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Devletlerin yazgısını insanın yazgısına benzetme yanılgısından 

kurtularak diyebiliriz ki: devletler insanlar gibi doğup, 

büyüyerek bir zaman sonra da ölmezler. Nasıl ki Selçuklu 

İmparatorluğu’nun yıkılmayarak Osmanlı olarak yoluna devam 

etmesi gibi Osmanlı İmparatorluğu da Türkiye Cumhurıyeti olarak 

yoluna devam etmektedir. Sadece değişim geçirmektedir. 

İmparatorluklar da insanlar gibi yorulup, dinlenmeye ve 

yeniden silkinerek yenibir oluşumla canlanıp tazelenmeye 

ihtiyaç duyarlar. İmparatorluğu’nun dinlenmesi isanınki gibi çok 

kısa süreli olmayabilir belki. Yeniden harekete geçebilmesi uzun 

zaman alabilir: öncelikle ruhi yenileşmesini gerçekleştirdikten 

sonra fiziksel yönünün tazelenmesi ile eski gücüne tekrar döner ve 

yoluna devam eder. Güçlü ve dirayetli imparatorlukların yazgısıdır 

bu. Ukdesi ezelden ebede dayanan bir mefkurevi olayışın 

sonucudur bu. Çünkü mayasına insan ve insanlık için varolma iksiri katılmış olduğundan, 

namutenahi anlayışına sonsuzluk yazgısı kazınmıştır. 

Mayası mevkurevi anlayışla mayalanmış olan devletler zaman dairesinin herhangi bir anında 

yeniden basit bir kıvılcımla dirilişe geçebilir. Güçlü ve kudretli olduğu zamanlarda hep dünyanın 

dört bir köşesindeki mahzun, mazlum ve mustazaflara yardım etmiş, onları emperyalistlerin, 

zalimlerin, istilacıların saldırı ve tehlikelerinden korumak için var gücüyle bütün imkanlarını 

seferber etmiştir. Doğu batı demeden, uzak yakın demeden, din ayrımı yapmadan dünyanın 

mazlum halklarının yanında olmuş, özgürlüklerinin korunması için yardım taleplerine bir an bile 

düşünmeden cevap verip yardıma koşmuştur. İşte mazlum halkların koruyucusu, istilacı ve 

emperyalistlerin baş düşmanı en son dinlenmeye çekilen Osmanlı İmparatorluğundan 

bahsediyoruz. 

İlk Malay-Türk dostluğu ve izleri, anadoludan giden Rumilere dayanmaktadır. Bu Rumiler 

Portekizlerin saldırılarına karşı yoğun bir mücadele vererek Malaylar arasında Türk sevgi ve 

dostluğunun yerleşmesini sağlarlar. İşte 16. yüzyılda Portekizlerin Malaka boğazını 

elegeçirmeleri ile (1511) Açe Sultanı Osmanlıdan yardım ister ve dostluk bağlarımızın en yoğun 

bir şekilde tekrar canlandığı günümüze kadar, ilişkilerimiz kesintili aralıklarla ama asla 

kopmadan, devem eder.  

Tarih 1868, Hollandalılar uzak doğunun meyvelerine göz dikmişler ve istila edebilmek için 

amansız bir saldırıya geçmişlerdi. Çok sıkıntıda olan Açe sultanı İstanbul’a başvurarak yardım 

ister ve Sultan Abdulaziz, Açe’nin haklarını savunmak üzere Mithad Paşa’yı görevlendirir. 

Yine II. Abdulhamid’in İslam Birliği (Panislamism) projesinin hayata geçirilmesi için 

Mehmet Kamil Bey’i görevlendirir. Uzak doğu asyada böylece İslam Birliği meşalesi 

yakılarak emperyalizmin kirli oyunu bozulur. Burada İslam inancının yayılması için de II. 

Abdulhamid, Kadı Beydavi’nin Kur’an mealini Malayca’ya çevirtmiştir. O zamandan beri 

İngilizlerin ve diğer emperyalist ülkelerin Osmanlı’yı kötülemek için yazdırdıkları kitaplara ve 

propogandalara rağmen Osmanlı ve torunlarına karşı duyulan sevgi ve saygı asla 
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yokedilememiştir. Bir Malay öğrencinin ifadesiyle: “Türk denince bizim aklımıza büyük, 

yokedilmesi imkansız bir varlık gelir. Sihirli bir güç gibi birşey”.  

Malezya’da Türk izleri öyle güçlüdür ki Malezya’nın üçüncü Başbakanı Tun Husseın Onn’un 

annesi bir Osmanlıdır. Osmanlı bağlantısı, Johor Sultanının (Ebubekir) İstanbula gelmesiyle 

başlar. Sultana iki cariye hediye edilir birinin adı Rukiye’dir ve onunla evlenir diğeri ile de 

kardeşi evlenir. Kendisinden 11 çocuğundan biri olarak Dato Onn dünyaya gelir. Türk hayranı 

olmasıyla bilinen Onn ailesinin torunu da şu anda Malezya Eğitim Bakanı Hişamuddin Hussein 

Onn’dur. Ayrıca, Malezya’nın özgürlük mücadelesinde öncü rol almış bir ailedir Onn ailesi. 

Dünyan’ın dört bir köşesinde üst makamlarda, hatırı sayılır şahıslarla Osmanlı’nın izleri devam 

etmektedir. İhtiyaç duyduğumuz tek şey, Osmanlı’nın ölmez ruhunun diriltilmesi için bir 

birinden ayrıştırılmış olan iplerin birleştirilerek sağlam halatın yeniden vucuda getirilmesidir. 
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