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GĠRĠġ 

 
Burada söyleyeceğim herĢeyi daha önceki çalıĢmalarda söyledim-yazdım aslında. Ama  
bazen  yetmiyor bunlar! Bazı Ģeylerin altının çizilmesi de gerekiyor! Bu çalıĢma o görevi 
yerine getirmeye çalıĢacak!. 
 
Madem ki bu çalıĢmanın konusu AK Parti ve Erdoğan’dır, o halde, daha iĢin baĢında  
önce nerede durduğumuzun bir  altını  çizelim diyorum!  Çünkü, burada yazılanların 
hiçbir Ģekilde AK Parti ve Erdoğan düĢmanı cephenin “eleĢtirileriyle” karıĢtırılmasını 
istemiyorum!..Aslında, Ģimdiye kadarki çalıĢmalarda, hepsi de II.Mahmut’un baĢlattığı 
o kültür ihtilalinin-o “batılılaĢma”,  yabancılaĢma,  JöntürkleĢme sürecinin  ürünü  
olan, “solcu”, “sağcı”, “sosyal demokrat” bütün o AK Parti düĢmanı  odakların  
hepsinin de aynı zeminden kaynaklandıklarını  bütün ayrıntılarıyla ele almaya çalıĢtık. 
Bu nedenle, daha iĢin baĢında aradaki farkı ortaya koyma açısından, “eleĢtiriye evet, 
ama bunu yaparken nerede durduğun önemlidir” diyerek söze baĢlama ihtiyacını 
hissediyorum!.. 
 
Evet nerede duruyoruz, önce herkes bu soruyu bir sorsun kendine!   
 
Ben, AK Parti’nin  “Osmanlı’dan bu yana Türkiye’de kapitalizmin geliĢmesi 
sürecinin”1-burjuva devrimi sürecinin-bugünkü temsilcisi ana siyasal gövde olduğunu 
düĢünüyorum. Erdoğan ise, benim gözümde, Osmanlı’da Devletin karĢısında ayakta 
kalabilme mücadelesi veren Müslim-gayrımüslim o “mahalli liderlerin”, eĢrafıyla, 
ayanıyla-knez ve kocabaĢlarıyla bütün o kapitalist-protokapitalist  sivil toplum 
unsurlarının bugünkü devamıdır. Onlardan  devralınan  ve elden ele Birinci Meclis 
içindeki Ġkinci Grub’tan TCF’ye, SF’ya ve  Menderes’e,   Özal’a  aktarılan burjuva 
devrimi bayrağının bugünkü taĢıyıcısıdır. Bu nedenle, AK Parti’nin ve onun lideri 
Erdoğan’ın  Osmanlı artığı Devlet Sınıfına karĢı verdiği demokrasi mücadelesini 
kayıtsız Ģartsız destekliyorum ben. AK Parti’nin ve Erdoğan’ın üretici güçlerin 
geliĢmesi yönünde attıkları ve atacakları bütün adımları destekliyorum. Yani öyle, yol, 
köprü, baraj yapımından Taksim’in yayalara açılmasına varana kadar üretici güçleri 

                                                
1
 „Osmanlı’dan Bu Yana Türkiye’de Kapitalizmin GeliĢmesi“, www.aktolga.de Makaleler.. 
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geliĢtirici her türlü ileri adımın karĢısına dikilen “solcu”2  mahallenin içinden biri 
değilim! Önce bu noktanın  altını bir çizelim.  
 
Peki ben kimim,  AK Partilimiyim ben? Yukarda yazılanlardan bu sonucu mu çıkarmak 
gerekecektir? Bugün onunla, yani  AK Parti ile aynı toplumsal zeminde durduğunu söylemek 
AK Partili olmak anlamına mı gelmektedir?3 AK Parti’nin burjuva devrimini temsil eden ana 
siyasi gövde olduğunu söylemiĢtik. Bense kendimi, bu ana gövdenin içinde-ana rahminde-  
diyalektik anlamda onun inkârı olarak geliĢen bilgi toplumu bebeğinin bir elementi-bir hücresi 
olarak görüyorum4. Bu nedenle, bebek-modern sınıfsız toplum bebeği-henüz daha toplumsal 
anlamda doğarak toplumda karĢılığı olan maddi bir güç haline gelmediği için benim bütün bu 
söylediklerim-yazıp çizdiklerim sizin için ana karnından konuĢan bir bebeğin potansiyel 
gerçekliğine iliĢkin Ģeyler  olarak görülebilir! Ama unutmayın ki, gerçektir  bunlar da! Daha 
Ģurda dün kürtajın ahlaki olup olmadığını, ana rahmindeki bebeğin ne ölçüde gerçek bir varlık 
olarak ele alınıp alınmayacağını tartıĢıyordunuz değil mi, unuttunuz mu bunları! Bakın,  ben 
size diyorum ki, geleceğe yönelik olarak gerçekse eğer aradığınız Ģey, o   gerçek  budur 
iĢte!5 
 
Altını çizmek istediğim ikinci nokta ise, tam da bu ara neden böyle bir yazıyı kaleme 
alma ihtiyacını hissettiğimle ilgili. Evet neden? Bu soruya cevap verebilmek için 
isterseniz önce Ģu son günlerde olup bitenlere bir bakalım:  
 
Dünkü konuĢmasında, televizyondaki “MuhteĢem Yüzyıl” dizisine karĢı çıkarak,  “bizim böyle 
bir ecdadımız yoktur, o Kanuni ki otuz yıl at sırtından inmemiĢtir” derken, aslında, dizinin 
senaryosunu kaleme alan Kemalist-solcu-aydınlara-sanatçılara karĢı ideolojik mücadele 
verdiğini düĢünüyordu Erdoğan. Yani onun gözünde, “batıcılık-batılılaĢma” adı altında kendi 
tarihini, kültürünü, geleneklerini inkâra dayalı olarak sürdürülen kültür ihtilaline   karĢı verilen  
mücadelenin bir parçası idi bu söylem . Bu açıdan bakarsanız aslında bir sorun  yok  bunda 
diye düĢünebilirsiniz!. Doğrusunu isterseniz dizi ilk yayınlanmaya baĢlandığı sırada ben de 
böyle düĢünüyordum!  Çünkü ben de karĢıyım o cenaha, onların tarihi çarpıtma anlayıĢına. 
Ama bu kadarla kalmıyor ki?  Bir reaksiyon olarak geliĢen bu tavrıyla-söylemiyle iĢi daha da 
ileri götürerek Devletin-antika bir Devlet olarak Osmanlı Devletinin- bir kanadına, onların tarih 
anlayıĢına karĢı çıkarken,  öteki kanadına sığınıyor  Erdoğan? Bugün Erdoğan’ın görevi 
“batıcı”-Kemalist kanada karĢı çıkarken aynı Devletin öteki “Ġslamcı” kanadına sığınmak 
mıdır? Yoksa,  modern Anadolu kapitalizminin temsilcisi olarak onun görevi-tıpkı ana 
karnında geliĢerek doğan o çocuk gibi  geçmiĢin diyalektik anlamda inkârını gerçekleĢtirirken 
bir üst düzeyde yeni bir sentezi oluĢturmak mıdır?6. Gene Ġslam’ı-Ġslam kültürünü, bu 

                                                
2
 Aslında, bana göre, toplumsal geliĢmenin önüne dikilme, onu engellemeye çalıĢma  anlamında 

muhafazakâr ve sağdır bu “sol”!.Türkiye’de Ģu anda gerçek anlamda solu temsil eden ise,  Osmanlı 
artığı Antika Devlet Sınıfına karĢı mücadele eden   burjuva devrimci bir hareket olduğu için AK 
Parti’dir.  Ama  siz onun da, yani AK Partinin de daha ilerisinden-“solundan” bahsediyorsanız eğer, o 
zaman    iyi kulak verin bu sitede yazılanlara!.. 
3
 ġurası hiç unutulmasın, burjuva devrimi sadece burjuvazinin iĢi değildir. ġüphesiz bu iĢin önderi 

odur; ama tek baĢına burjuvaların bir devrim yaptıkları da görülmemiĢtir hiç. Statükoyu temsil eden 
kapitalizm öncesi elitin dıĢındaki bütün sınıf ve tabakaların katılımıyla gerçekleĢir burjuva devrimi.. 
4
 Buradaki “inkar” kavramının altını çizme ihtiyacını duyuyorum. Ana rahminde geliĢen bir çocuğun 

içinde bulunduğu  sürecin özünü ifade eder  bu kavram.  Bunun, mekanik anlamda reddetmeyle, ona 
düĢman olmayla falan alâkası yoktur! Yumurtanın içinde geliĢmekte olan bir civcivin, onun  inkârı 
oluĢudur bu. O civciv ki, geliĢip büyüyebilmek için o yumurtaya muhtaçtır. Yani o olmadan geliĢme 
ilerleme de olmaz. Ama , zamanı geldiğinde aynı yumurta mevcut kabuklarıyla onun için-yani civciv 
için bir hapisane haline de gelecektir!..Tabi her sürecin diyalektiği kendine göredir. Burada önemli olan 
iĢin özü..  
5
 Bu da  „Sol Gelecek“ peĢinde koĢanlara!.. 

6
 Bu sentez, “ileri demokrasi”, ya da demokratik cumhuriyettir. Siz nasıl olur da bunu götürüp antika 

“atalarımızın” dar perspektifi içine hapsetmeye kalkarsınız! Eskinin içinde neye sahip çıkacağını iyi 
bilmesi gerekir insanın. Sahip çıkılacak Ģey, bütün bir tarih boyunca size-bütün bir halka kan kusturan 
o Devlet eliti olmamalıdır!.Sen hem bugün onlarla aynı elitin-Devlet sınıfının bugünkü  uzantılarıyla- 
savaĢ halinde ol, ama öte yandan hem de onların tarihsel kökenlerine övgüler düz, onları koruma 
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kaynaktan doğup geliĢen gelenekleri-değerleri temsil edin  siz. Sizin gibi onlara ben de 
sahip çıkıyorum.  Ama Ģunu da unutmayın ki artık siz sadece bunları temsil 
etmiyorsunuz. Evet onlar da var sizin içinizde, ama siz artık  yeni değerler üreterek bir 
üst düzeye çıkan baĢka bir toplumun temsilcilerisiniz. Unutmayın, ortada, büyük 
ölçüde sizin eseriniz olan, ihracatı  150 milyar dolara dayanmıĢ  modern anlamda 
kapitalist bir Türkiye var artık; nasıl olur da siz bunu kapitalizm öncesi bir toplumun 
Ġslamcı ideolojisinin-geleneklerinin içine hapsetmeye kalkarsınız! 
 
Peki ya o AK Parti’nin düzenlediği “Abdülmecit Sempozyumu” ne idi? Orada da gene 
aynı Kemalist muhalefete karĢı bir tavır-politika geliĢtirme çabası (denize düĢenin yılana 
sarılması çabası diyelim buna!) yatıyordu iĢin altında. Yani demek istiyordu ki AK Partililer, 
bu sizin “devrimleriniz” öyle sizinle baĢlayıp biten birĢey değildir, bunlar ta  Osmanlı’dan 
Abdülmecit devrinden7  beri süregelen “reformlar” sürecinin sonucudur. Sizden çok önce 
devletin-Osmanlı Devleti’nin kendisi baĢlatmıĢtır bu süreci! Korkunç birĢey! Bu AK Partililer 
gerçekten kendi tarihlerinden habersizler! Ġttihatçı-Kemalist  dezenformasyon süreci 
gerçekten bunların da kafalarını karıĢtırmıĢ! Ve öyle olmuĢ ki, Stockholm Sendromu 
denilen  hastalık onlara da sirayet etmiĢ! Baksanıza, adamlar bütün Dersimi asıp 
kestikleri halde halâ onlara övgüler düzüyor bugünkü o solcu-alevi kardeĢlerimiz! 
Soruyorum ben Ģimdi, ne farkı var bundan sizin davranıĢınızın! KardeĢim sana mı 
kalmıĢ Abdülmecid’i savunmak! Bırak Kılıçdaroğlu yapsın bu iĢi! Hani sen “batıcılığa” 
karĢıydın! Gide gide gidip onların babalarına sarılıyorsun sanki baĢka kimse kalmamıĢ 
gibi! Hani, “Abdülhamid Han” falan diyorsunuz, tamam, onun reaksiyona da dayansa 
bir mantığı var, bir tür kendini savunma olayı bu, ama ya o Abdülmecid’e sahip çıkmak 
ne oluyor? Onu da mı “ecdadımız” diyerek yücelteceğiz yoksa! Ha eğer Ģunu 
diyorsanız, biz tarihimize iyi kötü bütün yönleriyle sahip çıkıyoruz. Tamam, ona bir 
diyeceğim yok, ben de aynı Ģekilde düĢünüyorum. Ama o zaman o Jöntürklerin, 
Ġttihatçıların, Kemalistlerin  ne günahı var, onlar da bizim tarihimizin bir parçası değil 
mi bu açıdan! Yani olay öyle tarihe sahip çıkma olayı falan değil! Olay, o tarihin içinde 
kendi köklerini bulamama olayı!.. 
 
Son aylarda, Star Gazetesi’nin  Necip Fazıl’ın Büyük Doğu dergisi’nin eski  nüshalarını  
yeniden yayınlamaya baĢlamasından8, gene televizyonda Abdülhamid’e düzülen övgülere 

                                                                                                                                                   
altına alırken kendi tarihini koruduğunu san!  Kusura bakmayın, ben o “atalarımızdan” yana değilim! 
Çünkü, o “atalarımız” dediğiniz Sultanlar-PadiĢahlar  Devlet kurulduktan sonra   devleti  beraber 
kurdukları   yol arkadaĢları o ilblere-gazilere karĢı kendilerini koruyacak devĢirme bir ordu kurarak 
önce onları devre dıĢı bırakmıĢlar, daha sonra da onların  köküne kibrit suyunu dökmüĢlerdir.  Siz 
nasıl olur da bunları, bu asalak eliti ihracat yapmak için dörtbir yana koĢturup duran o Anadolu 
kaplanlarıyla, o üretken insanlarla aynı kabın  içine koyarsınız!..  Kanuni’ye gelene kadar,   
“ecdadımız”   diyebileceğimiz   atalarımız çoktan kaybolmuĢlardır artık tarih sahnesinden. En son Fatih 
köküne kibrit suyu dökerek yok etmiĢtir onları- bütün o ilbleri-gazileri, uç beylerini falan..Ġstanbul’un 
fethine eyvallah (çünkü, köleci antika Bizansa karĢı bir tarihsel devrim olayıdır bu) ama daha sonra 
BizanslaĢarak “Kaiser-i Rum” olma sevdasına düĢenlere hayır!.  
7
 O zaman niye II.Mahmut demiyorsunuz da onun on üç yaĢında padiĢah olan  oğlunu getiriyorsunuz 

gündeme! Ben size birĢey söyleyeyim mi, kim verdiyse size bu aklı unutun onu! O II.Mahmut-ya da 
Abdülmecid ki bütün o Tanziman türevi ittihatçı-Kemalist Jöntürk neslinin babasıdır onlar, soruyorum 
size, size mi kalmıĢ onları yüceltmek! Yoksa bu da mı bir tür Stockholm Sendromudur!!..Sizin o 
atalarınızı-Müslüman mahalli liderleri-yok eden, arkalarında yabancı devletler olduğu için gayrımüslim 
liderlere dokunamazken kendisine rakip olacakları endiĢesiyle  birazcık palazlanmaya baĢlayan bütün 
o Müslüman eĢrafın ayanın kökünü kurutan o II.Mahmut mu kaldı sahip çıkacak!!.. 
8
 Star’ın  Necip Fazıl’ı  öne çıkararak yeniden Büyük Doğu Dergilerini yayınlamasından sonra, bakalım 

ne diyormuĢ o zaman   Necip Fazıl, bunlar Ģimdi niye tekrar NF’a sarılmaya baĢladılar diyerek  bütün o 
NF serisini-onun  kitaplarını yeniden gözden geçirdim bu ara!.  Bu konuda bir fikir edinmek isteyenler 
için en iyi kaynak sanırım onun “Menderes” isimli kitabı. Çünkü orada görüyorsun NF’ın ideolojik 
formasyonunu.  NF, Abdülhamid hayranı bir islamcı son tahlilde. Menderes’i de baraj, yol, fabrika falan 
yapayım derken islamcılık ipine sarılmayı, süreci islamcı anlamda ideolojik bir platforma sokmayı ihmal 
etti diye eleĢtiriyor hep. Bu mudur  Ģimdi yani bir  AK Parti ve Erdoğan!.Yoksa, birilerinin dediği gibi 
Türkiye’de olay hep “kıĢlaya karĢı cami” olayı mıdır!!.Bunlar daha kim olduklarını, neyi temsil ettiklerini 
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kadar bir arayıĢ çabası var ortada, bu açık. AK Parti kendini arıyor tarihin derin labirentlerinin 
içinde. Ben kimim, hangi köklerden türeyerek bugünlere geldim sorusunun cevaplarını arıyor. 
Tamam, Cumhuriyet dönemi söz konusu olunca Özal, DP, daha önce de SF ve TCF ve Ġkinci 
Grup falan diyerek (geriye doğru bir projeksiyon yaparak) kendi köklerini bulmaya çalıĢıyor 
AK Partililer, buraya kadar bir sorun yok; ama ya sürecin daha önceki safhaları? Osmanlı’nın 
neresine oturtacaktı  AK Parti kendisini?  Bakın aynı Ģey o Kemalistler için böyle değil, yani 
herĢey apaçık ortada onlar açısından! Ġster “solcu” olsun ister “Türkçü sağcı”,  bütün o 
Kemalist muhalefet  kanatlarının   hepsi de daha önceki  Ġttihatçı-Jöntürk geleneğinin içinden 
çıkıp geliyorlar. Kendileri de bunun bilincindeler. Bakmayın siz o Osmanlı düĢmanlığına, o, 
aslında bir Osmanlı Cumhuriyeti olarak kurulan yeni devletin gerçekten yeni olduğunu ispat 
çabasıydı!  
 
Peki ya AK Parti? Onun yeri neresi  dünün-Osmanlı’nın o antika platformunun içinde?  
 
ĠĢte,  tam bu noktada, ne yapıyor bazı AK Partili aydınlar, alıyorlar ellerine cetveli, 
bugünden düne-geçmiĢe doğru bir çizgi çekiyorlar ve bakıyorlar  o zaman kimmiĢ 
bugünkü siyasi muarızlarının- karĢısında duranlar diye!  Ve diyorlar ki, aha iĢte bulduk 
Abdülhamid Han! Yani, madem ki bütün o Jöntürk-Ġttihatçı  muhalefetin baĢ düĢmanı 
Abdülhamid’ti o zamanlar, o halde bizim kökenimiz-kaynağımız da odur! Sonra, 
bununla da kalmıyor iĢ, cetvelin çizdiği çizgiyi daha da gerilere uzatarak diyorlar ki, biz 
aynı zamanda, Osmanlının-Osmanlı Devletinin temsil ettiği tarihsel oluĢumun bugünün 
koĢulları içindeki uzantısı-temsilcisiyiz. Bütün o  Jöntürkler, Ġttihatçılar, Kemalistler, 
daha sonra da solcusuyla –sağcısıyla “batılılaĢma” sürecinin ürünü olarak ortaya 
çıkan  unsurlar, bunlar hep o kültür ihtilalinin ürünü olan, topluma yabancılaĢmıĢ 
unsurlarken, kültürüyle, tarihiyle gelenek ve görenekleriyle ana gövdenin gerçek 
temsilcileri biziz deyip çıkıyorlar iĢin içinden. Bu kadarıyla kalsa iyi, ama bakın sonra 
(Kanuni’nin otuz yıl at sırtından inmediğini söyledikten sonra)   ne diyor   Erdoğan, 
“atalarımızın at sırtında gittikleri heryere biz de bugün gidiyoruz”! Ne demek yani Ģimdi bu? 
Osmanlı’ya sahip çıkarken, Osmanlı’nın o zamanlar fetih yoluyla yapmaya çalıĢtığı Ģeyleri 
bugün biz baĢka türlü yapmaya çalıĢıyoruz  mu demek istiyor  Erdoğan bununla! Bu mudur 
yani Ģimdi  senin yaptığın-yapmaya çalıĢtığın Ģeylerin anlamı?  Bu mudur o “kazan kazan” 
politikalarınının mantığı? KüreselleĢme sürecinde küresel dinamiklerle bütünleĢmeyle 
Osmanlı’nın fetihçiliğinin ne alâkası var!  
 
Ben size birĢey söyleyeyim mi, iĢte AK Parti  ve Erdoğan gerçeği budur. Siz onları 
herzaman  söylemlerine bakarak değil,  yaptıkları iĢlere bakarak,  onları yönlendiren  
sürece, yani onlara o iĢleri  yaptıran dinamiklere  bakarak değerlendirin!  Daha düne 
kadar Erbakan’ın ocağında siyaset yapan bir Erdoğan’ı oradan alarak onun eline 
burjuva devriminin bayrağını tutuĢturan o iç ve dıĢ dinamiklere bakarak değerlendirin. 
Bütün geliĢmiĢ ülkeler kriz kriz diyerek yerlerinde sayarlarken, bu yıl 150 milyar doları 
aĢan ihracat yaparak küresel piyasaların yıldızı haline gelen o Anadolu burjuvazisine 
bakın siz. “Eğer demokratikleĢme sürecinde daha ileri adım atmazsan ben de gelmem, 
baĢka yerlere giderim” diyerek  yeni bir anayasa yapma sürecinde AK Partiyi ve 
Erdoğan’ı  teĢvik eden küresel dıĢ dinamiklere bakın. Eğer AK Parti  Türkiye’yi ileriye 
doğru götüren o gemi, Erdoğan da yelkenlerin bağlı olduğu  geminin orta direği  ise,  
yelkenleri doldurarak ona  aktivite kazandıran iç ve dıĢ dinamiklerin  yarattığı o küresel 
rüzgârlara bakın!   
 
Daha açık konuĢalım! ġurası bir gerçek: Türkiye bugün  küresel dinamikleri de 
arkasına alarak yükselen bir yıldız.  Ülkenin bu noktaya gelmesinde  AK Parti’nin 
oynadığı rol ise açık (Ģu son on yılda içerde ve dıĢarda izlenen politikaların   buna 

                                                                                                                                                   
bilemiyorlar. Bunun da altında bilincin hep sonradan gelmesi yatıyor. Önce varoluyorsun, reel politikle 
önünü açarak, sürecin önüne koyduğu problemleri çözerek ilerliyorsun (AK Parti henüz daha bu 
aĢamada), ancak daha sonradır ki yaptığın iĢlere bakarak kim olduğunun bilincine varmaya 
baĢlıyorsun!..  
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katkısını kastediyorum).   Bu nedenle, iyiki AK Parti ve Erdoğan var diye düĢünüyo-
rum. Hadi, Allah nazardan esirgesin demeyi de ihmal etmeyelim!..Bunlar tamam; ama 
bu noktaya nasıl gelindiğini açıklarken iĢi sadece burada noktalar da daha fazla 
kurcalamayı bir yana bırakırsak  varılan sonuçların bizi yanlıĢ sonuçlara götürebi-
leceğini de unutmayalım.  Çünkü evet, Türkiye  AK Parti’nin ve Erdoğan’ın elinde 
bugün bu noktaya geldi, bu doğru,  fakat burada esas baĢarı AK Partililerin ve 
Erdoğan’ın bireyler olarak üstün zekaya sahip-herĢeyi bilen insanlar olmalarında değil! 
ĠĢin sırrı, iç ve dıĢ dinamikler arasındaki kesiĢmelere paralel olarak, sürecin Türkiye’yi 
getirip bıraktığı yerle ilgili. Buna  bağlı olarak zorunlu bir Ģekilde izlenen politikaların 
21.yy’ın paradigmasıyla uyumlu olmasıyla ilgili. Yani Türkiye eskiden-19 ve 
20.yy’larda-olduğu gibi “Kapitalizmin EĢitsiz GeliĢme Kanunu”nun sonucu olarak (bir 
zamanlar Almanya ve Japonya’nın yükseldiği gibi) yükselen bir ülke değil!   Yoksa eti 
ne budu ne ki Türkiye’nin, eğer öyle olsaydı Ģimdiye kadar bir kaĢık suda boğuve-
rirlerdi Türkiye’yi!. Bakın Ģu Erdoğan’ın konuĢmalarına, BM’in-Güvenlik Konseyi’nin 
yeniden örgütlenmesinden bahsediyor. Hiç çekinmeden bir ABD’yi, Rusya’yı AB’yi, 
Çin’i eleĢtirebiliyor. Hepsini, “terörist devlet” olarak ifade ettiği Ġsraile göz yummakla 
suçluyor. Ve çıt yok! Niye? Obama’dan bile hiç ses çıkmadı! Neden biliyor musunuz, 
herkes söylediklerinin doğru-haklı olduğunu biliyor da ondan. O eleĢtirilerden sonra 
Obama çıkıpta bir laf etse dünya kamu oyuna ters düĢecekti. Yeniden o eski “yankee” 
imajına sarılmıĢ olacaktı! Bu nedenle, Erdoğan’ın haklı olduğunu bildiği için susuyor! 
Peki nereden geliyor Erdoğan’ın bu “haklı olma” durumu, nedir bu iĢin altında yatan 
sır? Türkiye’den korktukları için mi susuyorlar? Hayır tabii ki! Erdoğan’ın çıkıĢlarının 
21.yy paradigmasına uygun olmasında yatıyor iĢin sırrı.  
 
Peki ne midir bu paradigma? Çok basit: SavaĢarak değil, kazan kazan politikalarına 
sarılarak  hep beraber zenginleĢelim anlayıĢıdır bu..Daha çok bilgi üreterek, daha 
ucuza daha iyi kalitede mallar üreterek, biribirimizle barıĢ içinde rekabet edelim ve 
birlikte kazanalım-geliĢelim, büyüyelim, küresel zincirin halkaları haline gelelim 
anlayıĢıdır.. ĠĢte Türkiye’nin ve Erdoğan’ın sırrı budur!  
 
Peki, o koca koca devletlerin, onların kıdemli politikacılarının, onlar bir yana, dünyanın 
dörtbir yanındaki aydınların, bilimadamlarının çözemedikleri bu sırrı  AK Parti ve 
Erdoğan nasıl çözdü, nasıl odu da 21.yy’ın bütün problemlerini çözebilen  bu müthiĢ 
silahı ellerine alabildiler onlar, herkesten daha akıllı oldukları için mi? Elbetteki hayır! 
Hayat, içerde ve dıĢarda yaĢanılan  bütün o süreçler-tabi bunda jeopolitik konumun da 
rolü var-Türkiye’yi öyle bir yere getirdi ki, yaĢamı devam ettirme mücadelesinde 
zorunlu olarak çözülmesi gereken problemlerin ancak 21.yy’ın gerçeklerine dört elle 
sarılınarak çözülebileceği ortaya çıktı.  
 
Çok basit! Ġçerdeki durum ortadaydı. Ġçerde, Osmanlı’dan bu yana Devlete bağlı olarak 
geliĢtirilmiĢ,  iç pazarı sömürmekten baĢka bir yeteneği olmayan tekelci asalak bir sermaye 
ve onun egemenliği üzerine kurulmuĢ köhne-Devletçi bir sistem vardı.  Bu nedenle, 
ağızlarıyla kuĢ tutsalar bile bunların karĢısında hiçbir rekabet Ģansları yoktu Anadolu 
kapitalistlerinin. E içerde Ģansı olmayanın  dıĢarda da  bir varlığı olamazdı zaten. Bu 
kördüğümü önce Özal çözdü. Ve öyle oldu ki, sistem, kabukları kırılıpta dıĢarıya açılıverince 
önüne çıkan problemleri çözme sürecinde ne yapması gerektiğini hemen anladı. Ġçerdeki ve 
dıĢardaki rakipleri karĢısında tek bir Ģansı vardı onların: Demokrasi ipine sarılmak! 
BarıĢ içinde daha iyisini, daha ucuza üreterek rekabet edebilmek. Bunun için de 
iĢbirliği!..ĠĢte Erdoğan’ın ve Türkiye’nin sırrı budur.  Ama bütün bunlar problem çözme 
pratiği içinde kendiliğinden gerçekleĢtiği için, olayın özünü halâ onların kendilerinin 
bile tam olarak anlayamadıklarını düĢünüyor insan! ġöyle geriye doğru bakarak, 
nerelere geldiklerini görünce, vay anasına be, biz neymiĢiz falan diye  düĢündüklerine, 
olup bitenlerden kendi nefislerine pay çıkarmaya çalıĢtıklarına inanası geliyor insanın! 
ĠĢte tehlikeli olan budur. Süreci kendi nefsine maletme hastalığıdır. Özellikle 
Erdoğan’ın bu konuda çok dikkatli olması gerektiğini düĢünüyorum. Öyle kolay kolay 
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ortaya çıkmıyor bir Erdoğan. Bu nedenle, hem biz neye sahip olduğumuzu bilelim, hem 
de onlar kerameti kendinden menkul Ģeyhler olmadıklarını bilsinler!. 
 
Bugün, atalarımızın at sırtında fetihler yaparak gittikleri yerlere giderek oraları yeniden 
fethetmek mi istiyorsunuz, bunun artık tek bir yolu var: Demokrasi ipine sarılarak, 
daha çok demokratikleĢmek,  küreselleĢme süreciyle daha çok bütünleĢmek. Bunu hiç 
unutmayın!. 
 
AĢağıdaki satırlar  sitede yer alan daha önceki çalıĢmalardan. Bunları, olayın-AK Parti ve 
Türkiye’de geliĢen burjuva devrimi olayının-daha iyi anlaĢılabilmesi,  sürecin diyalektiğine 
bağlı olarak bugün  bulunduğumuz noktanın daha iyi kavranılması amacıyla buraya alıyorum:  

ĠNKÂRIN ĠNKÂRI-YA DA BĠR DURUMDAN BĠR BAġKA DURUMA GEÇĠġĠN DĠYALEKTĠĞĠ  

 
Bir durumdan bir baĢka duruma geçiĢin diyalektiğini, hiçbir yanlıĢ anlaĢılmaya yer 
bırakmayacak Ģekilde, elle tutulur hale getirmek istiyoruz!      

 

 

                                 
 
 
Yukardaki resim ne anlatıyor size? “FilizlenmiĢ bir soğan” resmi  değil mi bu! Ama o aynı 
zamanda (“gören gözler için” tabi) herĢeyin diyalektiğini anlatan evrensel bir tablodur da!..    
 
                                      
 

                                        
 
 
ġöyle düĢünelim: Yukardaki resimde elimizde tuttuğumuz soğanın durumunu A olarak ifade 
ediyoruz. Ne oluyor sonra, soğan kendini inkâr ediyor, yani mevcut denge durumu bozuluyor- 
soğan “filizleniyor”! Bu süreci, yani bizim “filizlenme”, ya da “yaprakların çıkıĢı” olarak ifade 
ettiğimiz bu  geçiĢ durumunu da B olarak gösteriyoruz .  ġimdi, resimdeki soğanı toprağa 
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dikilmiĢ  olarak düĢününüz, sonra ne olur, yani sürecin üçüncü basamağı nedir? Toprağa 
diktiğimiz soğan (A), kendini inkâr ederek (B) oluyordu,  sonra, geçiĢ durumu dediğimiz 
soğanın filizlenmiĢ-yapraklı hali de kendini inkâr eder ve toprağın içinde ortaya yeni bir soğan 
çıkar.  Eski soğan  yok olurken onun yerine yeni bir soğan oluĢur (C). Buna da inkârın inkârı 
diyoruz.  

BURJUVA DEVRĠMĠ DEYĠNCE BATI’DA NE ANLAġILIR 

 
 
                                                                                      

 
 
Yukardaki Ģekil herĢeyi anlatıyor aslında. Bu nedenle daha fazla açıklamaya gerek 
duymuyorum. Yalnız bir noktanın altını çizelim: Batı toplumları yerleĢik toplumlardır. Yani, 
tarımı keĢfederek toprağa yerleĢmiĢ, ekip biçerek hayatı üretmeye baĢlamıĢ toplumlar. 
Kapitalizm de bu türden bir toplumun içinden çıkar. Varolan sistemin-feodal toplumun- “kent”-
“site” adı verilen ana rahminde oluĢarak  geliĢir.  

BĠZDE BURJUVA DEVRĠMĠ DEYĠNCE  NE ANLAMAK GEREKĠYOR.. 

 
Bizde ise bambaĢka bir süreçtir yaĢanılan. HerĢeyden önce,  barbarlığın orta aĢamasında- 
göçebe fetihçi bir toplum olarak tarih sahnesine çıkmıĢız biz. Buna-bu sürece bağlı olarak da 
yukardan aĢağıya doğru bir devletleĢme-sınıflı toplum haline gelme sürecidir bizim 
yaĢadığımız. AĢiret toplumuna iliĢkin DNA’ ların üzerine dinsel biçimler altında da olsa sınıflı 
toplum genlerini monte ederek oluĢturulur bizde toplumsal yapı9.. 
 
Böyle bir yapı içinde burjuva devriminin geliĢimi ise, 16.yy’ın ortalarından itibaren  
baĢlayan merkezi yapının çözülmesi sürecine-“yapısal değiĢim”- paralel olarak ortaya 
çıkar. “BatılılaĢtırıp merkezileĢtirerek Devleti kurtarma” adına III.Selim ve  II.Mahmutla 
baĢlayarak    Tanzimat’la uç noktalara ulaĢan toplum mühendisliği süreci ise    bu 
yapısal değiĢim sürecini saptırmaya-engellemeye yönelik bir devlet projesidir. Bunun, 
Rus ve Japon örneklerinde olduğu gibi, yukardan aĢağıya doğru devlet eliyle 
kapitalizmin geliĢme yolunu açmayla falan hiçbir iliĢkisi yoktur. Bizde, daha sonra  bu 
yolu  denemeye çalıĢan II.Abdülhamid olmuĢtur! Ama onun çabası da bir sonuç 
vermez, çünkü çok geç kalınmıĢtır. Hem varolan antika yapıya sahip çıkarak onu 
kurtarmaya çalıĢacaksın, hem de yeni bir toplum inĢa edeceksin, bu mümkün değildi. 
Ama gene de, mümkün olmayanı baĢarma gayretiyle çalıĢmıĢ da olsa Ġttihatçı toplum 
mühendislerine nazaran daha olumlu-onurlu bir yeri vardır onun (Abdülhamid’in) 
tarihimizde. Hiç olmazsa toplum onun döneminde kendisi olarak yola devam etmeye 
çalıĢmıĢtır.   
 

                                                
9
Dikkat edin, üretim iliĢkilerinin değiĢimini temel alan bir devrim-toplumsal DNA’larda bir değiĢim-söz 

konusu değildir bu arada!..  
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Açıkça görüleceği gibi, bizde-tarihimizde- yukardan aĢağıya doğru toplum mühendis-
liği yaparak “devleti kurtarma” çabasıyla (batılılaĢma adı verilen bir tür tarihsel devrim- 
kültür ihtilâli- süreciyle),    aĢağıdan yukarıya doğru geliĢen burjuva devrimi süreci biri-
birine zıt iki süreç olarak geliĢir. Tanzimat’tan 1876 MeĢrutiyet’ine, oradan 1908 “Jöntürk 
Devrimi”ne, oradan da 1923 “Kemalist Devrimlerine” doğru evrilen süreç daha sonra 
aĢağıdan yukarıya bir diyalektik sıçramayla 1950 “Ak Devrimine” ulaĢır. Buradan da, altalta 
üstüste bir boğuĢma sonucunda çeĢitli ara aĢamalardan geçilerek,  ennihayet günümüze 
varırız.   
 
Bütün bunları  Ģöyle gösterelim: 
 
                           

                    
 

 
 

Osmanlı devletinden, bir Osmanlı Cumhuriyeti olarak “Cumhuriyete”, oradan da demokratik 
cumhuriyete doğru evrilen sürecin  diyalektik akıĢı.. 

 
 
 

 

SONUÇ: 

 
Sanırım olay bütün açıklığıyla ortada! AK Parti’nin ve Erdoğan’ın varoluĢ diyalektiği 
budur iĢte. Bu nedenle, bakmayın siz onların arada bir öyle ilginç-size ters gelen- laflar 
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etmelerine! Bunlar ana rahminden çıkıp gelen o çocuğun üzerindeki eskiye iliĢkin 
kalıntılardır. Henüz daha kendi bilincini tam olarak üretememiĢ olan-bu yüzden de halâ 
kendini bulmak için geçmiĢin içindeki köklerini arayan, o eski referans noktalarına 
tutunarak bugününü aydınlatmaya çalıĢan çocuğun kendi bilincini yaratma çabalarıdır.  
 
Peki bütün bunlar bu iĢin genel gidiĢine-akıĢına zarar vermez mi? Hiç merak etmeyin, 
birĢey olmaz! Baksanıza Erdoğana hiç israr ediyormu, hata yaptığını anladığı an, ya da 
birisi iyi niyetle bunu ona anlattığı zaman hemen bunu telafi ediyor! Niye? Çünkü o-ve 
tabi AK Parti güçlerini üretimden alıyorlar.  Adamlar taĢ üstüne taĢ koyuyorlar, 
amaçları üzümü yemek. Öyle entrikalarla iktidarda kalmak falan değil yaptıkları. 
Türkiye büyürse, kazanırsa kendilerinin de kazanacağını bilerek hareket ediyorlar.  
 
Bu bir, ikincisi de, çok kısa bir zaman içinde iç ve dıĢ dinamiklerin ĢaĢmaz pusulası 
doğru olanı gösteriyor onlara. Yani, hata da yapsalar bile gene doğru yolu buluyorlar 
sonunda. Hani demiĢtik ya, “siz o esen rüzgara bakın” diye..Ġçerde ve dıĢarda esen o 
21.yy rüzgârlarıdır ki bir AK Parti ve Erdoğan yaratarak gemiyi istedikleri yöne doğru 
götürüyorlar!. Bu yüzden, bugün AK Parti ve Erdoğan var, yarın bunlar olmasa bile 
gene de bu gemi-bu rüzgârlar esmeye devam ettiği sürece-yoluna devam eder, içiniz 
rahat olsun!.. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


