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Giriş

İçinde bulunduğumuz dönemde Türk dünyası bölgesel ve küresel 
önem arz etmeye başlamıştır. Bunun başlıca iki nedeni vardır. Bu 

nedenleri tespit etmeden ve doğru şekilde analiz etmeden doğru 
adımları atmak mümkün olmayacaktır. Bunlardan icmalen ve önemli 
noktaların üzerinde durarak bahsetmek içinde bulunduğumuz süreci 
doğru okuma konusunda faydalı olacaktır.

İlk önce, 14 Haziran 2021 tarihinde yapılan NATO toplantısında alınan 
kararlar, NATO’nun konjonktür değişikliğine gideceğinin ve yeni 
stratejiler belirleyeceğinin ilanıydı. Bu şekilde NATO’nun konjonktür 
değişikliğine gitmesi dünya ve Türk dünyası açısından yakın gelecekte 
çok önemli sonuçlar doğuracaktır. 4 Nisan 1949 yılında NATO 
kurulduğunda anti-komünist bir organizasyon olarak kurulmuştu. Her 
ne kadar net ifade edilmese de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 
ile Amerika Birleşik Devletleri’nin oluşturduğu çift kutuplu dünyada 
Amerika Birleşik Devletleri liderliğinde Batı dünyasının toplandığı bir 
güç odağı; doğuda ise Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği etrafında 
bir sosyalist blok oluşmaya başlamıştı. İşte bu Batı Bloku’nun savunma 
sistemi -özellikle Avrupa merkezli savunma sistemi- olarak NATO 
inşa edilmişti. 

NATO 1949 yılında kurulduktan sonra 1990 yılında kadar NATO’nun 
misyonu hep bu şekilde devam etmişti. Fakat 1991 yılında Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin yıkılmasıyla beraber NATO 
rakipsiz kaldı.  Karşısında bir rakibi, bir düşmanı, -tabiri caizse- güç 
dengeleyici bir güç kalmadığı için NATO yeni bir strateji belirleme 
ihtiyacı hissetti. Çünkü NATO’nun varlığının gerekliliğini sağlayan 
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unsur ortadan kalkmıştı. Bu nedenle Brüksel’de 2-3 Mart 1988, 29-30 
Mayıs 1989 ve 4 Aralık 1989 tarihlerinde yani bir buçuk yıl içerisinde 
NATO üç defa peş peşe toplandı ve NATO’nun yeni stratejisi belirlendi. 
Yeni strateji belirlenirken iki şey tartışıldı. Bir kısım batı ülkeleri 
diyordu ki biz hiç formatımızı bozmayalım Rusya yıkıldı ama Çin var 
ve NATO’nun karşısına koyacağımız güç Çin olmalıdır. Diğer grup ise 
bu fikre karşı çıkıp ondan daha önemli ve daha yakın tehlike olarak 
Radikal İslam’ı görüyordu. Uzun süren tartışmaların ardından Batı, 
yeni düşman olarak yani stratejik düşman olarak Radikal İslam’ı öne 
almayı kararlaştırdı. 2-3 Mart 1988, 29-30 Mayıs 1989 ve 4 Aralık 1989 
tarihlerinde yapılan üç NATO toplantısının sonunda NATO, yönünü 
Radikal İslam’a ve Orta Doğu’ya döndü. 

1989 yılından itibaren geçen 33 yıllık aradan sonra NATO, 14 Haziran 
2021 yılında yapmış olduğu toplantıda yönünü tekrar Doğu’ya döndü 
ve artık hedef Çin oldu. Bu tarihi günlerden geçtiğimiz anlamına 
geliyor. Dünya stratejik planlamaları ve siyaset konjonktürü tamamen 
değişecek ve bunun tam başında duruyoruz. 
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Mesela 1988-1989 NATO toplantılarının olduğu günlerde konuşuyor 
olsaydık “Bundan sonra dünya çok değişecek. Önümüzdeki 10-20 yıl 
içerinde göreceksiniz, devamlı Radikal İslam, Orta Doğu gündeme 
gelecek.” diyecektik. İşte 14 Haziran 2021 NATO toplantısı itibariyle 
görülüyor ki artık Batı, yönünü tamamen Çin’e ve onun dolaylı 
müttefiki olan Rusya’ya dönmüş durumda. Aslında bu NATO toplantısı 
bizim için sürpriz değildi. Çünkü biz daha önceki NATO toplantılarını 
takip ettiğimiz için 2017’den beri Amerika Birleşik Devletleri’nin Çin’i 
hedef alan yeni bir yapılanma içerisinde olduğunu biliyoruz. Fakat 
Amerika Birleşik Devletleri’nde Trump’ın başkanlığı nedeniyle ve 
Trump özellikle Rusya ile çok iyi ilişkiler kurduğu için onunla bu 
işleri yapamadılar ve Trump’ın gitmesini beklediler. Joe Biden’ın ABD 
başkanlığına gelmesiyle beraber çok hızlı bir şekilde proje devreye 
sokuldu. Yoksa 25 Mayıs 2017 yılından itibaren gerçekleşen NATO 
zirvelerine ve alınan NATO toplantı kararlarına bakıldığında artık 
hedefe Rusya’nın ve Çin’in konduğu rahatlıkla görülecektir. 

2017’den beri süregelen NATO toplantıları, 2021 yılındaki bu 
toplantının adeta bir hazırlık aşamasıydı. Bu toplantıda alınan 
kararlara baktığınızda sekiz tane karar var. Sekiz kararın bir tanesi 
çevre ile ilgili. Sadece sırf Çin ve Doğu konuşulmuş denilmemesi 
için araya bir tane de 7. madde olarak çevre ile ilgili karar alınmış. 
Ancak sekiz maddenin yedisi tamamen Çin, Rusya ve Doğu Bloğu ile 
alakalı. Bu ne demek oluyor? Yeni bir dünya düzeni kuruluyor demek 
oluyor. Halbuki biz 2011 yılından beri hemen hemen Türk Dünyası ile 
ilgili tüm toplantılarımızda, tüm konferanslarımızda Çin konusunda 
uyarıyoruz.

1990’lı yıllardan beri yaptığım birçok konferansta Çin’in büyüyerek 
geldiğini, Çin’in gelecekte süper güç olacağını çok defa uyarmıştım. Biz 
TESİAD ve TESAM olarak 2005 yılında Çin Raporu hazırladığımızda 
dünyada kimse Çin’in farkında bile değildi. Bundan tam 16 yıl önce biz 
Çin Raporu hazırlayarak dikkatleri buraya çekmiştik. Aslında olayın 
buraya geleceği olaya akademik bakabilen, uluslararası ilişkilere aşina 
olan insanlar tarafından zaten görülebilecek durumdaydı. Bu süreç 
“Yaklaşıyor yaklaşmakta olan” tabirine çok uyuyor. İşte o yaklaşmakta 
olan yaklaştı ve dünya yeni bir pozisyon alma durumuna geldi. Şimdi 
içerisinde bulunduğumuz süreçte Türk Dünyası o kadar kritik ve 
enteresan bir yerde ki, NATO’nun almış olduğu bu kararlar artık 
Türk Dünyası’nı hayati derecede ilgilendiriyor. Bu süreç Kazakistan, 
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Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve tabii Türkiye’yi 
çok yakından ilgilendiriyor. Bundan sonra Türkiye pozisyonunu 
doğru almak zorunda. Eğer doğru pozisyon alamazsa, yanlış bir makas 
değişikliği ile yanlış bir hatta girerse o zaman bundan sonraki 20-30 yıl 
bunun bedelini ödemekle geçecek. Türkiye’nin yanlış tercihini sadece 
Türkiye ödemez. Bu yanlış tercihin bedelini Türk Dünyası da öder. 
Bunun için dikkat edilmesi gerekiyor. 
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21. Yüzyılın Enerji Kaynağı: Doğalgaz

Türk coğrafyasının önemini arttıran ikinci şey, 
dünyada petrolün yani benzin, mazot ve likit 
gazın hakimiyeti bitiyor. Onun yerine doğalgazın 
hakimiyeti geliyor. 

Mesela, 1970’li yıllarda evlerde mazotlu fuel oil kalorifer yakıtları 
yanardı. Fabrikalarda mazotlu fuel oil makinalar veya kömürle 
çalışan makinalar kullanılırdı. Bu yüzden sanayi bölgeleri bacalardan 
oluşurdu ve bu bacalardan ya fuel oil dumanı ya da kömür dumanı 
çıkardı. 1980’li yılların ortalarında Batı ve Türkiye doğalgaz ile 
tanıştı. Doğalgazın süratli bir şekilde Türkiye’ye girmesi ile beraber 
doğalgazdan elektrik ve enerji üretimine geçildi. Gelen doğalgazın 
elektriğe dönüştürülmesiyle birlikte elektrikli makinalara geçildi. 
Bugün sanayi bölgelerine gidildiğinde baca yoktur. Apartmanların 
bacalarından çıkan zifiri karanlıkta bile görülebilen kömür ve fuel oil 
dumanı görülmez. Tüm bunların yerini doğalgaz aldı.

13-26 Mayıs 2021’de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda 
Dünya Enerji Konseyi Genel Sekreteri Angela Wilkinson da dünyada 
benzin, mazot, fuel-oil kullanımının hızla düşmekte yerini süratli 
bir şekilde doğalgazın almakta olduğunu tablolarla gösterdi. Her ne 
kadar alternatif enerjiler güneş, rüzgâr, su vb. ya da nükleer enerji 
kullanılıyorsa da bunlar henüz dünyanın ihtiyacını karşılamaktan çok 
uzak. Hele gelişmiş ülkelerin yani sanayileşmiş ve sanayileşmekte olan 
ülkelerin tamamen ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak. Dolayısıyla 

”“
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21. yüzyıl doğalgaz yüzyılı olacaktır. 

Sanayi Devrimi 1761’de oldu. James Watt’ın buhar makinesini icadıyla 
başladı ama bunun sanayi devrimine dönüşmesi 1800’lerin hemen 
başıdır. 1800 -1900 yılları arasındaki yüzyıl kömürün hâkimiyetindedir. 
Çünkü dıştan yanmalı motorlar, fabrikada dışarıdan yanan kömürler 
ve evler göz önüne getirilirse kömürün ne kadar önemli hale geldiği 
görülecektir. Bu nedenle 1800-1900 yılları arasında tüm dünya kömür 
için savaşmıştır. Daha doğru tabirle sömürgeci devletler dünyanın 
neresinde kömür varsa oraya gidip çökmüşlerdir. 19. yüzyılda 
Avrupa, kömür madenlerinin fazlaca olduğu Afrika bölgesini, Güney 
Amerika’daki kömür madenlerini sömürmüştür. Türkiye’de bu denli 
fazla kömür olmadığı için Türkiye bu belayla uğraşmak zorunda 
kalmamıştır. Almanya - İngiltere savaşının I. ve II. Dünya Savaşı dahil 
en önemli sebeplerinden birisi Almanya’nın batısında bulunan kömür 
madenidir. Dolayısıyla o dönemde sömürgeci devletler nerede kömür 
varsa orada savaş, kan ve kaos yaratmıştır.

1800’lerin sonu 1900’lerin başında bugün otomobillerde kullandığımız 
benzinli mazotlu içten yanmalı motorların yaygınlaşmasıyla 
kömürün önemi hızla azalmaya ve yerini petrol, fuel oil ve türevleri 
almaya başlamıştır. Dikkat edilirse 1900-2000 yılları arasındaki 
yüzyıl tamamen petrol savaşlarıyla geçti. Petrolün çok çıktığı yerler 
olan Ortadoğu’nun ve Venezuela’nın 20. yüzyıldaki hali ortadadır. 
Petrol için başlarına neler geldiği açıkça görülmektedir. 21. yüzyılda 
doğalgaz dünyanın en önemli enerji kaynağı olacaktır.  21. yüzyılda 
ise doğalgaz savaşları yaşanacaktır. Nerede doğalgaz varsa süper 
güçler buraya çökmenin yolunu arayacaklar. Bu da o bölgede kaos 
yaratacakları anlamına gelmektedir. Dünya doğalgaz rezervlerine 
baktığımızda şu an dünyada kullanılan toplam doğalgaz rezervinin 
1/3’ü Orta ve Kuzey Asya bölgesinden çıktığını görürüz. İkinci büyük 
rezerv Doğu Akdeniz çanağındadır. Hatta Doğu Akdeniz çanağında 
bulunan rezervler artmaya devam ederse Orta ve Kuzey Asya’daki 
rezervlerin üstüne çıkma ihtimali var. Üçüncü büyük rezerv Kuzey 
Denizi, İsveç, Norveç, Danimarka, Rusya’nın paylaştığı alandadır. 
Dünyadaki toplam doğalgaz rezervinin %85’i bu saydığımız üç 
bölgede çıkmaktadır. 
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Rusya’nın Yalnızlaşması

Bizlere “21. Yüzyılda kıyamet nerede kopacak?” diye sorulursa buna 
verilecek cevap; Türk dünyasının üzerinde bulunduğu Türkistan 

coğrafyası ve Doğu Akdeniz çanağı olacaktır. Bu sebeple Doğu 
Akdeniz çanağında Kıbrıs bizim için hayati derecede önemlidir. Hatay 
önemlidir. Bugün Suriye’de aldığımız kararlar strateji anlamında son 
derece önemlidir. Doğu Akdeniz çanağında tahmin edilen rezervler 
doğruysa Türkiye’yi süper güç yapacak düzeyde doğalgaz bulunuyor. 
Diğer tarafta Türk dünyasını süper güç yapabilecek doğalgaz rezervi 
bulunuyor. 

21. Yüzyıl doğalgaz yüzyılı olacak ve büyük güçler nerede doğalgaz 
rezervi olursa orayı nasıl kontrol ederiz düşüncesine gireceklerdir. 
Bu bölgelerden birisi Türkistan olduğuna göre buraya ya ABD ya da 
Çin-Rusya ittifakı hakim olmaya çalışacaktır. Rusya ve Çin’in araları 
Putin’in egosundan kaynaklı olarak şu an bozuk olsa da Putin sonrası 
Rusya, mecburen Çin’le yakınlaşmak zorunda kalacaktır. Zaten Şangay 
İşbirliği Örgütü kurulduğunda bu amaçla kurulmuştu.

Rusya’nın şu an içinde bulunduğu yalnızlaşmanın altında yatan 
en önemli sebep Putin’dir. Çünkü Putin, çok yüksek egosu bulunan 
ve gerçekten de doğuştan liderlik özelliklerine sahip birisidir. Putin 
Avrupa’yla Çin’le ortak olmak yerine kendi liderliğinde tekrar eski 
Rusya’yı canlandırma hayallerine kapılarak bu yanlış tercihiyle Çin’den 
kopmuştur. Bir dönem bunun etkisi sürdü ama daha sonra sadece 
bölgede değil tüm dünyada yalnızlaştı. Şu an Rusya’nın durumu çok 
kötüdür. Tüm dünya tarafından çepeçevre sarılmış ve Çin’in desteğini 
kaybetmiş durumdadır. 27 Şubat 2020’de İdlib’de Rus uçaklarının 
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saldırısı sonucu 38 Türk askerinin şehit edilmesi olayından dolayı 
Türkiye ile de arası kötüdür. Bu sebeple Rusya yeni kapılar açma ve 
yeni ittifaklar oluşturma peşindedir. 

Değerlendirecek olursak Türkiye’nin elinde dikkat 
etmesi gereken iki kartı oldu. Birincisi NATO, Batı 
dünyası, ABD liderliğinde tüm Avrupa Birliği, 
Avustralya, Kanada, NATO toplantısında ismi 
geçen Irak, Ürdün gibi ABD ile çalışan müttefik 
ülkeler hepsi bir blok halinde Çin ve Rusya’yı hedefe 
oturtarak yeni bir pozisyon almaktadır. İkinci 
kart ise 21. yüzyılı doğalgaz belirleyecek ve bu 
belirleyeceği bölgelerde ise mutlaka kaos çıkacaktır. 

”“
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Fergana Vadisi’nin Önemi

Şu anda Fergana Vadisi’ni karıştırmaya başladılar. Kırgızistan ve 
Özbekistan’ı birbirlerine düşürmeye çalışıyorlar. Çünkü Fergana 

Vadisi’nin stratejik bir önemi vardır. Türk dünyasının en önemli 2-3 
noktasından birisidir. O bölgede büyük bir kaos yaratmaya çalışıyorlar 
ama kavga edenlerin hepsi Türk. Anadolu’da Kırgız, Kazak, Özbek, 
Türkmen göçmeni Türkler var. Kars, Karadeniz özellikle Zonguldak, 
Samsun, Ordu bölgesi ağırlıklı olarak Kıpçak Türkü’dür. Doğu 
Karadeniz’de Rize, Trabzon, Artvin bölgelerinin nüfusunun 1/3’i 
oranında Kıpçak Türkü vardır. Kars bölgesi Kıpçak Türkü, Iğdır hariç 
onlar Oğuz. Anadolu’da Kıpçak’ı Oğuz’u, her boydan, her soydan 
Türk milleti kaynaşmış ve bir Türk milleti kavramı oluşmuştur. Ancak 
söz konusu güçler gidiyorlar Fergana Vadisi’nde Kırgız’la Kazak’ı, 
Kazak’la Özbek’i çatıştırıyorlar. Buna dikkat edilmesi lazımdır. 
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Birleşik Devletler Modeli

Türk dünyasını hayati derecede ilgilendiren üçüncü 
bir kartı daha açmak gerekmektedir. Sonra bu üç 
karttan bir senteze varılabilir. Üçüncü kartımız 
şudur: Birleşik devletler modeli. Bazıları daha önceye 
dayansa da özellikle II. Dünya Savaşı sonrası dünya 
yapılanmalarına bakılırsa büyük güçler birleşik 
devlet modeliyle örgütlenmişlerdir. 

Mesela ABD 50 eyaletten oluşur. Avrupa Birliği 28 devletin birleşmesiyle 
oluşmuştur. Rusya da 83 idari birimden1 oluşan ve birleşik devletler 
modeliyle çalışan büyük bir devlettir. Çin de 23 eyaletten2 oluşan 
ve tepede bir birleşik devletler modeliyle çalışan merkezi devletle 
oluşmuş bir yapısı vardır.    

Dünyayı yönetenlere bakıldığında hepsi birleşik devletler modeliyle 
birleşmişlerdir. Çünkü dünyada söz sahibi olabilmeniz için belli bir 
nüfusa sahip olmanız lazım. Rusya’nın 144 milyon nüfusu var.  Çin’in 
1.4 milyar, ABD’nin 331 milyon, AB’nin ise 447 milyon nüfusu vardır.

Türkiye, dünya liginde oynayacaksa 83 milyon nüfusla dünya liginde 
oynayamaz. Eğer bu nüfusla dünya liginde oynanabilseydi Almanya 
83 milyon, İngiltere 68 milyon nüfusla dünya liginde oynarlardı. 
Dolayısıyla dünyayı yönetenler birleşiyorlar.

1 Rusya Federasyonu, 21 cumhuriyet, 9 eyalet (Kray), 46 bölge (Oblast), 2 federal 
statüye sahip şehir (Moskova ve St. Petersburg). 5 özerk bölgeden (Avtonomnaya 
Oblast/Avtonomnıy Okrug) oluşan, 83 idari birimli bir federasyondur.
2 Çin’de 23 eyalet, 5 özerk bölge, merkeze doğrudan bağlı 4 şehir ve 2 özel idari bölge 
olmak üzere eyalet düzeyinde 34 idari bölge bulunmaktadır.

”“
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Dünyayı yönetenler, dünyayı sömürürken sömürdükleri coğrafyalara 
ne yapıyorlar? Sömürdükleri coğrafyaları da sürekli bölüyorlar. Orta 
Doğu’da 22 devlet vardı şimdi Irak’ı üçe böldüler, Suriye’yi ikiye üçe 
böldüler, sırada İran var. 

Hatta bir ara Condoleezza Rice Orta Doğu’daki 22 devlet sayısını 
100’e kadar çıkartacaklarını söylemişti3. Katar, Bahreyn gibi 1-2 
milyon nüfuslu küçük küçük devletler kurarak yönetmek istiyorlar. 
Sömürülenlere bunu layık görüyorlar ama sömürenler kendilerine 
birleşik devletler modelini layık görüyor. 

Dolayısıyla Türkiye’ye bakıldığı zaman 83 milyon nüfusu var. Bu 
nüfusla ve bu ekonomiyle 700 milyar dolar civarında bir gayri 
safi milli hasılayla Türkiye’nin süper güç olma imkanımız yok. 
Ancak Türkiye’nin süper güç olma potansiyeli ise yüksektir. Çünkü 
Türkiye’nin potansiyel gayri safi milli hasılası 5,5 trilyon dolardır. Bu 
ise Türkiye ne kadar uğraşırsa uğraşsın gelebileceği nokta burasıdır 
demek. Yani Türkiye’nin mevcut insan kaynağı ve mevcut enerji 
kaynaklarıyla gelebileceği yer burasıdır. 

Türkiye, dünyanın on dokuzuncu ülkesi ve müthiş bir potansiyeli 
var. Yani bir Almanya, İngiltere potansiyeli var. Sanayide, yetişmiş 
insan gücünde hatırı sayılır bir konumdadır. Bugün Türkiye, her türlü 
olumsuz şartlara rağmen tıpta dünyada ikinci sıradadır. 

Türkiye, insansız hava aracı teknolojisinde de dünyada ikinci sırada 
hatta bazı noktalarda birinci sırada yer alıyor. Çünkü Türk mühendisler, 
bilim adamları çalışıyor ve Türkiye’nin Avrupa ile birlikte hareket 
etmesinden kaynaklanan 200 yıllık bir birikimi var. 

Tüm bu şartlara rağmen Türkiye’nin ve diğer Türk ülkelerinin büyük 
güçlerle tek başlarına mücadele etme ihtimalleri yoktur. Çünkü nüfus, 
ekonomik ve askeri güç açısından büyük güçler karşısında yetersiz 
kalınmaktadır.

Mesela Kazakistan’ı örnek verelim. 18 milyon nüfusu var. 12 milyon 
Kazak, 3 milyon Rus, 585 bin Özbek, 265 bin Özbek nüfus var. 
Ayrıca Ukraynalı, Alman ve Koreli vatandaşlar da var. Kazakistan’ın 
2.724.900 km2’lik çok geniş bir toprağı var. 12 milyon Kazak vatandaşı 
3 Condalize Rice, The Washington Post, 7 Ağustos 2003, https://www.washingtonpost.
com/archive/opinions/2003/08/07/transforming-the-middle-east/2a267aac-4136-45ad-
972f-106ac91e5acd/
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büyük güçlerden gelecek saldırılar karşısında bırakın o toprakları 
korumayı, tabiri caizse el ele tutuşup da orada sınırları bile 
kapatamazlar. 

Öte tarafta Özbekistan’da 35 milyon, Azerbancan’da 10 milyon 
Türk yaşamaktadır. Kırgızistan’a bakılırsa 6,5 milyon nüfusu var. 
Türkmenistan’ın da benzer şekilde 6 milyon civarı nüfusu var. Yani 
bu ülkelerin de büyük güçler karşısında kendisini koruma ihtimali 
yoktur.

Hâlbuki Türk dünyası bir birleşse 150-200 milyon Türk eder. Orta 
Asya doğalgaz kaynağı olarak enerjinin merkezi. Burada kurulacak bir 
birleşik devletler hem Türk ülkelerine hem de Türk birliğine gerekli 
gücü ve korumayı sağlar. Tek bir devlet kurulması yerine birleşik 
devletler modelinin kurulması daha doğru bir tercih olacaktır. Çünkü 
Türk coğrafyasının genişliği ve kültür çeşitliliği nedeniyle birleşik 
devletler modeli Türk birliği için daha uygundur.

Mesela Kazakistan, kültürüyle, kimliğiyle Kazakistan olarak kalmalıdır. 
Kırgızistan kültürünü yaşamalı, Kırgızistan devleti ebediyen var 
olmalıdır. Azerbaycan, Özbekistan hatta Uygur Türkistan’ı, bunların 
her biri, ayrı ayrı devlet olarak var olmalıdır. 

Bir üst devlet yani birleşik devletler kurularak burada adil temsil 
edilen, Avrupa’nın Amerika’nın yaptığı o haksızlıkları yapmadan 
Türk milletinin her unsurunu adil bir şekilde temsil edecek bir üst 
yapı oluştuğunda ve bir Turan ordusu kurulduğunda bu topraklara 
gelmeye hiç kimse cüret edip Türk coğrafyasının doğalgazını ve 
enerjisini kontrol edemez. 

Dolayısıyla Türkiye’nin ve Türk dünyasının birleşmesi yani “7 devlet 
1 millet” şeklinde bir çatı altında toplanması ile birlikte dünya çapında 
büyük bir güç ortaya çıkacaktır. Bu güç Türk milletine; Rusya, Çin, 
Amerika ve Avrupa Birliği gibi büyük güçleri masaya oturtup dünyayı 
yeniden bir dizayn etme imkânı sağlar. Ayrıca Türk dünyasını hesaba 
katmadan hiç kimse oyun kuramaz. Türk dünyasını hesaba katmadan 
hiç kimse karar alamaz. Türk birliği bu nedenle stratejik olarak çok 
önemlidir.
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Azerbaycan’dan Kazakistan’a kadar herkes Türk Birliği kurulsun diyor 
ancak bu neden gerçekleşmiyor? Yani un var, yağ var, şeker var, aşçı 
da var. Neden bu helva yapılamıyor? Bunun sorgulanması gerekiyor. 
Hemen bugünden yarına altyapı hazır değil bunu kabul etmek lazım. 
Ancak bunu 50-100 yıl sonra gerçekleşecek bir hayal olarak görmeyi 
de çok zul görüyorum. Böyle bir şey mümkün değil. İstendiği takdirde 
10-15 yıl içerisinde bu birlik çok rahat bir şekilde kurulabilir. Tabii ki 
o “istendiği takdirde”nin başlangıç noktası önemli. Hatta istendiğinde 
irade gösterildiğinde 5 yıl içinde de böyle bir birlik gayet net bir şekilde 
kurulabilir. Çünkü bunun altyapıları 90’lı yıllardan beri yapılıyor. 
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Sonuç

İşte bu üç kartı önümüze koyduğumuzda şöyle bir sentez yapılabilir: 
Evvela, dünya yeniden yapılanıyor. Batı dünyası tekrar bir araya 

gelerek blok oluyor, doğuda Çin ve Rusya’yı karşısına alıyor ve dünya 
yeniden konjonktürel bir kutuplaşmanın ev sahibi haline geliyor. 

İkincisi, dünyanın geleceğinde önümüzdeki yüz yıl boyunca doğalgaz 
çok önemli olacak ve Orta Asya çok büyük doğalgaz rezervlerine 
sahip. Dolayısıyla ya ABD gelip oraya musallat olacak ya Çin-Rusya 
gelip oraya musallat olacak. Bu gerçek unutulmamalıdır. Eğer Türk 
Birliği kurulamazsa bugün Orta Doğu’yu nasıl küçük küçük devletlere 
böldülerse onun gibi, Kazakistan’dan üç-dört devlet, Kırgızistan’dan 
iki devlet -artık ne çıkarabilirlerse- Türk devletlerini küçük küçük 
devletçiklere bölecekler. Hatta Fergana Vadisi’ni bile devlet yapmaktan 
çekinmeyeceklerdir. Bu oyunlara gelmemek ve uyanık olmak lazımdır.

200 milyonluk bir Türk dünyasının birleşmesi demek dünya 
süper güçleriyle aynı anda masaya oturabilmek ve onlarla dünya 
konjonktüründe hareket edebilmek demektir. Onlar dünyayı 
sömürmek için masaya otursunlar, Türk Birliği de Allah’ın adalet 
sıfatının yeryüzündeki gölgesi olarak o masaya otursun. Onlar dünyayı 
sömürmek için masaya otursunlar, Türk Birliği de mazlumları korumak 
için masaya otursun. Onlar kendi menfaatlerine uygun bir dünya 
kurmaya çalışırken Türk Birliği o masada nizam-ı alem için bulunsun. 
Onlar gibi olalım demiyorum. Ancak o masada bulunalım diyorum. 
O masada bulunalım ki Türk dünyası ve İslam dünyasının geleceği 
açısından olmasını istemediğimiz şeylerde elimizi masaya vurabilelim. 
O masaya oturabilmenin yolu, Türk dünyasının birleşmesinden başka 
hiçbir seçenek değildir. 
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”“

İçerisinde bulunduğumuz duruma Türkiye Cumhuriyeti açısından 
bakarsak Türkiye’nin iki tercihi var: Birincisi Türk dünyasıyla birlikte 
Türk Birliği kuracak, masaya oturacak ve dünyada “Ben de varım” 
diyecek. Bunu yukarıda anlattık. 

İkincisi, bunu yapamayacağını anlarsa Türkiye tek kalmamak için, bu 
vahşi ormanda tek ve yalnız kalmamak için gidecek AB’ye girmeye 
çalışacak. NATO ayrı bir konsept onu Avrupa Birliği’nden ayrı 
tartışmamız lazım. Türkiye, Avrupa Birliği içerisinde yerini alacak ve 
AB’ye tam üye olup içeri girdiği andan itibaren artık Türk dünyasına 
liderlik yapabilecek ve Türk dünyasını organize edebilecek nüfusta, 
güçte ve sanayi birikiminde bir güç olmayacak. 

Şu soru sorulabilir: Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, 
Özbekistan birleşip orada Türkiye’nin içinde olmadığı bir Türk Birliği 
kuramaz mı? Kurabilir. Ancak Türkiye’nin yukarıda anlattığımız 
gibi sanayideki alt yapısı, bilim dünyasındaki ve üniversitelerdeki alt 
yapısı, Avrupa ile olan diyalogları, birikimleri, tecrübesi ve jeopolitik 
durumu olmadığı için orada bir tarım devletlerinin bir araya gelerek 
kurduğu bir birlik söz konusu olur. Buna zaten büyük güçler müsaade 
etmezler, etseler de bunu devam ettirmek maalesef çok mümkün 
olmaz. Bu nedenle Türkiye’nin de içinde olduğu Türk Birliği’ni son 
derece önemli ve hayati derecede stratejik olduğu görülecektir. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “En büyük hayalin nedir?” demişler, 
“En büyük hayalim Türk dünyasının birleştiğini görmektir.” diye 
cevap vermiş. Benim de en büyük hayalim Türk dünyasının birleştiğini 
görmektir. 

Hanif İslam çizgisinde, Hanefi-Maturidi-Yesevi 
çizgide, hem milliyetçi hem modern, birleşmiş, 
güçlü ve kudretli bir Türk dünyası dünyada bir 
denge unsuru olacaktır. Mazlumların savunucusu 
olacaktır. Nizam-ı alemin garantisi olacaktır. 
Aslında insanlar bunun farkında değil ama Türk 
Birliği sadece Türk dünyasını ve İslam dünyasını 
değil, tüm insanlığı mutlu edecek, dünyaya barışı ve 
adaleti getirecek bir unsur olacaktır. 


