor. Bu yasa, bu düzen, nomos ne kadar güçlen"rse 
güçlens"n kıran her tür heterodoks"y" kıran, #slam’ı b"r manev"yat 
ya da v"cdan görmen"n ötes"nde b"z" b"z yapan ana cevher kabul 
eden, #slam" düzen vasıtasıyla varlı$ımızı göster"p korudu$umuzu 
bel"rleyen esastır. Türk"ye hang" konjonktürün "ç"ne g"rerse g"rs"n 
bu k"tapta çerçeves" ç"z"len düzene, yasaya, kurucu ruha "ht"yaç 
duyup ona b"r !ek"lde dönüyor, dönmek mecbur"yet"nde kalıyor. Bu 
yüzden k"tabın adını da Türk"ye’n"n Ruhu #slâm olarak de$"!t"rd"m. 

K"tabın yayımlandı$ı 2014 ve önces"nde Türk bayra$ının de$"!-
t"r"lmes", Türk kel"mes"n"n tedavülden kaldırılması, vatan mefhu-
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munun tar"hselle!t"r"lmes", m"llet yer"ne “dünya vatanda!lı$ı”nın 
geçmes", #slam’ın "kt"sattan s"yasete, e$"t"mden hukuka hayatın 
bütünü bel"rleyen yapısı yer"ne “sıradan manev"yatçılık ve kamusal 
görünürlük”le "kt"fa etmes"ne yönel"k kültürel ve s"yas" atmosfer 
hak"md". Buna kar!ı k"tabımda b"r vatanımın, m"llet"m"n bulun-
du$unu, d"n"m #slam’ın tüm yönler" ve get"rd"$" düzenle evrensel" 
ku!atttı$ını, mensub"yet ba$larımı sarahaten, tar"hsel ba$lamı 
"ç"nde, sa$lam kaynaklarla anlattım. S"yasal, f"kr", kültürel sahada 
bel"rg"n b"r tes"r" de oldu. 

Türk"ye özell"kle “üç olay” Gez"-15 Temmuz-terör had"seler" 
net"ces"nde 2015’ten sonra farklı b"r konjonktüre evr"ld". Vurgula-
dı$ım a"d"yet ba$ları güçlü !ek"lde kamusal sahada d"llend"r"lmeye 
ba!ladı, açıkçası dünya s"stem" de s"yas" küreselle!me yükünü üze-
r"nden attıkça “güçlü devlet” yönel"m"ne g"rd". Bu küresel akıntının 
b"r yansıması olarak “yerl" ve m"ll" olan” de$er kazandı. 

Pek" yerl" ve m"ll" e$"l"mler "le Türk"ye’n"n Ruhu #slâm’da bel"r-
g"nle!t"rd"$"m ontoloj"k b"le!enler aynı mı, hayır. 

K"tap yazıldı$ında Türk"ye’n"n ruhunu bel"rleyen de$erlere,  
temellere kar!ıtlık üst sev"yeye çıkmı!tı; sonrasında "se bu kökler 
adına yen" b"r “yabancıla!ma” zuhur ett". #slamsız Türklük bu sefer 
“Türklük” adına d"llend"r"lmeye ba!ladı. M"toloj"k s"mgeler, anlatılar, 
olaylar Türk k"ml"$"ne yapı!tırılmaya çalı!ıldı. 

Halbuk" bozkır kav"mler"n" “b"z Türkler” kılan #slam’dır. 
Anadolu önces" anlatıları güçlend"kçe #slam tam da Türk"ye 

dü!manlarının yapmak "sted"kler" g"b" sembol"k, tar"hsel ve ma-
nev"yatçılık vasfıyla gündeme geld".  

Ne gar"p, Çözüm Sürec" dönem"nde de m"ll"-yerl" evrede de 
Türk, m"toloj"k bozkır kavm"; #slam, hayatı anlamlandırmayan, 
düzen get"rmeyen la"k bakı! açılı manev"yatçılık; vatan ve m"llet "se 
d"n" "çer"kl" gaza, #mparatorluk merkezl" bakı!, ümmet" kapsayıcılık 
boyutlarından soyutlanarak ele alınıyordu!

K"tabı Türk"ye’n"n Ruhu #slâm ba!lı$ıyla yayımlamak bu nedenle 
mecbur"yet hal"n" aldı.

Bu ülkede ya!ayanlar, karar alıcılar b"lmel" k"; Türk"ye’n"n Ruhu 
#slam’da anlattı$ım g"b" #slam’ın olmadı$ı, "kt"sattan hukuka, e$"t"mden 
s"yaset ve gündel"k ya!ama kadar #slam" umdeler"n bel"rlemed"$" 
b"r anlayı!la b"z Türkler"n b"r gelece$" yok ve olamaz!

•••

Türkiye’nin Nomosu !slam’dır. 
1071’den sonra Anadolu’yu vatan kılarken, farklı boyların, soyların 



Yen! Baskıya Önsöz | 9

kend" "dd"alarını örtüp b"r m"llet meydana get"rmes"ne Müslümanlık 
sebep oldu. Çünkü “mecbur"yetler et"$"” k"msen"n #slam mutabaka-
tını bozmasına müsaade etmed", Anadolu’ya gelen topluluklar "ç"n 
“Türk"ye son !ans” "d". Çünkü bu son !ansı de$erlend"rmek ancak 
#slam’ın ontoloj"k kılınmasıyla de$erlend"r"leb"l"rd". 

#slam, Batı dı!ı b"r hayatı ye!ertecek !artları Anadolu toprakla-
rında muhkem kılarken üç vazgeç"lmez sütun yükseltt"; vatan-m"l-
let-devlet… 

Bu topraklarda her kes"mden pek çok "syan, pek çok kalkı!ma, 
celâl" çıktı… m"llet ba$ı ez"lse de, gönlü razı gelmese de, yeter k" 
d"n"m, vatanım, devlet"m olsun d"yerek “ba$rına ta! basıp”, her 
sefer"nde “muhte!em orta”yı "kame ett". 

Anadolu Yepyeni Bir !ddia
B"z Türkler"n, Türk"ye’de en geçerl" nomosunu d"ns"z, devlets"z, 

vatansız kalma korkusu olu!turur. 
M"llet o “muhte!em orta”nın b"r gün “mükemmelle!t"r"lece$"” 

umuduyla her türlü muameleye rıza gösterd". Mükemmell"k yolunda 
ı!ık gördü$ü her k"!"ye, her de$ere tutundu… hayal kırıklı$ı ya!asa 
da “o kurucu ruh” eks"lmed" bu toprakların üzer"nden. 

Dünyadak" en onurlu, erdeml" "!t"r, !eh"r kurmak, yurt yapmak, 
n"zam tes"s etmek… 

Anadolu’da kurulan #slam" n"zam sınıfsızdır. Türk"ye’n"n düzen", 
örne$" Batıda, Asya’da gözlenen otor"te "l"!k"ler"n"n dı!ında gel"!"r; 
feodal"zm bu topraklarda ye!ermed", burjuva da öyle… 

Devlet m"llet"n üstünde "tt"fak ett"$" dünyev" tek otor"ted"r; 
Anadolu’dak" ruh b"r “ba!” "ster, fakat efend"l"k hakkını kend"nde 
görenlere kar!ı acımasızdır. Anadolu’nun #slamla!masıyla husule 
gelen devlet b"r koal"syon g"b" çalı!ır; k"m ne derse des"n mü!terek 
aklı #slam’dır, devlet b"r gruba, sınıfa, cemaate dayanmaz... gaza 
erler"n"n b"le vesayet"ne tahammül göstermez. 

Sınıf temell" çatı!malardan uzak, burjuvanın kodaman çobanlık 
ö$ret"s" de de$erler"n, "lkeler"n altında ez"l"r. Toplumsal yapının 
"ç"nde klas"k “meslek”ler elbette vardır, b"r yönet"c" kes"mden, 
"lm"yeden, asker"yeden, zanaatkarlardan olu!an gruplardan söz 
etmek mümkün. Fakat bu toplum örgüsünde üstünlük kuracak 
kes"mler yoktur. Evet, belk" b"r farkla… “Türk"ye’de ordunun b"r 
m"llet" vardır, m"llet"n ordusu de$"l”, sözü ulus devlet dönem"nde 
darbec"l"k "ç"n söylense de m"llet hayatında asker-m"llet kavramının 
b"r kar!ılı$ı mah"yet"nded"r. 

Anadolu “esk" alı!kanlıkların” ger"de kaldı$ı, yen" b"r hayatın "n!a 
ed"ld"$" yerd"r. #kt"dar "l"!k"ler"nde, devlet yönet"m"nde “Anadolu 
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önces"” gelenekler terk ed"l"r… Hemen h"çb"r devlet" 100 yıldan 
fazla ya!atmayan taht kavgaları, “mülkü o$ulları arasında pay etme” 
gelene$" bu topraklarda vücut bulmadı; “mülk Allah’ındır”, ona “Allah 
adına” devlet ve yönet"c" tasarrufta bulunur, e$er mülk tehl"keye 
dü!erse rahatlıkla etk"l" olanlar gözden çıkarılır. 

Fıkıhta yer" olmayan “karde! katl"” bu hassas"yet"n, “vatansız-
lık-devlets"zl"k” korkusunun sonucudur. 

Gaz" beyler" yan" “Türk ar"stokras"s"”n" ortadan kaldıran "rade de 
#stanbul "ç"n, n"zam-ı alem ve devlet"n gelece$"n" hesap eder. Belk" 
meseleler" “klas"k saltanat kavgaları” rahatlı$ıyla açıklamak mümkün 
fakat “muhte!em orta”nın "tt"fakı en"nde sonunda devlet-vatan-d"n 
denklem"ne oturur. 

Feda kavramıyla "hsan bu topraklarda b"rl"kte yürür! 
Devlett"r esas olan, dü!üncey" de, "deoloj"ler" de yönlend"ren, 

payeler" "hsan ed"p alan devlett"r. Bu yüzden sınıf farkına bakmaz, 
e$"l"mler" ça$ın ruhuna göre de$"!se de kr"ter" mülkü korumaya 
matuftur öncel"kle. 

Devlet varolu!u ötek" varolu!ların üstünde ve ötes"nded"r, devlet, 
vatan-m"llet çıkarı "ç"n en kısa, kest"rme, kolay yolu terc"h etme de 
be"s görmez. 

Herakl"t, “halk surlar "ç"n oldu$u kadar yasa "ç"n de sava!malı” 
der… b"zde sur da, yasa da, sava!an da b"rb"r"yle örtü!mü!tür, yasa 
sur, sur yasadır. 

Bu yüzden Anadolu’dak" n"zam Ceng"z Yasası g"b" k"!"ye ba$lı, 
Magna Carta-Ba$ımsızlık B"ld"rges" g"b" b"r metne kend"n" tesl"m 
edecek türden de$"ld"r. Aslolan !ura-me!veret-b"at kadar “ya devlet 
ba!a ya kuzgun le!e” "lkes"n"n yürümes"d"r, mecbur"yet et"$"nde 
me!veret arka plana dü!er fakat adalet asla! 

Adalet Da"res", mülkün, "nsanın, dünyanın temel"d"r. 
Adalet ve merhamet b"zde b"l"nd"$"n"n aks"ne “hakkı olana 

hakkını vermek” de$"l, “her !ey" yerl" yer"ne koymaktır”, bozulanı, 
fesada u$rayanı yer"ne oturtma "rades" bu toprakları bugüne get"rd". 

Vatansız Kalma Korkusu
Malazg"rt Türklere Anadolu’nun kapılarını açmadı, Anadolu’nun 

#slamla!tırılmasının kapılarını açtı! B"r dünyadan vazgeç"p yen" b"r 
dünya kurmak "steyenler, #slam" b"r hayatı talep edenler Anadolu’yu 
vatanla!tırdı. 

Hal"l #nalcık’ın ded"$" g"b" 1071’den sonra kurulan kap"tal"zm 
dı!ı, Batı dı!ı n"zamın temel" #slam %er"atı’dır. Örf yan" #slam’a 
mugay"r olmayan an’aneler devlet"n d"rekler"n" te!k"l ett". Tevh"d" 
Anadolu’ya, küfrün alnının çatına yazmak yen" b"r dünya kurma 
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cesaret" gösterenlere nas"p oldu. 
Haçlı seferler" ve %"" tehl"kes", “Orta Asya’ya ger" gönderme” 

tehd"tler", ne kadar gerçek dı!ı görülse de bu m"llet"n b"l"nçaltında 
her da"m canlılı$ını korudu. Bugün vatanlarını terk eden Sur"ye-
l"lere h"ç "stemed"$" halde kol kanat gererken, kıllarına b"le zarar 
gelmes"ne "z"n vermezken de m"llet"m"z"n b"l"nç altında, Allah’ın 
gazabına u$rayıp vatansız kalma korkusu bulunur. 

Sadece Çanakkale ve #st"klal Harb"’nde de$"l #nebahtı’da da, günü-
müzde de var olu! mücadeles", vatanla!tırılan topra$ın bak" kalması 
"ç"n kaygıya ba$lı eylem" beraber"nde get"rd". 
B"z Türkler do$a-Allah-örf-hukuk-m"llet-toprak-#slam-ken-

d"l"$"m"z arasında ayrım gözetmeden ya!ama b"ç"m" gel"!t"rmey" 
ba!ardı$ımız "ç"n tar"hte tutunduk. 

B"zde “Allah alemd"r” f"kr"nden, Allah "le "çk"nl"k-a!kınlık 
"l"!k"s"nden çok “Allah her da"m b"z"mled"r”, “!ah damarımızdan 
yakındır”, “gözetler, korur, cezalandırır” g"b" canlı, d"nam"k, ya!ayan 
b"r "man telakk"s" vardır. 

#badetler" "manın cüzü saymayız ama Allah’a kulluk-"badet ederek 
Müslüman olaca$ımızı b"l"r, ya!atırız. K"msey" tekf"r etmey"z fakat 
kr"ter"m"z #slam’ı ya!ama standardına özgüdür. 

!slâm, devletin ve milletin resmi ideolojisidir. 
Türk"ye’n"n nomosu, #slam-ehl" sünnet-gaza "le örtü!en Türk 

k"ml"$" üzer"ne oturur. 
Selçuk Bey, gayr" müsl"m olan kanda!larının üzer"ne gaza 

yapmakta “tereddüt” göstermem"!t". Gaza, çapul de$"l b"r hayat 
görü!üydü; gazanın ardından "skan gel"r, zav"ye kurulur, belden"n 
darül #slam kılınması sa$lanır... 

#slam Türkler", Türkler #slam’ı muhafaza ett"; Türkler #slam’ın 
#slam Türkler"n kılıcı oldu. 

#slamla "l"!k"s" gündel"k hayata, estet"$"ne, kaygılarına, korkularına, 
müjdeler"ne bu kadar yansıyan m"llet olab"lmek, dünyayı ah"ret"n 
tarlası görmeye ba$lı. Bu da üstünlük algısıyla "lg"l" elbette. Kaf"rle 
denkl"$" reddeden, Müslüman olmanın üstünlü$ünü ve asalet"n" 
dünyada çek"nmeden ve sonuna kadar kullanab"len m"llet vasfımızı, 
#slam’dan, Kur’an’dan ve Peygamber Efend"m"z’den ba!ka k"msey" 
üstün görmey"!"m"ze borçluyuz. 

Türkiye Sınır Hattı
Mevl"d mesela... Fetret dönem"nde yan" umutsuzlu$un, çökü! 

korkusunun en yo$un oldu$u günlerde Peygamber’"ne "lt"ca eden 
b"r m"llet... 
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Ba!ka Peygamberler ve d"nlerle d"yalo$u normalle!t"rmeye 
çalı!anlara kar!ı Mevl"d’" yazarak, her ves"leyle okutarak Peygam-
ber"m"zden üstünü olmadı$ını asırlarca "krar eden b"z Türkler, ge-
rekt"$"nde “süpürge tohumu yemey"” göze alıp d"n"n" terk etmeyen 
tecrübelerden geçt". 

Anadolu’dak" m"llet varlı$ı yaradılı!ın h"kmet"ne vakıf bulun-
du$u, küfrü yok edemeyece$"n" b"ld"$" "ç"n her da"m “küfre boyun 
e$meme, küfre boyun e$d"rme” "deal"n"n pe!"nde oldu. Gazayı 
terkett"$"nde, #slam’ı sentezlere mahkum ett"$"nde boyun e$d", 
Müslüman asalet"n" hatırladı$ında, uzla!mayı reddett"$"nde boyun 
e$med", boyun e$d"reb"ld". Zayıf dönemler"nde b"le “n"zam-ı alem” 
"ht"mal"n" gerçekle!t"reb"lecek k"mseye sonsuz kred" açan b"r m"llet 
ba$ına sah"b"z. 

Ak"f ’"n d"kkat çekt"$" g"b" b"zler her zaman bu toprakları “#s-
lam’ın son yurdu” görürüz; ümmet"n önüne dü!en"n arkasından 
gel"r, ümmete yüz çev"ren"n kar!ısına d"k"l"r"z!

Türk"ye her zaman "ç"n b"r sınır hattı, tampon bölge oldu. Ke-
mal Tah"r’"n ded"$" g"b" Asya toplumlarını Batıdan koruyan, #slam 
memleketler"n" Haçlı’dan muhafaza eden, #slam "le küfrün tefr"k 
hattı !ekl"nde yer"n" aldı Türk"ye.

Feodal"ten"n u$ramadı$ı, kap"tal"st "l"!k" b"ç"mler"n" reddeden 
b"r #slam" n"zamdan bahsed"yoruz... Topra$ı, sermayey", malı be-
l"rl" k"!" ve gruplara “kul hakkı”nı gözett"$" "ç"n devretmeyen bu 
n"zam, kap"tal"stle!memek u$runa batmayı b"le önemsemed". Dün 
Tekfur’dan kaçanı h"mayes"ne alan, beka korkusuna ra$men mülkü 
burjuvaya tesl"m etmeyen bugün y"ne zal"mden kaçanı kanatları 
altına alan b"r m"llet varlı$ını göz önüne get"r"yoruz. 

Kabul etmek gerek"r k", bu topraklarda f"tne, fesat, kavga, karde! 
kanı, "hanet eks"k olmadı... 

Kabul etmek gerek"r k", m"llet"-cemaat" da$ıtmak, "kt"darı bölmek, 
kend" özerk alanını çevrelemek "steyen çok k"!", grup, !ebeke çıktı... 

K"mse "nkar edemez k", gavurun aklına uyup k"br"n", "ht"raslarını, 
!ahs" "kbal"n" memleket"n"n ve m"llet"n"n üzer"ne çıkarmak "steyen 
epey k"!"ye rastlandı.. 

B"l"yoruz k", asker "ç"nde hep b"r "kt"dar kavgası ya!andı...
Batılı seyyahları hayran bırakan b"r ahlak" düzenden, "nsan 

portres"nden bahsetsek b"le ahlaksızlı$ın uç verd"$" ortamda onun 
pe!"ne takılan kaf"leler de oldu... 

“Muhte!em orta” tüm bu “sapma”ları tedr"cen b"le olsa ortadan 
kaldırmayı b"ld"... Çünkü Türk"ye’n"n nomosunu olu!turan ontoloj", 
#slam-ehl" sünnet-gazayı "çeren Türk k"ml"$", vatan-m"llet-devlet 
temeller"n" adalet üzer"nden "kame edeb"ld"; bu da sa$lam felsefeyle 
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mümkündü. 
Matur"d"-Hanef" temel, Gazzal", Vahdet-" Vücud, Nak!"l"k, 

Yunus Emre bu terk"b" çok "y" oturttu, prat"$" teor"ye, eyleme, öze 
dönü!türeb"ld".  

B"z Türkler var olanı-kazanımları, statükoyu koruyarak, #slam’ı 
muhafazakârlık-meden"yet–konform"zm !ekl"nde okuyunca, üs-
tünlü$ün parayla olaca$ını dü!ünmeye ba!layınca nomosumuzu 
kaybed"yor, varolu! kr"z"ne g"r"yor, beka sorunuyla kar!ı kar!ıya 
kalıyoruz. Çünkü b"z eyleyerek, d"nam"k-sürekl" d"ken üstünde 
ya!ayarak dü!üneb"l"yor, varolu!umuzu müdafaa ederek koruya-
b"l"yoruz. 

Türk"ye’n"n nomosunda b"lgeler, güz"deler, önderler vardır... 
Halk her dönemde okur-yazara, aydına, l"derlere, yönet"c"lere saygı 
duyar, onlara öncü-dönü!türücü vaz"fes" yükler. Fakat k"m"n güz"de 
k"m"n yeters"z oldu$unu da b"l"r. 

Türk"ye’n"n nomosu güz"deler"n el"nde b"r gelecek "tt"haz et-
t"reb"l"r, güz"deler Türk"ye’n"n nomosunun canlılık kazanmasıyla 
varlık alanına çıkar. 

B"lkuvven"n b"lf""l olması "ç"n asaletl" bekley"!" bozmayaca$ız!
15.11.2022 | Keç"ören
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ÖNSÖZ

“M"llet"m nev-" be!erd"r, vatanım ruy-" zem"n” mısraı en ba!ta 
bu topraklarda ya!ayan Müslümanların reddetmes" gereken b"r 
hak"kat "ken adı konulmamı! b"r süreç "ç"nde m"llet ve toprak 
ba$ımız etk"s"zle!meye ba!lamı!tır. Bu k"tabı, bugün Türk"ye’de 
"nsanların Tevf"k F"kret "le aynı görü!ü payla!ır duruma gelmeler" 
üzer"ne yazmaya karar verd"k. Türk"ye’de b"r m"llet"n varlı$ını ve 
Anadolu’nun b"z"m vatanımız oldu$unu "krar etmek boynumuzun 
borcudur. Bu kaygı Anadolu’nun #slâmla!masını meydana get"rd". 

Ben b"r tar"hç" de$"l"m. Yazdı$ım k"tabın tar"h "lm"nde, metodo-
loj"s"nde ve tar"hî hak"katler ba$lamında b"r yen"l"k get"rd"$"n" "dd"a 
edemem. Amacım ke!"f yapmak de$"l. Ne yazık k" “b"l"nen tar"h”" 
b"le kaleme almak, "ç"nde bulundu$umuz zaman d"l"m" "ç"nde b"r 
tez sah"b" olmaya yet"p de artıyor. Günümüzde b"rçok mahf"l tar"h 
boyunca meydana gelen m"llet yapısının ve "rades"n"n de$ers"zle!-
t"$"n", bu topraklarda ya!ayan "nsanların roller"n"n ve "t"katlarının 
artık geçerl"l"$"n" kaybetmeye mahkum oldu$unu göstermeye 
çalı!maktadır. Tar"h"n ses" kısık, güncel avaz avaz ba$ırıyor. E$er 
m"llet varlı$ı, tar"h boyunca gel"!t"r"lm"! metodoloj"y" ve m"syonu 
kend" karanlık dehl"zler"ne hapsederse varolu!unu da y"t"recekt"r. 
Hatırlamak kend"ne gelmekt"r. Kend"l"k b"lg"s" en fazla bu toprak-
larda ya!ayanlar tarafından kurulup gel"!t"r"lm"!t"r. 

Seyahatnamelerden, Batılı anlatılardan, Anadolu’ya yapılan 
seyahatlerden okudu$umuza, tak"p ett"$"m"ze göre Batılıların Ana-
dolu’dak" Türk varlı$ından en büyük rahatsızlıkları burada Batı’ya 
muhtaç olmadan kurulmu! b"r n"zamın varlı$ındandır. Gündel"k 
hayattan askerî s"steme, "kt"sadî pazar !artlarından "darî h"yerar!"ye 
kadar Batı’ya alternat"f ya!am tarzı Anadolu toprakları üzer"nde tes"s 
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ed"lm"!t"r. 18. yüzyıla kadar Türk gerçe$"n"n kend"ne özgü dünya 
görü!ü ve maddî "mkanları vardı. Kap"tal"zm"n gel"!"m"n" durduran 
ve Kıta Avrupası’nı Müslümanlara muhtaç ett"ren yapı bugün b"z"m 
"ç"n en öneml" me!ru"yet kayna$ı ve referanstır. #kt"sadî olarak da 
üstün güç Anadolu topraklarındadır: 

“B"zler her zaman Türkler"n aya$ına g"der"z, onlar b"r defa olsun 
Batı’ya gelmezler; bu b"z"m "ht"yacımızın açık b"r bel"rt"s"d"r.” 
(Volta"re, 2005, 63) 
Dünyaya sözünü söyley"p çek"lm"! m"llet olmak, Anadolu’da-

k"lere uygun de$"l. Ütopyadan ya da hayallerden bahsetm"yoruz. 
Bugünden ger"ye bakarak kurdu$umuz "mgeler yı$ınıyla da pek 
"lg"m"z yok. Nostalj" postmodernlere uygun. Romant"zm, kötü b"r 
kel"me. Kuram, #slâm gerçe$"ne aykırı. K"tapta ele alınanlar “!anlı 
tar"h"m"z”, “kahraman asker"m"z”, “vel" pad"!ahımız”, “at sırtındak" 
cedd"m"z” yakla!ımlarından uzak. Vatan ve m"lletten bahsetmek 
m"ll"yetç"l"$" gerekt"rmez. Etn"k unsurlar m"ll"yetç" olur. %"md"ye 
ve gelece$e da"r söylenecek her söz b"r !ek"lde “doktr"n” boyutu 
kazandı$ı, kazandırıldı$ı "ç"n, Küresel Meden"yet"n söylemler" ve 
propagandasıyla de$ers"zle!t"r"lmekted"r. 

Tar"h"n kend"s" en büyük doktr"nd"r. Tar"hî hak"katler" anlatmak, 
tarafını seçmek demekt"r. “Hang" tar"h?” Evet, hang" tar"hten bah-
sed"yoruz? K"tabın "ç"nde gaza "le "lg"l" gen"! b"r bölüm var. Gaz"ler 
saf b"r #slâm "deal" "ç"n m" çarpı!ıyorlardı yoksa gan"metler epey 
gel"r get"rd"$" "ç"n m"? Hang" tar"h sorusunun kend"s" b"le zamanın 
ruhunun, etk"s"zle!t"rme yöntemler"nden b"r". Susarak, saptırarak 
ya da her konuyu tartı!maya açıp, “bana göre, sana göre” düzlem"ne 
get"rerek hak"kat"n yönü de$"!t"r"l"yor. Her k"taba, teze, tar"hî yar-
gılara kar!ı gel"neb"l"r, bunlar ele!t"r"leb"l"r. Ancak söylenen her söz 
bo$azdan geçen her lokmanın k"mden geld"$"n"n beyanıdır. Helal 
lokmanın, helal kelamın sah"h ve sah"c" sözün, tavrın pe!"ndey"z. 

Bu k"tap b"r taraftır. Müslümanların kurdu$u, gayr"müsl"mler-
den c"zye alan b"r s"stemden, c"zye verenlerden s"stem dev!"rmeye 
geç"!"n ızdırabını duydu$u "ç"n yazılmı!tır. Türk"ye kend"s"ne b"r 
gelecek arıyorsa bu mutlaka #slâmî b"r dönü!üm "le olacaktır. Yü-
rürlüktek" #slâm algısı ve m"llet yapısıyla ülkem"z"n önüne parlak 
ufuklar açılmıyor, açılmaz. Tar"he müracaat etmeden kurgulanan 
her s"stem, ya!anan her gündel"k hayat, dünyadak" "!ley"!"n leh"ne 
olacaktır. Bu k"tabın Türk"ye’n"n gelece$"ne "l"!k"n söyleyece$" !eyler, 
geçm"!"ndek" d"nam"kler" hatırlatmaktır.

Anadolu’nun #slâmla!ması "le b"rl"kte yen" b"r vatan ve m"llet 
meydana get"r"lm"!t"r. Anadolu’nun #slâmla!masını b"tm"! b"r süreç 
kabul edersek tar"h" dondurmu! oluruz. Bu süreç, uygulanan usul-
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ler, tar"hte kalmamı!tır. Tar"h kend"n" yen" !artlar altında dayatır. 
Anadolu’nun #slâmla!ması esnasındak" ruh, Türk"ye’n"n üzer"nden 
s"l"nm"! de$"ld"r. Kend"n" yen"den düzenleyerek, zamanın akı!ında 
etk"nl"$"n" gösterecekt"r. 

B"r"nc" bölüm olan Anadolu’nun #slâmla!ması, yed" alt bölüm-
den olu!maktadır. Türkler" olu!turan soy yapılarının Anadolu’ya 
gelme sebepler", #slâm "le ba$lantıları burada açıklandı. Türkler"n 
dünyaya yen" b"r söz söylerken kullandıkları metod, yan" gaza üze-
r"nde durularak, gaza "le "lg"l" yakla!ımlar ele alındı. Anadolu’nun 
#slâmla!ması sürec"n"n #slâm dünyası da dah"l olmak üzere s"yasî 
ve d"nî b"rl"ktel"$" sa$ladı$ı bel"rt"lerek bu a!amada tasavvufun et-
k"s" "ncelend". #bn-" Arab", Mevlana ve Yunus Emre’n"n söylemler" 
genel olarak de$erlend"r"ld"kten sonra farklı b"r Yunus portres" 
ç"z"lmeye çalı!ıldı. E$"t"mden, sa$lı$a, "kt"sadî kurumlardan "darî 
s"steme kadar Anadolu’da kurulan yapının üzer"nde durulduktan 
sonra #slâm "le Batı’nın arasındak" ayrımlar ve Haçlı Seferler" "le bu 
bölüm sona erd"r"ld". 

#k"nc" bölümde vatan kavramının b"z"m gelene$"m"zdek" algısı ve 
modern"te "le ortaya çıkmı! vatan kavramı, "mparatorlu$un yıkılıp 
Türk"ye’n"n kurulması a!amasındak" algıları ele alındı. 

Üçüncü bölüm m"llet kavramını açıklamaya yönel"kt"r. Irk, boy, 
etn"s"te g"b" daha çok b"yoloj"k tanımlamalara kısaca de$"n"ld"kten 
sonra m"llet"n vası&arı, nesep ba$larından ayrılan yönler", Anado-
lu’dak" m"llet yapısının özell"kler", Osmanlı’dak" m"llet anlayı!ı ve 
ulus kavramı "!lend". 

Türk kel"mes"n"n tar"h boyunca hem #slâm dünyasında hem 
de Batı’da nasıl anla!ıldı$ı üzer"nde duruldu. #mparatorluk’tan 
Cumhur"yet’e kadar kurgulanan Türk ulusunun n"tel"kler", Türk 
kavramının ırk ve d"$er kan ba$ları "le "lg"s"zl"$", Türk ve #slâm’ın 
b"rl"kte algılandı$ı f"k"r hayatımızdan örneklerle açıklamaya çalı!tık.

Görkeml" b"r konuyu, "ht"!amlı b"r f"krî düzlem" ve ahlakı duru 
b"r tarzda ele almaya çalı!tım. Her konu "le "lg"l" gerekl" kaynakları 
bol m"ktarda kullanmaya gayret ett"m. Kaynaklarımın b"r b"l"msel 
eserdek"nden çok olmasına özen gösterd"$"m g"b" konuya yakla-
!ımımın ve üslubumun akadem"k kaygılardan uzak durmasına 
çabaladım. D"l terc"h"m" k"tabın sadece okunma end"!es" gütmes"ne 
ba$lamadan Türk dü!ünces"ne tekl"f get"rmeye yönel"k oldu$unu 
sam"m" olarak söyleyeb"l"r"m. 

Hazırlıklarını yaptı$ım ba!ka b"r k"tap "ç"n bu meyanda makale 
hazırlarken yazdıklarımın k"tap boyutuna ula!tı$ını fark ett"m. 
Zaten yıllardır k"tabın "çer"$"n" olu!turan okumalar yaparken yaz-
ma a!amasına geld"$"mde yen" met"nlere ba!vurdum. Bu süreçte 
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arkada!ım At"lla Mülay"m’"n büyük deste$"n" gördüm. Gerek ko-
nuların farklı yönler"n" bel"rtmes" gerekse son okumayı yapmasıyla 
k"tabın son hal"ne ula!masında büyük yardımları dokundu. E!"m 
ve çocuklarım b"l"nen"n aks"ne “ev hal"” "le gayret"m" artırdılar. Bu 
k"tabı onlara "thaf ed"yorum. 

Anadolu’da #slâm Ruhu’nu yazmaya götüren f"k"rler yılların b"r"-
k"m"ne dayanır ama bunları yüksek sesle d"le get"rmen"n arkasında 
tab" k" #smet Özel bulunur. Zor zamanda söyled"kler" "le Türk"ye’n"n 
"ç"nde bulundu$u sıkıntılı dönemden çıkmasına ve kend" temeller" 
üzer"ne koydu$u d"nam"t" kaldırmasına yardımcı olacak f"k"rler" "le 
bu k"tabın olu!masını da sa$lamı!tır. 

Anadolu’nun #slâmla!ması “Batı tehl"kes"”n"n devam ett"$", 
Avrupalıların hâlâ Türkler" Asya "çler"ne sürme amacını ta!ı-
dıkları, #slâm kar!ısındak" hınçlarını her da"m tazeled"kler", Kıta 
Avrupası’na hapsett"$" "ç"n Türkler üzer"ndek" "nt"kam hırslarını 
y"t"rmed"$" üzer"ne kurulur. Anadolu’nun #slâmla!ması gayr"-
müsl"mler" kend"ler" g"b" ya!amaya zorlamayarak dünyada caz"be 
merkez" olu!turmu!tu. Batı her da"m dünyayı kend"s" g"b" ya!amaya 
zorlamaktadır. Türklere kar!ı hınçları Anadolu’da k"mseye muhtaç 
olmadan hatta örnek olab"lecek b"r düzen" tes"s etmeler"nden "ler" 
gelmekted"r. Türk"ye üzer"ndek" kontroller"n"n sürekl" olması bu 
potans"yel"n h"çb"r zaman sona ermemes"nden kaynaklanır. #slâm 
dü!ünces" çevr"msel tar"h" esas alır. Tar"h hükmünü yürütecekt"r. 
Anadolu’nun #slâmla!ması tüm kurum ve f"kr"yatıyla durdu$u 
müddetçe Batı "ç"n tehl"ke olu!turmaktadır. 

Söyled"kler"m"z bazı okuyuculara abartılı geleb"l"r. K"tabın yazımı 
sırasında ve sonrasında Türk"ye’n"n yet"!t"rd"$" öneml" tar"hç"ler"n 
söyled"kler", kaygımızın haklılı$ını ve Anadolu’nun #slâmla!masının 
tamamlanmamı! b"r süreç oldu$unu gösterecek n"tel"kted"r: 

“Batı, #stanbul’un feth"n" ve Ayasofya’yı h"çb"r zaman unutmadı. 
Avrupa’nın Haçlı görü!ü Papalık el"yle devam ed"yor. Avrupa’nın 
"deal"st gençler" Türk"ye aleyh"ne çalı!ıyor.” (#nalcık, 2012) 
“Açık konu!mak gerek"rse, aslında m"llet"m"z"n, yan" Türkler"n 
devlet" olmasa, #slâm dünyası askerî ve "darî vası&arını da kaybe-
decek ve çoktan ger"lemeye ba!layacaktı. Hır"st"yan dünyasının 
d"r"ld"$", toparlandı$ı, organ"ze oldu$u, te!k"latlandı$ı, "lerlemeler 
kaydetmeye ba!ladı$ı b"r dev"rde bu üstünlü$ü onlara kaptırmayan, 
onları gec"kt"ren, onları b"r asır "ç"nde durduran, do$rudan do$ruya 
Türkler"n kurdu$u Osmanlı #mparatorlu$u’dur.” (Ortaylı, 2012, 27)
21. 05. 2013 | Keç"ören


