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Yeni Türkiye:  
Bir Kızıl Elma Mefkûresi

Hasan Celâl Güzel*

‘Çıktı Otranto’ya pür-velvele Ahmet Paşa
Tuğlar varsa gerektir Kızılelma’ya kadar…’

Yahya Kemal 1

Kızıl Elma

‘Kızıl Elma’ya dek gideriz!’

Yeniçeri Gülbangı

‘Ergenekon Destanı’ndaki demir dağları 
eriterek ‘Bozkurt’un rehberliğinde dış dünya-
ya açıldığımızdan bu yana iki bin yıldan faz-
la zaman geçti. Eski Türkler’in Kızıl Elma’sı, 
kavimlerine, soylarına yurt bulmaktı. Yüksek 
kültür değerlerini bağımsızlık ve hürriyet iç-
güdüleriyle yaşatarak, tarih sahnesinde müm-
taz yerini alan büyük devletler ve imparator-
luklar kurdular ve Orta Asya’dan batıya göç 
ederek başlangıçtaki Kızıl Elmalarını devam 
ettirdiler.

Kızıl Elma, Türk Milleti’nin tarihî ül-
külerini temsil eden bir kavramdır. Her dö-
nemin kültürü, gerilim gücüne göre onu isim-
lendirir; somut bir hedefle belirler ve anlam-
landırır. O zamanın kızıl elması bilinen bir 
yer olur; ancak oraya varıldığında kızıl elma 

daha ileriye gider. Kızıl elma hasreti, her se-
ferinde ülküsünü yenileyerek toplumu ileriye 
sevk eder.2

Türklerin tarihindeki en önemli hâdi-
se, hiç şüphesiz İslâmiyeti kabul etmeleriydi. 
Karahanlı Albülkadir Satuk Buğra Han’ın İs-
lâmiyeti kabulünden sonra3, kızıl elma artık 
‘îlâ-yı kelimetullah’ (Allah’ın adını yüceltme) 
idealine dönüşmüştü. Türk Milleti’nin yükse-
liş dönemlerinde kızıl elma, ‘Cihan Hâkimi-
yeti Mefkûresi’ 4 olarak algılanmış ve ‘Nizâm-ı 
Âlem’ fikri İslâma göre inşâ edilmiştir.

Türkistan’lı Ahmet Yesevî’nin ‘Alperen-
leri’ için kızıl elma, Anadolu’nun fethi idi. 
Alparslan’ın ‘Malazgirt Dûası’nda bu vardı. 
Ertuğrul Gazî’nin ve Murâd-ı Hüdâvendigâr’ın 
kızıl elmaları da, gittikçe batıya yol almanın 
dışında Alparslan’ınkinden farklı değildi.

İslâm ve Türk kültüründeki bu ülkü, 
Hz. Peygamber’in hadisleri ile beslenip bilen-
miştir.5 ‘İstanbul bir gün mutlaka fethedilecek-
tir; onu fetheden komutan ne büyük komutan, 
fetheden asker ne güzel askerdir’ hadîsi ile şe-
reflenen Fatih Sultan Mehmed’in fetihten son-
ra en büyük kızıl elması ‘Roma’nın alınması 
olmuştur. Ancak, Vatikan’ın casusları tarafın-
dan zehirlenerek şehit edilen Fâtih bu hede-
fine ulaşamadı. 

Yavuz Sultan Selim ise, en kısa zaman-
da en geniş fütuhatta bulunarak ve hilâfeti 
üzerine alarak kızıl elmayı gerçekleştirdi.

Kanunî Sultan Süleyman, İslâm ve Türk 
tarihinde bir zirve idi. Kızıl elmasını Budin 
ve Beç (Viyana) olarak tespit etti ve vefatına 
kadar bu hedefin mücadelesini yaptı. Kanunî 
döneminde kızıl elma, Yeniçeriler arasında 
bir Ocak geleneği oluşturacak kadar güncel 
bir ülkü olarak yaşatılmıştır. ‘Testiye kurşun 
atar, keçeye kılıç çalar, Kızıl Elma’ya dek gide-

(*) Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi (YTSAM) Başkanı. Gazete-
ci -Yazar.

(1) Yahya Kemal Beyatlı ‘Ahmed Paşa’ya Gazel’. 
(2) Nevzat Kösoğlu, ‘Kızılelma’, Türkler, Ed. Hasan Celâl Güzel, Yeni 

Türkiye Yayınları 2. Cilt, s. 857. Ankara, 2002
(3) İslâmiyeti önce, İdil-Bulgar Hanlığı kabul etmişti.
(4) Osman Turan, Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi. Ötüken 

Neşriyatı, İstanbul 2003
(5) Nevzat Kösoğlu, a.g.m.
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riz’ deyişi, Yeniçeri Gülbağı’na kadar girmiş-
tir.6

II. Abdülhamid, ‘Kızıl Sultan’ iftiraları 
arasında, diplomasi dehasını ispat edercesine 
33 yıl ‘düvel-i muazzama’yı parmağının ucun-
da oynatırken, ecdâdının kızıl elmasını, Kaf-
kasya’dan Afrika’ya, Hindistan’dan Japonya’ya 
kadar uzatıyordu. Hilâfetin dünya siyasetine 
tesiri, onun döneminde en üst seviyesine 
ulaşmıştı. 

20. yüzyılın başlarında ise, vatanperver 
fakat ehil olmayan ellerin yönettiği ‘Devlet-i 
Âliyye’ (Osmanlı Devleti), kızıl elmayı bir ta-
rafa bırakmış, ayaklarının üzerinde durmaya 
çalışıyordu. Sevr’den sonra parçalanma ve 
yok olma tehlikesi ile karşılaşan Türkiye için 
bağımsızlık mücadelesi vermekten başka 
çâre kalmamıştı. ‘İstiklâl-i Tâmme’ye sahip 
bir ‘Millî Devlet’in kurulması gerekiyordu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kızıl 
elması da, çetin bir Millî Mücadele’ye liderlik 
ederek bu millî ve bağımsız devleti, ‘Türki-
ye Cumhuriyeti’ni kurmak ve geniş bir tarihî 
perspektife oturtmak oldu.

Atatürk sonrası dönemde İsmet İnö-
nü’nün bütün gayreti, 2. Dünya Savaşı’nın 
hengâmesinden sağ sâlim çıkabilmekti. Bu 
dönemde Türkiye, kabuğuna çekilmiş du-
rumdaydı. Kısaca hedef, mevcudu muhafaza-
dan ibaret idi.

Adnan Menderes dönemi, NATO’lu, 
BM’li ve özellikle ABD’li bir dönem oldu. 
Türkiye artık kabuğundan çıkmıştı. Cum-
huriyet’in ‘muasır medeniyet seviyesine çıkma 
hedefi’ne ‘Demokrasi’ boyutu ilâve edilmiş ve 
dış politikada eskisine nazaran daha hareketli 
günler yaşanmaya başlanmıştı. ‘Mutlu ve Mü-
reffeh Türkiye’, Menderes’in kızıl elması oldu.

Bundan sonra iktidara gelen mühen-
dis-ekonomistlerin, Süleyman Demirel ve Tur-
gut Özal’ın kızıl elması ‘Büyük Türkiye’ slo-
ganı ile açıklanabilir. Demirel’in idare-i mas-
lahatçılığına karşılık Özal, değişim, dönüşüm 

ve dışa açılma bakımından çok geniş bir pers-
pektife sahipti. Erdoğan’ın Başbakanlığı’na 
kadar geçen dönemde en büyük merhaleler 
Özal döneminde katedildi. Türkiye artık 21. 
yüzyıla yüzünü çevirmeye başlamıştı. 

*  *  *

Recep Tayyip Erdoğan’ın 11,5 yıldan 
beri devam eden liderliği döneminde, Türki-
ye, Cumhuriyet tarihimizin en büyük değişi-
mini ve dönüşümünü gerçekleştirdi. Demok-
rasiye geçildikten sonra Menderes ile başlayan 
hızlı değişim, Özal ile Türkiye’ye çağ atlata-
rak ‘bilgi toplumu’nun temellerini hazırladı. 
Üç dönem üst üste oyunu arttırarak iktidara 
gelen Erdoğan ise, Türkiye’yi militarist, jüris-
tokratik ve bürokratik vesayetin pençelerin-
den kurtararak çok büyük ekonomik, sosyal 
reformlara ve bir dış politika devrimine imza-
sını attı. Bu reformları gerçekleştirirken, de-
vamlı değişim ve dönüşüm öngören ‘Durmak 
yok, yola devam’ gibi dinamik sloganları ve 
‘Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet’ 
gibi birleştirici sloganları kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, şanlı ecdâdının 
‘Kızıl Elma’ hedeflerini, 30 Eylül 2012 tari-
hinde topladığı AK Parti 4. Olağan Büyük 
Kongresi’nde açıkça ilân etti. Buna göre, Tür-
kiye’nin önünde ulaşacağı ‘iki kızıl elma hede-
fi’ vardı:

1. 2023 Hedefi: 29 Ekim 2023 tarihin-
de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulu-
şunun 100. yılı kutlanacak. Erdoğan, bu ta-
rihi ilk merhale olarak kabul ederek, ‘Büyük 
Millet, Büyük Güç, Hedef 2023’ sloganı ile 
yeni bir kızıl elma hedefi gösterdi. Bu hedefe 
göre, Türkiye, dünyanın en büyük 10 ekono-
misi arasına girecek, kişi başına gelir 25 bin 
dolara, ihracat 500 milyar dolara ulaşacak.

2. 2071 Hedefi: 26 Ağustos 2071 ta-
rihinde, Alparslan Gazi’nin Malazgirt Zafe-
ri’nin, Anadolu’nun Müslümanlaşması ve 
Türkleşmesinin 1000. yılı kutlanacak. Bu 
tarihte Türkiye, küresel bir süper güç olarak 
hak ettiği şerefli yere erişmiş olacak.

(6) Nevzat Kösoğlu, a.g.m. 
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21. Yüzyıl Kimin Yüzyılı Olacak?

‘21. Asır Türklerin asrı olacaktır’

Turgut Özal 

1987 yılında Devlet Bakanı iken ‘Konya 
Türk Ocağı’nın açılışında yaptığım heyecanlı 
konuşmamı, ‘21. Asır Türk asrı olacaktır’ diye 
bitirmiştim. Zamanın tek televizyonu olan 
TRT konuşmamı yayınlayınca, merhum Özal 
beni çağırıp, ‘Sloganını çok beğendim, ben de 
kullanacağım’ dedi. Daha sonra bu sloganın 
ağırlığını hep üzerimde hissettim. Bunun na-
sıl gerçekleşebileceği konusunda, DPT uz-
manlığımdan kalan yöntemlerle hep fütüris-
tik tahminler yapmaya çalıştım.

Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti İk-
tidarı’na gelinceye kadar bu slogan, erişilmesi 
imkânsız bir bilim kurgu hedefi gibiydi. 12 
Mart 1971 Muhtırası ile iktidara gelen sosya-
list ‘11’ler Hükûmeti’nin (Darbe Hükûmeti) 
ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı 
Attila Karosmanoğlu’nun bir açıklamasına 
göre; Türkiye’nin, AB ülkeleri arasında en 
düşük kişi başına gelir seviyesine sahip İtal-
ya’nın 1970’deki seviyesine ulaşabilmesi, an-
cak 2359 yıl sonra, yani 4330 yılında müm-
kün olabilecekmiş… Biz bugün yani 2014’te 
13 bin dolar civarında gelir seviyesine sahibiz 
ve 1970’lerin İtalyası’nın seviyesini yıllar önce 
geride bıraktık. 2023’te biz ilk 10’a girmeyi 
hedeflemişken, İtalya’nın bu hedefe ulaşması 
çok şüpheli görünüyor.

Son 11,5 yıllık dönemde, Türk eko-
nomisinde ve dış politikasındaki âdeta mu-
cizevî gelişmeler, artık 2023’teki hedefimize 
ulaşmanın mümkün olabileceğini gösteriyor. 
Türkiye’nin, dünya tarihinin en büyük küre-
sel ekonomik krizini başarıyla atlatarak dün-
yanın en hızlı büyüyen ekonomisi hâline gel-
mesi, bizi ‘21. Asrın İslâm ve Türk Asrı olması’ 
konusunda ümitlendiriyor. 

Başbakan Erdoğan, 25 Şubat 2005 ta-
rihinde yayınlanan ‘Ulusa Sesleniş’ konuşma-
sında, ‘Bütün gayretlerimiz, Türkiye’yi büyük-
lüğüne yakışır, insanî zenginliklerine yakışır bir 
küresel güç hâline getirmektir’ demişti. Günlük 

siyasî krizleri bir tarafa bırakıp ‘Yeni Türki-
ye’nin istikbâline baktığınızda, dünün sıradan 
bir devleti olan Türkiye’nin nasıl değiştiğini 
ve dış politikada oyun kurucu bir ‘küresel güç’ 
hâline nasıl dönüştüğünü görebilirsiniz.

*  *  *

Ünlü fütüristlerin (gelecek bilimcile-
rin) penceresinden baktığınızda, bundan yıl-
lar önceki Marshall McLuhan7, Alvin Toffler8, 
Francis Fukuyama9 gibi klâsik fütürologların 
Türkiye konusuna fazla temas etmedikleri ve 
iyimser olmadıklarını görürsünüz. Devamlı 
darbeler arasında bocalayan bir Türkiye için 
bu öngörüler normal karşılanmalıdır. Lâ-
kin 2000’li yılların başlarından itibaren fü-
türologlar Türkiye hakkındaki tahminlerini 
tamamen değiştirmişler ve Türkiye’nin 21. 
yüzyılın parlayan yıldızı olacağını söylemeye 
başlamışlardır. 

Samuel Hantington, son döneminde 
Türkiye’yi artık yumuşak karın olarak gör-
mek yerine, uzlaştırıcı bir rol üstlenmesinden 
bahsetmiştir. 

‘Megatrends’ kitabının yazarı fütürolog 
John Naisbitt, Mayıs 2004’te Milliyet Busi-
ness’e verdiği beyanatta, ‘Türkiye, politik ve 
ekonomik bakımdan bölgenin lideri olacak’ 
demiştir.10

Prof. Dr. David Passig’in ‘2050’ adlı ese-
rinde, Türkiye’nin 21. yüzyılın küresel gücü 
olacağı ifade edilmiştir.11 Prof. Passig ayrıca, 
‘Türkiye’yi saran ve içinde gelişen eğilimleri 
inceledikçe Türkiye’nin 21. yüzyıl tarihinde, 
kültüründe önemli bir yer tutacağını anladım’ 
diyor.

Ünlü Graham Fuller de ‘Türkiye yükse-
liyor’ şeklinde beyanat vermiştir.12

  (7) Marshall McLuhan, ‘Global Village’, Oxford University Press, 
USA, 1989.

  (8) Alvin Toffler, En önemli eserleri: Gelecek Şoku, Üçüncü Dalga, 
Savaş ve Anti-Savaş.

  (9) Francis Fukuyama, Tarihin Sonu ve Son İnsan, Simavi Yayınları, 
1992.

(10) www.milliyet.com.tr/2004/05/27/business/axbus02.html
(11) Davit Passig, 2050, Koton kitap, 2011, İstanbul.
(12) Graham Fuller, www.aksam.com.tr/röportaj/loop-bir-amerikan-

ideali-18278h/haber-18278
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Gene meşhur fütürolog Alvin Toffler, 
‘Türkiye bir silikon vadisi olabilir’ başlıklı 
beyanatında, ‘Türkiye geleneksel adımları at-
layarak Üçüncü Dalga’ya geçebilir’ demiş ve 
eğitim aşamalarına dikkat çekmiştir.13

Tanınmış jeostratejist Zbigniew Brze-
zinski14 ise, 2012’de verdiği bir beyanatta, 
‘Türkiye ABD’nin kaybettiği rolü alabilir’ 
demiştir. Brzezinski’nin gene aynı röportajda 
dile getirdiği, ‘Türkiye AB’ye üye olmadan da 
Batı’nın merkezi olabilir’ görüşü de çok ilgi 
çekicidir.

Bütün bu misâller bize, ‘21. Asrın Türk 
Asrı olacağı’ konusundaki sloganımızın yanlış 
olmadığını gösteriyor.

‘Osmanlı Milletler Topluluğu’15 

Prof. Dr. Bernard Lewis, Osmanlı’nın, 
‘hâkimiyeti altındaki her dinden ve her millet-
ten insanlar için tartışmasız bir mutluluk devri’ 
olduğunu kaydetmiştir16. Gerçekten de ‘Os-
manlı Türk-İslâm Medeniyeti’, her dinden ve 
her milletten insanın büyük bir hoşgörü anla-
yışıyla beraber yaşadığı bir huzur medeniyeti-
ni ifade eder.

Osmanlı İmparatorluğu (Devlet-i Âliy-
ye), 624 yıl yaşamış ve en geniş sınırlara 
ulaştığı 17. asrın sonlarında yüzölçümü 24 
milyon kilometre kareyi bulmuştu. Osman-
lı İmparatorluğu’nun hâkimiyeti altında olan 
topraklarda bugün 45, nüfuzu ve etkisi altın-
daki topraklarda ise 31 ülke bulunmaktadır. 
Daha da çarpıcı göstergelerle ifade edilirse, 
bugün Osmanlı’nın hâkimiyeti ve etkisi altın-
daki coğrafyada 76 ülke ve devlet bulunmak-
ta; bunların yüzölçümlerinin dünya geneline 
oranı yüzde 37,5; buralarda yaşayan nüfusun 
dünya nüfusuna oranı ise yüzde 40,1 olmak-
tadır.17

Osmanlı İmparatorluğu, yüzyıllar bo-
yunca dünyanın yarısına yakın kısmına hük-
metmiş; hâkimiyeti ve nüfuzu altındaki ül-
keleri ve milletleri aslâ sömürmemiş, bilâkis 
‘âbâd eylemiş’ ve şenlendirmiştir. Beşeriyet 
en huzurlu devrini ‘Asr-ı Saadet’ten sonra ‘Pax 
Ottomana’ 18 sayesinde yaşamıştır.

İşte böyle bir imparatorluğun en tabiî 
ve meşrû vârisi, vatandaşı olmakla iftihar et-
tiğimiz ‘Türkiye Cumhuriyeti’dir. Cumhuri-
yetimizin yönetim şekli elbette Osmanlı’dan 
farklıdır. Türkiye Cumhuriyeti yepyeni bir 
devlettir. Ancak, tarihin devamlılığı perspek-
tifinde, Osmanlı’nın sosyal, ekonomik ve kül-
türel mirasını devraldığımız gerçeği, ideolojik 
peşin hükümlerden sıyrılarak kabul etmemiz 
gereken bir realitedir.

‘Osmanlı Milletler Topluluğu’ teklifi-
miz, ‘İngiliz Milletler Topluluğu’ modeline 
benzemektedir. ‘İngiliz Milletler Topluluğu’19, 
‘Büyük Britanya İmparatorluğu’na dahil olan 
ve sonradan bu topluluğa katılanlarla beraber 
54 devletten meydana gelmektedir. Topluluk, 
karşılıklı siyasî, kültürel ve özellikle ekono-
mik ilişkilerin güçlendirilmesini sağlamakta-
dır.

Esasen Türkiye Cumhuriyeti de İngilte-
re haricinde bu mahiyette bir topluluk kurma 
potansiyeline sahip olan tek ülkedir.

‘Osmanlı Milletler Topluluğu’, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun tarih sahnesine yeniden 
çıkarılması hareketi değildir. Bu ‘İngiliz Mil-
letler Topluluğu’na göre daha yumuşatılmış 
bir ‘commonwealth’, yani ‘ortak refah ve barış 
hareketi’ şeklinde anlaşılmalıdır. Bu yapılan-
manın kurulmasıyla, ‘Osmanlı Coğrafyası’nda 
ve topluluğa katılmak isteyen diğer ülkelerde 
(özellikle Güneydoğu Asya ve Afrika ülkeleri) 
dostluk, barış ve demokrasi sağlanacak; üye 
ülkelerde ekonomik, sosyal ve kültürel gelişi-
min sağlanması için her türlü işbirliği ve yar-
dımlaşma gerçekleştirilecek; topluluğa üye 
ülkeler arasında ticarî münasebetler geliştiri-
lecek ve siyasî konularda ortak tavır alınması 
için gayret gösterilecektir.

Bu konuda şu üç hususu vurgulamak 
istiyoruz:

(13) Alvin Toffler, webarsiv.hurriyet.com.tr/2000/11/21/262863.asp
(14) Zbigniew Brzezinski, http://www.haberturk.com/dunya/ha-

ber/742828
(15) Osmanlı, ed. Güler Eren, Sunuş, 1. cilt. 
(16) Hasan Celâl Güzel, ‘Büyük Osmanlı Projesi’ Tercüman Gazetesi, 

14.07.2005. 
(17) Ramazan Özey, Osmanlı a.g.e. 1. cilt. 
(18) ‘Osmanlı Barışı’.
(19) Commonwealth of Nations.
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1. ‘Osmanlı Milletler Topluluğu’nun 
ideolojik ve hissî bir gerekçesi yoktur. Bu, 
bir ‘Yeni Osmanlıcılık’ (Neo Ottomanizm) 
hareketi değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve 
kurulacak topluluğa üye ülkelerin karşılıklı 
menfaatleri ve dünya barışı göz önüne alına-
rak gerçekleştirilecek bir teşkilâtlanmadır.

2. Türkiye’nin ‘demokratik ve lâik Cum-
huriyet’ olma niteliği aslâ değişmeyeceği gibi, 
üye ülkeler arasında da bu ilkelerin hayata 
geçirilmesine çalışılacaktır.

3. Türkiye, demokratik Batı ittifakları 
içinde yer almaya devam edecek; NATO üye-
liği yanında AB üyeliği için de samimiyetle 
gayret gösterecektir. Topluluğun kurulması 
bu durumu değiştirmeyecektir.20

Yeni Türkiye’ye Doğru 

‘Büyük Devlet’, bir 19. asır tabiridir. 
Osmanlı bunu ‘Devlet-i Muazzama’ olarak 
kullanmıştır. Aslında Osmanlı Devleti de ‘Bü-
yük Devlet’ti. Ancak son yüzyılında ‘Hasta 
Adam’ olarak kabul edilen ve parçalanmaya 
çalışılan bir Büyük Devlet… Son bin yıllık İlk 
ve Ortaçağ Tarihi’nde Türklerin kurdukları 
devletler, genellikle devirlerinin en büyük 
devletleri olmuştur. Geçici bir rüzgâr gibi esip 
savrulan Moğolları ve yıkılma sürecine giren 
Bizans’ı ‘Büyük Devlet’ sayamayacağımız gibi, 
16. asırda Osmanlı’nın rakibi gibi gösterilen 
Habsburglar’ı da büyük devlet kabul etmek 
zordur. Ancak, bir taraftan kolonyalizmin, 
diğer taraftan sanayileşmenin verdiği itici 
güçle, 19. asırda, İngiltere, Fransa, Rusya ve 
daha sonra Almanya büyük devletler arasına 
katıldı. Sovyetler Birliği’nin yıkılışından sonra 
tek Süper Güç kaldı: ABD. Mevcut duruma 
göre, Düvel-i Muazzama’ya Çin, Hindistan, 
Brezilya gibi yeni adaylar da bulunuyordu.

Peki bütün fütürologların geleceğin 
Süper Gücü olarak kabul ettikleri Türkiye’nin 
durumu nedir? 

İlk Kızıl Elma hedefimiz 2023’e kadar 
şu gelişmeler gerçekleştirilebilir:

1. İleri Demokrasi anlayışıyla Demok-
ratik Hukuk Devleti, bütün kural ve kurum-
larıyla eksiksiz şekilde işletilebilecektir. İnsan 
hak ve hürriyetleri bakımından Türkiye dün-
yada ilk sıraya oturacaktır.

2. Türkiye’nin, fert başına geliri 25.000 
dolar seviyesine, ihracatı 500 milyar dolar se-
viyesine ulaşacak ve Türkiye, dünyanın ilk 10 
ekonomisi arasına girecektir. 

3. Gelirin âdil dağılımı sağlanacak ve 
işsizlik sorunu çözülecektir.

4. Türkiye, 21. yüzyıla uygun, çağının 
ötesinde bir ‘kültürel gelişme’yi sağlayacaktır.

5. ‘Osmanlı Milletler Topluluğu’ kuru-
lacaktır.

6. Türk Dünyası’nda entegrasyon sağ-
lanacaktır.

7. İslâm Dünyası, İstanbul merkezli yeni 
ve tesirli bir teşkilâtlanmaya ulaşacak; Müslü-
manlar başsız kalmaktan kurtulacaktır.

8. AB’ye ve yeni ittifaklara girilecektir.

Bu tablo, bir ‘küresel güç’ tablosudur. 
Türkiye birinci kızıl elma’da (2023) Türk ve 
İslâm dünyasının lideri, ikinci kızıl elma’da 
(2071) bir süper güç olacaktır.

*  *  *

Orwell’in kötümser ütopyası ‘1984’te, 
‘Okyanusya’, ‘Avrasya’ ve ‘Doğuasya’ şeklin-
de etegrasyonlar hayâl edilmişti.21 Huxley’in 
iyimser ütopyası ‘Cesur Yeni Dünya’da ise 
Mustafa Mond, ‘Batı Avrupa Daimî Düzenleyi-
cisi’ olarak tavsif edilmişti. 22 Bir an için bizim 
Recep Tayyip Erdoğan’ı Huxley’in baş karak-
teri Mustafa Mond olarak tahayyül ettim… 

21. yüzyıl ‘Türk Asrı’ olacaktır. ‘Yeni 
Türkiye’, yeni ufuklara doğru açılacak ve 
üstâd Cemil Meriç’in deyişiyle ‘muhteşem bir 
mazi, daha muhteşem bir istikbale bağlanmış’ 
olacaktır. Bu kızıl elma’nın gerçekleşmesi için 
Cenab-ı Hakk’tan niyazda bulunuyorum.

(20) Hasan Celâl Güzel, ‘Osmanlı Milletler Topluluğu Kurulmalıdır (3)’, 
Vatan Gazetesi, 12.12.2010.

(21) George Orwell, 1984, Kelebek Yayınları, 1983 İstanbul.
(22) Aldous Huxley, Cesur Yeni Dünya, İthaki Yayınları, 2000, İstanbul.


