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Hayatın akışı nedenlerden sonuçlara doğrudur. Sonuçlar, kendilerinden sonra ortaya çıkacak yeni sonuçlara neden teşkil ederek kendi rollerini oynar ve çekilirler. Hiçbir şey durağan değildir,
sürekli bir akış hali söz konusudur. Hiçbir düşünce ve hiçbir güç, akışı tersine çeviremez.
Dünyamız ve ülkemizle ilgili konuları doğru
değerlendirebilmek, yerinde öngörülerde bulunabilmek için söz konusu akışın bilincinde olmak gerekir. Konu tartışmaya da kapalıdır. Sadece bunun bilincine varabilmiş olanlar ehliyet sahibidir.
Ehliyet sahibi olmadığı halde ileri geri konuşanlar
iki gurupta toplanabilir. Birinci guruptakiler yaşadığı çağı şaşırmış olanlardır. Bunlar geçmişe özlem
duyarlar. İkinci guruptakiler, yaşadığı coğrafyayı
şaşıranlardır. Bunlar sorunlarımızın çözümünü
başka ülkelerin düpedüz taklidinde ararlar.
Hayatın, sözünü ettiğimiz işleyiş mekanizması, her kuşağın önüne engin tecrübeler yığar.
Buna kültür diyoruz. Yani bütün tecrübelerin özeti. Olayları tutarlı analiz yeteneği kazanmak için
tarih bilmek gerektiği genel kabul gören bir doğru
olmasına rağmen, tarihin pek çok kez ideolojik bakış açılarını ve/veya önyargıları aklamak için çarpıtılarak sunulması, özellikle Türk toplumunu, tarih tecrübesinden yararlanma konusunda geri dü-
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şürmüştür. Çünkü etkin çevreler tarihi aklama
aracı olarak kullanmakta ve belli bir emele uygun
biçimde sunmaktadır. Söz konusu çevreler, sadece
eski çağlar tarihine değil, cumhuriyet tarihimize
bile önyargılarını sergilemek için kullandıkları bir
vitrin işlevi gördürmektedir.
Elinizdeki kitapta, adında da belirtilmiş olduğu gibi birbirinden bağımsız beş makale yer almaktadır. Söz konusu makalelerin hepsi, kendi
halkına ihanet eden insanların tarihin oluşumu
üzerindeki etkileriyle ilgilidir. Bu konuda İŞBİRLİKÇİ DİZİSİ çerçevesinde başka örnekler verdik ve
yine vereceğiz. Verdiğimiz örnekler bir arada düşünüldüğünde, tarihi yapan unsurların başında
karşımıza işbirlikçilik olgusu çıkmaktadır.
Bütün mazlum milletler, son yüzyıllarda
karşı karşıya kaldıkları durumlara bakarak, bu
dersi çoktan çıkarmalıydı. Ne var ki 21. yüzyılda
işbirlikçilik yaygın bir virüs olmasaydı, Büyük
Güçler için küresel egemenlik söz konusu bile
olamazdı. Bu sadece mazlum milletlerin kaybı değildir. Büyük Güçlerin halkları da aynı işbirlikçi
çevrelerin tutumlarından mağdur durumdadır. Ne
var ki, henüz bunu fark edebilmiş değiller.
Gerçeklerin görülmesine engel çıkartan bazı
etkenlere Kültür Savaşı adlı kitabımızın ikinci bölümünde yer verdik. Orada konu edilen, tarihin ortaya koyduğu tecrübelerden yola çıkarak değil de
felsefe kitaplarından çıkardıkları kalıplara göre bize gelecek biçenler ve iğreti fikirlerinin içeriğidir.
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Bu kaynak, el değmeden, gönüllü işbirlikçi devşirmeyi sağlayan en önemli kaynaktır.
Kitabımızda, makalelerimize tarih sırasına
göre yer verdik. Birinci makalede, Makedonyalıların
bir zamanlar haraçgüzarı (vasalı) oldukları Pers
imparatorluğunu, nasıl işleyen bir sürecin sonunda yıktıkları anlatılmaktadır. İkinci makalede, Doğu Türkistan’ın Çin eline nasıl esir düştüğü, bir
zamanlar yöneticisi oldukları Çin karşısında düştükleri acıklı durum ve nedenleri anlatılmaktadır.
Makalelerimizin üçüncüsü, Türkistan’ın Çarlık
Rusya’sı döneminde nasıl istila edildiğini anlatır ve
her aşamasında ihanetlerin ve işbirlikçiliğin oynadığı etkin rolü sergilemeye çalışır. Dördüncü makale, Türkistan’ın bağımsızlık fırsatı çıktığında daha
önce yenildiği güçlere karşı yine yenileceği duygusunun nasıl baskın geldiğini ve başkasının yargısını benimseme hallerinin Türk dünyasında yaptığı tahribatı sergiler. Beşinci makale, Anadolu’da
Kurtuluş Savaşı ortamında benzer halleri inceler
ve sözde aydınların Milliyetçi Kuvvetlere nasıl ayak
bağı olduğunu anlatır.
Kitap, Büyük Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’
nda oynadığı ve bütün Türk dünyasını ve mazlum
milletleri olumlu etkileyen dehasını sergileyerek
sona erer. Söz konusu bütün makaleler, konuları
uygun mesafeden kuşbakışı incelemektedir. İhanet
ve işbirlikçilik olgusunun etkinliğini artırdığı dönemlere ise daha yakından bakılmıştır.
Saygılarımızla,
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