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ÖNSÖZ 
 
Bir süredir Davutoğlu’nun “Stratejik Derinlik” adlı kitabıyla boğuĢuyorum! Elimdeki okuduğum 
kitabı bir görseniz, neredeyse altını çizmedik, kenarına not düĢmedik sayfası kalmadı! 
 
Sonunda bu çalıĢma çıktı ortaya..Ama  öyle görünüyor ki,  sadece bir kitap eleĢtirisi olmadı 
bu, onun çok ötesine geçtiğimizi sanıyorum!    Konu o kadar geniĢ ve kapsamlı ki,  çalıĢma 
boyunca    Türkiye toplumunun tarihsel geliĢme süreciyle ilgili   daha önce yaptığım bütün 
diğer çalıĢmaların  neredeyse   bir özetini yapmak zorunda  kaldım!. Çünkü, “stratejik 
derinlik” kavramını ele alırken  tarihsel  olarak belirli bir coğrafyaya yayılan  maddi varoluĢ  
diyalektiğimizin derinliklerine inmek, “stratejik zihniyetimizin”  oluĢumunu  ve evrimini ele 
alırken de dünkü ve bugünkü   maddi varoluĢ diyalektiğimizle dünyayı kavrayıĢımız  
arasındaki iliĢkiyi-farkı  ortaya koyabilmek gerekiyordu.. 
 
Bu çalıĢmaya iliĢkin bir diğer nokta da Ģu: Denebilir ki, Kitap -“Stratejik Derinlik”-  aĢağı 
yukarı AK Parti iktidarıyla yaĢıt; yani kitapta yer alan görüĢler yeni değil. Peki neden daha 
önce değil de ancak Ģimdi eleĢtiri konusu yapıyorsun bunları? 
 
Hemen Ģunu söyleyeyim; bu, bir gazete ya da dergi için yapılan, ısmarlama, herhangibir kitap 
eleĢtirisi çalıĢması değil!  Ya da ne bileyim, bir akademik çalıĢma falan da değil!. Hani, 
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Davutoğlu Ģimdi BaĢbakan oldu ya, bu nedenle, kitap da  yeniden gündeme geldi, “ben de 
artık birĢeyler yazayım” diyerek de oturmadım  çalıĢmanın baĢına!..  
 
HerĢeyden önce, çalıĢma süresince Davutoğlu’ndan çok Ģeyler öğrendiğimi  itiraf 
etmeliyim!..Çünkü, Davutoğlu’nun kitabı-“Stratejik Derinlik”-öyle  rasgele bir kitap  olmadığı 
gibi,  Davutoğlu’nun kendisi de zaten  tesadüfen Erdoğan tarafından baĢbakan atanan birisi  
değil!. Bir kere, 20.Yüzyıl’ın uluslararası iliĢkiler sistemini-bu zeminde geliĢen politikayı-
denge politikalarını-falan  çok iyi biliyor o!. Ayrıca çok iyi de bir  akademisyen.. 
 
Bunun dıĢında Ģunu da söylemem gerekir ki, eğer bu kitapta yazılanlar- söylenilenler geride 
kalan yüzyılın gerçekleri ıĢığında-20.Yüzyıl paradigmasının geçerli olduğu koĢullarda-
söyleniyor-yazılıyor olsalardı  eminim ki  bunlar o zaman çok daha etkili olabilir,   belki  bu 
durumda Davutoğlu da “emperyalizme    karĢı milli  mücadele“ anlayıĢı içinde el üstünde 
tutulan bir lider   konumuna gelebilirdi!..Ne var ki, olaya  bugün bulunduğumuz noktadan 
(21.Yüzyıl gerçekleri açısından)  bakınca malesef   onu  ancak AK Parti’nin evrimi sürecine  
ilk on yılın  sonundan itibaren adım adım damgasını vurmaya baĢlayan yarı hayalci-nostaljik, 
yarı    ideolojik bir  duruĢun temsilcisi olarak  görebiliyoruz!.. 
 
AK Parti ve Türkiye açısından o ilk on yıl, küreselleĢme dinamiklerinin de itmesiyle tamamen 
doğal bir Ģekilde, “eskinin” içinden “yeninin” çıkmaya baĢladığı bir süreçti. Ben, bunun, 
Türkiye toplumunun tarihsel geliĢim diyalektiğine uygun  birĢekilde “tereyağından kıl çeker 
gibi” sessizce geliĢen bir burjuva devrimi süreci olduğunu söyleyerek,  onu  daha ilk 
günlerden itibaren   destekledim.  
 
Ancak tabi toplum sözkonusu olduğu zaman doğum olayı öyle hemen bir anda olup biten 
birĢey olmuyor!. ĠniĢli çıkıĢlı bir süreç bu. Alın bir Fransız Devrimini; Almanya’da, hatta 
Ġngiltere’de burjuva devrimlerinin geliĢme sürecini, bunlara bir bakın!..Yüzyıllara yayılmıĢ  
süreçler bunlar. Yani öyle iktidarın burjuvazi tarafından alınmasıyla falan  bitmiyor iĢ!. Bazan 
geri dönüĢler de oluyor!. “Devrim” ve “karĢı devrim” süreçleri uzun yıllar içiçe bir geliĢme  
izliyorlar. Sonucu da, herzaman (bizim “devrim”  deyince bundan anladığımız Ģekilde!!.) “bir 
sınıfın  diğerini yok etmesi” olayı falan belirlemiyor!!. Devrim, çoğu yerde,  (burjuvazinin 
feodalleri-bazen satın alıp sistemin içine entegre etmesi esasına dayanan) bir tür 
“uzlaĢmayla” neticeleniyor!..Bizde tabi, Batı’daki gibi öyle karĢı tarafta duran bir feodal sınıf 
falan yok,  onun yerini alan (Ģimdilerde iktidarı elinden alınmıĢ) bir Devlet sınıfı var; bu 
nedenle, bakalım bizde nasıl  sonuçlanacak bu süreç!!.Sayın Erdoğan’ın, “danıĢmanlarının” 
tavsiyelerine uyarak  (“paralellere” karĢı “ittifak” arayıĢı içinde)  Ģu son zamanlarda 1938’e 
kadar olan sürece sahip çıkmasına falan  bakarsanız,  iĢin nereye varacağı bizde henüz 
daha belli değil!. 
 
Dünyanın her yerinde,  özellikle  devrimin yükselme dönemlerinde, bazan  kendine-kendi 
nefsine karĢı olan aĢırı güven duygusu     ideolojik sapmalara   neden olabiliyor. Bu durumda  
amacın,  önündeki üzümü yemek olduğu unutularak, “illa da illa” bağcıyı dövme duygusu öne 
çıkıyor!! Ya da, yaĢanılan dönemin paradigmasına uygun bir Ģekilde ideoloji ihracı süreci 
gündeme gelebiliyor!..Bütün bunları Batı’daki örneklerde daha önce hep gördük!.. 
 
ġu son zamanlarda AK Parti’nin   rotasında da buna benzer gel-gitlerin  oluĢmaya 
baĢladığını görüyoruz!. Ben bunu, daha ilk  iĢaretleri oluĢmaya baĢladığı andan itibaren   
farkederek   olayın daha o zamanlar altını çizmeye çalıĢtım!. Bunun “ideolojik bir virüs” 
olduğunu söyleyerek,  kendine karĢı olan aĢırı güven duygusunun, eğer önü alınmazsa, 
biliĢsel kimliğin yerine göz dikebileceğini  anlatmaya çalıĢtım hep!  Ama tabi “güç” meselesi 
bu, öyle söylemeyle falan olmuyor! Süreç, yükselmeye baĢlayan bir sınıfın-Anadolu 
burjuvazisinin-kendi nefsiyle-egosuyla-geliĢme diyalektiğine bağlı olarak ortaya çıktığı için, 
öyle kolay kolay bunun önüne durulamıyor (çünkü, toplumsal düzeyde bir tür ergenlik dönemi 
rahatsızlıkları bunlar!). Sonunda, iĢ bugün  öyle bir noktaya geldi ki, bu süreç,  “tencere 
yuvarlanır   kapağını bulur” misali, Davutoğlu’nun akademik bir çalıĢma  olarak ürettiği  
teorik çerçeveye sahip çıkarak cup diye   onun içine oturmaya baĢladı!.  
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Bu değiĢimi en açık bir Ģekilde Erdoğan’ın geliĢiminde  görebilirsiniz. Neredeyse, adım adım  
baĢlangıçtaki Erdoğan gitti, onun yerine (bir takım kerameti kendinden menkul danıĢmanların 
ve köĢe yazarlarının da yönlendirmesiyle) Davutoğlu’nun ideolojik çerçevesini çizdiği duruĢu 
hayata geçirmeye çalıĢan baĢka bir Erdoğan  geldi!..Bunu, gene her zaman kullandığımız o 
doğum metaforuyla Ģöyle açıklamaya çalıĢalım: Tam o kabuklar kırılıpta civcivin  doğumu 
gerçekleĢirken (devrimci dalganın gücü   ideolojik takıntılar nedeniyle  eĢiği aĢmaya 
yetmediği için, ve de tabi, süreç  bilinçdıĢı bir Ģekilde geliĢtiği için) olay birden yörüngesinden 
sapmaya, eskinin içinde kalarak onu “restore etmeye”  yöneldi!. Daha önce, “yeni” ile “eski” 
arasına niteliksel bir çizgi çekilmeye çalıĢılırken, bir de baktık  olay,  “nasıl olsa artık  bizim 
elimizde” denilerek,  varolan eski yapıya- Devlete- sahip çıkmaya,  “stratejik derinliğimizle”  
allayıp pullayarak,  “stratejik bir zihniyetle”  onu  “restore” etmeye- çağa uygun hale 
getirmeye  yöneldi!. Son iki yüz yılda yaĢanılan süreç eleĢtirilirken, bunun topyekün bir yok 
sayma anlamına gelemeyeceği, buradaki “inkarın” diyalektik anlamda bir inkar olması 
gerektiği  anlaĢılamadı..”Yeni Türkiye’nin”, ancak,  eskiden beri varolan sistemin  
içindeki birbiriyle çeliĢkili  iki kültürel yapının çatıĢması sonucunda  ortaya çıkabilecek 
bir sentez olacağı gerçeği yeterince anlaĢılamadı.  Farklılıkların bir zenginlik olduğu, 
Türkiye toplumunun Doğu-Batı etkileĢmesinin bir sentezi olarak kendini yeniden 
üretmekte olduğu gerçeği, bir anda,  “eskiyi restore etmeye”, böylece yüz yıl önce 
bırakılan yerden sil baĢtan yeniden baĢlamaya  dönüĢtü!.   
 
Evet, devrim bir yol ayırımına geliyordu. Bir yanda,  içinde bulunulan  küresel  
dünyanın yeni paradigması, buna uygun bir geliĢme diyalektiği, diğer yanda ise, 
20.yüzyılın “yükselen” bir kapitalist ülkesinin önüne çıkan yol-ve fırsatlar anlayıĢı!.. 
Sistemin bütün  yapısal sorunlarını, “cari açık” sorununu, “enerji sorununu” falan da  
birlikte düĢünürseniz, Davutoğlu’nun kitabında sunduğu çerçeve-“atalarımızdan bize 
miras kalan” “stratejik derinliğimiz” anlayıĢı- Anadolu burjuvalarına   çok  çekici 
geliyordu! Öyle ya, bir yanda, bilgi üretimine dayanan, ama doğru dürüst bir eğitim 
sistemimiz  olmadığı için daha nasıl olacağı bile pek bilinmeyen bir süreç vardı, öte 
yanda ise, Davutoğlu’nun deyimiyle “jeopolitik”-“jeokültürel”-“jeoekonomik” olanaklar 
falan derken burnumuzun dibindeki Ortadoğu hazineleri!..E, “buralar zaten bize ait 
değil miydi zamanında”!?..”Osmanlıyı bölerek bizim elimizden zorla alınmamıĢmıydı 
buralar”!?..”Madem ki Ģimdi Ģartlar değiĢmeye baĢlamıĢtı, o zaman niye tekrar bu 
mirasa-buralardaki doğal kaynaklara falan da- sahip çıkmayacaktık ki”!!.ĠĢte yavaĢ 
yavaĢ bu mantık öne çıkmaya baĢladı!  Ne diyelim, haydi hayırlısı!.. 
 
Çok ilginç bir durum! Aslında, AK Parti’nin o  ilk on yılında katedilen mesafeyle 
Türkiye gerçekten de Davutoğlu’nun bahsettiği  “stratejik derinliğimizi” 21.Yüzyıl 
yöntemleriyle  yeniden keĢfetme-ve de fethetme- yönünde çok önemli mesafeler 
katederek ilerliyordu!. Yeni tipten bir “stratejik zihniyetle” -21.Yüzyıl paradigmasına 
uygun bir vizyonla-etrafına adeta ıĢık saçan bir Türkiye çıkmıĢtı ortaya!. Türkiye, 
Ortadoğu’dan Kafkaslara, ve daha ötelere kadar geliĢmekte olan bütün ülkelere bir 
“model ülke” olarak gösterilmeye baĢlanıyordu. Bunun da ötesinde, sıradan insanlar 
olaya bu gözle bakmaya baĢlamıĢlardı. Yani, hayatın gerçekleri ve 21.Yüzyıl’ın 
dinamikleri zaten Türkiye’yi alıp bir yere koyma yönünde geliĢiyordu.  
 
ĠĢte,  ideolojik virüs tam bu noktada girmeye baĢladı devreye!.Öyle ki, o andan itibaren 
artık olanları-yapılanları hep kendi nefsine maletmeye, “vay anasına ben ne imiĢim” 
demeye baĢlıyorsun; ve de buna bağlı olarak hapı yutuyorsun tabi!..Bizim baĢımıza 
gelenler de buna benziyor galiba!..Ama, karamsar olmaya gerek yok..hele Ģu yazıyı 
sonuna kadar bir okuyun bakalım, siz de aynı kanıda olacak mısınız!.. 

GĠRĠġ:NEYĠ TARTIġIYORUZ, ĠġĠN ÖZÜ NEDĠR? 

Bu konuda daha önce yazdığım bir makaleye1 Ģöyle   baĢlamıĢız:    

                                                 
1
 http://www.aktolga.de/a57.pdf 
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".. 2014 yılı, birinci dünya savaĢının yüzüncü yıldönümü. Bugün Ortadoğu'da yaĢamakta 
olduğumuz bütün sorunlar bu savaĢın neticeleri. Bu savaĢın sonucunda hepsi de Osmanlı 
toprağı olan ve belli bir uyum içinde bir arada bulunan kavimlerden birer ulus devlet 
yaratılarak bölge paramparça edildi. Her bir parça bir Avrupalı büyük devletin nüfuz alanı 
olarak paylaĢıldı..”2   
 
Gene aynı makalede Davutoğlu’ndan yaptığımız alıntı  ise  Ģöyle devam ediyordu: ''Bundan 
bir kaç sene önceydi, Yüce Meclisimize bizim politikalarımız dolayısıyla bir gensoru verilmiĢti 
ya da bir bütçe görüĢmesiydi. Anamuhalefet partisi milletvekillerinden, ismini zikretmeyeyim, 
birisi kalktı ve benim Kudüs'le ilgili bir ifadem üzerine 'Niçin Kudüs'le bu kadar ilgileniyoruz, 
neden Araplarla, Ġsraillerin arasına giriyoruz, neden Kudüs'ü bu kadar öne çıkarıyorsunuz, 
risk alıyorsunuz?' dedi. Hala hatırımdadır. ġimdi ona verdiğim cevabı bir kez daha burada 
zikrediyorum. Kudüs'ün son özgürlük dönemi bizim dönemimizdir. Kudüs bize Hazreti 
Ömer'in emanetidir. Kudüs bize Yavuz Sultan Selim'in, Kanuni Sultan Süleyman'ın 
emanetidir. Kudüs bize son Osmanlı askerinin emanetidir. Herkes unutsa Kudüs bizim 
davamızdır, bizim davamız olmaya ebediyen devam edecektir. Kimse bir Türk'e dönüp de 
'Kudüs senin davan değildir' diyemez..''  
 
Davutoğlu kitabında, Kudüs’ün yanına Balkanlar’dan Kuzey Afrika’ya ve Kafkaslar’a 
kadar olan   Osmanlı’nın hinterlandı-arka bahçesi-  diğer bölgeleri de  katarak  Kudüs 

için söylediklerini bütün bu alanlar için de tekrarlıyor.  Yani, demek istiyor ki, bu 

bölgeler, bu bölgelerde yaĢayan halklar hep bize ata yadigarıdır. Buralar  için biz bir 
dıĢ faktör-dıĢ dinamik unsuru değiliz (bu nokta çok önemli, bu konuya daha sonra 
tekrar döneceğiz).  Bütün bu coğrafyada belirli bir tarihi hep birlikte yaĢadık.   
VaroluĢumuzun “stratejik derinliğini” birlikte oluĢturduk. Bizi birarada tutan “stratejik 
zihniyetimiz” de bu zemin üzerinde ortaya çıktı.. 
 
Sonra, Birinci Dünya SavaĢıyla birlikte bu “birliğimiz” dıĢ güçler-batılı emperyalist 
ülkeler-tarafından parçalandı. Arkadan gelen Ġkinci Dünya SavaĢı ve onu   takip eden 
Soğuk SavaĢ dönemi  boyunca da  belirli bir statüko içinde kalarak bize biçilen yerde  
yaĢamı devam ettirme mücadelesi vermek zorunda kaldık. Ama Ģimdi durum 
değiĢmiĢtir. Soğuk SavaĢ döneminin iki kutuplu dünyasının yerini alan çok kutuplu 
yeni bir dünya bize tekrar eski  “stratejik derinliğimizi” hatırlatıyor. Ruhumuzun 
derinliklerinde hiç kaybolmadan yaĢayan  “stratejik zihniyetimiz”, etrafındaki kabukları 
parçalayarak bize yeni ufuklar açmaya baĢlıyor!..     
 
Olay bu! Davutoğlu’nun  kitabında iĢlediği dünya görüĢü bu!.. Aslında herĢey çok açık 
sanıyorum!.Aynı bakıĢ açısını sayın Erdoğan da dile getiriyor her fırsatta..  
 

Peki sonuç ne? Tamam, Birinci Dünya SavaĢı  Osmanlı gerçeğini ortadan kaldırdı. 

Onun yerine bizde batılı normlara uygun bir Osmanlı Cumhuriyeti kurulurken, öteki 
parçalarda da tarih sahnesine gene  buna benzer oluĢumlar ortaya  çıktı-çıkarıldı. 
Bütün bunlar açık,  hepsi objektif, yaĢanılmıĢ  birer vakıa bunların!.Bu durumda, 
aradan yüz yıl  geçtikten sonra   neyi tartıĢıyoruz   biz Ģimdi?  “Strateji”, belirli bir 
hedefe ulaĢmak için gerekli olan yol ve yöntemlere iĢaret ediyorsa eğer (ki öyledir), 
ulaĢmak istediğimiz o hedef nedir bizim Ģimdi?  
 
Yüz yıldan fazla bir süre dünyadan kopuk bir Ģekilde yaĢamak zorunda kalmıĢsın sen,  
kendi kabuklarının içinde yaĢanılan  zorunlu  bir  kıĢ uykusu süreci bu.  Bu arada 
köprülerin altından çok sular akmıĢ tabi, dünya çok değiĢmiĢ. 20.yüzyılın “uluslararası 
sistemi”nin yanı sıra  “küreselleĢme” adı altında  ulusal sınırların ötesine taĢan baĢka 

                                                 
2
 http://www.yenisafak.com/yazarlar/YasinAktay/nerde-islam-dunyasi-nerde-siyonizme-karsi-direnis-

hatti/56843    
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bir  dünya daha doğmaya baĢlamıĢ. Ama sen, uykudan uyanır uyanmaz, daha uyku 
sersemliğini bile üzerinden atmadan hemen gene o eski kadim kimliğine-bununla 
birlikte oluĢan ve ruhunun derinliklerinde yatan “stratejik zihniyetine”- sarılarak 
20.yüzyıl kalıntısı bir ulus devlet  anlayıĢıyla  kaldığın yerden  itibaren tekrar  eski yola 
devam etmeye çalıĢıyorsun!. Bu arada, mal bulmuĢ Mağribi gibi sarıldığın o  antika 
kimlik anlayıĢlarının artık   o eski dünyanın  içinde  kaldığının  farkında bile değilsin! 
Yeni bir dünyada ilerleyebilmek için 21.yüzyıl paradigmasına uygun yeni stratejik 
derinliklere-stratejik zihniyetlere ihtiyaç olduğunu anlayamıyorsun henüz.  Seni 
20.yüzyıl statükosunun içine hapseden  parçalamaya çalıĢtığın o kabukların gözle 
görülemeyen yanlarının  kendi bilincine kadar uzandığını göremiyorsun!. Bu yüzden de 
birisi çıkıpta sana “stratejik derinliğimizin derinliğinden” bahsedince,  21.yüzyılın bu 
yeni yollarında yürüyebilmek için yeni bir stratejik zihniyete ihtiyaç olduğunu 
söyleyince, 20.yüzyıla özgü “güç formüllerinin” artık yetersiz olduğunu ortaya 
koyunca bunlar sana pek fazla birĢey ifade etmiyor!.. Neden mi?      
 
Evet, bugün biz öyle hemen bir kalemde, “bütün bunlar objektif  gerçeklikler,  olmuĢ bitmiĢ 
Ģeyler” deyip çıkıyoruz iĢin içinden,  ama,  çoğumuz için durum  bu kadar  basit ve açık değil!. 
Yani, son yüz yılda yaĢanılanlar henüz daha çoğumuzun kafasında    muhasebesi   yapılarak 
bir yana konulmuĢ tarihsel gerçekler durumunda değil!.  ĠĢlenmemiĢ, hatta hiç dokunulmamıĢ,  
hesabı görülmemiĢ travmatik olaylar bunlar!.   

 
Bütün  o “batılılaĢma” süreci boyunca    yaĢanılanları bir düĢünün!. 
O ittihatçıları, daha sonra da Kemalist cumhuriyet dönemini.. Bütün bu süreç boyunca  
bastırılan o  duyguları, yok sayılan o kültürel kimlikleri  düĢünün!. Kafalarının bir 
tarafında halâ, savaĢı kaybederek parçalanmıĢ bir imparatorluğun mirasçıları oldukları 
“gerçeğini” muhafaza eden   insanları getirin gözünüzün önüne..Bunlara bir de, bütün 
bu ruhsal durumların  bugün yükselen bir sınıf olan Anadolu burjuvalarının ruh haline  
uygun geldikleri için   güncellendiğini, aktüel hale getirildiğini  ilave edin!..O zaman  bir 
Davutoğlu’nun neyi temsil ettiğini, “restorasyon” derken ne demek istediğini, bir 
Abdülhamid’den , ya da Necip Fazıl’dan bahsederken  ses tonunun neden değiĢtiğini,   
ruhunun derinliklerinden gelen bu  duygusal  tepkinin nedenlerini daha iyi 

anlayacaksınız.  Bir yanıyla aslında  toplumsal bir travma bu. Ama diğer 
yanıyla da, bu halkın çoğunluğunun  tarihin derinliklerinde kaybolan 
kimliğini yeniden keĢfe yönelik  (reaksiyonla birlikte ortaya çıkan) 
bir tür kendi kendine toplumsal psikoterapi olayı!. Unutmayın, Ģimdiye 

kadar ikinci sınıf insan muamelesi görmüĢ bu insanlar Ģimdi  daha yeni  soruyorlar-
sorabiliyorlar- kendilerine, “ne oldu, nasıl oldu da   baĢımıza bunlar geldi  bizim” diye!  
Tarihle-yaĢanılanlarla, bunların sonuçlarıyla daha yeni yeni hesaplaĢmaya,  silkinip 
toparlanmaya, kendine gelmeye çalıĢıyor bu insanlar!     
 
Davutoğlu’nun  çözüm önerisi  ortada: Tek çözüm yolunun “restorasyon” olduğunu 
söylüyor  o. Bundan böyle    bütün politikaların  hedefinin kaybolan o Ģanlı 
geçmiĢimizi bir Ģekilde bize  iade edecek bir "Restorasyona” yönelik olması 
gerektiğini söylüyor. Hiç kaybolmayan o “stratejik zihniyetimizin” bize gösterdiği 
yolda ilerleyerek  “stratejik derinliğimize” uygun ata yadigarı  bir zemini yeniden ihya  
edebileceğimizi-etmemiz gerektiğini-   o  kadim ruhu bugünün gerçekliğinde bir “Yeni 
Türkiye” anlayıĢıyla birleĢtirerek maddi bir zemine kavuĢturmamız gerektiğini 
söylüyor!3. 
 

ĠĢte tam bu noktada ben de diyorum ki, tamam,   bugünkü durumun nedeni 

gerçekten de  o “paylaĢım savaĢı” ve  daha sonra da onu takip eden  dönemin yarattığı 
statükodur!.. Evet doğru, tarihsel evrim süreci saptırılmıĢ bir toplumuz biz..yani, bir 

                                                 
3
 http://www.aktolga.de/a57.pdf 
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toplum mühendisliği anlayıĢıyla  akan suyun yatağı değiĢtirilmiĢ bu topraklarda, 
burası açık!.Bu nedenle, suyun akıĢının tekrar kendi-eski yatağına döndürülmesi 
anlamında toplumsal bir restorasyon sürecine ihtiyacımız var,  bu noktada 
Davutoğlu'yla aynı görüĢteyiz; ama o kadar!..Bu noktadan sonra yollarımız ayrılıyor! 
Çünkü, bana göre yeniden doğuĢ  eskinin restore edilmiĢ Ģekli değildir!! Evet, yeni, 
eskiye sahip çıkarak  onu “inkar” ederken  onun içinden çıkar gelir; bu anlamda da 
onun kendi kendini üretmesinin sonucu olur, bu doğru. Ama,  bu haliyle o, hiçbir 
Ģekilde, eskinin restore edilerek “modernleĢtirilmiĢ” Ģekli  olmaz; onun diyalektik 
anlamda inkârı-devamı olur. Bunu, toprağa düĢen bir tohumun hikâyesiyle kıyaslarsak 
eğer; “eski”, toprağa düĢen o tohumsa, “yeni” de o tohumun diyalektik anlamda 
inkârı-devamı olan  bitkinin, gene diyalektik anlamda inkârı-devamı olan meyvadır-ya 
da yeni tohumdur4..Yoksa, bir zamanlar toplum mühendisi Ġttihatçıların yaptıkları gibi,  
eski “devleti kurtarmak için” onu allayıp pullayıp “restore ederek” “Yeni Türkiye” falan 
yaratılamaz!! 
 
Irmağın akıĢını tekrar eski yatağına kavuĢturduğunuz andan itibaren daha  ileriye 
doğru geliĢme, ilerleme paradigması eğer içinde yaĢanılan yüzyılın- 21.yüzyılın- 
dinamikleriyle yoğrularak yaratılamazsa o zaman bu yol bizi  kaçınılmaz olarak tekrar 
20.yüzyıl'ın “uluslararası sisteminin”  içine hapseder! Çünkü, bir ülkenin aktüel 
“stratejik zihniyetini” belirleyen sadece onun  geçmiĢte yer aldığı  kadim iliĢkiler, ya da 
“uluslararası sistem “ içinde oluĢan  “zaman ve mekan derinliği” anlayıĢı olamaz.   
Ġçinde yaĢanılan  maddi koĢulların  değiĢimiyle  birlikte ortaya çıkan yeni paradigmalar 
yeni “stratejik derinliklerin”- “stratejik zihniyetlerin” oluĢumuna da neden olurlar. Bu 
açıdan, bugün  halâ geçmiĢe iliĢkin o hayali-sanal zeminde durarak, olayları ve 
süreçleri geriye doğru hareket ettirerek  çözemezsiniz artık  problemi!. 20.yüzyıl'ın 
güçler dengesiyle oluĢan  statükoyu (bugün artık "yükselen bir güç" olsanız da) gene 
bir 20. yüzyıl gücü olarak  eski durumu ihya edecek Ģekilde-geriye yönelik bir Ģekilde- 
çözemezsiniz!.  
 

Çünkü artık baĢka bir dünya var ortada!..  
 
Eskiden, sadece  ulus devletler gerçeğinin-bunların  arasındaki iliĢki ve çeliĢkilerin-
belirlediği bir  dünya vardı ortada. Kapitalizmin GeliĢmesinin EĢit Oranda Olmaması 
Kanununa uygun olarak güçlenen ulus devletlerin dünya pazarlarında daha çok pay 
kapmak için varolan statükoyu temsil edenlerle  savaĢtıkları bir dünya vardı; ama 
Ģimdi artık iĢler değiĢti, yok artık Ģimdi böyle bir dünya!. Eskiden paylaĢım savaĢları 
sermaye+ulus devlet gücüyle  yürütülüyordu. ġimdi ise bu itttifak yok artık 
ortada!.Sermaye, ulus devlet kabuğunu  kırarak, tıpkı kendi ördüğü kozasından çıkıp  
giden o kelebek gibi  dünyanın dört bir yanına uçup gitmeye baĢladı!.Ulus devletler 
arasındaki çatıĢmalar sizi aldatmasın sakın!. Bunlar, eski dünyanın güçleri olarak, 
kendi varoluĢ koĢullarını kurtarmak- iyileĢtirmek için didiĢip duruyorlar o kadar; ama 
artık treni kaçırdı hepsi de!..Bugünün  paylaĢım  mücadelesi-buna artık dünya 
pazarlarında daha fazla yer kapma mücadelesi diyelim-  ulus devlet gücünü arkana 
alarak giriĢilecek savaĢlarla yapılmıyor!  Daha iyi kalitede malı daha ucuza üreterek-
rekabetle yapılıyor!. Bunun için de arkanda güçlü bir devlet aygıtına, onun topuna 
tüfeğine   ihtiyaç yok!. Bilgi üretmeye, ürettiğin bu bilgileri üretim faaliyetinde 
kullanabilmeye ihtiyaç var!..Bu nedenle, gücünüzü eski dünya zemininde verilecek      
"anti emperyalizmle" karıĢık bir hegemonya-nüfuz mücadelesine  harcamayın!!.  
Tamam, “emperyalistlerin yarattığı sonuçlara karĢı” duyulan tepki haklı bir tepkidir, 
bunu dile getirmek de bizim görevimiz olmalıdır, bu doğru, ama o kadar..Ancak, bugün 
sadece bu türden  tepki ve reaksiyonlarla problemi çözebileceğimizi, kaybolan o “Ģanlı 

                                                 
4
 Eski “solcu” kafayla-diyalektik anlayışıyla-bu örneği bir yere koymanız mümkün değildir! “Yeni tohumla eski 

tohum arasında ne fark var ki, bunların ikisi de aynı DNA yapısına sahiptirler, bu yüzden de bu bir nitelik 

değişimi olayı değildir” der çıkarsınız işin içinden!!..Halbuki evrim süreci ve olayı hiçte bu kadar basit 

değildir!.Bu konuda daha geniş açıklamalar için:  http://www.aktolga.de 
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geçmiĢi” sadece bu türden 20.yüzyıl rüyaları görerek geri getirebileceğimizi  
düĢünürsek yanılırız!.  
 
ġimdi artık “stratejik zihniyetimizi” 21.yüzyıl paradigmasına göre yeniden 
üretebilmemiz,  bütün gücümüzü üretici güçleri geliĢtirmeye vermemiz gerekiyor; 
“stratejik derinliğimize” dayalı iliĢkilerimizi bu türden bir zeminde baĢka bir düzeyde 
geliĢtirmeye çalıĢmamız gerekiyor!.ĠĢte size “stratejik derinliğimizin derinliği”!  Hele bu 
yola bir yoğunlaĢın,  bakın o zaman göreceksiniz, eski dünyayı ayakta tutan o statüko 
kabukları nasıl parçalanıyorlar, toplarla tüfeklerle parçalamaya gücünüzün 
yetmeyeceği o kabuklar nasıl parçalanıyorlar!.  
 

Soruyorum ben Ģimdi, var mı bu alanda önünüzde bir engel bugün, hadi 

cevap verin; siz daha iyi kalitede malları daha ucuza üretiyorsunuz da buna 
rağmen pazar payınızı  geliĢtirmenize engel mi oluyorlar!! ĠĢte mesele 
burada!..Hangi emperyalizm  engelliyor sizi bugün üretici güçlerinizi geliĢtirme 
konusunda?. Yok böyle birĢey değil mi! O halde nedir derdiniz!! “Tarihsel ve 
coğrafi derinliğimiz”, “stratejik zihniyetimiz”  falan diyerek  atalarımızın fetihçi 
geleneğine özenip öyle fazla bir toprağa-ya da nüfuz alanına- sahip olmak   
birĢey ifade etmiyor ki bugün artık! Hani o, “bir çakıl taĢı için bile kanımız 
canımız feda olsun” dönemi vardı ya, o dönem çoktan sona erdi!!.Bilgiye 
sahipsen, onu üretim faaliyetinde kullanabiliyorsan bütün dünya senindir bu 
yeni süreçte. 21.Yüzyıl’ın paradigması budur artık!. Alın iĢte size “hedef”se 
hedef, ve  bu hedefe ulaĢmak için gerekli olan  “stratejik zihniyet”!   
 
O ulus devlet sınırlarının önemi,  bu sınırları geniĢletmeye yönelik o eski “stratejik 
zihniyet” anlayıĢları falan hep egemenlik sorununun ekonomik temelini oluĢturan 
“ulusal pazar” soruyla iliĢkiliydi..bitti artık bu dönem!..”Ulusal pazar” falan diye birĢey 
kalmadı ortada!! Bakın Ülker’e, Ġngiliz devini nasıl  satın aldı (!) Bakın Koç’a, dünyanın 
dört bir yanında-en son olarak da Tayland’da-fabrika kuruyor!  Birkaç gün önce de 
“Borusan’ın” Amerika’da yapacağı yeni yatırıma iliĢkin haber yer alıyordu gazetelerde! 
Bunlar sadece küçük örnekler! Artık  sermayenin millisi-yabancısı diye birĢey kalmadı! 
21.Yüzyıl’da “stratejik zihniyet” böyle bir zemin üzerinde oluĢuyor artık, “fetih 
savaĢları” da  böyle yapılıyor!! Hangi top ve tüfekle, hangi orduyla fethedebilirdiniz bir 
Ülker’in,  bir Koç’un, Borusan’ın  elde ettiği o mevzileri- o mülkleri!?.. 

 
Gelelim “stratejik derinliğimize”..Birinci Dünya SavaĢı öncesi  Orta 
Doğu’nun - ya da Balkanlar’ın - Osmanlı mülkü olmasını 21.yüzyıl 
kafasıyla bugün artık nasıl yorumlayacağımıza? Buraları, elimizden 
zorla alınmıĢ (tekrar geri alınması gereken) VATAN TOPRAĞI olarak 
mı göreceğiz halâ? Davutoğlu’nun yeniden diriltmek istediği o eski “stratejik 

zihniyet” anlayıĢımızla   "buralara Yavuz Sultan Selim Han’ın, Kanuni Sultan 
Süleyman’ın bize bıraktıkları miras" gözüyle mi bakacağız! Bu mudur, bu mu olmalıdır 
Ģimdi bizim yeni Türkiye anlayıĢımız?  
 
Osmanlı buraları fetih yoluyla ele geçirmiĢti..O zamanların “fetih” anlayıĢıyla 
somutlaĢan “stratejik zihniyetinin” altında antika tarihin akıĢını düzenleyen tarihsel 
devrim diyalektiği yatıyordu.  Ġlkel komünal toplum içgüdüsüyle hareket eden 
atalarımızın   sınıflı toplum gerçeğini temsil eden medeniyetlere karĢı düzenledikleri  
fetih savaĢlarının altında  tarihsel devrim diyalektiği yatıyordu. Ama artık bu dönem 
çoktan sona erdi!! ġimdi, 21.yüzyıl’ın göbeğinde, bambaĢka bir paradigma içinde 
yaĢarken hala fetih yoluyla ele geçirilmiĢ olan o eski  topraklar üzerinde   “miras 
hakkı” iddia etmek ne anlama gelmektedir?  
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Bakın, siz istediğiniz kadar aksini iddia edin, istediğiniz kadar  “stratejik zihniyetimize” 
uygun bir "anti emperyalist mücadele" anlayıĢı ortaya koymaya çalıĢın, "Osmanlı  
mirasına" sahip çıkmaktan bahsedin, bütün bunların tek bir anlamı vardır bugün!  
Evirsekte çevirsekte, sonunda bu iĢin ucu "yükselen" yeni bir ulus devlet gücü olarak   
(“jeokültürel” zemini falan bahane edip) Osmanlı’nın hinterlandı  bu “jeopolitik”- 
“jeoekonomik” alanlara yeniden hakim olmaya, “ata mirası” falan diyerekten 
buralardaki  doğal zenginliklere,  petrole-doğal gaza  sahip çıkma çabasına varır!..Yani, 
azıcık biti kanlanan bir ülkenin Kapitalizmin GeliĢmesinin EĢit Oranda Olmaması 
Kanununa göre, eski hesapları karıĢtırarak  durduğu  zemini geniĢletme-ya da eskiden 
sahip olduğu alanlara yeniden sahip çıkma- çabasına varır!..ĠĢte tam bu noktada ben 
diyorum ki, bu duruĢ doğru değildir, buradan bir yere varamazsınız!. Bu duruĢ sizi 
"Dimyad’a pirince giderken evdeki bulgurdan da olmaya " götürür!. 
 
Nitekim de öyle oluyor!   21.Yüzyıl’ın ortasında, “stratejik derinliğimiz” falan diyerek  
antika bir “stratejik zihniyet”  anlayıĢıyla yola çıkıp kendini halâ  eski Osmanlı 
mülkünün   mirascısı  olarak görmeye çalıĢtığın sürece-yani, bu ülkelerde  kendini bir 
dıĢ dinamik unsuru olarak değilde onların iç dinamiğine dahil bir unsur olarak 
görmeye çalıĢtığın sürece-  buralarda geliĢen burjuva demokratik devrim 
mücadelelerine de zarar vermiĢ olursun. Bu nokta çok önemli!..Mısır’da ve Suriye’de 
özünde doğru yerde durmamıza rağmen yapılan  hataların nedeni budur..”Tarihten 
gelen gücümüz, stratejik zihniyetimiz” bize yeter diyerek yola çıktığımız an iĢ bitiyor 
zaten, kaybetmeye mahkum ediyoruz kendimizi!. Çünkü, “stratejik derinlik” de 
“stratejik zihniyet” de her dönemde o dönemin koĢullarına göre yeniden üretilmek 
zorundadır. Sen tutupta antika bir kimlikle-hatta 20.yüzyıla özgü bir kimlikle- 21.yüzyıl 
hedeflerine ulaĢmaya çalıĢırsan sadece kendi kendini aldatmıĢ olursun!.  Eğer  
ulaĢmak istediğin hedefe giden  yollar değiĢmiĢse, sen istediğin kadar sübjektif iradi 
çabalarla kendine strateji  izafe et, ne fayda!..  

TARĠH NEDĠR?. 

 
Daha önce  toplumsal sistem gerçekliğini açıklarken, duygusal ve biliĢsel anlamda bu 
sistemin   elementi olan  insanın, bir toplum yaratığı olduğu kadar, aynı zamanda toplum 
yaratıcısı   olduğunu da söylemiĢtik 5 . ġimdi buna bir Ģey daha ilâve etmek istiyoruz: 
Toplumlar gibi insanlar da tarihsel  ürünlerdir..Ama onların kendi tarihleriyle olan 
iliĢkileri pasif-edilgen bir iliĢki değildir. Çünkü onlar, yani insanlar ve toplumlar, aynı 
zamanda,  kendi tarihlerini kendileri yaparak varolurlar.     
 

Peki insanlar ve toplumlar neden tarihsel  ürünlerdir? Bu soruya cevap 

vermeden önce isterseniz tarih nedir ona bir  bakalım ve  sorunun cevabını bunun içinde 
arayalım. 
 
Tarih, geçmiĢte yaĢanılan ve bugünün içinden çıkıp geldiği olaylara ve süreçlere 
iliĢkin kayıt altına alınmıĢ bilgilerdir.. “Ġnsan tarihsel bir üründür” derken kastedilen de, 
onun kendi varlığıyla bu iliĢkiler-etkileĢmeler içinde, bunların bir ürünü olarak  
gerçekleĢmesidir. Ama o sadece bu sürecin bir ürünü olarak varolmaz, o, aynı 
zamanda,  sürecin içindeki etkileĢmelerde yer alarak olayların ve süreçlerin (tarihin) 
yaratılmasında aktif bir unsur, bir oyuncu olarak da varolur. Yani o, hem  sürecin 
(tarihin) yaratıcısı, hem de onun (tarihin) bir yaratığıdır.   
 
HerĢeyin baĢı, dönüp dolaĢıp sonunda insanların ve toplumların çevreyle olan etkileĢmeleri 
içinde kendi varlıklarını üretmelerine dayanıyor. Bu anlamda yaĢam da bir “hayatta kalma 
kavgasından” baĢka birĢey değil zaten. Çevreyle etkileĢerek kendi varlıklarını üretmeye 
çalıĢan insanlar, bu iĢi yaparken, diğer insanlarla-toplumlarla da iliĢki-etkileĢme içine 
giriyorlar. Yani, insan toplumları arasındaki iliĢki ve çeliĢkilerin kaynağı da hep gelip sonunda 

                                                 
5
 http://www.aktolga.de/t5.pdf 
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insanların (çevreyle, doğayla etkileĢim sürecine) hayatta kalabilme mücadelelerine 
dayanıyor. Dostluklar, düĢmanlıklar, savaĢ ve barıĢlar  bu eksen etrafında oluĢuyorlar. 
 
Ama insanlar ve insan toplumları biliĢsel varlıklar oldukları için, bu iĢi yaparlarken  
hayvanlar gibi sadece çevrenin etkisine karĢı bir reaksiyon oluĢturarak dengeyi 
koruma çabasıyla yetinmiyorlar; üretiyorlar da. Üretmek ise planlı-bilinçli, devrimci bir 
faaliyettir. Üretim faaliyeti insanların doğayla etkileĢmeleri süreci içinde, kendilerinin 
de bir parçası oldukları doğa’nın bilgisini yaratmaları, ortaya çıkarmaları süreci olarak 
da anlam kazanır. Her seferinde, ürettikleri  bilgiye sahip çıkan insanlar sonra  onu  
yeniden üretirler.  Belirli bir bilgiyle çevreyi iĢleyerek üretirken  “tecrübe” kazanmıĢ 
olurlar.  Bu tecrübeler de  daha sonra yeni bilgilerin üretilmesinde iĢe yarar.  Ama 
hafıza denilen Ģey, patates çuvalı gibi bir “bilgi deposu”da değildir! Üretilen bilgiler, 
toplumsal geliĢme sürecine göre insanların ve toplumların belleğinde belirli “bilgi 
seviyeleri” oluĢturacak Ģekilde depo edilirler. Öyle ki, her  “bilgi seviyesi”, bu bilginin 
oluĢması için gerekli olan daha önceki bilgileri de içinde barındıracak Ģekilde, daha üst 
düzeyde  bir basamağı temsil eder. Böylece, aradan binlerce yıl  geçmiĢ de  olsa, 
atalarımızın  “sahip” oldukları bilgiler bizim sahip olduğumuz bilgi seviyelerinin içinde, 
onların alt basamaklarını, “ilk durumlarını” oluĢturarak varlıklarını sürdürmüĢ olurlar. 
Bu Ģekilde hiç bir bilgi kaybolmaz; sadece, doğa’nın bilgisini üreten insan bilinci 
bunları oluĢum sürecine göre   düzenleyerek (optimalleĢtirerek)  bugünkü seviyesine 
eriĢmiĢ olur.6 
 
Ġnsanlar,  neyi nasıl ürettiklerine bağlı olarak oluĢan üretim iliĢkileri  içinde kendi 
varlıklarını ve nesillerini üretirlerken, aynı anda, bu üretim iliĢkilerinin oluĢturduğu 
toplumlar da gene kendi varlıklarını ve kendilerinden sonra gelecek toplum biçimlerini   
üretmiĢ olurlar. ĠĢte, insanların bireysel ve toplumsal olarak içinde bulundukları bu 
üretim sürecinin adına biz “tarihsel var oluĢ süreci” diyoruz.  
 
Ama eğer, tarihsel var oluĢ süreci, insanların ve toplumların  sahip oldukları bilgiyle 
kendi kendilerini üreterek gerçekleĢtirmeleri süreciyse, o zaman, bu sürecin her 
aĢamasında onların sahip oldukları kimlik de (buna bağlı olarak ortaya çıkan “statejik 
zihniyet” de) tarihsel olarak oluĢan belirli bir bilginin o anki var oluĢ instanzı olarak 

kendini gerçekleĢtirmesinden baĢka birĢey değildir. Burada “stratejik 
zihniyetten” kasıt, belirli bir kimliğin kendini ve içinde yaĢadığı 
toplumu gerçekleĢtirme yolunda ilerlerken sahip olduğu varoluĢ 
fonksiyonu oluyor.  Örneğin, tarihsel devrimci atalarımızın kimlikleri onların 

stratejik zihniyetlerinin oluĢtuğu içinde bulundukları tarihsel devrim sürecindeki 
fonksiyonlarıyla  birlikte oluĢmuĢtur.. 
 
Ġnsan (ve toplum) belirli bir  tarihin ürünü olduğu kadar onun yaratıcısıdır da dedik. 
Ama öyle ilginç ki, insanlar ve toplumlar oturup da önce belirli bir  senaryoyu yazarak 
sonra da onu oynamıyorlar! Senaryo, oynarken “anında” yazılıyor! Oynayarak 
yazıyorlar, ya da yazarken oynuyorlar insanlar bu tiyatroyu!   Bu da onların hem yazar, 
hem de oyuncu kimliğiyle birlikte gerçekleĢmelerini sağlıyor. Burada en fazla Ģu 

                                                 
6
 Buna hemen bir örnek verelim: A ve B gibi iki nörondan oluşan basit bir sinapsı (nöronal bir devreyi) 

düşünüyoruz. Dışardan, bu sinapsta temsil edilen bilgiye yakın yeni bir informasyon geldiği zaman, paralel işlem 

yoluyla,  bu informasyon gelir, söz konusu sinapsı bulur ve burada değerlendirilir.  Ortaya çıkan yeni bilgi ise, 

ya mevcut sinapsın kuvvetlendirilmesi yoluyla onun üzerine, ya da, ek-yeni bir sinapsla eskisinin yanına inşa 

edilerek kayıt altına alınır. Bu şekilde, belirli bir olaya ya da nesneye ilişkin olarak üretilen  bilgiler, zaman 

içinde oluşan  belirli bir nöronal ağla temsil edilerek kayıt altında tutulurlar. Ama  bu nöronal ağlar da beyinde  

öyle yamalı bir bohça gibi  kalmazlar! Onlar da evrilirler. Beyin zamanla bunları kendi içinde onarıp  

bütünleştirerek-optimalleştirerek- amaca uygun hale getirir.  Öyle ki, bir süre sonra, tek bir sinaps daha önce 

birçok sinaps tarafından temsil edilen bilgilerin hepsini birden temsil eder hale gelebilir..(www.aktolga.de 6. 

Çalışma)    

http://www.aktolga.de/
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söylenebilir: Ġnsanlar kendilerinin de bir oyuncu olarak yer aldığı kendi tarihlerini 
yazarken bunu ne kadar duygusal, ne kadar biliĢsel bir bilgiye dayanarak yapıyorlar?.  
Bir adım daha ileri gidelim mi! Madem ki insan (ve toplum) tarihsel olarak oluĢan  
bilginin belirli bir anın içinde kendini ifade ediĢ biçimidir-gerçekleĢtirmesidir,  o halde  
tarihin kendisidir onlar; yani, tarihsel olarak oluĢmuĢ ve maddeleĢmiĢ bilgidir insanlar 
ve toplumlar. 
 
Bir örnek verelim isterseniz!. Kendi  tarihimizi ve toplumumuzu ele alalım. Ġçinde yaĢadığımız 
toplum ve onun üyeleri-elementleri olarak her birimiz, tarihsel olarak oluĢup geliĢmiĢ  belirli 
bir sürecin yaĢadığımız anın içindeki maddeleĢmiĢ biçimleri değil miyiz?. Her an ürettiğimiz 
varlığımız,  tarihsel olarak üretilmiĢ-oluĢmuĢ bir bilginin gerçekleĢmesi, kendini yeniden 
üretmesi olduğundan, geçmiĢimiz dediğimiz süreç de, hem toplum, hem de bireyler olarak, 
Ģu anın içinde bizimle birlikte gerçekleĢen bilginin  bileĢenlerini oluĢturarak bizim içimizde 
yaĢamaktadır..Yoksa baĢka nasıl açıklardık Marks’ın Ģu sözünü: 
 
“Ġnsanlar, tarihlerini kendileri yaparlar, ama bunu, kendi keyiflerine göre, kendi 
seçtikleri koĢullar içinde değil, doğrudan verili olan ve geçmiĢten miras kalan koĢullar 
içinde yaparlar. Ölü kuĢakların  geleneği, olanca ağırlığıyla yaĢayanların zihinleri 
üzerine çöker ve onlar kendileriyle birlikte kendi dıĢlarındaki dünyayı bir baĢka biçime 
dönüĢtürmekle, yepyeni bir Ģey yaratmakla uğraĢır göründükleri zaman bile, özellikle 
devrimci bunalım dönemlerinde,  geçmiĢteki ruhları kafalarında canlandırırlar”7... 
 
Ġnanın, bu satırları yazarken  karĢımda sanki bütün o zihinsel yapısıyla birlikte  Davutoğlu 
var!.Daha baĢka söze gerek var mı?  Ama sadece o mu?  Tarihsel geliĢme sürecini çok   
orijinal, kendine özgü bir biçimde yaĢadıkları için, bütün bu olguları genel olarak bütün  
Türklerin ve Türkiye toplumunun tarihsel oluĢumunda da çok açık bir Ģekilde görürüz.  
 

Türkler göçebe bir toplum olarak tarihe girmiĢlerdir. Bizim sınıflı 
topluma-medeniyete geçiĢimiz göçebe geleneklerimizi, yani tarihsel 
olarak oluĢmuĢ toplumsal DNA’larımızı (yani bilgileri) tamamen 
değiĢtirmeden, bunları muhafaza ederek, sadece bunların içeriğinde 
bazı değiĢiklikler yaparak gerçekleĢir.  Bazı toplumsal genleri pasif hale 

getirmeye çalıĢarak, ya da mevcut yapı üzerinde oynayarak yeni özellikler-bilgiler 
yaratmaya çalıĢarak  gerçekleĢir. Yani, tarihe barbarlığın yukarı aĢamasından girmiĢ 
“yerleĢik toplumlar” gibi, yeni bir üretim  süreci içinde yeni üretim iliĢkileri yaratarak,  
yeni yaĢam tarzını bu iliĢkiler  içinde muhafaza edilen bilgilerin kendini üretmesiyle  
gerçekleĢtiren bir toplum değiliz biz.  Bu yüzden de, geçmiĢin bugünün içindeki 
varlığına örnek ararken çok iyi bir örnek teĢkil ederiz! Evet, barbarlığın yukarı 
aĢamasından  tarihe giren yerleĢik toplumlarda da bu geçmiĢ yok olmuyor. Ama 
onlarda bu dönem  ayrı kuantize bir basamak, ayrı bir bilgi paketi olarak  sistemin 
içinde pasif  dururken, bizde öyle değil! Biz,  geçmiĢin içinden tam olarak 
çıkamadığımız için, yüzlerce yıl öncesine ait bazı toplumsal genler bizde halâ aktif 
halde bulunurlar!  Bunlar, çok değiĢik biçimlerde güncelleĢmiĢ, modernleĢmiĢ 
görünümler altında da olsalar, hala yarı aktif halde oldukları için, “bizi bize benzeten” 
orijinal yanımızı oluĢtururlar! Eğer Davutoğlu’nun “Stratejik Derinliğini” okuduysanız 
bu satırların ne anlama geldiğini daha iyi anlamıĢ olacağınızı düĢünüyorum! 
 
NEDEN TARĠHĠ BĠLMEK GEREKĠR.. 
 
Mademki tarih bizim içimizde var, ve biz de zaten kendi varlığımızla  onun ürünüyüz, o halde 
tarihi bilmek neden gereklidir? 

 

                                                 
7
 Marx Engels Seçme Yapıtlar, s.472, Sol Yay, 1976, Ankara 
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Tarihi bilmek gereklidir, çünkü tarihi bilmek kendini bilmektir! 
 
Bir insan ya da bir toplum, her anın gerçekliği içinde çevreyle etkileĢirken var oluyor dedik. 
Ġnsanlar ve toplumlar çevreden alınan madde-enerjiyi-informasyonu kendi içlerindeki bilgiyle 
iĢleyerek kendilerini üretiyorlar. Kendi içimizde sahip olduğumuz “tarihsel olarak oluĢmuĢ”   
bilgi ise, iki kısımdan oluĢuyor. Birincisi, “farkında olmadan” sahip olduğumuz, bilinçli olarak 
belleğimizden aĢağıya indirerek kullanmamızın mümkün olmadığı “duygusal”  bilgilerdir. 
Örneğin, “yaĢam bilgileri” adı verilen bütün kültürel bilgiler bu türdendir. Bunları yaĢarken 
farkında olmadan hayatın içinde öğreniriz. Ve öyle olur ki, daha sonra artık  bunların  
öğrenilerek hafızada kayıt altına alınmıĢ bilgiler olduğunun  bilincinde  olmayız. YaĢamın 
ayrılmaz bir parçasıdır bunlar o kadar. Örneğin, “misafirperverliği” ele alalım, ya da 
“büyüklere saygıyı”, bu bilgileri ne zaman nerede nasıl öğrendiğinizi söyleyebilir misiniz?  
 
Sahip olduğumuz” ikinci türden bilgiler ise biliĢsel bilgilerdir. Yani, “bilinçli” bilgi üretme 
faaliyeti sonucunda sahip olduğumuz bilgiler. Örneğin, okulda öğrendiğimiz  bilgiler bu gruba 
dahildir. Bunları belleğimizden aĢağıya, çalıĢmabelleğine indirerek  tekrar kullanabiliriz. Bu 
bilgiler, sahip olduğumuzun farkında olduğumuz bilgilerdir. 
  
ĠĢte,  tarihsel olarak oluĢan bu “duygusal” ve “biliĢsel” bilgilerle birlikte tarihi bilmek,   
kiĢiliğini, davranıĢlarını belirleyen tarihsel  bilgi mirasının kökenlerini bulup çıkarmak-
yani kendini bilmek- açısından  çok önemlidir. Bu, özellikle, daha önceki kuĢaklardan 
bize miras kalan, farkında olmadan sahip olduğumuz bilgiler açısından daha da önem 
kazanır. Çünkü bunlar biz hiç farkında olmadan  kiĢiliğimizin oluĢmasında çok önemli 
rol oynarlar.. Tarihi bilmek demek, geçmiĢte bu nöronal ağların oluĢmasına neden olan 
olayları ve süreçleri biliĢsel hale getirebilmek  demektir; farkında olmadan sahip 
olduğumuz bu bilgilerin-nöronal programların tarihsel nedenlerinin farkına varmak, 
onları bilinçli ögeler haline getirmek demektir. DavranıĢlarımızın ve kiĢiliğimizin bilinç 
dıĢı birçok nedenini ancak bu Ģekilde ortaya çıkarabiliriz. 
 
Zamanla  üretici güçler geliĢir, üretici güçlerin yeni geliĢme seviyesine uygun yeni üretim 
iliĢkilerinin, yeni davranıĢ ve yaĢam biçimlerinin  oluĢması, bu yeni yaĢam biçimiyle 
bağdaĢmayan eski gelenek ve göreneklerin  bir tarafa bırakılmalarını  gerektirir. Ancak, 
gelenek görenek adını verdiğimiz o eski davranıĢ-varoluĢ biçimlerimiz öyle hemen kolay 
kolay peĢimizi bırakmazlar! Bunlardan kolay kolay kurtulamayız! Örneğin “kan davası” 
gütmek, içinde yaĢadığımız toplumda, artık bırakınız gereksiz olmayı bir yana, son derece 
zararlı, tehlikeli bir bilgi haline gelmiĢtir. Ama o kadar yasaklamalara rağmen halâ 
sürdürülüyor bu töre. Neden? Çünkü bunlar,   tarihsel geliĢme süreci içinde farkında olmadan 
sahip olduğumuz, nesilden nesile aktarılarak bize  gelen nöronal programlardır da ondan. Bu 
türden programların beyinde  kayıtlı oldukları yerleri bulmak  çok zordur. Zorla da söküp 
çıkaramazsınız bunları! Önce farkına varacaksınız, nedenlerini niçinlerini bulup ortaya 
çıkaracaksınız,  bunları eksplizit-biliĢsel  bilgiler haline getireceksiniz ki, ancak ondan sonra 
mümkündür bunları değiĢtirmek, ya da yerlerinden oynatmak. 
 
ĠĢte, tarihi bilmek, yani onu biliĢsel bir bilim haline getirmek burada önem kazanıyor. 
Bugün dünün içinden çıktığı için, bugünü kavramanın yolu, içinden çıktığımız, ya da 
bir türlü çıkamadığımız dünü kavramaktan geçiyor. Dünü, yani geçmiĢi kavramak ise, 
tarihi biliĢsel hale getirerek kavrayabilmekle ilgilidir.. 

“STRATEJĠ” NEDĠR, TARĠHSEL OLARAK SAHĠP OLUNAN BĠR “STRATEJĠK 
ZĠHNĠYET”ĠN ANLAMI NEDĠR? 

 
YaĢamı devam ettirme mücadelesinin özü nedir?  Belirli bir hedefe ulaĢabilmek için-yani 
önüne çıkan bir problemi çözebilmek için- plan yaparak  amaca giden yolda ilerlemek değil 
midir? ĠĢte, her durumda,  karĢılaĢılan bir problemi çözmeye çalıĢırken yapılan planı 
hayata geçirmenin-onu gerçekleĢtirmenin-  yollarına, yöntemlerine strateji adını 
veriyoruz. BiliĢsel Bilim terminolojisinde buna “Algorithm” deniyor. Ama bu yetmez, yani 
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belirli bir amacı gerçekleĢtirmek için plan yaparak belirli stratejiler belirleyip bunları hayata 
geçirmek için kararlar almak yetmez; aynı zamanda planın uygulanması, yani stratejinin 
hayata geçirilebilmesi için belirli araçlara da ihtiyaç vardır. Gene BiliĢsel Bilim 
terminolojisinde bunlara da “Operator” deniyor. Ayrıca, esas hedefe-amaca-ulaĢabilmek için 
süreç “ara aĢamalara”-basamaklara da bölünebilir. Bu durumda her ara aĢama, kendi 
içinde bir sonraki aĢamaya iliĢkin çözüm potansiyelini de taĢıdığından, “problem”,  
amaca ulaĢmak için yol boyunca gerekli olan bütün stratejilerin toplamından baĢka 

birĢey olmayan belirli bir “programı” uygulayarak adım adım çözülür ve  hedefe 

ulaĢılır. 
 
Ġsterseniz hemen bir örnek verelim. Örneğin, daha önceden nasıl piĢirildiğini  bilmediğiniz, 
tarifini yeni öğrendiğiniz bir yemeği piĢirmek istiyorsunuz.  Beyinde önce  bu karar oluĢur. 
Kim veriyor bu kararı? “Ben”, yani bir sistem olarak  organizmanızın temsilcisi olan instanz8. 
Böylece, gerçekleĢmesini istediğiniz Ģey sizin için bir amaç olarak belirlenmiĢ oluyor. Sonra 
ne yaparsınız peki? Bu amaca ulaĢmak için bir plan yaparsınız. Nasıl yaparsınız bu planı? 
GerçekleĢmesini istediğiniz amaçla iliĢkili olan bütün “bilgileri”  belleğinizden (“uzun süreli  
bellekten”) çalıĢmabelleğine  indirirsiniz. Burada o an, piĢirmek istediğiniz yemeğe ait 
nesnelere iliĢkin nöronal modeller de bulunur. “Plan yapmak” dediğimiz Ģey, eldeki bilgilerle 
(belleğinizden çalıĢmabelleğine indirdiğiniz bilgilerle, ya da, herhangi bir yemek piĢirme 
kitabından okuyarak çalıĢmabelleğinde tutacağınız bilgilerle)  malzemeyi iĢleyerek, istenilen 
sonuca nasıl ulaĢılacağına dair nöronal bir model geliĢtirmektir. Ki bunun da özü, sahip 
olunan bilgiler, malzemeler ve  amaca ulaĢma isteğini temsil eden nöronal ağ’lar (netz) 
arasındaki  etkileĢmedir. Günlük yaĢantımız içinde “düĢünmek” olarak da adlandırdığımız 
mekanizmanın özü budur.  
 
Her ne ise, planı yaptınız-amaca iliĢkin belirli bir stratejiyi oluĢturdunuz-yani, yemeği nasıl 
piĢireceğinizi artık biliyorsunuz.  ÇalıĢmabelleğinizde buna iliĢkin bir nöronal model oluĢtu. 
Sonra ne yaparsınız? Bu  nöronal modeli uygulanması için organizmanızın “motor sistemine” 
verirsiniz, o da bunu uygular. “Motor sistem”’in ne olduğu açık! Beyninizdeki, elinize, 
ayağınıza, tad almak için (yemeğin tadına bakarız) dilinize, koku alma organınıza-burnunuza, 
gözünüze (kısacası bütün organlarınıza) iliĢkin komuta-yönetim merkezidir burası. Buradan 
organlarınıza iletilen emirlerle de plan gerçekleĢtirilir.. 
 

ġimdi, strateji nedir onu gördük- anladık, peki “stratejik zihniyet” ne 
oluyor? Önce, zihniyet nedir onu da görelim isterseniz:  
 
Zihniyetin Almancası “Mentalität”, Ġngilizcesi  “Mentality”.. DüĢünme yöntemi, dünyaya bakıĢ 
açısı,  biliĢsel bilim diliyle de, “informasyon iĢleme tarzı” anlamına geliyor. Peki  bir insanın, 
ya da insanların-toplumların nasıl düĢüneceklerini-dünyaya nasıl bakacaklarını, çevreden 
gelen informasyonları nasıl iĢleyip değerlendireceklerini belirleyen nedir?  
 
ĠĢte tam bu noktada kimlikle zihniyet arasındaki iliĢki ortaya çıkıyor. 
 
Varolmak,  çevrenin etkilerine karĢıkoyabilmek demektir. Yani, belirli bir denge durumunu 
ayakta tutabilme çabasıdır varolmak. En azından böyle (bu çabayla) baĢlar. Çevre, yani 
bizim dıĢımızdaki  iliĢki halinde olduğumuz Ģeyler (objeler, nesneler) bizi etkiler, bizim 
organizmamız da, mevcut durumunu-dengeyi korumak için bu etkilere karĢı bir reaksiyon-
tepki- oluĢturur, olay bu kadar basittir! ĠĢte bu reaksiyonlar zinciridir ki, adına benlik-nefs-self 
dediğimiz organizmal varlığımızı temsil eden instanzın gerçekleĢme biçimi-varoluĢ 
fonksiyonu  bunlardır ve buraya kadar insanla hayvan arasında hiçbir fark yoktur!. Bu Ģekilde 
ortaya çıkan kimliğe-varoluĢ biçimine  “duygusal kimlik”, duygusal varoluĢ hali diyoruz.  
 

                                                 
8
 http://www.aktolga.de/t2.html 

http://www.aktolga.de/t1.html
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Peki, “duygusal reaksiyonlar” düzeyinden  biliĢsel bilgi üretme düzeyine-biliĢsel 
kimliğe nasıl  geçiliyor:  
 
BiliĢsel anlamda bilgi üretimi sürecinde,  o an’a kadar doğanın  karĢısında edilgen-
“reaksiyoner” durumda olan organizmanın, artık bu pasif konumunu bırakarak, belirleyici, 
aktif unsur haline geldiğini görüyoruz.9 Plan yapan ve problem çözen aktif bir unsurdur artık 
organizma. Sistemin aktif, dominant (baskın-belirleyici) unsuru olarak nesneyle etkileĢir, onu 
değiĢtirir (processing) ve ürün adını verdiğimiz bir sentezin oluĢmasına yol açar. Bu ürün, 
bilgi olarak önce beyinde oluĢur. Çünkü, etkileĢme önce beyinde gerçekleĢir. Sonra da, 
organizma bu bilgiyi motor sistemi  (organlar ve onlar tarafından kullanılan üretim araçları) 
aracılığıyla iĢleyerek maddi bir gerçeklik haline getirir”. 
 
Peki, nasıl gerçekleĢiyor bu süreç (bilgi üretimi süreci)? Duygusal deneyim-reaksiyonlar 
zemini olmadan, bir üst katta gerçekleĢen bilgi üretimi (cognitive processing) olabilir mi? 
Hayır olamaz! Bilgi üretimi mekanizmasının harekete geçebilmesi  için, önce, çevreden gelen 
etkiye karĢı “duygusal reaksiyon” adını verdiğimiz,  bilinçdıĢı olarak organizmayı temsil eden 
nöronal bir reaksiyon modelinin ortaya çıkması-oluĢması gerekiyor (nefsin-benliğin oluĢumu). 
Önce bu zemin, bu esas var oluĢ biçimi gerçekleĢecek ki, ancak ondan sonra, var olan bir 
Ģeyin (organizmayı temsil eden bir zeminin) bilgi üretmek için nesneyle çalıĢmabelleğinde  
ikinci kez etkileĢmesi sözkonusu olabilsin. Yani, duygusal benlik (nefs-self) olmadan, 
oluĢmadan, bilgi üretimi süreci (cognitive processing) de olmaz. Bilgi üretimi süreci, bir 
binanın ikinci katı gibidir. Duygusal benlik ise, binanın temelini ve birinci katını oluĢturur”. 
                                            
Duygusal benlik-nefs-self-, dıĢardan gelen etkiye-girdiye- karĢı organizmanın tepkisi-
reaksiyonu- olarak tek yanlıdır. Bu durumda bir, dıĢardan gelen etkinin kaynağı olan  
nesne (ya da olay) vardır ortada, bir de, buna karĢı bir reaksiyon olarak ortaya çıkan ve 
organizmal varlığı temsil eden nöronal  etkinlik (nefs). Yani “o” ve “ben”! Dünya bu iki 
unsurdan oluĢmaktadır! Böyle bir ortamda “ben”, kaçınılmaz olarak, “dünyaya” kendi 
varlığını temel alan bir koordinat sisteminden bakacağı için, sübjektif olarak, kendisini, 
varlığı “kendinde Ģey” olan “mutlak bir gerçeklik” olarak görecektir. Varlığının “ona” 
göre (yani dıĢardan gelen girdiye göre) izafi olduğunu, onun etkisine karĢı bir 
reaksiyon olarak ortaya çıktığını anlayamaz nefs. Anlayamaz, çünkü anlamak 
dediğimiz Ģey olayları ve süreçleri belirli bir koordinat sisteminin  değerlerine göre ele 
alabilmek demektir. Bu durumda ise tek bir koordinat sistemi vardır ortada ki o da 
“ben”i temel alarak  bu “ben”le birlikte gerçekleĢmektedir. 
 

BiliĢsel benlik ise bambaĢkadır.  O, ancak üretim süreciyle birlikte, onun içinde 
ortaya çıkar. Ürün, organizma nesne etkileĢmesinin bir sonucu-sentez- olduğu 
için, üretim süreci, nefsin ve nesnenin yanı sıra  üçüncü  bir varlığı temsil eden 
yeni bir koordinat sisteminin daha    ortaya çıktığı bir süreçtir. ĠĢte,   biliĢsel 
benlik,  sürece ürünü temel alan bu üçüncü koordinat sisteminden bakabilen 
benliktir (insan, üretirken, kendini-kendi kimliğini de yeniden üretir).  Bu 
nedenle o (yani biliĢsel benlik), kendi içimizde oturan insana iliĢkin 
biliminsanının kimliğidir!  
 
Evet aynen böyle! Tıpkı ata binmiĢ bir jokey gibi kendi içindeki hayvanla birlikte  
varolan insan, biliĢsel kimliğiyle, olaylara ve süreçlere objektif olarak bakarak, 
onları  biliminsanı gibi görebilen bir varlıktır.  Çünkü, insanla ve onun içinde 
bulunduğu üretim faaliyetiyle birlikte kendi kendini üreterek kendi bilincine 

                                                 
9
 Sınıflı toplum insanı, mekanik-materyalist bakış açısıyla, bunu, “insanın doğa üzerindeki egemenliği” olarak 

yorumluyor! Bu “egemenlik” de tabi, “zıtların biribirine dönüşümü ilkesine” göre, pratikte doğayı yok etmek 

şekline dönüşüyor! Ve bunu, insanın doğaya karşı zaferi olarak ilan ediyorlar! “İşçi sınıfı devrimcileri”, 

“burjuvaziyi yok ederek devrim yapmışlardı”ya  bir zamanlar! Burjuvazi de doğayı yok ederek “devrim” yapıyor 

şimdi!!..  
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varan aslında doğadır. ĠĢte zaten  bu anlamdadır ki insan doğanın 
“biliminstanzı” oluyor. Ġnsanı insan yapan, onu kendi içindeki hayvandan 
ayıran yan da onun bu “biliminstanzı” olma yanı değil midir?  
 

Toplumsal varlık da öyle, o da gene iki katlı bir bina gibidir!    Ġnsanın, 

alt katında kendi içindeki hayvanın otururduğu iki katlı bir bina gibi olduğunu 
söylemiĢtik! Tek bir elementin (insanın) yapısı böyle olunca, bu türden elementlerin 
(insanların) oluĢturduğu insan toplumu adını verdiğimiz sistemin yapısı da buna 
uygun oluyor. Yani insan toplumları da gene öyle iki katlı bir bina gibi oluĢuyorlar. Alt 
katta gene bir hayvan, bu sefer toplumsal bir hayvan oturuyor! Ġnsan toplumu ise, bilgi 
üretme yeteneğiyle gene üst kattaki komĢudur! Gene aynı Ģekilde, alt kattaki toplumsal 
hayvan duygusal benliğiyle gerçekleĢmeden üst kattaki biliĢsel bir varlık olan insan 
toplumu da gerçekleĢemiyor. Tasavvuf bilgini atalarımızın insanı kendi atına binmiĢ bir 
jokeye benzetmelerinin esası budur. 
 

Bu ön açıklamalardan sonra Ģimdi tekrar “zihniyet” konusuna 
dönersek:  
 
Her insan-her toplum çevreyle etkileĢim içinde kendi varlığını-kimliğini- 
oluĢtururken,   bir informasyon iĢleme sistemi olarak  çevreden gelen 
informasyonları belirli bir tarzda-Ģekilde iĢleyerek  gerçekleĢmiĢ olur. ĠĢte 
“zihniyet” denilen  sistemin iĢleyiĢ tarzı bu Ģekilde ortaya çıkıyor. Demek ki 
öyle kendinde Ģey mutlak bir  mekanizma değil bu da!. Çevreyle etkileĢim 
içinde ortaya çıkan bir mekanizma. Çevre değiĢince izafi bir instanz olarak 
onunla etkileĢim içinde oluĢan kimlik  değiĢirken, bir informasyon iĢleme  
instanzı olarak  bu kimliğin  iĢleyiĢ biçimi, yani varoluĢ tarzı da değiĢmiĢ oluyor.  
Yani, ne öyle mutlak, değiĢmeyen bir kimlik sözkonusudur, ne de değiĢmez bir 
zihniyet!. Böyle birĢey olamaz, çünkü, değiĢen çevre koĢullarıyla birlikte 
ulaĢılmak istenilen hedef-amaç da değiĢeceği için, bu amaca ulaĢmak için 
gerekli olan yollar da-yani strateji-ve bu stratejiyi yaratan zihniyet de   değiĢmiĢ 
olur. ĠĢte Davutoğlu’nun “Stratejik Zihniyet”ine giriĢin özeti budur!  
 

ġimdi sıra Davutoğlu’nda. Bakalım o ne söylüyor bu konuda:  
 
“Bir akıĢın ya da sürecin anlamlandırılması zaman idrakine dayanan bir tarih derinliğini ve 
mekan idrakine dayanan bir coğrafya derinliğini gerektirir. Tarih derinliği olayların ruhuna, 
coğrafya derinliği de bu ruhun üzerinde tecessüm ettiği maddi alanın kıvrımlarına 
nüfuz edebilmemizi sağlar. Hele hele gerek tarihi gerekse fiili etki alanı itibariyle bulunduğu 
coğrafya ile sınırlandırılması güç toplumların uluslararası konumlarını tesbit etmeye çalıĢmak, 
bu çift yönlü derinliği analitik ve sistematik bir bakıĢ açısının merkezine yerleĢtirir. Tarihi 
derinlikten yoksun bir analiz birbirleriyle irtibatlandırılması güç, kopuk kopuk olguları, coğrafi 
derinlikten yoksun bir analiz de mikro-makro bağlantısını kuramayan yüzeysel genellemeleri 
beraberinde getirir. Bu kopuk kopuk mikro ünitelerden sisstematik bir bütünlüğe ulaĢabilmek 
de sözkonusu olamaz..” “..anlamak, zaman ve mekan derinliğine nüfuz etmek ve bu derinlik 
ile zihinsel imajlar arasında bir tür irtibat kurmakla baĢlar. Anlamlandırma çerçevesi ise bu 
mekan ve zaman derinliğine nüfuz etmekle kalmaz;getirdiği teorik çerçeve ile bu derinliğe 
yeni anlam boyutları katar”10  
 
“Bir toplumun stratejik zihniyeti; içinde kültürel, psikolojik,dini ve sosyal değerler 
dünyasını da barındıran tarihi birikim ile bu birikimin oluĢtuğu ve yansıdığı coğrafi 
hayat alanının ortak ürünü olan bir bilincin, o toplumun dünya üzerindeki yerine bakıĢ 

                                                 
10

 “Stratejik Derinlik”, Ahmet Davutoğlu, s.29, Önsöz. Küre Yay. İstanbul, 2001 
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tarzını belirlemesinin ürünüdür. Bu açıdan bakıldığında, zihniyet ile strateji arasındaki 
iliĢki,  coğrafi verilere dayalı mekan algılaması ile tarih bilincine dayalı zaman 
algılamasının kesiĢim alanında ortaya çıkar. Farklı toplumların farklı stratejik bakıĢ 
açılarına sahip olmaları, aslında, bu mekan ve zaman boyutlarına dayanan farklı dünya 
algılamalarının ürünüdür. 
 
Toplumların kendi coğrafi konumlarını eksen edinen mekan algılamaları ile kendi tarihi 
tecrübelerini eksen edinen zaman algılamaları, yöneliĢleri ve dıĢ politika yapımını etkileyen 
zihniyet altyapısını oluĢturur. Milleti ezeli bir siyasi birlik ya da hemen değiĢebilir bir insan 
topluluğu olmaktan çok, istikrarlı bir tarih sürecinin ürünü olan ve uzun tarih dilimleri içinde 
oluĢan bir birliktelik olarak kabul edersek stratejik ziniyetin aynı zamanda bir kimlik bilincinin 
tarihi süreç içinde biçimlenmesinin ve yeniden Ģekillenmesinin sonucunda ortaya çıktığını ve 
geçici siyasi dalgalanmaların ötesinde bir süreklilik arzettiğini görürüz.11 
 
Mesela Alman stratejik zihniyeti, Kutsal Roma-Germen Ġmparatorluğu’nun, kökenleri 
9.yüzyıla kadar giden tarihi serüveni ile modern ulus-devletin felsefi temellerinin, tarihi 
gerçeklik alanıyla buluĢarak ideolojik bir altyapı kazandığı 19.yüzyıla kadar uzanan bir 
tarihi bilincin eseridir. Bu bilinç Ortaçağ feodal-dini birikimi ile modern seküler-
ideolojik birikimin unsurlarını birlikte barındırır. Hegel’in Alman bilincinin tarihi 
kökenlerini ortaya koyduğu tarih yorumu ile Hitler’in III.Reich kavramı arasındaki 
paralellik böylesi bir stratejik zihniyet sürekliliğinin ürünüdür12. 
 
Aynı Ģekilde Ortodoks Rus Çarlığı ile  ateist Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 
stratejik öncelikleri arasındaki paralellik ve süreklilik de toplumların stratejik zihniyetlerinin 
tarih ve coğrafya gibi sabit veriler tarafından ne ölçüde belirlenmekte olduğunun bir 
göstergesidir. Rus kimlik bilincinin evrensel ideolojik kimlik tanımlamaları öngören sosyalist 
ideolojiye rağmen varlığını sürdürebilmesi ve Soğuk SavaĢ sonrası dönemde eski 
Marksistlerin yönlendirdiği yeni milliyetçi akımlarda kendini  tekrar siyasi bir kimlik olarak 
üretebilmesi bu stratejik zihniyet sürekliliğinin sonucudur. Siyasi kariyerini bir sosyalist olarak 
oluĢturan Miliseviç’in Soğuk SavaĢ sonrası dönemde radikal ırkçılığa dönüĢen Sırp 
milliyetçiliğinin lideri konumuna gelmesi de bu açıdan ilginç bir misal teĢkil etmektedir. 
 
Kendi tarihimizden misal vermek gerekirse, Söğüt civarında göçer Türkmenlerin 
oluĢturduğu küçük bir beylikten baĢlayarak zamanla antik yerel medeniyet 
havzalarının tümüne yayılan ve insanlık tarihinin en renkli, sinkretik ve karmaĢık siyasi 
yapılarından biri haline dönüĢen Osmanlı Devleti’ni kuran ana unsur da böylesi bir 
stratejik zihniyetin altyapısını dokuyan zaman ve mekan bilincidir. Bu stratejik zihniyet 
hem Osmanlı Devleti’nin atılım gücünü, hem de bu atılım gücünün oluĢturduğu 
Osmanlı düzeninin (pax Ottomanica) istikrarını sağlamıĢtır. GeçmiĢi kuĢatan kadim 
kavramı da, geleceği belirleyeceği iddiasını taĢıyan Devlet-i Ebed müddet kavramı da 
bu stratejik zihniyetin muhtevasını dokuyan bir tarih ve kimlik bilincini yansıtmaktadır. 
 
Gerek Osmanlı Devleti’nin çözülme sürecinde, gerekse Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluĢundan bu yana karĢı karĢıya kalınan uluslararası problemlerde ortaya çıkan en 

önemli gerilim alanı, bu stratejik bilincin  süreklilik unsurları (buradaki 

                                                 
11

 Bence eksik bir ifade! Kimlik bilinci sadece geçmişten kaynaklanmaz! Yaşanılan an’a ilişkin olarak çevreden 

gelen informasyonlar    o ana kadar sahip olduğumuz bilgilerle değerlendirilerek kimlik oluşturulur. Yani esas 

olan her an çevreden gelen yeni informasyonlardır. Sahip olduğumuz bilgiler bunları değerlendirebilmek için işe 

yararlar.  Çünkü insanlar ve toplumlar geçmişte değil geleceğe açılan bir süreçte anın içinde yaşarlar..Stratejik 

zihniyet de bu yolda ilerlerken hedefe doğru, nasıl ilerleneceğine ilişkindir!. Geçmişe yönelik bir “stratejik 

zihniyet” olamaz! Çevreden gelen yeni informasyonları hesaba katmadan sadece geçmişten kalan  

informasyonları  değerlendirerek yaşamaya çalışacağımız dünya ancak  sübjektif idealist bir yaklaşımla 

yaratmaya çalışacağımız gerçek olmayan bir dünya olacaktır! 
12

 İşte bu paragrafı hiç unutmayın!..Davutoğlu’nun “stratejik zihniyet” anlayışını en iyi anlatan paragraf 

budur..Bu konuya daha sonra döneceğiz.. 
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“süreklilik” kavramının altını çiziyorum! M.A) ile cari uluslararası güç dengelerindeki13 
konum arasındaki farkın doğurduğu psikolojik gerilim ve değiĢim yönleriyle yeniden 
tartıĢılması, yüzleĢmemiz gereken en önemli  meselelerden birisidir”.14 
 
ġimdi bakın, Davutoğlu’nun  “stratejik zihniyet” anlayıĢının ne olduğunu tesbit edebilmek için 
yukardaki paragrafları bir kere daha okuyun lütfen!. Dikkat ederseniz  Davutoğlu’na göre 
ortada “Alman stratejik zihniyeti”, “Rus stratejik zihniyeti”, “Osmanlı-Türk stratejik zihniyeti” 
diye, daha baĢından beri varolan, sonra (“cari Ģartlara göre”) biçim değiĢtirse bile özünde 
değiĢmeden kalan birĢey vardır! Ve o, uzun uzun anlatıyor bunu, bunun nedenlerini..Aslında 
bütün bir kitabın-Davutoğlu zihniyetinin-özü  iĢte tam bu noktada ortaya çıkıyor  diyebiliriz. Bir 
yerde, Davutoğlu’nun böyle bir kitabı kaleme almasının nedeni bile bu aslında,  bu “ stratejik 
zihniyet” anlayıĢını somutlaĢtırmak ve onu aktüel politika yapımının merkezi-zemini haline 
getirmek!.  

 
Örneğin “Alman stratejik zihniyetini” ele alalım: ġimdi tamam, Marks’ın da 

dediği  gibi “Ölü kuĢakların  geleneği, olanca ağırlığıyla yaĢayanların zihinleri üzerine 
çöker ve onlar kendileriyle birlikte kendi dıĢlarındaki dünyayı bir baĢka biçime 
dönüĢtürmekle, yepyeni bir Ģey yaratmakla uğraĢır göründükleri zaman bile .. 
geçmiĢteki ruhları kafalarında canlandırırlar”; ama bu ne anlama geliyor, yani buradan 
nasıl bir sonuç çıkarmak gerekiyor?  
 
“VaroluĢun” ne anlama geldiğini, kimliğin ne olduğunu, nasıl oluĢtuğunu daha önce ele 
almaya çalıĢtık. Duygusal kimlikle biliĢsel kimlik arasındaki bağı da gördük.  Burada en 
önemli nokta  kimlik-ya da zihniyet-oluĢumunun öyle mutlak-kendinde Ģey, yani değiĢmez bir 
nöronal yapı olmadığıdır. Her dönemde çevreyle iliĢki-etkileĢme içinde oluĢan izafi nöronal 
etkinliklerdir bunlar. Yani, etkileĢtiğin çevre-dıĢ dünya-ve orada geçerli olan paradigma 
değiĢince senin kimliğin ve “stratejik zihniyetin” de değiĢir. Tamam, her durumda ortaya 
çıkan “yeni” kimlik daima bir önceki kimliğin içinden çıkıp geldiği için onun kültürel kodlarını 
da içinde taĢır, bu açık; ama burada belirleyici olan   bilinç dıĢı bu kodlar değildir artık. 

YaĢanılan an’ın maddi  varoluĢ koĢulları  içinde oluĢan kimlik gene o an’a 
damgasını vuran geçerli küresel paradigmaya göre stratejik bir zihniyetle 
birlikte oluĢur.  
 
ġimdi, Hitler dönemi Almanya’sının “stratejik zihniyetinin”  genel olarak mevcut olduğu 
söylenen bir “Alman stratejik zihniyle” olan iliĢkisini söyleyin bana lütfen!!  
 
Hitler Almanyasının “stratejik zihniyetini” belirleyen nedir? Germenler vs.midir, onların 
Batı Roma karĢısındaki ruh hali midir, yoksa, Almanya’nın kapitalizme geç giriĢi, sonra 
da, Kapitalizmin GeliĢmesinin EĢit Oranda Olmaması Kanununa göre birden öne 
fırlayarak diğer kapitalist ülkeler tarafından paylaĢılmıĢ olan dünya pazarlarında 
kendisine daha çok pay elde edebilmek için   bir anlayıĢ-dünya görüĢü  yaratması-
geliĢtirmesi midir? Elbette ki ikincisidir. Ama Hitler ve çevresi olayı böyle 
koymuyorlardı tabi!. Onlar olayı-“stratejik zihniyetlerinin” oluĢumunu ta o Germenlere 
falan dayandırarak üstün ırk olmalarını vs. açıklayabilmek için Germenlerin  ilkel 

komünal toplum kalıntısı özelliklerini öne çıkarıyorlardı!! Soruyorum ben Ģimdi 
Davutoğlu’na, “Alman stratejik zihniyetini” belirleyen Germenlerin ilkel 

                                                 
13

 Tamam, Davutoğlu burada sanki “cari uluslararası ortamı” hesaba katıyormuş gibi görünüyor, ancak dikkat 

ederseniz onun burada hesaba kattığı “cari ortam” “cari uluslararası güç dengeleri”dir!.Yani onun 

değerlendirmelerinde esas olan daima ulus devletlerden oluşan bir “uluslararası sistemdir”. Ulus devletlerin yok 

olmaya başladıkları  bir  21.yüzyıl gerçeği yok onun değerlendirmelerinin altında!. Ona göre “küreselleşme”de, 

“Soğuk Savaş’ın bitiminden sonra   “çift kutuplu dünyanın yerini alan çok kutuplu yeni bir dünya”dan 

ibarettir!..Dikkat ederseniz, sistemin özü ve buna ilişkin bir paradigma değişikliği sözkonusu değil burada, 

sadece aynı uluslararası sistemin kendi içinde meydana gelen değişiklikler sözkonusudur!..Bu da tabi dengeleri 

etkiliyor o kadar!.. 
14

 “Stratejik Derinlik”, Ahmet Davutoğlu, s.30, Önsöz. Küre Yay. İstanbul, 2001 
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komünal toplum kalıntısı yanları mıdır, yoksa Hitler dönemi Almanya’sının 
tarihe geç girmiĢ olma ve kaçan treni yakalama sendromu mudur?  
 
“Hitler Almanya’sının stratejik zihniyetini” belirleyen sadece Almanların kapitalizme geç 
girmeleri ve Kapitalizmin GeliĢmesinin EĢit Oranda Olmaması Kanunu da değildir tabi!. Buna  
bir de bu dönemin (19 ve 20.yüzyılların) ulus devletlerden oluĢan dünya sisteminin 

paradigmasını ilave etmek gerekir. Sermayenin dünya pazarlarında daha çok pay 
elde edebilmesi için güçlü bir ulus devlete ve orduya ihtiyacı vardı bu dönemde. 
BaĢka türlüsü mümkün değildi. Alman  sanayicileri-kapitalistleri istedikleri 
kadar daha iyi kalitede malları diğerlerinden daha ucuza üretsinler gene de 
Alman ulus devletinin egemenlik alanının dıĢında dünya pazarlarında 
kendilerine daha fazla pazar payı yaratamazlardı. Çünkü o dönemin 
koĢullarında dünya pazarlarında belirleyici olan ilke serbest rekabet değil, ulus 
devlet hegemonyasına dayanan tekelcilikti. Pazar payını belirleyen ulus 
devletin egemenlik alanı idi. Ulus devlet gücüne  göre ortaya çıkan nüfuz 
bölgeleriydi. 
 
Tamam, diyeceksiniz ki, videoyu geriye doğru iĢletirsek, Almanlar’ın kapitalizme geç 
girmelerini, Alman Birliği’nin geç sağlanmasını falan da iĢin içine katarak bu iĢi ta 
baĢlangıcına kadar-Germenlere kadar götürmek gerekmez mi? Yani, bu durumda “Alman 
stratejik zihniyetinin” kökenlerini ta o Germenler döneminde falan aramak gerekmez mi? 
Bakın iĢte mesele burada rayından çıkıyor! Elbette ki bugün dünün içinden çıkıp geliyor, 
bu açık!. Bu açıdan bakınca bir insanın kiĢiliğinin oluĢturan bilinç dıĢı yapı taĢları da onun  ilk 
üç-beĢ yaĢları arasında oluĢuyor. Bu açıdan bakınca, yetiĢkin bir insanın stratejik zihniyetinin 
kökenlerinde de mutlaka bu dönemin izleri vardır. Bunu inkar etmek mümkün değil. Ama  
burada-her durumda- belirleyici olan daima yaĢanılan an’ın maddi varoluĢ koĢullarıyla 
birlikte geçerli olan paradigma oluyor. Örneğin, eğer Hitler döneminde  19 ve  
20.yüzyılların  ulus devletler dünyasına damgasını vuran   paradigma değil de 
21.yüzyıla damgasını vuran  paradigma geçerli olsaydı,  arkasında güçlü ordusu ve 
ulus devleti olanın değil de daha fazla bilgiye sahip olarak daha iyi kalitede malları 
daha ucuza üretebilenin pazar payının daha fazla olacağı  ilkesi geçerli olsaydı, bir 
Hitler çıkar mıydı ortaya!! O zaman da Almanlar gene aynı “stratejik zihniyete”mi sahip 
olurlardı acaba? Böyle bir ortamda Alman kapitalistleri bütün güçlerini silahlanmaya, 
faĢist bir ideoloji geliĢtirmeye mi harcarlardı, yoksa  daha iyi kalitede malları daha 
ucuza üretmek için araĢtırmaya geliĢtirmeye mi!!   
 
Kısacası, o dönemde Naziler’in  geliĢtirdiği ve temsil ettiği  “Alman stratejik zihniyeti” 
Germenlerden beri varolan bir zihniyetin uzantısı olmayıp,  dönemin somut koĢulları içinde 
Ģekillenen bir varoluĢ anlayıĢının ürünüdür. Yani aslında Naziler kendilerinden ve 
yaĢanılan dönemden    bağımsız bir Ģekilde daha önceden varolan kendinde Ģey bir 
“Alman stratejik zihniyetini” (gene Davutoğlu’nun deyimiyle) “yanlıĢ bir siyasi irade” 
ile  uygulamaya koymuĢ  olmuyorlardı!! Dünyaya bakıĢ açısı anlamına gelen “stratejik 
zihniyet”, varolan  objektif bir dünya içinde gerçekleĢen yaĢamı devam ettirme 
mücadelesinin ürünü olur. Bu nedenle, Nazilerin temsil ettiği  “Alman stratejik 
zihniyeti” de o dönemde Alman toplumunun dizginlerini ele geçirmeyi baĢarmıĢ olan 
Alman finans kapitalinin dünya görüĢü-yaĢamı devam ettirme mücadelesinin ürünü 
olmaktan baĢka bir anlam ifade edemez!..     

 
Gelelim Türkiye’ye, “Osmanlı-Türk stratejik zihniyetine”: 
 
“Osmanlı Devleti’ni kuran atalarımızın stratejik zihniyeti” diye baĢlıyor Davutoğlu ve bunu,   
“stratejik süreklilik” yanı baki kalmak kaydıyla  günümüze kadar getiriyor. ġu sözler ona ait: 
“bu stratejik bilincin  süreklilik unsurları (buradaki “süreklilik” kavramının altını 
çiziyorum! M.A) ile cari uluslararası güç dengelerindeki konum arasındaki farkın 
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doğurduğu psikolojik gerilim ve değiĢim yönleriyle yeniden tartıĢılması, yüzleĢmemiz 
gereken en önemli  meselelerden birisidir”.  
 
Yani diyor ki Davutoğlu,  tıpkı Almanlarda olduğu gibi bizde de, devleti kuran 
atalarımızdan bize miras kalan bir  “stratejik zihniyet” vardır.  ġimdi  gerçi “cari 
koĢullar” çok farklıdır ama, bu zihniyetin “süreklilik unsuru” halâ bakidir, bu değiĢmez. 
ġimdi yapılması gereken Ģey, bu gerçeği unutmadan,   değiĢen “cari koĢulları” da15 
hesaba katarak  onu tekrar  tartıĢıp   günümüze iliĢkin bir Ģekilde yeniden formüle 
edebilmektir!.Ama tabi bunu yaparken Hitler dönemi Almanya’sında olduğu gibi 
“yanlıĢ bir siyasi irade” ile yanlıĢ yollara sapmadan baĢarabilmeliyiz demeyi de ihmal 
etmiyor!!.Yani, ona göre bütün mesele, önceden varolan kendinde Ģey bir  “stratejik 
zihniyeti”  “doğru bir siyasi irade” ile  hayata geçirebilmeye kalıyor! Bu yolda bize ıĢık 
tutacak olan esas unsur  “stratejik zihniyetimizin altyapısını oluĢturan Osmanlı 
gerçeğinin zaman ve mekan bilinci..” olduğundan,  eğer siz bu  zaman ve mekan 
bilincine sahipseniz, böyle bir bilinci  “doğru bir siyasi irade” haline getirebilmiĢseniz 
artık korkulacak birĢey yoktur ortada!!..  
 

Yani Davutoğlu diyor ki, devleti kuran atalarımızın  “stratejik bir zihniyeti” vardı 
(bu “zihniyet” nedir, nasıl oluĢmuĢtur falan bunlar yok onun tahlillerinde).  
Zaten devletin kurulmasının baĢlıca  nedeni-iradi faktörü de  bu “zihniyet”tir.   
Daha sonra  devletle birlikte ortaya çıkan tarih ve coğrafya derinliğiyle de 
(“stratejik derinliğimiz”) zenginleĢip bütünleĢerek elle tutulur maddi bir 
gerçeklik haline gelen bu “zihniyet” bize kalan mirasın da özünü 
oluĢturmaktadır. ġimdi bize düĢen, bu “stratejik zihniyetin” “sürekliliğine” 
temel teĢkil eden  “zaman ve mekan bilincini öne çıkararak” onu “geçerli  cari 
koĢullar” altında yeniden formüle etmeye çalıĢmaktır. Yani, Balkanlar’dan 
Kafkaslar’a, Orta Doğu’dan kuzey Afrika’ya kadar olan bütün o Osmanlı 
coğrafyasını- mülkünü- arka bahçesini- ortak bir tarihi geçmiĢe dayanan zaman 
bilinciyle birlikte  ata yadigarı bir “derinlik” mirası olarak görerek  bunu  “cari 
koĢullara” uygun bir Ģekilde yeniden  formüle edeceğimiz   “stratejik 
zihniyetimizin” maddi temeli haline getirmeliyiz!. Dikkat ederseniz burada da 
gene “Alman stratejik zihniyetini” tanımlarken kullanılan aynı mantık geçerli. 
Almanlar sözkonusu olunca Davutoğlu bu iĢi  Germenlerden baĢlatırken, 
Türkler’de de Osmanlı devleti’ni kuran o ilk kurucu atalarımızdan (Albler’den-
Gaziler’den) baĢlatıyor. Onların “zihniyetinin” “süreklilik” yanının “bugünün 
cari koĢulları” altında yeniden ete kemiğe büründürülmesi  gerektiğini söylüyor. 
 
ġurası doğrudur: Almanlarla Türklerin tarihinin ortak bir yanı vardır. Almanların atası olan 
Germen barbarları Batı Roma Ġmparatorluğu’na karĢı bir tarihsel devrim gücü olarak tarih 
sahnesine çıkarlarken,  Türkler de Doğu Roma Ġmparatorluğu’na (Bizans) karĢı gene bir 
tarihsel devrim gücü olarak tarih sahnesine çıkmıĢlardır.  Fetihçi Germenler  Batı Roma’ya 
karĢı olan zaferlerini “Büyük Roma Germen Ġmparatorluğu” olarak taçlandırırlarken, Türkler 
de Osmanlı Devleti’ni kurarak adlarını tarihe yazdırırlar. Öyle ki, Bizans’ı fetheden Fatih  bir 
ara kendisini “Kaiser-i Rum” yani Roma Ġmparatoru olarak bile  görmeye baĢlar-adlandırır16. 
 

Peki o zaman önce  onu araĢtıralım biz de, bakalım  ne imiĢ  
atalarımızdan bize kalan mirasın “stratejik olarak derin” olan o özü? 
 
                                                 
15

 Davutoğlunun anlayışına göre buradaki “cari koşullar”ın şu an geçerli olan “uluslararası ilişkiler”, bu 

ilişkiler sonucu oluşan “dengeler”  olduğunun tekrar altını çiziyorum..  
16

 Sadece Fatih değil birçok batılı tarihçi de katılır bu ifadeye..Nitekim, eğer Türkler Müslüman değil de 

Hristiyan olsalardı, zaten o zaman  otomatikman  aynen Germenlerde oldugu gibi  devletin adı bizde de  herhalde 

büyük Roma Türk İmparatorluğu olacaktı!.. 
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Osmanlı Devleti’ni kuran atalarımız, Moğol saldırısından kurtulmak için kaçarak  Orta 
Asya’dan  Anadoluya gelip yerleĢen, göçebe bir hayat yaĢayan- kabuğundan yeni çıkmıĢ  o 
civciv gibi- henüz daha bir yanlarıyla içinden çıkıp geldikleri ilkel komünal toplum yaĢam 
tarzına bağlı olan (yazılı olmayan  bir anayasaya göre- “töre”-  yaĢamı organize eden) 
“Horasan erenleri” denilen insanlardır. Yani bu iĢin baĢında o insanların öyle devlet kurmak 
falan gibi bir “stratejik zihniyetleri”  yoktur!. YaĢamı devam ettirme mücadelesidir onları 
Anadoluya taĢıyan!.  
 
Ama, hepsi bu kadar değil tabi, madalyonun bir de baĢka yanı var! 

BARBARLARLA MEDENĠYETLER ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠLER, “STRATEJĠK ZĠHNĠYET” VE 
TARĠHSEL DEVRĠM DĠYALEKTĠĞĠ 

 
Antika tarih, “barbarlarla” “medeniyetler” arasındaki iliĢki ve çeliĢkilerin-altüstlüklerin tarihidir!  
Burada  “barbarlar” denilenler, atalarımızın da içinde olduğu  ilkel komünal toplum  uzantısı 
bir hayatı yaĢayan insanlar iken, “medeniyetler” denilenler de  yerleĢik toplum hayatı yaĢayan, 
köle emeği kullanarak tarımsal faaliyetle   zenginleĢen  köleci sınıflı toplumlardır. “Medeniler” 
denilen köleciler yaptıkları akınlarla kendilerinden daha basit bir hayat yaĢayan insanları köle 
haline getirerek onların üzerinden ürettikleri zenginliklerin içinde yaĢarlarken, “barbarlar” 
denilen insanlar da fırsatını buldukça o medeniyetlere akınlar düzenleyerek onları talan 
etmiĢler, böylece hem  köle haline getirilen soydaĢlarının intikamını alırken, hem de tepeden 
inme bir Ģekilde  medeniyetin yarattığı o nimetlerin üzerine konarak (en azından baĢlangıç 
dönemlerinde) onlara taze bir kan aĢılamıĢlar, köle haline getirilen insanları özgürleĢtirerek 
tarihsel olarak devrimci bir atılımın-yeniden doğuĢun- ortaya çıkmasına neden olmuĢlardır. 
 
Peki sonra? Sonrası sil baĢtan!! Medeniyeti-oradaki köleci sınıflı toplum iliĢkilerini altüst 
ederek yönetimi-devleti ele geçiren barbarlar, bir süre sonra ele geçirdikleri o sınıflı toplum 
iliĢkilerine yenik düĢerek aynı mekanizmayı tekrarlar hale gelirler. Ta ki yeni bir barbar akını 
gelipte onları da tarihin derinliklerine gömene   kadar!..Antika tarihin bütün bu altüstlüklerini 
en iyi araĢtıran bilim adamı Ġbni Haldun’dur. ĠĢin derinliklerine inmek isteyenlere onu 
okumalarını öneririm. Ama  eğer olayı daha geniĢ bir perspektif içinde ele almak istiyorsanız 
da benim sitede 5. ÇalıĢma olarak yayınlanan “BiliĢsel Tarih ve Toplum Bilimlerinin Esasları” 
nı okuyabilirsiniz..    
 
Barbarlarla medeniyetler arasındaki iliĢkiler  o kadar  içiçedir, içselleĢmiĢtir ki,  arada bir 
denge oluĢmuĢ, bunların varlık Ģartları birbirlerine bağımlı hale gelmiĢtir. KarĢılıklı iliĢki ve 
etkileĢme ortamı içinde birbirlerini yaratan, biri olmadan diğerinin de olamayacağı unsurlar 
(bir  sistemin parçaları) haline gelmiĢtir bunlar.  Bu yüzden, medeniyetle barbarlar arasındaki 
iliĢkiyi  bir ıĢıkla onun etrafında toplanan kelebeklerden oluĢan iliĢkiye benzetebiliriz (tabi bu 
bir metafor!).  Medeniyet, barbarlar açısından o ıĢığı temsil etmektedir, çünkü barbarlar 
medeniyetin sahip olduğu bilgiye-üretim tekniklerine sahip değillerdir. Onlar için yaĢamsal 
önemi olan tarımsal ürünlerin kaynağıdır medeniyettir. Deri, süt, et, davar vs. gibi ürünlerin 
karĢılığında tarımsal faaliyetten doğan ürünleri almakta, hayatta kalabilme dengesini bu 
Ģekilde kurmaktadırlar. Ama bunun yanı sıra, yani karĢılıklı ticari iliĢkilerin-“komĢuluk”  
iliĢkilerinin yanı sıra  ticaret kervancılığı,  paralı askerlik ve devlet hizmetlerinde kullanılma 
gibi alanlardaki iliĢkiler de çok önemlidir.  ĠĢte bu kanallarla barbarlar medeniyetin içine 
sızmakta, aradaki iliĢkiler „körle yatan ĢaĢı kalkar“ hesabı içselleĢmektedir. Her iki taraf da, 
kendileri için hayati öneme sahip  olan biribirlerinin içinde bulunduğu süreci  öteki tarafın 
içinde izleyebilmektedir. Buna bir de, barbarların köle olarak zaten sistemin içinde, onun bir 
parçası olarak yer aldıklarını ilave edersek olay daha iyi anlaĢılır. 
 

Peki bu sistem daha sonra neden iflas ediyor, tarihsel devrimleri yaratan 
diyalektik nasıl ortaya çıkıyor?  
 
Köleci sistem, en önemli üretici güç olan insanı bir üretim aracı olarak gördüğü için kendi 
içinde üretici güçleri geliĢtiremez. Bu yüzden,  daha iĢin baĢında genetik olarak kısır  doğmuĢ 
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olması nedeniyle, geliĢmesinin belirli bir aĢamasında kendi kendini tüketmeye, yok etmeye 
yönelir. Bu, köleci sistemin varoluĢ diyalektiğinin kaçınılmaz  sonucudur. 
 
Eski Roma’yı ele alalım. Köleci sistem burada geliĢebileceği en son noktaya kadar geliĢiyor. 
Latifundia’lar denilen büyük çiftlikler oluĢuyor. Binlerce, onbinlerce köle çalıĢıyor bu 
çiftliklerde. Bu öyle bir süreç ki, giderekten  asiller-soylular denilen  köle sahibi sınıf, kendi 
kendini yiyerek,   sayısı gittikçe  azalan bir avuç azınlık haline geliyorlar. Toplumun tepesinde 
yer alan, herĢeyin sahibi birkaç yüz kiĢi ve onun dıĢında, satın alma gücü hemen hemen sıfır 
olan insanlar kalıyor geriye. Köleler zaten insan yerine bile konmuyor ki satın alma güçleri 
olsun! Boğazı tokluğuna çalıĢıyor onlar. Onun dıĢında kent nüfusunun büyük çoğunluğu 
„yabancı“ konumunda, bunlar da yan iĢlerle uğraĢan zanaatkârlar falan. Yani direkt olarak 
üretici değiller. Satın alma güçleri yaptıkları hizmete bağlı, hizmet verilecek insanların satın 
alma gücü düĢtükçe   bunların  satın alma güçleri de  düĢüyor.  Bu durumdan ticaret de 
etkileniyor tabi. Öyle ya, istediğin kadar mal doldur piyasaya alan olmadıktan sonra!   
 
Köle sahiplerine gelince, iĢin ilginç yanı, onların durumu da pek farklı değildi! Sahip 
olabilecekleri herĢeye sahip olmuĢlardı. Yani bundan daha fazlasını düĢünemiyorlardı artık. 
Bu durumda daha çok köleye sahip olmak, daha çok üretmek, daha çok zenginleĢmek de 
anlamını kaybediyordu! HerĢeyden önce, üretsen ne olacaktı ki,  ortada üretilen malları 
alacak insan kalmamıĢtı! „Ġç piyasa ölüyse, onlar da dıĢarıya satarlardı“ mı diyorsunuz, peki 
dıĢarıya satsalar ne olacaktı! Bir avuç köle sahibi kalmıĢ ortalıkta ve onlar da zaten sahip 
olabilecekleri herĢeye, on, yüz-bin katıyla sahip hale gelmiĢlerdi!. Öyle ki, artık köle sahibi 
olmak bile bir eziyet, lüzumsuz bir iĢ haline gelmiĢti!. O muazzam çiftlikler-Latifundialar 
anlamını kaybetmiĢti! Ne için üretilecekti ki, kölelerin boğazını doyurmak için mi! Bunun için 
mi zahmete katlanacaktı köle sahibi, bunun için mi sorumluluk altına gireceklerdi!  Onların 
kendilerinin artık köleye falan ihtiyaçları kalmamıĢtı, kölelerin  canı cehennemeydi! ĠĢte, eski 
Roma’nın son zamanlardaki durumu budur-antika tarihin bütün diğer köleci medeniyetlerinin, 
belirli bir noktadan sonra ulaĢtıkları durum budur-. Köleci sistem, kendi kendini üretme 
motivasyonunu kaybetmiĢtir, atalet ağır basmaya baĢlamıĢ, sonu gelmiĢtir. Ve bunu herkes 
görmekte, hissetmektedir, ama yapacak birĢey de yoktur!. 
 
Köle sahibi sınıftan baĢlayalım. Komün artığı, „asil-soylu“ olarak tarih sahnesine çıkan bu 
sınıf, zamanla, toplumun tepesine çöreklenmiĢ bir asalak  haline geldikçe, sistemin içinde 
hiçkimseye güvenemez hale gelir. Zaten kim kalmıĢtır ki ortada! Eski „soylular-
asiller“ savaĢan insanlardı. Kent içinde toplanmıĢ vatandaĢlardan oluĢan, silahlı-örgütlü bir 
kitleydi. Zamanla, bu „soylu-asil“ vatandaĢlar köleci elitler haline gelince, artık savaĢmayı 
falan da birtarafa bırakmıĢlardı. O zaman kim kalıyordu ortada sistemi koruyacak? Paralı 
asker olarak Barbarlar!. ĠĢte, “denize düĢenin yılana sarılması” budur!.  Ama sadece, denize 
düĢenin yılana sarılmasıyla da kalmaz olay! Bu, aynı zamanda, „kediye ciğeri emanet 
etmektir“ de!. Çünkü bu adımla medeniyet hem iĢ ortağı, hem de can düĢmanı olan barbarı 
iyice kendi içine sokuyordu. Barbar artık sadece ticaret yollarının  emniyet altında tutulması 
için bir müttefik olmaktan çıkıyor, aynı zamanda köleci sistemin içinde  içsel bir unsur haline 
de geliyordu. Örneğin, tarihin tek köleci devleti olan Memlükler devletini kuranlar, bu Ģekilde 
devletin içine sokulmuĢ barbar-köle askerlerdir. Bununla da kalmaz! Köleci devlet ve köle 
sahibi sınıf kendi varlığını koruma uğruna, örneğin eski Roma’da olduğu gibi, devleti 
barbarlara teslim bile edebilirdi. Nasıl olsa sistem o barbar Ģefi de yutacaktır, bunu bildikleri 
için, bükemedikleri bileğe teslim olup onu kendi içlerine alırlar, hatta baĢlarına bile geçirirlerdi! 
Kaleyi ha dıĢardan fethetmiĢsin, ha içerden. Roma bu kadar yıl nasıl ayakta kaldı acaba o 
“barbar aĢıları” olmasaydı!  
 
Köleci sistemin iç dinamikten yoksun olduğunu, kölelerin, ağzı var dili yok  insanlar 
olduğunu söylemiĢtik. ĠĢte bu koĢullar altında, barbarlar, sistemin kendini yeniden 
üretmesi sürecinde baĢrolü oynarlar.  Sistemin içindeki huzursuzluk arttıkça, üretim 
kapasitesi düĢmeye, ticaret önemini kaybetmeye baĢlayınca, herkes gibi, içerdeki 
uzantılarının-ajanlarının da  aracılığıyla “dıĢardaki” barbarlar da bu  çöküĢü görürler.  
Öyle olur ki, adeta sistemin içindeki herkes bir kurtarıcı aramaya baĢlar. Bu gerçek 



 21 

sadece yönetilen sınıf için geçerli değildir. Yönetici sınıf da artık iĢin içinden 
çıkamamakta, en basit bir askeri komutanına bile söz geçirememektedir. Üstelik, buna 
paralel olarak kendi içindeki bölünmeler de artmıĢ, her koyun kendi bacağından 
asılmaya hazır hale gelmiĢtir! 
 

SONUÇ: Kendi içinde kendini kurtaramayan-üretemeyen köleci sistem, zaten 
içeriyle bağlantı halinde olan barbarları dıĢardan adeta bir kurtarıcı olarak davet 
eder, antika-kentin içinden birileri gizlice kapıyı açarak barbarı içeriye sokar; 
barbar da elinde kılıçla gelir, kördüğümünü çözerek üretici güçleri yok 
olmaktan kurtarır, tarihsel olarak bir “devrim” yapar.  ĠĢte, Mezepotamya’da ilk 
medeniyetin yükselmesiyle baĢlayan ve Ortaçağ’ın sonuna kadar devam eden, 
Selçuklu ve Osmanlı devletleri de dahil olmak üzere bütün antika devletlerin ve 
toplumların yükseliĢ-doğuĢ, geliĢme ve sonra da çöküĢ, yok oluĢ süreçlerinin 
diyalektiği budur. Antika tarihin iniĢli çıkıĢlı akıĢının özü budur. 
 

ĠĢte, örneğin, bir aĢiret bile değil, bir aĢiretin içindeki bir boyu  
(“Kayı Boy’unu”), Osmanlı Devleti gibi bir devleti kurmaya, üstelik 
te bunu bir “cihan devleti” haline getirmeye  yönelten ve muktedir 
kılan sürecin diyalektiği budur. Köleci sistem-medeniyet- kısır döngü içine 

girdikçe, hayat yaĢanılmaz hale geldikçe, bir yandan sistem ölüm döĢeğine 
yatarak sonunu beklemeye baĢlarken, diğer yandan da, kendi içinde kendini 
yeniden üretmenin mekanizmalarını çalıĢtırmaya baĢlar.  

 
ĠĢte, tarihsel devrimci o atalarımızın “stratejik zihniyetlerinin” 
oluĢmasına neden olan  maddi temel budur;  bu ortamdan kaynaklanan 

paradigmadır ki onları yaĢamı devam ettirme mücadelesinin içinde kaçınılmaz 
olarak antika devrimciler haline getirmiĢtir..Yani öyle,  “atalarımızın stratejik 
zihniyeti” denilen  tarihsel devrimci ruh hallerini onların içinde yaĢadıkları 
koĢullardan-bu koĢulların yarattığı diyalektikten bağımsız olarak ele almak 
mümkün değildir. Kısacası,    “stratejik zihniyet” adı altında-“sürekliliği” olan- 
Allah vergisi  kalıcı birĢey yoktur ortada!. Nitekim daha sonra-eski medeniyeti 
zaptederek kendi devletlerini kurduktan sonra- o antika medeniyet kurdu  
kendilerini  alaĢağı eden tarihsel devrimci o insanları da içten kemirmeye 
baĢlayarak  kendilerine benzetir. ĠĢte fetih olayının diyalektiği de budur!. 
Zaptedenlerin zaptından baĢka birĢey değildir bu iĢin özü!.. 
 
Antika tarihin diyalektiğini, medeniyetlerle barbarların güreĢinin diyalektiğini  iyi kavramak 
gerekiyor, yoksa, buradan yola çıkarak çok yanlıĢ sonuçlara varmak iĢten bile değildir. Bunun 
en güzel örneği Dr.Hikmet Kıvılcımlı’dır. Önce bunu ele alalım, sonra sıra gene Davutoğlu’na 
gelecek!..    
 
“Tarihsel devrim” kavramı Dr. Hikmet Kıvılcımlıya aittir. Bununla, üretici güçlerin antika tarihin 
labirentlerindeki iniĢli çıkıĢlı geliĢme diyalektiği ifade edilir. Bu alanda bilimsel çalıĢma 
yapanların mutlaka incelemesi, dikkate alması gerekiyor Doktor’u. Antika medeniyet çarkının  
dönüĢünü  ondan iyi açıklayan yoktur. Yani bu alanda bir hazine doktorun çalıĢmaları. Önce 
bu gerçeği bir tesbit edelim.  Ama hemen bunun ardından  da Ģunu belirtmemiz gerekiyor; 
örneğin ben, bu gerçeği bundan kırk sene önce de görüyordum, ama gene de beni 
Doktor’dan, onun çalıĢmalarından, “Tarih Tezi”nden uzak tutan birĢey vardı ortada! Çünkü 
Doktor, getiriyordu  iĢi, sonunda, “ordu kılıcını attı” diyerek darbeciliğe bağlıyordu! 
“Atalarımızın-ordunun tarihsel devrimci geleneği” (“stratejik zihniyeti”) kullanılarak Türkiye’de 
devrim yapılabileceğine inanıyordu o! Tabi o zaman “devrimden”-“sosyalist devrimden”- 
anlaĢılan, burjuvaziyi yok etmek olduğu için, Doktor Kemalist elitleri (onlara tarihsel devrimci 
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geleneklerini -“stratejik zihniyetlerini”- hatırlatarak) can düĢmanları  Anadolu burjuvazalarının 
üstüne sürmeye çalıĢıyordu!!. Çünkü, iĢçi sınıfının da bu süreci desteklemesiyle, bu yoldan 
sosyalizme varılabileceğini inanıyordu! Dünyanın üçte birinin “sosyalist” olduğu bir dönemde, 
“kapitalist olmayan bir yoldan” sosyalizme geçiĢin orijinal-tarihimize uygun- bir  yolu olarak 
görüyordu bunu!  Her neyse,  bu çalıĢmada esas konu bu değil. Ben sadece onun 
çalıĢmalarının özüne sahip çıkıyorum; “tarihsel devrim” olayını da objektif bilimsel bir 
zeminde, bir etkileĢme olarak, antika medeniyetle barbarın etkileĢmesi olarak ele almaya 
çalıĢıyorum. Bu etkileĢmenin sonunda ortaya çıkan sonucu ise, etkileĢmeye katılan güçlerin 
yarattığı bir sentez olarak düĢünüyorum. Çünkü, bir etkileĢmenin sonucunda, etkileĢmeye 
katılan güçleri göremezsiniz artık ortada.  “Barbarın kılıç darbesiyle yok olan” sadece 
medeniyet değildir! O barbar da yoktur artık sonuçta! Yani, her ikisi de ortaya çıkan 
“sonucun” varlığında yok olmuĢlardır!.   
 

Ne kadar ilginç değil mi; Davutoğlu da tutuyor, “bizim orijinalitemiz budur” 
diyerekten aynen Doktor’un yaptığı hatayı yaparak atalarımızın “stratejik 
zihniyetinin sürekliliğinden” yola çıkıp onu günümüz “cari koĢullarında” aktüel  
bir silah haline getirmeye çalıĢıyor! “Ortaya çıkan sonuç nedir” diye mi 
soruyorsunuz: Doktorun çabaları en fazla 12 Mart döneminin cuntacı-darbeci 
ideolojisine tarihsel bir temel yaratmaya yardımcı olmuĢtu, Davutoğlu’nun çabaları  ise 
bugün  yeni tipten çağ dıĢı milliyetçi bir kahramanlık gösterisine zemin teĢkil etmeye 
aday olarak görünüyor!!. Doktor, bir zamanlar “atalarımızın stratejik zihniyetini” “iĢçi 
sınıfı ideolojisiyle harmanlayarak” müthiĢ  bir silah yarattığını düĢünürken, ondan kırk 
yıl sonra Ģimdi Davutoğlu da gene aynı zihniyeti kullanarak  Anadolu burjuvalarının 
eline   yenilmez bir silah verdiğini  sanıyor!..Tabi o bunu yaparken   eski Türkiye’nin 
Devletinin o habis ruhunun  etki alanı içine girerek ona sahip çıkmıĢ olduğunun 
farkında değil!. 21.yüzyıl paradigmasına göre yol almaya  çalıĢan bir ülkeyi 20.yüzyıl 
paradigmasına  uygun bir Ģekilde(-Kapitalizmin GeliĢmesinin EĢit Oranda Olmaması 
Kanununa göre)  yükselen bir ülke imiĢ gibi ele alarak   diktiği ideolojik elbisenin içine 
sığdırmaya çalıĢtığının farkında değil!. 
 
Peki, nasıl oluyor da “Türklerin stratejik zihniyeti” falan derken iĢin ucu dönüp dolaĢıp 
gene o Devlete çıkıyor, nedir bu iĢin sırrı? 
 

Ve de,  o zaman ne yapmak lâzım; atalarımızdan bize miras kalan    
“stratejik zihniyet” adı verilen o devrimci ruhu bugünün 
gerçekliğiyle nasıl bağdaĢtıracağız?  
 
Önce isterseniz   “stratejik zihniyet” denilen atalarımızın o tarihsel devrimci ruhunun 
sonra nasıl olupta Devletin habis ruhu haline dönüĢtüğünü bir görelim17: 
 
Orta Asya’da ġamanizm dünyasında yaĢayıp giden o atalarımızı düĢünelim Ģimdi. Bu 
insanların Çin’le Hind’le de iliĢkileri oluyordu süreç içinde ve bunlardan da etkileniyorlardı. 
Peki,  neden bir Budizmin, Hind dininin-düĢüncesinin etki alanında kalmıyor bu insanlar da 
daha çok  Ġslamiyet  etkiliyor bunları? Nedir Ġslamiyet’in  onlar-atalarımız için çekici-“yeni” ve 
“önemli” olan yanı.  
 
Bu iĢler öyle üç-beĢ yılda olup bitmiyor. Asırlarca süren deneyimler-iliĢkiler içinde 
gerçekleĢiyor kimin nereye savrulacağı. Ve sonunda da herkes ne ise ona göre bir yer 
tutuyor tarihsel akıĢın içinde. Türkler bakıyorlar, Çin’le Hind’le iĢ tutan yanıyor, onların içinde 
eriyip gidiyor,  üstelikte bunların kendisine vereceği yeni-önemli birĢey yok, o zaman yüzlerini  
Ġslamiyet’e dönüyorlar. Çünkü, yukarı barbarlığın yükselme çağının ideolojisi olan Ġslamiyet, 
cihan hakimiyetinden-doğuyla batı arasındaki ticaret yollarına hakim olmaktan, ganimetten, 
gazadan, cihattan falan bahsediyordu. Üstelik, “kâfirlere karĢı mücadeleyle” de  birleĢtiriyordu  
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bu hedefleri!. Sınıflı toplumlarla iliĢkiye geçtikten sonra,  sınıflılığa karĢı  ilkel sınıfsızlık 
zeminini korumak aĢkıyla yanıp tutuĢan atalarımız için  çok ilginçti-önemliydi bu düĢünceler. 
Ve onlar –yani atalarımız Ġslamiyetin bu cihad-ganimet-gaza ideolojisini hemen sınıflı 
topluma karĢı sınıfsızlığı savunmak bilinciyle bütünleĢtirerek öğrendiler-benimsediler. 
MüthiĢ birĢeydi bu onlar için. Ġslam, sınıflı toplumlara-yerleĢik medeniyetlere-karĢı 
mücadelede  onlara sadece bir tür “haklılık” zemini oluĢturmakla kalmıyor, aynı 
zamanda, onların içinde eriyerek yok olup gitmemek için müthiĢ bir ideolojik kalkan da 
sunuyordu.  O ana kadar ġamanizmin sunduğu imkanlarla kendi içlerindeki kötü 
ruhlarla-kendi nefisleriyle-uğraĢmakla vakit geçiren komün kalıntısı bu insanlarının 
önünde artık yeni bir yol daha açılıyordu. Eskiden beri tanıyıp bildikleri o “kötünün” 
yerini Ģimdi artık bir de “kâfir” alıyordu. Sınıflı toplum insanı nefsine uyarak “Hak’kı” 
inkâr edendi. Bütün mesele, insanın kendi içindeki mücadelenin (büyük cihad) 
dıĢardaki-toplum içindeki uzantısına karĢı da aynı mücadeleyi sürdürmesinden  
ibaretti. ĠĢte, ġamanizmle Ġslam arasındaki bağ böyle-bu anlayıĢla kuruldu. Tasavvuf 
böyle ortaya çıktı.  Antika tarihin zembereğini oluĢturan barbarlarla medeniyetlerin 
güreĢleri (en azından Türkler açısından) bu süreç içinde oluĢtu. Orta Asya’dan 
Anadoluya gelerek Osmanlı’nın temellerini atan tarihsel devrimci  o tasavvuf erleri  
böyle bir süreç içinde ortaya çıktılar. Eskinin ġamanları-Kam’ları bu süreç içinde 
“Dede”ler, “Baba”lar, “ġeyh”ler, “ErmiĢ”ler haline dönüĢtüler.  
 
ĠĢte, Davutoğlu’nun ne olduğunu bir türlü açıklamadığı,  sanki gökten inmiĢ Allah 
vergisi bir nimet olarak kabul ettiği o “stratejik zihniyetimizin”, devlet kurucu 
atalarımızın-o “Horasan Erenlerinin” devrimci ruhunun oluĢma diyalektiği budur. 
 

ġimdi  isterseniz bir de devlet kurucu  bu “ruhun” daha sonra nasıl 
evrildiğini ele alarak atalarımızdan bize miras kalan o “stratejik 
zihniyetin” nasıl olupta iki baĢlı bir ruh haline dönüĢtüğünü 
görelim!.. 

ALLAH OSMANLIYA, “YÜRÜ YA KULUM” DĠYORDU!. 

Evet, neden Osmanlı? O kadar “Beylik” varken bunların arasında Anadolu’da tarihsel devrim 
yapma görevi neden Osmanlı’ya düĢüyordu? Önce Zeki Velidi Togan’ı dinleyelim:  

“Osman ve Orhan beylerle maiyetleri, büyük bir devletin temellerini kurmakta 
olduklarının farkında değildiler. Orhan Gazi’nin kendi namına sikke darbettirmesi ancak 
1327 yılında, yani TemurtaĢ Noyan’ın Anadolu’dan ayrılıp, beğlerin istiklal yoluna girmeleri 
hadisesi ile baĢlamıĢtır. Muhakkak olan Ģudur ki, Kayı beyleri o sıralardaki Uç Beyleri 
arasında medeniyetçe en geri kalan savaĢ erleri olmuĢlardır. Bu cihetten ilk tarihlerini 
kendilerinden daha çok komĢularından öğreniyoruz”18.  

Çok önemli bir tesbit! Demek ki, Osman’ın aĢireti  diğer aĢiretlerden (beyliklerden) 
daha az “medeni”, yani daha fazla barbarmıĢ!. Diğer beylikler, devletleĢme-
medenileĢme sürecinin birinci aĢamasını geride bırakmıĢlar, yani toprağa yerleĢip, 
küçük birer, “bozkır-aĢiret devleti” haline gelmiĢler. Osmanlı ise daha barbarlığın 
kahramanlık çağını atlatamamıĢ. O da, çevredeki “medeni toplumlarla”, Bizans’la, 
Selçuklularla, Beyliklerle iliĢki içinde, ama o henüz daha “yerini” bulamamıĢ, yani 
henüz daha bir tarihsel devrim gücü konumunda. 

Ġkinci bir nokta da Ģu (gene Z.V.Togan’dan okumaya devam ediyoruz): “Evvela bu bölge 
(yani Osmanlının bulunduğu bölge), Bizanslılarla Ġlhanlılar (yani Moğollar) arasındaki büyük 
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       İstanbul. 
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ticaret yolu üzerinde bulunuyordu. Kastamonu’daki Candarlılar ve Aydın beyleri daha güçlü 
oldukları, siyasi nüfuzları ve ordu teĢkilatları daha büyük olduğu halde, onların yerine Söğüt 
beylerinin insiyatifi ele almalarının en önemli sebebi,  Bitinya’dan geçen bu ticaret yoludur. 
Bu yol, Ġlhanlı-Bizans iliĢkileri açısından, her bakımdan çok önemli idi. Zaten Osman Bey’in 
tarihte ilk defa zikri de, Anadolu kaynaklarında değil, Bizans kaynaklarında,  bu ticaret yolu 
üzerinde Bizanslıların asayiĢini ihlal eden birisi sıfatiyle olmuĢtur”.  

Bizans, Doğu-Batı ticaretinin en önemli unsurlarından biridir.  Doğu’ya giden ticaret yolunu 
kontrol edenler ise Ġlhanlılardı. Osmanlı ise, tam bu hattın merkezinde, yani sinir sisteminin 
en hassas noktasında yer almıĢtı. Bütün gel-gitlerden haberi vardı. Nereye ne gidiyor, 
nereden ne geliyor herĢey onun bilgisi dahilinde oluyordu. Ama sadece ticaret açısından da 
değil, haberleĢmenin kontrolü açısından da  çok önemli idi bu. Nerede ne olup bittiğini 
öğrenme açısından çok önemli idi. Çünkü, o dönemde tüccarlar sadece mal getirip 
götürmüyorlardı, aynı zamanda, onlarla birlikte haber de gidip geliyordu. Antika dünyada 
tüccarların “küreselleĢme” açısından oynadığı rol çok önemlidir. Tüccar, sadece ticaret yapan 
değildir o dönemde, o, aynı zamanda bölgeler ve ülkeler arasındaki bağlantıyı kurandır da. 

“Osman Bey ve oğulları için baĢka bir müsaid Ģerait de Bizans’ın iç durumunun bu zamanda 
çok karıĢık olmasıdır. O sırada Andronikos II baĢtaydı. Bitinya, Firikya ve Paflagonya’daki 
dağlık bölgelerde Bizans sınırlarını koruyan ahali eskiden vergiden muaf olduğu halde, 
Andronikos bunlara da ağır vergiler koymuĢ, böylece onların düĢmanlığını da kazanmıĢtı. 
Kendi kumandanlarından Flontropinus’u derme çatma bir orduyla Bitinya’nın müdafaasına 
gönderdiği halde orduya erzak göndermemiĢ,  askerlerin maaĢlarını da verememiĢti. Bu 
yüzden de  neticede bu ordu dağıldı. Bir yandan Germiyan-oğlu, Menderes boyundaki Bizans 
kalelerini birer birer fethederken, Aydınoğlu’da Sart Ģehrini almıĢtı. Öte yandan, 
Candaroğulları da Bizans kalelerini kuĢatıyorlardı. Ġmparatorun ordusu yoktu. Olanını da, 
Balkanlarda kaybettiği nüfuzunu ikame etmek için burada kullanmak zorundaydı. 
Küçükasya’daki sınır bölgelerinin Uc beyleri tarafından iĢgal edilmesi imparatorun nüfuzunu 
büsbütün sarsıyordu”.  

“Nihayet bir yabancı, Sicilya’dan gelerek 8000 kadar askerden derme çatma bir ordu kurarak 
imparatora hizmet teklifinde bulundu. Bu askerler, Ġspanyollarla Magripli Araplardan ibaretti. 
Bunları “memleketin müdafileri” sıfatiyle hizmetine kabul eden imparator, bu adama geniĢ 
selahiyetler vermekle kalmadı, prenseslerden birini de ona vererek onun Bizans’ta büyük bir 
mevki kazanmasına yol açtı. Bu da Bizans ayan ve eĢrafı arasında imparatora karĢı derin bir 
nefret  hissinin uyanmasına yol açtı”.  

“Ġmparator, Bizans’a gelerek ücretli asker olan ve “Turkopol” adı altında anılan 
Müslümanlardan da askeri birlikler kurmuĢtu. Sonra, Aydın Türklerinden Melik Ġshak, 10000 
kadar askeriyle Bizans’ın hizmetine girdi. Öte yandan Tuna boyundaki Nogay’ın ordusunu 
teĢkil eden Tatarlarla Alanların bir kısmı da Bizans’ın hizmetine girmiĢlerdi”.  

“Ġçten çürümüĢ olan Bizans, her taraftan Müslüman ve gayrımüslim Türk ve Tatarları 
askerliğe ala ala memleketini ve içteki çürüklüğünü bunlara pek yakından tanıtmıĢtı. Bizans 
ordusunda Bizanslılardan gayrı herĢey vardı”.  

“ĠĢte, Bursa’nın 1326 yılında Orhan Bey tarafından iĢgali böyle bir durumda meydana geldi. 
Sınır boyundaki Hıristiyan Bizans askerlerinden, hatta bunların kumandanları arasından, 
imparatorun hizmetinde bulunan Ġslam-Hıristiyan karması Katalan-Turkopullar birliğinde 
kalmaktansa, Kayı beylerine iltihak etmeyi tercih edenler bulundu. Bir taraftan,  Barula ve 
Baltu  isyanları dolayısıyla, Ġlhanlı kuvvetleri önünde batıya sıkıĢan uruğlar, diğer taraftan, 
aĢağı Sakarya ve Paflagonya’da Gazan Han zamanından baĢlayıp çoğalan askeri ikta’lar, 
Bizans’ın çürüklüğünden istifade ederek Osman Bey’i ve oğullarını destekleyen nüfus 
kalabalığını teĢkil etmiĢlerdir. Sakarya’dan Çanakkale’ye kadar uzanan yerleri fetheder 
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etmez, Rum firarilerden boĢalan bütün  köy  kasaba ve Ģehirleri doldurmak için bunlar sonsuz 
kaynak olmuĢlardır”.  

“Öte yandan, Osman Bey’in Ģahsi karakteri, onun maiyetinin medeni seviyesi, bu bölgede 
yalnız Ġslamlar değil, Hıristiyanlar arasında da nüfuz kazanılması için elveriĢli olmuĢtur. 
Osman ve Ertuğrul Bey’ler bütün savaĢları bizzat idare etmiĢler ve bu sayede küçük bir 
kabilenin reisliğinden bütün ülkedeki kabile askeri teĢkilatının baĢına geçebilmiĢlerdir. 
Bunların medeni seviyeleri, mesela Kastamonu ve Germiyan beyleriyle kıyas kabul etmez 
derecede aĢağı olduğundan, Müslüman olmakla beraber, Ġslam taassubundan uzak 
bulunmuĢlardır; bu da kendilerine iltihak eden, fakat tam bir Müslüman olmadıkları için Türk 
derviĢ ve abdallarını kendilerine manevi rehber ve pir tanıyan her türlü Türk ve Moğol 
“evbaĢ”ı ile, mühtedi Hıristiyanlar ile hemen uzlaĢmalarını kolaylaĢtırmıĢtır”. (a.g.e) 

Dikkat ederseniz, daha önce ele aldığımız, bir tarihsel devrimin gerçekleĢmesi için 
gerekli olan Ģartların hepsi var burada. Ġçerden çürümüĢ, barbarları içine ala ala 
kendini onlara iyice tanıtmıĢ, barbarı  dıĢsal bir unsur olmaktan çıkarıp, iç dinamiğin 
bir unsuru haline getirmiĢ bir “medeniyet”: Bizans!.  Ama sadece Bizans  değil, bütün 
Anadolu da aynı durumdaydı. Selçuklu Devleti diye birĢey kalmamıĢtı artık ortada, Selçuklu 
sultanları Ġlhanlıların kuklası durumundaydı.  Anadolu da, “gel beni kurtar” diyordu. ĠĢte 
atalarımızın o “stratejik zihniyeti” bu koĢulların ürünü olmuĢtur!. 

Peki sonra ne olur?  

OSMANLININ TARĠHSEL DEVRĠM GÜCÜ KĠMLERDEN OLUġUYORDU 

“Ertuğrul ve Osman Gaazi çağlarında henüz ayrı bir ordu gücü yoktur. Bütünüyle, düĢünüp 
davranan bir Ordu-Boy vardır. Böyle bir toplumda askeri sivilden ayırmak kimsenin ne aklına 
gelirdi, ne elinden. HerĢey ateĢli bir kaos (mahĢer) dir. Orhan Gaazi ile birlikte, daha doğrusu 
Bursa'nın fethi ile birlikte, amorf kaosun içinde güçlerin biçimlenmesi, atomlaĢması baĢlar. O 
ayırtlanıĢ içinde baĢlıca dört tip silâhlı güç belirir: 1 - AĢiret güçleri: Ġlbler, 2 - Tarikat güçleri: 
DerviĢler, 3 - Kent güçleri: Yaya'lar, 4 - TaĢra güçleri: Azeb'ler” .  

“AĢiret-tarikat güçleri tarihöncesi'nin; kent-taĢra güçleri tarih'in aramağanılardır. Orhan Gaazi 
çağında bu iki  güç henüz kesince ayrılmamıĢlardır”.          

“Toprağa yerleĢmiĢ olanlar (kent-taĢra güçleri): yörük toplulukları (cemâatleri) idiler. Bunlar, 
fethedilen yerlere, en çok da Anadolu'dan Rumeli'ne "yürüdüler". Sefer'de geri hizmetlerini 
baĢardılar. BarıĢta toprağa yerleĢtiler.  Yörük toplulukları, tâze insan gücü olarak, çöken 
Bizans (Doğu Roma) topraklarını kolonize eden Türklerdi”19. 

Bütün bunların özeti Ģudur: Demek ki Osman’ın aĢireti bir bayraktır, Anadolu Tarihsel 
Devrimi’nin öncü gücüdür. Bu bayrağın arkasında  yürüyenler ise, sadece göçebe 
barbarlar-aĢiret güçleri değildir;  Anadolu’nun yerleĢik toplum güçleri, kent ve kır 
emekçileri de vardır onun arkasında.  

Osmanlı’nın tarih sahnesine çıktığı dönemde Anadolu’da egemen güçler Bizans ve 
Selçuklular olduğundan, Anadolu kent’leri de bunlara bağlı yerleĢim merkezleri duru-
mundaydılar. Bizansa bağlı kentlerin ticari açıdan daha canlı olmalarına karĢılık, Moğol 
baskısı yüzünden, Selçuklu kentlerindeki çoğu Türkmen esnaf ve zanaatkarlarla tüccarlar 
tam bir bunalım içindeydiler. Artan vergiler yüzünden iĢ yapamaz hale gelmiĢlerdi.  

                                                 
19

 Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın bütün eserleri. http://www.comlink.de/demir/kivilcim/eserler  

       (30.11.2005) 
 

http://www.comlink.de/demir/kivilcim/eserler
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Anadolu’nun kır emekçilerinin durumu da kenttekilerle aynıydı. Toprağa yerleĢerek hayatını 
tarımsal faaliyetle kazanan bu insanların (genellikle Türkmen aĢiretleriydi bunlar) ürettikleri 
ürünleri kente götürüp satabilmeleri gerekiyordu. Ama aynı kıskaç bunları da içine almıĢtı. 
Kazandıklarını mültezime veriyorlardı. 

ĠĢte, Anadolunun kent ve kır üreticilerini, esnaf ve zanaatkarlarını, tüccarlarını 
Osmanlı’nın peĢine takan ortam budur. Bunlar, Moğol soygununa, bu soygunun bir 
parçası haline gelmiĢ beyliklere karĢı  kurtarıcı gibi görürler Osmanlıyı. Hele bir de 
ilerde, zaten çürümüĢ olan Bizans altedilipte ona bağlı kentler de ele geçirebilirlerse, 
bütün Anadolu pazarı ile birlikte Doğu-Batı ticareti de onların eline geçmiĢ olacaktı. 
Kaybedecek hiçbir Ģeyleri kalmamıĢtı, ama kazanacak çok Ģeyleri olabilirdi. Bir ġeyh 
Edebali’nin, bir Hacı BektaĢı Veli’nin, bütün o Ahi örgütlerinin, tarikatların Osmanlıyla 
iĢbirliği yapmalarının  nedeni, baĢka çıkıĢ yolları olmaması bir yana, hiç de hayalci 
olmayan bu türden rüyalarıydı da. Dikkat ederseniz   önde giden, yolu açan dönemin 
maddi gerçekliğidir; “atalarımızın stratejik zihniyeti” denilen devrimci insiyatif de zaten 
bütün bu objektif koĢulların içinde Ģekilleniyor. Yoksa öyle kendinde Ģey, önceden 
varolan ve herĢeyi çekip çeviren bir “zihniyet” falan yok ortada!..TRT’de yayınlanan 
Ertuğrul dizisine bir bakın hele,  insanlar orada yaĢamı devam ettirebilme mücadelesi 
vermeye çalıĢıyorlar! 

Neyse, biz Ģimdi  tarihsel devrimci o atalarımızın içinden nasıl 
olupta Sultanların-PadiĢahların çıktığına bakalım!..   

FÜTUHATLAR ZĠNCĠRĠ   

”Bursa fethedilince, Ordu-Boy birden bire Ordu-Devlet durumuna girdi. Bursa kenti, 
Bizans'ın en güvendiği ileri karakolu idi. Bursa Tekfuru'nun kalesi, hazinesi, sarayı 
içine girilir girilmez, DEVLET'in de içine girilmiĢ bulunuluyordu. Yalnız bu Devlet, 
Selçuk saltanatı gibi dost değil, düĢmandı. Ortadaki Devlet, Bizans Devleti idi ve 
yenikti. Bütün sömürüĢü, eziĢi ile yıkılmıĢtı. Orhan Gaazi, Bursa Tekfuru'nun hazineleri 
önünde ĢaĢıp kaldığını saklamıyordu: Bu ne zenginlik gücü idi, bu ne askerlik 
güçsüzlüğü idi? Osmanlı'da bir Tanrıcıl üstünlük mü vardı? ÂĢık'ların, Ahî'lerin, 
ġeyh'lerin, Abdal'ların hakları olmalıydı. Tanrı Osmanlı'ya "Yürü yâ kulum!" demiĢti”. 

“Osmanoğlu yürüdü. Bursa'nın fethinden iki yıl sonra Ġzmit, Hereke, "iyi bir sarılma" dan 
sonra Ġznik kaleleri kefereden temizlendi. Kocaeli Türklerin olmuĢtu. Oradan doğru Bizans'ın 
ana yuvasına gidilemezdi. Onu arkadan, karadan çevirmeli idi. Greklerden, Perslerden ve 
Makedonyalılardan beri Bizans'ın yolu Çanakkale'den geçiyordu”.  

“Osman Gaazi'nin bağımsızlık ilan ettiğinden 33 yıl sonra, (1333), bütün (Bolu-Bursa-
Ġzmit) Hristiyan ülkeleri, halklarının gönlüyle Osmanlı olmuĢ, sınır Ġstanbul'un Kartal 
semtine dayanmıĢtı. Bu geniĢ toprakları, Kayı Boyu'nun Osman kolu, sırf ve sâdece 
Oğuz Töreli Kan örgütü ile güdemezdi. Fetih gibi, güdümün de tek Ģartı Silâhlı Güç 
Örgütü'ne dayanacaktı. Bu örgüt, Bursa fethedilir edilmez ele geçmiĢ hazinelerden ve 
Kan gelenek - göreneklerinden yararlanılarak kuruldu. Ve bir anda Osmanlı Ordusu ile 
birlikte Osmanlı Devleti de bütün orijinal elemanlarıyla biçimlenmeye baĢladı”.  

“Orhan Gaazi'nin bu iĢte üç akıl hocası ve güvenilir adamı: Vezir Alâeddin, Çandarlı Halil 
Hayreddin, Konyalı Molla Rüstem gösterilir. Bu üç adam, yıldırım çabukluğu ile geliĢen 
olayları karĢılamak için gerekli Ordu gücünü biçimlendirdiler. Ama, Ordu daha doğarken, 
toplumun ve toprak ekonomisinin geliĢimi de devletleĢiveriyordu”.  

Peki bu süreç içinde Osmanlı tarihsel devriminin yaratıcısı o öncü güçlere ne 
olmuĢtu? 
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“Türk erleri içinde, sırf toprak iĢiyle geçime katlanacağına, "sürekli devrim" gibi "sürekli 
savaĢ" içinde kalanlar da oldu. Bunlar ilkel komuna askercil demokrasisi gelenek-göreneğini 
sürdürdüler. Onlara AKINCILAR denildi. Akıncılar, Osmanlı Ordusunun barıĢ bilmez gerilla 
güçleri idiler. Onlar için dünyada devlet birdi: Kendi devletleri. Sınır da, çizgisi ve biçimi 
bulunmayan "Serhad Boyu": SavaĢ doğrultusu idi. "Hatt-ı müdafaa yok, sath'ı müdafaa 
vardır" sözü, asıl Osmanlı Akıncılarının parolası idi. Onlar için "Sath-ı taarruz vardı”.  

“Akıncılar, sınır ve çevrelerinde "at oynatan" Ģimdiki deyimi ile "Hafif Süvari" güçleriydiler. 
"Yaz kıĢ düĢman topraklarına akınlar yaparak mal ve esir alırlardı. Onların barıĢı bu idi. 
"Sefer" dedikleri, Payitahtın katıldığı merkezcil savaĢlarda ise, düĢman topraklarını "keĢf" 
ederler, pusuyu önlerler, ordudan 4-5 gün ileride, inanılmaz çabuklukla "harekât" ve 
kuĢatımlar yaparlardı. Göçebelerin, "KIZILELMA"ya gönül vermiĢ ATLI savaĢ Ġlbleri idiler. 
Ama öyle kalmayacaklardı. Toplum yapısı ile birlikte onlar da deri değiĢtireceklerdi. Akıncılık, 
çoğu Türk babadan oğula geçen "OCAK" (bir çeĢit gedikli zanaat) sayılırdı. Bunlar ne maaĢ 
alırlardı, ne de vergi verirlerdi. Kimilerine Tımar sunulurdu. "Tviça" denilen "ÇeribaĢı"larından 
çoğu "Timarlû" idiler. Bu son biçimleniĢleri ile Akıncılar, medenî devlet'in profesyonel askeri 
durumuna gelmiĢlerdi. 10'lu örgütleri, OnbaĢı'ları, YüzbaĢı'ları, BinbaĢı'ları yetiĢecekti. Hepsi 
birden Akıncı komutanlara bağlanacaklardı. O zaman artık Akıncıları Osmanlılığın taĢra 
silâhlı güçleri sırasına girmiĢ buluruz”.(Dr.H.Kıvılcımlı,a.g.e) 

Cermenler kentsiz toplumun insanları oldukları için, Osmanlı’yı destekleyen kent ve kır 
emekçileri yoktu onların arkasında. Avrupa’da kentler çok sonraları kurulmaya 

baĢlanmıĢtı.  Peki, Osmanlının peĢine takılarak Anadolu tarihsel 
devrimine katılan bu “kent ve kır emekçileri”  ne oldu sonra? O Ahi 
Evran’ın  kent emekçilerine, o derviĢlere, o tarikat güçlerine, Hacı 
BektaĢi’nın kır emekçilerine ne oldu?Çünkü, zaferin kazanılmasında 
kazanılmasında, Osmanlı Devleti’nin kuruluĢunda çok önemli bir rol 
oynuyor bu insanlar o zaman. Ne oldu sonra bunlara? 

Çok sürmez, fetihler furyası biraz yavaĢlayıpta, “yerleĢme”-“devletleĢme” süreci 
baĢlayınca, “halk ordusunu” oluĢturan bütün bu güçler dağıtılır. Yeni oluĢan sistemin 
örgütlenmesi sürecinde, savaĢlarda bağlılığı ve kahramanlığı görülen “Akıncı” Ģefleri 
“Tımarlı Sipahi” yapılırken, geri kalanları da  “Yayalar”la birlikte “Reaya”ya dahil 
olurlar. “Halk ordusunun” yerine, devlete ve devlet baĢkanına bağlı,Türk asıllı olmayan 
savaĢ esirlerinden oluĢan yeni bir ordu örgütlenir. “Yeniçerilik” doğar.  Sınıflı 
toplumlar boyunca, bütün devrimlerde olduğu gibi, Osmanlı  tarihsel devriminde de, 
“devrimin”  hemen ardından, devrim ilk önce kendi evlatlarını yer bitirir! O Ahi 
Evran’ların, o derviĢlerin, o devrimci tarikatların, o “Ġlb’lerin, Gazi’lerin” adları geçmez 
olur artık. YavaĢ yavaĢ yok olur bu insanlar! 

Cermenler sözkonusu olduğu zaman Tarihsel devrim sürecinde askeri Ģefin yol 
arkadaĢı konumunda olan bütün o eski aĢiret liderlerinin daha sonra “feodal soylular” 
haline geldiklerini görürüz. Büyük Roma Cermen Ġmparatorluğu bu anlamda daha 
baĢından itibarek daha sonra “aristokratlar”-feodal beyler haline dönüĢecek olan  bu 
“soyluların” özerk yönetimlerinden oluĢan adem-i merkeziyetçi bir yapı olarak doğar. 
Peki ya bizde, bizde nereye gitmiĢtir daha sonra  (devletin kurulmasında yol 
arkadaĢlığı yapan) o “soylular”!! Sakın bana “Sipahilerden” bahsetmeyin,  Osmanlı 
Devlet düzeninde onlar hep birer Devlet memurudur.. Fatih döneminde ”soylu” 
denebilecek bütün o eski yol arkadaĢlarının son kalıntıları da yok edilir. Osmanlı hiçbir 
zaman Cermenlerde olduğu gibi ademi merkeziyetçi bir yapıya sahip olamaz! 

TIMAR SĠSTEMĠNĠN EVRĠMĠ VE DEVLETLEġME SÜRECĠ.. 
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Osmanlı’nın toprak düzeninin esasını oluĢturan Tımar sistemi, fetihçilik esasına göre 
örgütlenen devletin ayağını bastığı zemin, lojistik desteğini oluĢturan arka planı 
olduğu için, kahramanlık çağının baĢlangıç dönemleriyle uyum halindedir ve baĢarılı 
olur. Ama zamanla, kazanılan zaferler, elde edilen ganimetler, barbar Ģeflerin ve onların 
etrafında oluĢan zümrenin baĢını döndürür; fetihçiliğin çıkıĢ noktasını oluĢturan tarihsel 
devrimci-gentilice ruh (Ġbni Haldun’un “Asabiyyeti”) servet avcılığına dönüĢür. Artık eski 
“askeri demokrat” Ģef de gitmiĢ, onun yerine bir despot-sultan gelmiĢtir. Ġbni Haldun Yasaları 
çalıĢmaktadır! Saman alevi en yüksek noktasına vardıktan sonra, ateĢ birden sönmeye 
baĢlar. Eskisi gibi bol ganimet getiren fetihler yapılamaz hale gelince, fetih üzerine kurulu 
olan mekanizmayı (“devlet-orduyu”) ayakta tutabilmek için gözler içeriye, daha önce 
fetihçiliğin lojistik desteğini oluĢturan toprak ekonomisine döner. Artan giderleri 
karĢılayabilmek için vergiler arttırılır. Bu da yetmez hale gelince, bu sefer “miri topraklar” ve 
bunların üzerinde kurulan “dirlikler” “Mukataa” (bir tür malikane ) haline dönüĢtürülerek belirli 
kiĢilere verilir20. Toprağın mülkiyeti gene devlete aittir, ancak bu Mukataacılar  toprağın vergi 
gelirini devlete peĢin olarak ödedikleri için, artık ondan sonrasına devlet karıĢmaz. Mukataacı 
da, devlete verdiği kiranın birkaç mislini çıkarmak için Reaya’nın sırtına biner. Devletin 
kiracısı Mukataacı  köylüyle direkt iliĢki içinde olmaz.  Araya “Mültezim’i” sokar. Ama o da, 
toplayacağı vergiyi önceden peĢin olarak vermesi gerektiğinden, parayı Sarraf’tan alır. Ama 
bu, yeni bir toprak düzenidir. Dirlik Düzeni gitmiĢ, yerine baĢka bir düzen gelmiĢtir. 

ĠSTANBULUN FETHĠ VE OSMANLI-BĠZANS ETKĠLEġMESĠ.. 

Osmanlı’nın Ġstanbul’u fethi olayı, bir anlamda da Ġstanbul’un (Bizans’ın) Osmanlı’yı 
fethi olayıdır! Çünkü, Ġstanbul’u fethedene kadar halâ tipik bir “Bozkır-aĢiret devleti” 
olan Osmanlı, Bizans’ın içine daldıktan sonra bambaĢka bir nitelik kazanmıĢtır.   

“Fâtih Mehmed II, Bizans'tan edindiği bütün Ġmparatorluk kurul ve kurallarını Osmanlı 
Devleti'nin ve Toplumu’nun içine aktardı”.   

“Kendi söyleyip, Lis Zâde Tevkiî (Mustafa oğlu) Mehmed'e yazdırdığı "Kanunnâmei Âl'i 
Osman" (yahut: "Kanun'u PadiĢahı'i Sultan Mehmed bin Murat Hân") Fâtih'in iyice 
Bizans havasına boğulduğu zaman yazılmıĢtır. Bizans "Ruh'u habiysi"nin Türk 
sarayına ne denli iĢlediği, Kanunnâme aslının hemen her satırında okunuyor”.   

“O zamana dek, Türk PadiĢahı, halk içinde oturup yargı yapar ve buyrultu çıkarırdı. 
Fâtih, artık kendi vezirlerinin içine bile katılmaz olur. "Perde arkasına" çekilir. Ama öz 
Türkçe Ģöyle buyurur: "Önce bir ARZ ODASI yapılsın. Cenab'ı ġerîfim, (Ģerefli yanım), 
pes perde (perde ardında) oturup, haftada 4 gün vezirlerim ve kazaskerlerim ve 
defterdarlarım, Rikâab'ı Hümâyûn'uma (Humâ kuĢu: PadiĢahın üzengisine) ARġA 
girsünler"."Divan'a her gün vezirlerim ve kazaskerlerim ve defterdarlarım geldikte, 
çavuĢbaĢı ve kapucular kethudası önlerine düĢüp istikbâl itsünler (karĢılasınlar)”.  

“Bütün Barbar ġefleri gibi, ilkel “demokrat” olan Türk Gaazileri de, ilk zamanlar, 
birlikte oldukları insanlarla beraber  sofraya oturur  yer içerlerdi. Bizans’ın içine 
girdikten sonra “öğrenilenler” bu usûlün “tehlikeli” olduğunu göstermiĢ  olacak ki, 
Ġstanbul’un fethinden sonra bu terkedildi. Oysa  tek baĢına yemek daha tehlikeliydi. 
Bilindiği gibi Fâtih zehirlenerek öldürüldü. Bununla birlikte, herkes gibi ve herkesle 
yeyip içme Gaazi geleneğini kaldırmaktan "ġeref" duydu:” 

"Taâmı (yemeği) yüce Ģanlı huzûr'a kilârcıbaĢı koya... Ve Cenab'ı ġerîfim ile kimesne 
taâm yemek kaanunum değildir. Meğer ehl'i ıyalden (çoluk çocuğu) ola. Ulu atalarım 
yerler imiĢ. Ben ref'etmiĢimdir (kaldırmıĢımdır)”. (a.g.e) 

                                                 
20

 Bu „Malikaneler“ bile tam anlamıyla „özel mülk“ değildir. İstenildiği zaman geri alınabiliyordu bunlar. 
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FATĠH’ĠN KANUN ANLAYIġI!. 

Fâtih, Ģöyle der: "Bu kanun ve bu Kanunnâme, Atam ve Dedem Kanunudur ve benim 
dahi Kanunumdur. Evlâd'ı kirâm neslen bâde nesil bununla â'mel olalar" (keremli 
çocuklar kuĢaktan kuĢağa bununla iĢlem yapsınlar). Ve Fatih „söylüyor“, onun 
ağzından çıkanları da, Tevki’i Lis Zâde Mehmet adında biri olduğu gibi kağıt üzerine 
geçiriyor. ĠĢte Fatih’in „Kanun“ dediği  bu!”(a.g.e) 

Peki durup dururken neden böyle bir „Kanun’a“ ihtiyaç duymuĢtur Fatih acaba? 
Ġstanbul’u fethederek Bizans’ın içine girmeseydi de böyle bir „Kanun“ yazdıracak 
mıydı dersiniz? Hiç sanmıyorum! Olay çok açık!  

Fatih „barbar“ın medeniyetin karĢısında gözleri kamaĢır! Hem „kâfir der ona, hem de 
özenir! Hem iĢin ucunda din vardır, onu küçük görür, ondan uzak durmaya çalıĢır; hem 
de onda, kendisini onun içine çeken birĢey vardır, onu arar: „Bu dünya“ saltanatının, 
„medeniyetin“ sırlarını ele geçirme arzusuyla yanıp tutuĢmaktadır “barbar Ģef”! O artık 
hem yüceleĢen bir „Fatih“tir, hem de traji komik bir cüce! Onun yana yakıla  aradığı 
Ģey, Bizans’ın „kültür-medeniyet hazineleri“,   kentten çıkma medeniyetin, köleci 
toplumun binlerce yıllık  yaĢantısının ürünüdür.  Onun ise böyle bir geçmiĢi yoktur. 

Onun kültürü, yani yaĢam biçimi farklıdır. Ama o bunu anlayamaz! Medeniyeti 
batıran ve kendisini „Fatih“ yapan diyalektiği kavrayamaz.  Sadece müthiĢ bir 
özenti vardır ortada!   Onun gibi olma, onunla özdeĢleĢme özentisidir bu. 
Barbarların medeniyet özentisidir yani. Bu noktada herĢey, tıpkı o ıĢığın 
etrafında dönen sineklerin, ıĢığın kölesi haline gelmelerine benziyor değil mi!  

„Kahramanlık çağındaki“ barbar’ın varlık Ģartı fetihçiliktir.  Aslında, tek baĢına alındığı zaman 
iğrenç birĢey bu! Hiçbir emek sarfetmeden, baĢkalarının malını mülkünü yağma ediyorsun!. 
Barbarı tarihsel olarak „devrimci“ yapan ise onun bu „talancılık“ yanı değil tabi! Ona kalsa,  
müthiĢ bir özenti içinde,  „medeni“ olmak özentisi içinde o. Hem köleleri özgürleĢtiriyor, hem 
de kendisi de köle sahibi olmak istiyor! Onu „devrimci“ yapan, tarihi ortam ve 
medeniyetin içinde bulunduğu objektif Ģartlar, insanı üretim aracı yaparak kendi iç 
dinamiğini dumura uğratmıĢ olan antika medeniyet. Barbar bu çıkmazı, bu düğümü 
farkında olmadan çözdüğü için (bir süre için de olsa) „devrimci“ oluyor. Yoksa, var 

olanın yerine koyabileceği kendisinden gelen yeni birĢey yoktur onda.  

Ne dersiniz, “stratejik zihniyetimizin” zihni derinliklerine indikçe 
daha çok ilginç Ģeylerle karĢılaĢacak gibiyiz!. 

DEVLETĠN KĠġĠLEġMESĠ!.. 

Osmanlı, göçebelikten, orta barbarlıktan fetih yoluyla devletleĢerek medeniyete-sınıflı 
topluma geçiĢin en güzel örneğidir. Bu durumda, fetihçi barbarla fethedilen medeniyet, bu 
etkileĢme sonucunda ortaya çıkan sentezin (bu sentez Osmanlı’dır) yaratıcıları 
olduklarından, „tarihsel devrim“ sonucunda doğan „çocuk“ ana ve babasının toplumsal 
DNA’larının orijinal bir karıĢımıdır!. 

Osmanlı’nın anası açık, „fatih“ Kayı Boyu barbarlarıdır. Babası ise Ġslam ve Bizans 
medeniyetlerinden baĢkası değildir! Osmanlının toplumsal DNA’ları, „gentilice-kan“ 
bilgi sistemiyle Ġslam’ın ve Bizans’ın kentten çıkma sınıflı toplum DNA’larından oluĢur. 
Kan sistemine göre, „Ģef“, sistem merkezindeki sıfır noktasını (Allah’ı) temsilen 
yapmaktadır bu görevi. Ama o bu görevi „Allahı temsil ediyorum diye aklından 
geçirmeden tabii olarak yapar!  Bu kadarını anasından alır Osmanlı! Ama baba’nın 
DNA’ larında, bu, „merkezi temsil“ olayı „kiĢiselleĢmiĢtir“.  Sınıflı toplum insanları 
bireyselleĢtirdiğinden, insanlar artık komünün içinde, onunla birlikte değil, kendileri 
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için var olduklarından, anadan geçen, „merkezdeki sıfır noktasını, yani Tanrıyı temsil“ 
yetkisiyle, babadan geçen, „kendisi için birey olarak var olma“ hali birleĢince, ortaya, 
birey olarak kendisini „Tanrınını yeryüzündeki temsilcisi“ ilan eden yeni tip bir Ģef 
çıkar. ĠĢte, “ecdadımız” diye yere göğe sığdıramadığınız  Osmanlı „Sultanı“ (ya da 
PadiĢah’ı) budur!. 

OSMANLI BĠZANS ETKĠLEġMESĠNĠN DĠĞER SONUÇLARI VE “STRATEJĠK 
DERĠNLĠĞĠMĠZ”!. 

“Ġstanbul'un Türklerin eline geçiĢi, dünya tarihi için o zamanlar hiç kimsenin ummadığı ölçüde 
yaman sosyal dönüĢümlere yol açtı. Batı'da derebeğiliğin temelleri sarsıldı. Doğu’da 
Osmanlılığın "Tavaifülmülûk" (ömrü yüz yılı geçmez krallık) durumu ortadan kalktı. Ġstanbul, 
Osmanlılığı Bizans'ın yerine geçirdi. Bizans kördüğümü kesilip atılır atılmaz, büyük tarihcil 
imparatorlukları kuran zaferler çorap söküğü gibi aldı yürüdü. Küçük Osmanlı devleti, 
"Cihangir" oldu”.  

“Doğan büyük Ġmparatorluk içine girmiĢ bunca Müslüman ve gayrımüslim yığınlarını güdecek 
karıĢık ulu bir devlet cihazı kurmak gerekti. Osmanlı toprağı, Osmanlı teĢkilatı, hâttâ Osmanlı 
tarihi ondan sonra asıl geniĢ anlamıyla: "KĠTAB"a girdi, yani sistemli düzene, bir tek sözle 
"KANUN" devrine girdi. Ġmparatorluk kendinden önceki imparatorlukların yatağına girdi. 
GeçmiĢ "cihangir" imparatorluklardan en çok hangisine benzeyebilirdi?”   
    
“Bizans, Doğu ile Batı'nın buluĢma noktasıdır dedik. O durumu ile Doğu'nun ve Batı'nın bütün 
barbarlık ve medeniyet karması Ģefliklerinin gelenek ve göreneklerini Ġmparatorluk biçiminde 
derlemiĢti. Basileus: ilk barbar Ģeftir; Ġsapostolos, medeniyeti yenen Fâtih barbarın 
tanrılaĢmasıdır. Bu iki sıfat tarih öncesinden, barbarlıktan yakıĢtırmadır. Despotla Otokrat, 
Babil'in Nemrutları ile Mısır'ın Firavunlarından mutlak, müstebit, Tanrı elçiliğine karıĢık keyfi 
idareciliktir”.  

“Osmanlı, Bizans'ta iĢlenmiĢ olarak hazır bulduğu o mirasa kolayca kondu. Bizanstan 
aldıkları yalnız en baĢtakinin sıfat ve ünvanları ile kalmadı. Saray teĢkilatını, devlet teĢkilatını, 
din teĢkilatını, taĢra teĢkilatını, ordu teĢkilatını da Bizans'tan "iktibas" ediverdi. Burada uzun 
tafsilata girmeksizin, birkaç ilginç örnek verebiliriz:  

“Bizans Ġmparatoru, aynı zamanda Adalet Ģefi idi. Emrindeki mansıplı hakimler, büyük devlet 
adamları buluĢarak, bir "Adâlet Divanı" kurarlardı. Bu, Osmanlı PadiĢahının "Divan-ı 
Hümayun"udur. Bizans sarayında Ġmparatorun en yakın adamları hadımlar idi. Osmanlı 
"Mabeyn"inde ilkin iğdiĢ akağalar görülür. 1621'den sonra, yalnız zenci hadımağaları 
"Mabeyn'i Hümayun birinci zabiti" olabilirler. Mabeynin belli baĢlı kadrosu: Silâhdarlık, 
KilârcıbaĢılık, Eski ve Yeni Saray'ı Hümayun Ağalığı ve Musahiplik'tir. Osmanlılıkta, 
Mabeyn'in kendisi gibi, bütün bu "Mesnet"ler de önceleri hiç yoktur. Hep Bizans mirası ve 
örnekleri üzerine, Fâtih devrinde belirirler”.  

   “Ordu baĢkumandanı Bizans'ta önce Romalı adıyla "Questeur" iken, sonra "Büyük 
Domestique" (Ulu evhizmetçisi) adını almıĢtı. Osmanlı baĢkumandanı "Serdar" (BaĢ kapı, Ev 
BaĢı) dır.”  

“Fâtih'ten sonra Vezir, Bizans'taki karĢılığı olan "Logothéte"in rolünü oynadı. Bizans'ta 
önceleri posta bakanı olan logothéte, git gide içiĢleri, dıĢiĢleri bakanlığı ile baĢbakanlığı 
elinde topladı. "Büyük Logothéte" adını aldı. Osmanlılıkta onun karĢılığı önce "Vezir'i Âzâm", 
sonraları "Sadrı Âzâm" (büyük göğüs, büyük sedir) dir”. 

“Osmanlılıkta gerek din, gerekse adliye iĢlerini, hiç değilse büyük ölçüde sistemleĢtirip 
sınıflaĢtırarak teĢkilatlıyan Fâtih Mehmet'tir. Fâtih bu "mesnet"leri "ĠLMĠYE" adı altında ayrı 
bir "YOL"a ("TARĠK"e) çevirdi. Kazaskerliği Rumeli ve Anadolu'ya has olmak üzere ikileĢtirdi. 
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Osmanlılık artık göçebe geleneğini süreklice oturukluğa çeviriyordu; "Seferi"likten 
(savaĢçıllıktan) "Hazeri"liğe (barıĢçıllığa) geçiliyordu. Onun için,  Ġstanbul'daki Fener Patriğine 
karĢılık bir "ġeyhülislam"lık ortaya çıkarıldı. ġeyhülislâm (Ġslâm baĢı), "Ġlmiye" tarikinin baĢı 
oldu“. (a.g.e) 

ĠLĠġKĠ ETKĠLEġMEDĠR, ETKĠLEġĠNCE DE, DEĞĠġEREK DEĞĠġTĠRĠRSĠNĠZ!.  

Her iliĢki bir etkileĢmedir. EtkileĢme ise değiĢirken değiĢtirmek anlamına gelir. Her biri 
mutlak-bizatihi, „kendinde Ģey olan gerçeklikler-varlıklar yoktur doğada. Doğada 
olduğu gibi, toplumlar arasındaki iliĢkilerde de, her toplum karĢı taraftan gelen etkiyi-
informasyonu kendi içindeki bilgi hazinesiyle iĢleyerek bir çıktı-cevap oluĢtururken 
hem kendini, hem de bu cevapla etkilediği karĢı tarafı yeniden yaratmıĢ, yani 
değiĢtirmiĢ olur. Bu nedenle, Ġstanbul’un alınıĢından sonra Osmanlı Devletinin de 
değiĢmesi anlaĢılabilir birĢeydir. Ancak,  toplumsal düzeyde bir değiĢmeden 
bahsederken bunun ne demek olduğunu iyi anlamak gerekiyor.  

Her toplum bir sistemdir ve kendi içinde elementleri arasındaki iliĢkilerle-bağlantılarla  
temsil  olunan bir „esas bilgiye“ sahiptir.  Bu „bilgi“ye biz o toplumun toplumsal 
DNA’sı demiĢtik. Toplumsal olarak o ilk varoluĢ „an’ıyla“ birlikte oluĢur bu „bilgi“de. 
Ve toplum bundan sonra bu „temel bilgiyi” kullanarak çevreyle etkileĢir, kendini üretir 
ve geliĢir. Çevre ise iki türlüdür. Birincisi doğal çevredir. Ġkincisi de diğer toplumlar. 
Osmanlı toplumunun doğayla iliĢkiler içinde sahip olduğu ilk „bilgiler“ bellidir. 
Çobanlık’la ilgili bilgilerdir bunlar. Diğer toplumlarla iliĢkileri içinde onlardan tarımsal 
faaliyeti, ticareti, zanaatkarlığı vs. de öğrenerek bu bilgilerini geniĢletirler. Ama dikkat 
ediniz, her „öğrenilen“ bilgiyle toplum („Osmanlı“) da değiĢiyor. Çoban Kayı aĢiretiyle, 
toprağa yerleĢen Osmanlı bu anlamda aynı değildir. Fakat, „aynı değildir“ derken bu 
onun toplumsal DNA’sının bütünüyle değiĢtiği anlamına da gelmiyor. Eskiye, ilk 
varoluĢa iliĢkin bilgi temeli gene kalıyor. Yeni bilgi, bu eski bilginin içine monte 
ediliyor ve geliĢme böyle oluyor. Bu nokta çok önemlidir. Bütün „toplum 
mühendislerinin“ çok iyi kavraması gerekiyor bu gerçeği!  

Ġstanbul’u alana kadar Osmanlı devletleĢmesi henüz daha tamamlanmamıĢtır. O „yarı 
barbar yanı halâ durmaktadır Osmanlı’nın. Bizansın alınıĢından sonra Osmanlının 
Bizans’tan öğrendiği en önemli Ģey, sınıflı toplumun temelini oluĢturan „birey“ 
bilincidir. Peki nasıl „öğreniyor“ Osmanlı bunu? Birey olarak varolmaya iliĢkin 
informasyonu Bizanstan alıyor, sonra da bu informasyonu kendi içindeki bilgiyle 
iĢleyerek onu kendisi için bir bilgi haline getiriyor. Sonuç PadiĢah’ın mutlaklaĢmasıdır, 
kendini Tanrıyla özdeĢleĢtirmesidir.  Bizans’tan alınan „birey“e iliĢkin informasyon, 
sistem merkezinin (sıfır noktasının)  Tanrı adına aĢiret Ģefi tarafından temsil 
edileceğine dair gentilice bilgiyle iĢlenince, ortaya çıkan sonuç ġef’in tanrılaĢmasıdır. 
Osmanlı devletleĢmesinin Ġnformasyon ĠĢleme Teorisi’yle açıklaması budur.   

BU SĠSTEM NASIL BĠR SĠSTEMDĠR, “STRATEJĠK ZĠHNĠYETĠMĠZĠN” EVRĠMĠNE DEVAM!. 

Ġlk kuruluĢ dönemlerinde, yani devletin henüz daha „AĢiret Devleti“ konumunu 
yitirmediği dönemlerde, bu sistemin elementlerini birarada tutan iliĢki biçimi, halâ, 
içeriğini kaybetmiĢ bir kan iliĢkisidir. Fetihçilik ve ganimet elde etme hırsıyla bozulmuĢ 
da  olsa, herkesin iĢine geldiği için,  halâ varmıĢ kabul edilerek ayakta tutulan, gerçek 
anlamını kaybetmiĢ, kendine özgü bir kan iliĢkisidir bu! Askeri Ģef, sistemin merkezini 
elinde tutan güçtür. Ama bu dönemde çevreyi merkeze bağlayan bağlar halâ 
“gönüllülük” esasına dayalı olduğu için, çıkar birliğiyle “gönüllülük” iliĢkisi arasındaki 
fark pek ayırdedilmez!. „Askeri Demokrasi“ denilen iliĢki biçiminin-sistemin özü budur. 
Yani, yönetenle yönetilen aynı dıĢ hedefe kilitlendikleri için, her ikisi de fetihçilik 
yoluyla testilerini doldurmakla meĢgul oldukları için, bunların kendi aralarında  sorun 
yaĢanmaz! Bu yüzden de, eski kan iliĢkisi halâ devam ediyormuĢ gibi görünür!! Bunun 
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böyle olmadığını her iki taraf da bilir aslında, ama kimse umursamaz bunu! Önemli 
olan iĢlerin iyi gitmesi, herkesin testisinin doluyor olmasıdır!.  

Bu dönem, barbarlıktan gelen tarihsel devrimci “stratejik zihniyetimizin” Ġslam’dan 
alınan “gaza”-dünyayı kâfirlerden temizleme- anlayıĢıyla birleĢerek “tarihsel 
derinliğimizi” inĢa dönemidir!.Dikkat ederseniz birçok faktör bir araya geliyorlar bu 
aĢamada: Antika tarihin barbarlığa özgü tarihsel devrimci özellikleri, Ġslam’ın gaza 
anlayıĢı, her iki dünya görüĢünün de iĢin  ganimete dayalı ekonomik yanına ideolojik 
destek sunması,  Doğu ile Batı arasındaki ticaret yollarının güvenli bir Ģekilde 
iĢleyebilmesi için bütün bu bölgenin tek bir merkezi devlet otoritesinin denetimi 
altında olması zorunluluğu, ve de fetih politikasının aynı zamanda  feodal zulüm içinde 
kıvranan fethedilen ülkeler halklarının da desteğini alması..ĠĢte, bu dönemde “stratejik 
bir zihniyetle” oluĢturduğumuz “tarihsel derinliğimizin”  ideolojik temelleri ve    
ekonomi politiği bundan ibarettir!..      

Ama daha sonra, o tarihsel devrimci ruhla birlikte “stratejik zihniyet” de 
değiĢmeye  baĢlayınca fetihçilik de iflas eder ve devlet “Devlet” olarak ortaya 
çıkmaya baĢlar; buna bağlı olarak da tabi  iĢler değiĢir! HerĢeyden önce, çıkar 
birliğine-gönüllülüğe dayanan  uyum  kaybolur  ortadan! Sistem yavaĢ yavaĢ  
kendi kendini yiyen-tüketen mekanik bir sistem haline gelir. Merkeze 
çöreklenmiĢ, üretim sürecinden kopuk eski fetihçi güç-sınıf, artık sistemi zorla 
birarada tutan, onun kanını emen asalak bir Devlet sınıfı haline gelmiĢtir!.  
Sistem, aĢağıdan yukarıya doğru üretime dayalı- kendi kendini üreterek var 
olan, yaratan bir sistem olmadığından21,   onun ayakta kalabilmesi için, merkezi 
elinde tutan gücün sürekli enerji sarfetmesi gerekecektir.    Peki, üretimden 

gelmeyince  nereden gelecekti bu enerji? ĠĢte “stratejik zihniyetimizin” 
kırılma noktası tam burasıdır. Çünkü,  iĢte  bu noktada sistem,  tıpkı kendi 

kendini sokarak intihara yönelen o akrep gibi artık kendi içine dönmeye baĢlar!  
Eski kutsal Devletin fetihçi-kahraman Devlet Sınıfı bir sülük gibi halkın sırtına 
yapıĢarak onun kanıyla ayakta kalmaya çalıĢır.  Ama o halâ, “ben olmazsam siz 
de olmazsınız” diyerek, onlardan “sadakat” beklemekte, “Devletin kurtulması”-
yaĢaması için bütün bunların zorunlu olduğunu söylemekte, üstelik de halâ 
kendisini dinleyen “Devletine sadık kullar” bulabilmektedir!..  

KUL NEDĠR KÖLE NEDĠR?. 

Önce “kul” nedir onu görelim. Örneğin, insan neden “Tanrının kulu”dur? Nereden geliyor bu 
“kul” anlayıĢı onu araĢtıralım. 

Var olmak süreci, mevcut durumu koruyabilmek için çevrenin etkisine karĢı   bir  reaksiyon 
oluĢturabilmekle baĢlıyor demiĢtik.  Her durumda, çevre kavramının içinde yer alan bir nesne 
etkide bulununca, madde-enerji-informasyon biçiminde gerçekleĢen bu etkiyi alan  sistem, 
bunu kendi içindeki bilgiyle değerlendirip-iĢleyerek buna karĢı bir reaksiyon-tepki oluĢturuyor. 
ĠĢte var oluĢun özü-esası bu tepkidir.  

“Tanrı” ise sıfır noktasıdır, sıfır noktasındadır!  Ki bu da, her durumda, etkileĢmenin gerçek-
leĢtiği sistemin merkezinde oluĢan denge durumuyla temsil olunur.  Ġlkel komünal toplum 
bilgini atalarımız tasavvuf adı altında  bu büyük tabloyu Ģöyle ifade etmiĢlerdir: Bu evrende 
varolan her nesne bir sistem midir? Evet!  Bir sistem ise,  sistem merkezindeki sıfır 
noktasında temsil olunur! O halde, bu evrende  sıfırdan-Tanrıdan gayrı hiçbirĢey yoktur! Ama 
bu durumda, eğer her nesnenin-objenin varlığı sistem merkezindeki bu sıfır noktasında 

                                                 
21

 Osmanlı sistemi üretime dayalı bir sistem değildir. Burada üretim olayı fetihçi sistemin lojistiğini sağlayan bir  

mekanizmadır o kadar. 
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temsil olunuyorsa, yani “herĢeyin esası” bu sıfırsa-Tanrıysa, o zaman, hiçbir maddi 
gerçekliğe denk düĢmeyen  bu sıfır haliyle temsil olunan bir nesnenin etkisine karĢı bir tepki-
reaksiyon oluĢturmanın, bu reaksiyonu oluĢtururken objektif bir gerçeklik olarak varolmanın  
anlamı nedir? VaroluĢun anlamı tıpkı denizin üstündeki o dalgalar gibi izafi bir oluĢumdan  
öteye gitmez bu durumda. ĠĢte, bütün varlıkların-insanların da- Tanrının karĢısında kendi 
benlikleriyle-self-  mutlak bir gerçeklik olarak varolamayacakları  anlayıĢının esası budur. 
Çevreden gelen  bir etki olmayınca, buna karĢı bir tepki de oluĢmaz. Varolmak ise herĢeyden 

önce tepki verebilmektir. ĠĢte tasavvufun,  bütün insanların, hatta bütün 
varlıkların “Tanrının kulları” olması anlayıĢının esası budur. Bir 

Yunus’un “Ģol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu” derken anlatmak istediği de budur. 
“Kul”, Tanrının karĢısında mutlak bir varlığı-benliği olmayan potansiyel varlıklardır! Onların 
“varlığı” Tanrının varlığının farklı görünüĢ-gerçekleĢme biçimleridir. Yani, “gerçekte”, Tanrı 
adı verilen bir sıfır vardır ortada ve bu sıfır da kendini  sonsuz miktarda yeniden 
gerçekleĢtirmektedir! “Nerde” mi o sıfır? “Her yerde”! “Her zaman” varolan sadece odur!  

Bakın Ģimdi, “sınıfsız toplum mücahidi”, Osmanlı Devletinin kurucusu o atalarımız bütün 
bunları nasıl yorumluyorlar: Toplum bir sistem midir? Evet!  Varlığı da sistem merkezindeki o 
sıfır noktasında temsil edilmiyor mu? Evet! Niçin sıfır noktasında temsil ediliyor sistemin-
toplumun varlığı? Çünkü sınıfsız toplumda toplumsal varlığı-benliği temsil eden merkezi 
varoluĢ instanzı (yani komün Ģefinin temsil ettiği  instanz)  toplumdan ayrı objektif bir 
gerçeklik-varlık olarak oluĢmaz da ondan. Komün Ģefinin varlığının diğer komün üyelerine 
göre hiçbir ayrıcalığı-özelliği yoktur da ondan. O halde, komün Ģefi objektif bir gerçeklik 
olmayan bir temsil görevini yüklenmiĢ oluyor. Nedir o peki? Toplumu temsil eden merkezi 
varoluĢ instanzıdır, yani sıfır halidir. ĠĢte, ilkel komünde bütün üretim araçlarının, 
toprakların herĢeyin herkese, ama hiç kimseye, sistem merkezinde oturan Tanrıya ait 
olduğu anlayıĢının esası budur. 

Daha sonra sistem değiĢiyor, komün değiĢiyor, sınıflı toplum haline geliniyor. 
Ama bilinç-bilgi maddi gerçeklikle aynı hızda değiĢmiyor. Çünkü insanlar, 
dıĢardan gelen  informasyonu kendi içlerinde o ana kadar sahip oldukları 
bilgiyle iĢleyerek tanımlayabiliyorlar. DıĢardaki maddi gerçeklik değiĢmiĢ, 
toplum sınıflı bir toplum haline gelmiĢ, ama senin kafandaki bilgiler halâ eski 
komüne ait gentilice bilgiler. Bu durumda, toplum sınıflı da olsa, sen onu halâ 
eski sınıfsız toplum bilgi sistemine göre değerlendireceğin için (processing) 
varacağın sonuçlar da dıĢardaki “mutlak-objektif gerçekliğe ait” bilgiler 
olmayacaktır! Örneğin, eski askeri Ģef artık Sultan olmuĢ ama sen onu halâ eski 
gentilice bilgi sistemiyle değerlendiriyorsun!22..Ve buradan da pratikte öyle bir 
sonuç çıkıyor ki, sistem merkezini temsil eden o Sultan tanrılaĢıyor. Sınıflı 
topluma geçiĢle birlikte kendi nefsiyle-benliğiyle  birey olarak gerçekleĢen Ģef, 
aynı zamanda halâ sistem merkezini de temsil ettiği için, bu durumda  
otomatikman Tanrının yeryüzündeki temsilcisi  haline geliyor!  Sultanın ve 
onun Ģahsında egemen sınıfın, tanrısal-metafizik bir güç haline gelmek iĢine 
geldiği için de, bu bilinç-bilgi bütün antika medeniyetlerin, bilgisi-bilinci haline 
geliyor. Yani yeni-sınıflı toplum- kendi bilincini-bilgisini eskinin üzerine öyle bir 
oturtuyor ki,  iki ucu keskin bir bıçak gibi iki anlama gelebilecek kavramlarla, 
hem kendini ifade etmiĢ, hem de kendi varlığını Tanrısal bir güç olarak sunmuĢ 
oluyor.  

                                                 
22

 Burada önemli olan nokta şu: Osmanlı’da sınıflı topluma geçilirken toplumsal DNA’larda bir değişiklik 

olmuyor! Çünkü bu geçiş toplumsal varlığı belirleyen üretim ilişkilerinin değişmesiyle olmuyor. Örneğin Reaya 

daha önce de aynı ilişkiler içinde aynı işi yapıyordu; toplum daha önce de fetihçiydi, devletleşmeden sonra da! 

Değişim, toplumsal DNA değişimi yoluyla olmayınca nasıl oluyor? Eski toplumsal DNA yapısı değişmeden 

bunun içine yeni unsurları monte ederek!.. İşte Türklerin sınıflı topluma ge-çişinin „orijinal“ yanı budur. „Biz 

bize benzeriz“in , ya da „biz sınıfsız, kaynaşmış bir toplumuz“un tarih-sel temelleri budur. 
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Özel anlamıyla „kul“ Osmanlı’da devĢirme devlet memuru demektir. Daha önceleri Hıristiyan 
çocuklarını Türkmen ailelerin yanına vererek onları „TürkleĢtiren“ ve Yeniçeri yapan sistem, 
daha sonra aynı yöntemle kendisine yüzde yüz bağlı bürokrat yetiĢtirmek için  gene aynı 
yönteme baĢvuruyor. “Kapıkulları” deyimi de buradan gelir. Memur, bürokrat demektir  bu, 
kelimenin dünyevi anlamıyla. Ama kelimenin bir de, sistem merkezindeki  Tanrısal dünyaya 
açılan kapının unsurları olma, ona (Tanrıya) ait olma anlamı vardır. O kapının içindeki 
Tanrının temsilcisi PadiĢah olduğu için, onun memurları da tıpkı insanların  Tanrının 
karĢısında hiçbir varlığının söz konusu olmaması gibi PadiĢahın karĢısında  potansiyel 
varlıklar olarak kalırlar-gerçekleĢirler. Osmanlı sisteminin genel yapısı içinde bunun aslında 
köleden bir farkı yoktur. DevletleĢme süreci hızlandıkça bu kullaĢtırma süreci de hızlanır. 
Öyle ki, PadiĢah’a bağlı bir robot-kapıkulu bürokrat „Devlet Sınıfı“ oluĢur.  

Aslında, sistemin varoluĢ felsefesi açısından, Osmanlı sisteminde herkes tepedeki 
PadiĢah’ın bir kul’udur. Bu da, sistemin „Tanrı adına temsilcisi“ olan PadiĢahı pratikte köle 
sahibi bir despot haline getirir.  Kul’luk, tasavvufa göre ilkel komünal toplumda Tanrıyla olan 
iliĢkilere has birĢeyken, Osmanlı’da bu, PadiĢah’la olan iliĢki biçimi haline dönüĢür. 

Ya “ümmet”, o nedir?.  

Peki “ümmet”  nedir, kulla ümmet arasındaki fark nedir? “Ümmet”, elementlerini “kul”ların 
oluĢturduğu dinsel sistemdir. Tanrının karĢısında herbiri “kendi varlığında yok” olan 
bireylerden oluĢan ilahi topluluktur. Sınıflı toplum insanı, ancak bu Ģekilde, sıfır denge haline 
metafizik bir varlık atfederek  kendi varlığı için  referans oluĢturabiliyor. 

Ġlkel komünal toplumda  kul yoktur! Neden? Çünkü birey yoktur burada! Esas olan toplumsal 
varlıktır. Birey kendi varlığını ancak  toplumsal varlıkla birlikte oluĢturabilmektedir. “Toplumsal 
varlığı” temsil yetkisi ise  sistem merkezindeki sıfır noktasında gerçekleĢtiği  düĢünülen  
Tanrıya ait olduğu için, tanrının karĢısında bir varlığa sahip olmamak haliyle, birey olarak 
oluĢmamak, ancak toplumsal varlıkla birlikte varolmak hali burada bir ve aynı Ģey olur. Yani, 
bu durumda, zaten varolmayan bir bireyin kendi varlığında yok olmasının, bu konuda özel bir 
çaba sarfetmesinin bir anlamı olmaz!.   Sınıflı toplumda ise,  birey olarak gerçekleĢen-yani 
“varolan”- insanın bu varlığının inkârı söz konusudur. BaĢka türlü bir sistem haline gelemez 
toplum.  

Peki kul’la köle arasında ne fark vardır? Kent toplumu, kentten çıkma devlet, insanı üretim 
aracı yapar. Köle budur. Göçebe toplumundan çıkan devlet ise (burada sistem üretime dayalı  
olmadığı için), insanı kul yapar! Kul, kayıtsız Ģartsız Sultana-PadiĢah’a bağımlı, Sultanın 
karĢısında hiçbir varlığı-kiĢiliği bulunmayan  bireydir.  Örneğin, PadiĢahın Reaya-yani köylü- 
kulları, köle gibi bir üretim aracı olmadıkları için güya „özgürdürler“. Ama onların bu 
özgürlüğü PadiĢah’ın gözünde bir kulun özgürlüğüdür. Diğer insanlarla olan iliĢkilerinde, 
hatta kendi Dirlikçisinin karĢısında bile “özgür” olan köylü, devlet  ve PadiĢah söz konusu 
olunca onun karĢısında hiçbir varlığı olmayan bir kul’dur.  PadiĢah, kul’larının koruyucusu, 
onların biribirleriyle  iliĢkileri esnasında oluĢan  “özgür”-bireysel varlıklarının teminatıdır. 

Her iki sistem de (yani, klasik köleci sistem de, insanların tepedeki PadiĢahın kulları 
olduğu Osmanlı sistemi de), tek kanatla uçmaya çalıĢan bir kuĢ gibi,  iç dinamiği 
olmayan sistemlerdir! Bu nedenle de kendi kendilerini üretemezler. Her iki durumda 
da, sistemin  motor gücünü oluĢturan insanlar insan yerine konmadığı için (bunlar bir 
makine- bir üretim aracı statüsünde oldukları için),  sistem olarak  kendini üretme 
mekanizması iĢleyemez. Çünkü, kendi kendini üretebilmek için, üretime yönelik belirli 
bir bilgiyi temsil eden bir üretim iliĢkisiyle biribirlerine bağlı olan insanların, kendi 
aralarında yaptıkları görev bölüĢümüyle, çevreden alınan ham maddeyi  birlikte iĢliyor 
olmaları gerekir.  
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YAPI VE VAROLUġ ĠNSTANZI-KĠMLĠK.. 

Bir sistemin yapısıyla onun varoluĢ instanzı (varlığının temsili, kimliği) arasında yakın bir iliĢki 
bulunur. Çünkü, her sistem, çevreyle etkileĢerek, çevreden aldığı madde-enerjiyi-
informasyonu sahip olduğu bilgiyle iĢlerken (bu iĢleme fonksiyonunu, sahip olduğu yapı 
aracılığıyla yerine getirirken) varolur. Yapı, sistemin madde-enerjiyi-informasyonu iĢleyen 
kendine özgü iç mekanizması iken, sistemin merkezi varlığını temsil eden varoluĢ instanzı da 
buna bağlı olarak ortaya çıkar-Ģekillenir. Yani, yapı ne ise, nasılsa, madde-enerji-
informasyon nasıl iĢleniyorsa sistemin benliği-kimliği de buna uygun bir Ģekilde  oluĢur.  

ġerif Mardin Osmanlı sistemini “yaygın bir sistem” olarak tanımlıyor23. Bu sistemde  
merkez-merkezi varoluĢ instanzı, toplumun her tarafında eli kolu bulunan bir ahtapot 
gibidir, varlığı bütün sisteme yayılmıĢtır! Görünürde “gücünü”, varlık nedenini 
“Allahtan” alan tek bir kiĢi yönetmektedir sistemi! Ama o bu iĢi “Devlet Sınıfı” 
aracılığıyla yapar. Devlet Sınıfı, merkezde oturan ahtapottan çıkan dört esas kol gibidir.  
Bu kollar da daha sonra hiyerarĢik olarak yüzlerce kola ayrılarak topluma yayılırlar ve 
onu “yönetirler”. 

AĢağıdaki satırlar Osmanlı sistemin nasıl bir sistem olduğunu ne güzel anlatıyor:  

“Osmanlı Ġmparatorluğunun devlet yapısına tepeden bakınca, herĢeyin üstünde bir PadiĢah 
görünür. Bu padiĢah, "kadir'i mutlak" gibidir. Ne zaman? Hareket, yani fütuhat dinamizmini 
koruduğu sürece. Fütuhat durduğu gün, PadiĢah da bir HaĢmetlû oyuncağa döner”!   

“Osmanlı Ġmparatorluğunun PadiĢah tepesinden (aĢağı doğru) bakınca, her Ģey iki büyük ve 
epey soyut, altlı üstlü bölünüm biçiminde yaygınlaĢmıĢ görünür: 1-SÜNUF'Ü DEVLET (Devlet 
Sınıfları): Üstte egemen'dirler. 2- NÜFUS'Ü DEVLET (Devlet Nüfusu): altta gemlenmiĢ'tirler”.  

“Bu görünüĢ bizim yakıĢtırmamız değildir. "Osmanlû"nun Dünyayı KavrayıĢı'dır. O, 
herĢeyi DEVLETLEġTĠRMĠġ'tir. Daha doğrusu, DEVLET: Osmanlıya göre, toplumun 
içinden çıkıp insanların üstüne yükselmiĢ, sosyal sınıf çeliĢkilerini egemen sınıflar 
yararına dengeleĢtirerek, gemlenmiĢ-alt sınıfları kendi statükosu altında tutan bir  
avadanlık (cihaz) değilmiĢ gibi gelir. Osmanlı'ca: yalnız egemen-üst sınıflar değil, 
gemlenmiĢ-alt sınıflar da DEVLET'in bir bölümüdürler”24.  

Alın iĢte size  “stratejik zihniyetimizin”  baĢka bir Ģekli daha!!  
Dikkat edin, sadece Devlet sınıflarının değil, “gemlenmiĢ alt 
sınıfların” zihinsel dünyasını da kuĢatan bir zihniyettir bu!.. (Bu 
satırları mutlaka birkaç kez okuyarak üzerinde düĢünmenizi 
öneriyorum!!).. 

Osmanlı’nın dünya  görüĢü-“stratejik zihniyeti”- ve devlet anlayıĢı, 
göçebelikten devlet haline gelen bir toplumun insanına özgü bir anlayıĢtır. 
Onlara göre “devlet” büyük bir aĢiretten baĢka birĢey değildir. Ġnsanlar da, 
içinde yaĢadıkları bu toplumun-sistemin elementleridir, tıpkı bir hücrenin 
organizmanın  elementi olması gibi. Nasıl ki her hücre-element organizmanın 
bütününe ait DNA yapısına sahipse, toplumda da insanlar içinde yaĢadıkları 
sistemin toplumsal DNA larına, yani tarihsel-kültürel değerlerine-toplumsal 
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 Şerif Mardin. (1999). “Din ve İdeoloji.” İletişim Yayınları, İstanbul. 

       Şerif Mardin. (1997). “Türkiye’de Toplum ve Siyaset.”, İletişim Yayınları, İstanbul. 
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bilgi sistemine sahip olarak varolurlar.  Sistem elementlerini, elementler de 
sistemi yaratırlar. Ve nasıl ki bir organizma, DNA yapısı değiĢmedikçe özünde 
aynı kalır, değiĢmezse, toplumlar ve insanlar da, toplumsal varlığı  oluĢturan 
kendi kendini üretim biçimi ve buna bağlı bilgi sistemi değiĢmedikçe  
değiĢmezler. Çobanı Ģehre getirip oturtsan da o gene bir çobandır. Ancak farklı 
bir üretim iliĢkisi içine girerse zamanla kendini yeniden üreterek değiĢtirebilir.  

Bir toplumu ve onun elementleri olan insanları var eden temel gerçekliğin üretim 
süreci olduğunu,  neyi nasıl ürettikleri olduğunu söylemiĢtik. Buna, toplumsal planda 
değiĢimin, yani bir toplum biçiminden baĢka bir toplum biçimi haline geliĢin  ancak 
toplumsal üretim iliĢkilerinin değiĢmesiyle gerçekleĢebileceğini de ilave edebiliriz.  
Sen ise tutuyorsun, göçebe-orta barbar bir aĢiretken, fütuhat yoluyla devlet haline 
geliyorsun;  ama özünde  “değiĢmiyorsun ki”! Kendi varlığını halâ o eski çerçeve 
içinde düĢünüp üretebiliyorsun.  Çobanken hangi dünya görüĢüne sahipsen (beyninde 
ne türden nöronal programlar varsa) özünde birĢey değiĢmeden, o kafa yapısıyla, 
tutuyorsun “devlet kuruyorsun”! Yeni durum, o eski yapının-dünya görüĢünün içine 
sığmaz hale gelince de, eski yapının yerine (kan-bilgi sistemi ve buna bağlı yapı) 
niteliksel olarak farklı yeni bir yapı ve bilgi sistemi koyamadığın için, biçim olarak 
eskiyi muhafaza edip, yeni durumu onun içine monte etmeye kalkıyorsun. Evet, 
Ġslam’dan, Bizans’tan vs. çok Ģey “öğreniyorsun”, ama bunları öğrenen, öğrendiklerini 
uygulayan, hayata geçiren gene “sen”sin! Yani “sen” niteliksel olarak değiĢmeden  
alıyorsun bunları kendine uyduruyorsun. Osmanlı gerçeği budur iĢte:  

SınıflaĢmanın-devletleĢmenin o en tepe noktasına varıldığı zaman 
bile “Osmanlı” insanı  gene o eski aĢiret insanıdır biçim olarak!  Bu 

nokta çok önemlidir, hiçbir Ģekilde yanlıĢ anlaĢılmaması gerekiyor. “Osmanlı sistemi 
ve insanı”, toplum sınıflı toplum haline geldikten sonra bile  özünde bir değiĢiklik 
geçirmemiĢtir derken demek istediğimiz, sınıflı topluma ait ne varsa bunların hepsinin 
eski toplumsal DNA yapısının içine monte edilmesiyle ilgilidir. Onun için, “Osmanlı 
insanı”, ya da “Türk insanı” diyoruz ya zaten! Bu, kendini halâ sınıfsız toplum insanı 
olarak gören bir sınıflı toplum insanıdır! Eğer bu cümle “anlaĢılmaz” görünüyorsa, 
etrafınızdaki insan tiplerine bakın!25 Yeni bir toplum, yeni bir insan ancak yeni bir 
üretim biçimiyle birlikte ortaya çıkar. Yeni bir üretim biçimi ise yeni üretim iliĢkileri 
demektir. Toplumu ve insan iliĢkilerini bütünüyle değiĢtiren yegâne etken budur. Bu 
temel faktör değiĢmediği sürece ne toplumda, ne de onun elementleri olan insanlarda 
esasa iliĢkin bir değiĢiklik olmaz, olamaz. Osmanlı gerçeğinin altında yatan da budur. 
AĢiret toplumuna ve  insanlarına sınıflı toplum elbisesi giydirme olayıdır Osmanlı 
olayı! Aslında ne Osmanlı, ne de onun devamı olan Türkiye Cumhuriyeti  bu gerçeği 
hiçbir zaman saklamıyorlar: “Biz, sınıfsız-imtiyazsız kaynaĢmıĢ bir toplumuz”, “Biz 
bize benzeriz” derken anlatılmak istenen  bundan baĢka birĢey değildir!. Bunun ne 
anlama geldiğini anlamayan, “böyle Ģey olmaz” diyerekten  iĢi karıĢtıran, kafası Batı 
sosyolojisiyle ĢartlanmıĢ Jön Türk kökenli Batıcı Türkiye Aydınlarıdır!.. 

“STRATEJĠK ZĠHNĠYETĠMĠZĠN” EVRĠMĠ AÇISINDAN “BATILILAġMA” SÜRECĠ!.  

Evet, Osmanlı’nın “batılılaĢması” olayı da, özünde, artık devletin elinde “devleti 
kurtarmaya” yönelik bir silah haline gelmiĢ olan o  “stratejik zihniyetimize” 
dayanılarak gerçekleĢtirilen bir tarihsel devrim olayıdır!.  Kendi varlığını-
nefsini- baĢka türlü üretemeyeceğini anlayan Devletin, yaĢam kavgasında, 
“kimlik değiĢtirerek” kendini kurtarma operasyonudur. Daha baĢka bir deyiĢle 
de, Batı medeniyetiyle Osmanlı arasındaki etkileĢme sürecinde, Osmanlı’nın 
batılı yaĢam tarzıyla birlikte, Batı medeniyetine iliĢkin kurum ve kuralları 
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“benimsemesidir”. Bu “benimseme”, Osmanlının, üzerine giydiği Ġslamcı 
elbiseyi çıkararak, bunun yerine “Batıcılık”  adı verilen yeni bir elbiseyi giymesi 
Ģeklinde olur!  “Oryantalizmin” geçerli ideolojik paradigma haline geldiği bir 
ortamda kendi değerlerini inkâr ederek onun yerine batılı değerleri geçirmeyi 
hedef alan bir kültür ihtilalidir bu!..Görüyorsunuz o kutsal “stratejik 
zihniyetimizin” ucu nerelere kadar uzanıyor!!   
 
Bütün bunlar  ne demek mi diyorsunuz, konuyu açalım o zaman:  
 
Önce Ģu gerçeğin altını bir kere daha çizelim: Osmanlı ve Türkiye tarihinde 
“batılılaĢma” olayı bir tarihsel devrim olayıdır. Bu devrimin en üst tepe noktası ise 
Cumhuriyetin kuruluĢudur.  Osmanlı devleti daha önce neden-hangi “stratejik 
zihniyetle”- Ġslâm’a sarıldıysa, neden bütün  kurum ve kurallarıyla, yaĢam tarzıyla 
Ġslâm Medeniyeti’ni benimsemek zorunda kaldıysa, bu kez de, gene aynı nedenlerden 
dolayı  Devlet bir tür kabuk değiĢtirmekte, sırtındaki islâmcı kabuğu çıkararak, onun 
yerine batıcılık kabuğunu geçirmeye çalıĢmaktadır!. Peki nedir bu, bir tür toplumsal 
DNA değiĢimi olayı mıdır? Bunun bir tür toplumsal mimarlık-mühendislik harikası 
olduğu ortada, ama olayın özü nedir?  
 

Batı’da Türklerin “ilkel”, “barbar” oldukları, tarih boyunca hiçbir 
bilimsel buluĢa-yeniliğe imza atmadıkları söylenerek Türkler küçük 
görülürdü! Hatta bu görüĢ, aĢağılık duygusu, bizim “aydınlarımız” 
içinde de yaygındır. Ama sadece Ģu  “BatılılaĢma” olayı bile, dünya 
tarihinde baĢka eĢi bulunmayan,  Türklerin, bir  sosyal mimarlık-
mühendislik harikası olarak,  BiliĢsel Tarih ve Toplum Bilimlerine bir 
katkısı galiba!.  
 
Osmanlı, kuruluĢ öncesinde Ġslâmdan aldığı bilgileri kendi Kan-bilgi sistemine monte 
ettiği zaman ortaya çıkan bilgi sistemine Tasavvuf deniyordu.  Daha sonra, devlet 
haline geldikçe, Tasavvuf gidiyor, onun yerini resmi Ġslâm alıyor!  Ama bu süreç 
burada bitmiyor.   “BatılılaĢma” sürecine  damgasını vuranın da gene aynı süreç-
“devlet anlayıĢı” olduğunu görüyoruz!. Çünkü, Osmanlı insanı, halâ eski aĢiret 
anlayıĢıyla belirlenen dünya görüĢüne göre,  “Devlet” varsa vardır. Bu nedenle, 
“Devleti kurtarmak”, “yaĢatmak” aslında  onun kendi varoluĢ çabasıdır. Onun için 
“Devlet” özünde halâ bir aĢirettir!.  O, henüz daha bir birey haline gelmediği  için,  
ancak aĢireti-bu daha sonra Devleti oluyor-varsa vardır!   
 
Osmanlı devlet sınıfı, “BatılılaĢmak” çabasıyla birlikte kendi içinde ikiye bölünür. Bir 
kanat, mevcut durumu muhafaza etmeyi savunurken, diğer kanat da, toplumu ve 
Devleti yeni bilgiye göre, yukardan aĢağıya doğru yeniden kurma, inĢa etme çabasına 
giriĢmiĢtir. Bütün o Tanzimat döneminde yaĢanılan olayların, Genç Osmanlılar’dan Jön 
Türkler’e ve Ġttihat Terakki’cilere kadar,  bütün o “Batıcı” asker-sivil Devlet Sınıfı 
unsurlarının  hepsinin yapmaya çalıĢtıkları Ģeyin özü budur. PadiĢah ise, ortadaki 
denge unsurudur. Hem, var olanı temsil eder, hem de, “Devleti kurtarmaya çalıĢan” 
“Batıcı” bürokratlarına göz kulak olur. Denge, bazan bir tarafın, bazan da diğer tarafın 
lehine dönse de, iĢin özü budur. 

“STRATEJĠK ZĠHNĠYETĠMĠZĠN” EVRĠMĠ VE CUMHURĠYET.. 

Bitmedi(!), bakın o “stratejik zihniyetimiz” daha nelere kadir!.. 
 
Osmanlı toplum mimarlarına göre, yeni bilgiyle (“Batı kültürü”) toplumu yeniden inĢa 
etmek demek, eski bilgiye göre varolan kurumların (yapı) yerine yenilerini oluĢturmak 
demektir. Eski yapı, eski bilginin maddeleĢmiĢ Ģeklidir. Yeni bilginin maddi bir 
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gerçeklik haline gelmesi için, bu bilgiye göre yeni bir yapının oluĢması gerekecektir. 
Peki bu nasıl olacaktır? Bilgi denilen Ģey, öyle herhangi bir maddi gerçekliğe tekabül 
etmeden  varolan, hazır bir elbise gibi alınıp üstüne geçiriliverecek bir Ģey midir? Her 
maddi gerçeklik belirli bir bilginin kristalize olmuĢ Ģekli değil midir?. Yani madde ve 
bilgi biribirlerinden ayrı olarak düĢünülebilirler mi?. Bilgi maddeyle gerçekleĢir, madde 
de belirli bir bilgiyi temsil eder. Bu nedenle, Batı düĢüncesi ve Batı sistemi bir ve aynı 
gerçekliğe denk düĢerler. Kentten çıkma Batı toplumlarının toplumsal DNA larıdır Batı 
bilgi sistemi. Bir insanın yapısını nasıl ki onun DNA ları belirliyorsa, Batı toplumlarının 
bilgisi de onların toplumsal yapılarını belirleyen toplumsal DNA larıdır.  Bu bilgiyi onun 
maddi gerçekliğinden soyutlayarak alıp, tamamen ayrı bir maddi gerçekliği bununla 
yeniden yaratmak-Ģekillendirmek, yani toplum mühendisliği yaparak toplumsal DNA’ 
ları değiĢtirmek mümkün müdür? Hayır, bu mümkün değildir! Yani, bu anlamda bir 
toplum mimarlığı-mühendisliği mümkün değildir! Peki o zaman, nedir Osmanlı’nın 
bütün o “BatılılaĢma” çabalarının özü? Nedir Osmanlı toplum mimarlığını-
mühendisliğini  “eĢi bulunmaz” hale getiren?  
 

Osmanlı ve daha sonra da Cumhuriyet dönemi “Batıcıları” mümkün 
olmayanı yapmaya çalıĢarak, onu kendilerine rağmen mümkün hale 
getirmiĢlerdir! Osmanlının “BatılılaĢma” çabası, denize düĢen 
Osmanlının yılana sarılmasıdır! Ama bu, herĢeye rağmen, bu kez 
Cumhuriyet’le birlikte  yaĢamı devam ettirmenin üretim faaliyetini 
zorunlu kılan  bir biçimini de tarih sahnesine çıkardığı  için  sonuç 
vermiĢtir! Osmanlı baĢka türlü kendi inkârını yaratamazdı! Bakın, 

demek ki o  “stratejik zihniyetimizin” yararları da oluyormuĢ!.. 
 
Olayın, Osmanlının “BatılılaĢma” sürecinin iki boyutu vardır: Birincisi açık: 
“BatılılaĢmaya” çalıĢırken Osmanlının niyeti, kapitalistleĢmek, bir sivil toplum 
oluĢturmak, yeni bir üretim iliĢkileri sistemini kurmak falan değildir! Yapısal olarak 
kendi varlığı, Devlet anlayıĢı buna engeldir herĢeyden önce. Onun niyeti, aynı yapıyı 
muhafaza ederek, aynen Ġslâmı benimserken yaptığı gibi, üstüne yeni bir elbise giyme 
yoluyla “BatılılaĢmaktır”!. Daha önce toplumsal DNA’larına monte ettiği  artık eskimiĢ, 
iĢe yaramayan bilgileri çıkarıp, bunların yerine yenilerini, onun hayatta kalmasına daha 
fazla yararı dokunacak olanları monte etmektir! Yani gövde aynı kalacak, ama giydiği 
elbise değiĢecektir! Bu arada da, giydiği elbiseye-bilgiye göre yaĢamaya çalıĢacaktır! 
Yani, kapitalistmiĢ gibi davranacak , donanacaktır!  
 
Osmanlının son dönemlerinde, eskiyi temsil eden güçlerle, özellikle de Ulema 
kesimiyle, “yeniyi” temsil edenler arasındaki çatıĢmanın kaynağı  tamamen bu, 
toplumsal DNA’lara monte edilmiĢ “bilgilerin değiĢtirilmesi” olayına iliĢkindir. Yani 
esas (toplumsal DNA’lar) değiĢmiyor (DeğiĢemezdi de zaten; çünkü bu ancak yeni bir 
üretim biçimiyle birlikte değiĢebilirdi).   Devlet gene aynı devletti, yapı gene aynı yapı 
olarak durmaktadır. Yönetenler ve Yönetilenler gene aynı konumlarını muhafaza 
etmektedirler, ancak biçim-aktörlerin üzerlerindeki elbiseler- değiĢmektedir o kadar! 
Bu ise, eski biçimi temsil edenlerin gitmesi, onların yerini yenilerinin alması anlamına 
geliyordu. “Eskiyi” temsil eden güçlerle “yeniler” arasındaki çatıĢmanın kaynağı da 
tam  bu noktada baĢlıyordu. Bunun en tipik örneği, Yeniçeri Ocağının kaldırılarak, 
onun yerine yeni bilgiyle örgütlenmiĢ yeni bir ordunun kurulmasıdır. Osmanlı, bunun 
Devlet için bir zorunluluk olduğunu anladığı an hiç gözünü kırpmaz  ve bir anda 
binlerce Yeniçeriyi kılıçtan geçiriverir!   
 
Bu süreç içinde “yeniyle” “eski” arasındaki çatıĢmanın en yoğun olduğu alan, hiç Ģüphesiz  
dinsel alandır. Osmanlı sisteminde Ulema, dört baĢlı Devlet Sınıfından biri olan Ġlmiye’nin  bel 
kemiğini oluĢturuyordu. Osmanlı sistemi, her ne kadar ġeriat’la yönetilen bir sistem değilse 
de, gene de Ġslam, sistemin önemli bir referans unsuruydu. En azından, kararlar ġeriat 
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kılıfına uydurularak alınırdı. Bu anlamda Ġslam, Osmanlının aĢiret-devlet anlayıĢına 
entegre edilmiĢ esasa iliĢkin bir unsurdu.  BatılılaĢmaya karĢı en büyük tepki  
Ulemadan geldi.  Çünkü Ulema, eski durumunu kaybetmekten korkuyordu. 
“BatılılaĢıldığı” zaman, kimse onlardan artık fetva istemeyecek, dinle devlet iĢleri 
biribirinden ayrılacaktı. Bu ise, Ulemanın Devlet Sınıfı içindeki yönetici fonksiyonunun 

fiilen tarihe karıĢması anlamına geliyordu. Ulema Osmanlıya güvenmiyordu. Çünkü, 
Osmanlı için esas olan Devletti. “Ulema”, “Ġslam” vs. bunlar Devlet varsa vardı!. 
Devletin varlığının tehlikede olduğunu gören Osmanlı, nasıl ki gözünü 
kırpmadan Yeniçerileri kılıçtan geçirivermiĢse, aynı Ģekilde, Ulema’yı da, hatta 
Ġslam’ı da bir tarafa atabilirdi! Devletin ruhundaki o “Derin Devlet” anlayıĢının 
ne anlama geldiğini, bu anlayıĢla nelere kadir olunacağını   çok iyi biliyordu 
Ulema! Böylece, geleneğe uyarak, o da Devlete karĢı isyan edenler tarafına 
geçti!  Ve yönetilenlerin Devlete karĢı zaten öteden beri var olan, ve daha çok 
tarikatlar içindeki örgütlenmelerde ifadesini bulan, aĢağıdan yukarıya tepkisiyle 
iliĢki kurarak, “din elden gidiyor” yaygarasına baĢladı. Daha önce, bir ġeyh 
Bedreddin’in katli için fetva veren, Devletin kuruluĢundan beri Osmanlıya karĢı 
savaĢan tasavvuf erlerinin baskı altında tutulmasında, bütün yapılan iĢlerin 
kitaba uydurularak yapılmasında baĢ rolü oynayan Ulema, Ģimdi, iĢinin bittiğini 
anlayınca, “dinin elden gittiğinin”de farkına varıyordu!  Ve öyle oldu ki, sanki 
bir yanda toplumu daha “ileriye” götürmek isteyenler, “ilericiler” vardı da, diğer 
yanda da, buna karĢı direnen, “gerici” bir  halk tepkisi söz konusuydu!  Yani 
halk “gerici”, batıcı “asker sivil aydınlar” “ilerici”! Böyle bir durum çıktı ortaya! 
ĠĢte Osmanlı’dan bu yana gelen, ve halâ bugün bile toplumumuzda önemli 
ölçüde yansımasını bulan bu  “ilerici” “gerici” çatıĢmalarının esası budur. 
 
Tekrar günümüze dönüyoruz: 

TEKRAR DAVUTOĞLU, KÜRESEL DĠNAMĠKLER VE “STRATEJĠK DERĠNLĠĞĠMĠZ”!.  

 

Davutoğlu hep bütün politikalarının özünün “restorasyona” yönelik 
olduğundan bahsediyor. Burada “restorasyon”dan kasıt nedir, eski 
Devlete sahip çıkarak onun bir zamanlar sahip olduğu Ġslamcı 
“stratejik zihniyetini” “cari koĢullara” uygun hale getirmek midir? 
 

Türkiye toplumunun tarihsel olarak kendi yatağından saptırılmıĢ bir nehire benzediğine, 
bugün yapılacak iĢin, herĢeyden önce, baĢka mecralarda akıp duran bu ırmağı tekrar  eski 
yatağına kavuĢturmak olduğu anlayıĢına ben de katılıyorum..Çok basit aslında, toplumun 
içine hapsedildiği o akvaryumun kapılarını açıvereceksin ki,  balıklar tekrar  deryaya 
kavuĢsunlar!..Ya da, kendi toprağından koparılarak bir saksıya ekilmiĢ olan çiçeği o saksıdan 
alıp tekrar kendi toprağına dikivereceksin, o kadar!..Bu noktada aynı görüĢteyiz 
Davutoğlu’yla..   
 
Ancak öyle anlaĢılıyor ki, Türkiye toplumunun tarihsel geliĢimi sürecine iliĢkin “stratejik 
derinliğe” sahip düĢünceler konusunda   Davutoğlu’nun değerlendirmeleri burada kalmıyor; o, 
iĢin küresel boyutlarını pek o kadar dikkate almadan, yerelden yola çıkarak günümüz 
siyasetine iliĢkin  paradigmayı olayın sadece bu boyutunun üzerine oturtmaya  
çalıĢıyor...Çünkü, onun anlayıĢında henüz daha 20.yy’ la 21.yy koĢulları arasında esasa 
iliĢkin olarak niteliksel anlamda   farklı bir durum yok!..Halbuki,  21.yy koĢullarında  
stratejik olarak daha derin düĢünebilmenin yolu, geleceğe yönelik paradigmayı asıl   
yeni küresel dinamiklerin  üzerine oturtabilmekten geçiyor; yerel dinamiklerin, içinde 
yoğrulmaları gereken  küreselleĢme  sürecinin dinamikleriyle  birlikte ele 
alınabilmesinden geçiyor..Öyle ki, bugün artık, yerel ve küresel parametreler-
dinamikler- birlikte ele alınmadan,  ideolojiden, sübjektif idealizmden  arındırılmıĢ  bir 
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stratejik derinlikten-küreselleĢme sürecini de içine alan yeni tipten bir paradigmadan- 
bahsetmek mümkün değildir. 
 
Çok basit aslında! Bütün o 20.yy paradigmalarının-stratejik düĢüncelerinin- altında 
yatan dinamik  güçlü devlet-güçlü ordu anlayıĢıydı..Çünkü, dünya pazarlarında daha 
çok yer kapabilmenin baĢka yolu yoktu o zamanlar.. Tekelci kapitalizm koĢullarında, 
geliĢmiĢ-emperyalist ülkeler tarafından paylaĢılmıĢ dünya pazarlarında söz sahibi 
olabilmenin baĢka yolu yoktu. Sen istediğin kadar  daha iyi kalitede malı daha ucuza 
üret, eğer arkanda sana yolu açacak  güçlü bir ordun ve devletin yoksa, onların 
koruyucu kanatları altında değilsen, ürettiğin malları dünya pazarlarında özgür bir 
Ģekilde satamazdın..öyle değil mi!!.. 
 
Halbuki Ģimdi artık durum değiĢti!..ġimdi artık 21.yy’ın küreselleĢme koĢullarında, 
yavaĢ yavaĢ  sınırların ortadan kalkmaya baĢladığı bir dünyada yaĢıyoruz. Eğer, daha 
ileri, daha geliĢmiĢ bilgilere sahipsen  daha iyi kalitede malları daha ucuza üretebilir, 
ürettiğin bu malları da hiçbir engelle karĢılaĢmadan dünyanın her yerinde 
satabilirsin..Bütün bunlar  için ne güçlü bir orduya, ne de güçlü bir devlete ihtiyaç var!!  
 

ĠĢte, bugün artık STRATEJĠK DÜġÜNCE BAZINDA ASIL DERĠNLĠK, 
küreselleĢme sürecinin önümüze koyduğu bu yeni  dinamikleri görebilmekle, 
kafamızdaki  20.yy kalıntısı-özünde milliyetçi olan-paradigmaları  bir yana 
bırakarak,  bunları, bu yeni zemin üzerinde ileriye dönük olarak  gözden 
geçirerek yeni düĢünceler üretebilmekle ilgilidir..Eğer bunu yapmazda, eskiyi 
ihya ederek-“restore edip”-100 yıl önce kaldığımız yerden devam 
edebileceğimizi sanırsak yanılırız!.. 
 

Davutoğlu’nun “güç denklemi”; “güç” nedir ve 21.yüzyılda “güç” 
neye göre, nasıl hesaplanıyor? 
 
Davutoğlu diyor ki: “Bir ülkenin uluslararası iliĢkilerdeki göreceli ağırlığı ve gücü konusunda 
değiĢik tanımlamalar geliĢtirilebilir. Sabit verileri (SV) tarih (t), coğrafya (c), nüfus (n) ve kültür 
(k) olarak; potansiyel verileri (PV) ekonomik kapasite (ek ), teknolojk kapasite (tk )  ve askeri 
kapasite (ak ) olarak tanımlarsak, bir ülkenin gücünü Ģöyle bir formülle gösterebiliriz: 
 
G= (SV+PV)x (SZxSPx SĠ) 
 
Bu formülde SZ stratejik zihniyete, SP stratejik planlamaya, SĠ siyasi iradeye tekabül 
etmektedir. 
 
SV=t+c+n+k ve PV=ek +tk +ak  olduğu için formülün açılımı; 
G={(t+c+n+k)+(ek +tk +ak ) } x  (SzxSPxSĠ) Ģeklindedir”. (a.g.e.s.17) 
 
“Bu formül içindeki unsurları tek tek ele alırsak, sabit veriler ülkelerin mevcut parametreleri 
içinde kısa ve orta vadede kendi iradeleriyle değiĢtirmelerinin mümkün olmadığı unsurlardır. 
Ancak, bu durum bahsi geçen unsurların ülkelerin güç denklemindeki ağırlıklarının değiĢmez 
olduğu anlamına gelmez. Aksine, değiĢen uluslararası konjonktür, bu sabit unsurların 
ülkelerin güç dengeleri içindeki özgül ağırlıklarının değiĢime uğramasına yol açar. 
 
Bu değiĢimi doğru bir zamanlama ile tutarlı bir yeniden değerlendirmeye tabi tutan ülkeler, bu 
sabit unsurları dinamik bir dıĢ politika yapımının destek zemini haline dönüĢtürürler. Mesela 
Türkiye’nin sabit bir verisi olan ve Hatay’ın ilhakı dıĢında son 75 yıldır değiĢmemiĢ olan 
coğrafyasının Soğuk SavaĢ dönemindeki stratejik ağırlığı ile Soğuk SavaĢ sonrası 
dönemdeki stratejik ağırlığı önemli farklılıklar göstermektedir..” (a.g.e.s.18) 
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“Ortak zaman-mekan idrakinden kaynaklanan güçlü bir kimlik ve aidiyet hissine sahip olan ve 
bu his ile psikolojik, sosyolojik, siyasi ve ekonomik unsurları harekete geçirebilen kültürel 
yapısı oturmuĢ toplumlar sürekli yenilenebilen stratejik açılımlar gerçekleĢtirme  imkanına 
sahiptir..” (a.g.e.s.23) 
 
“Bu unsurların tümünü fiili güç haline dönüĢtüren askeri kapasite, ülkelerin gerek barıĢ 
dönemlerindeki potansiyel kapasitesinin gerekse savaĢ dönemlerindeki reel güç 
yansımasının temel göstergelerinden biridir... Mesela Bismark’ın demir yumruklu idaresinin 
güç kaynağını oluĢturan askeri kapasite aynı zamanda siyasi alanda Alman birliğinin, 
ekonomik alanda ise Alman atılımının hem sonucu, hem de dıĢa yansıyan boyutudur. Aynı 
Ģekilde Deli Petro’nun askeri yapıda gerçekleĢtirdiği reformlar, steplerle sınırlı Moskova 
Prensliğini, Avrasya’yı bir bütün olarak stratejik hakimiyet alanı haline getirmeye yönelen Rus 
emperyal yayılmacılığına dönüĢtüren siyasi, ekonomik ve diplomatik unsurların fiili güç 
zeminini oluĢturmuĢtur. Bugün de Amerikan askeri yapılanması ile Amerikan ekonomisi ve 
diplomasisi arasında doğrudan bir iliĢki vardır ve bu iliĢki dünya anakıtasından uzakta bir 
cografi konuma sahip olan ABD’yi uluslararası iliĢkilerin belirleyici hegemonik gücü haline 
dönüĢtüren ana unsurlardan biridir”. (a.g.e.s.28) 
 
“Toplumların kendi coğrafi konumlarını eksen edinen mekan algılamaları ile kendi tarihi 
tecrübelerini eksen edinen zaman algılamaları, yöneliĢleri ve dıĢ politika yapımını etkileyen 
zihniyet altyapısını oluĢturur. Milleti ezeli bir siyasi birlik ya da hemen değiĢebilir bir insan 
topluluğu olmaktan çok, istikrarlı bir tarih sürecinin ürünü olan ve uzun tarih dilimleri içinde 
oluĢan bir birliktelik olarak kabul edersek stratejik ziniyetin aynı zamanda bir kimlik bilincinin 
tarihi süreç içinde biçimlenmesinin ve yeniden Ģekillenmesinin sonucunda ortaya çıktığını ve 
geçici siyasi dalgalanmaların ötesinde bir süreklilik arzettiğini görürüz”..(a.g.e.s.29) 

 
Ne anlıyorsunuz siz Ģimdi bütün bu “güç” formüllerinden-anlayıĢından? 

Davutoğlu’nun  “güç” anlayıĢı nasıl bir dünya tasavvuruyla birleĢiyor?  
 
20.yüzyılın güç anlayıĢıyla  21.yüzyılın güç-güçlü olmak anlayıĢı arasındaki farkı 
görebiliyor musunuz siz burada? “Güç” deyince,  bundan artık beyin gücünün 
anlaĢılması gerektiğine dair bir iĢaret görebiliyor musunuz; bunun dıĢındaki “güç” 
anlayıĢlarının giderekten  eski anlamını-fonksiyonunu  kaybetmekte olduklarına dair 
bir ifade bulabiliyor  musunuz?  Ben göremiyorum da bulamıyorum da!  Davutoğlu’nun 
terminolojisindeki kavramlar  ulus devletlerden oluĢan  o eski “uluslararası iliĢkiler 
sisteminin” 20.yüzyıla özgü iĢleyiĢini  tanımlamaktan daha öteye gitmiyorlar..Onun 
anlayıĢına giren tek “yenilik”, dünyanın artık çift kutuplu olmaktan çıkarak çok kutuplu 
hale gelmiĢ olması; bu “yeni durumun” yeniden “güçlü” hale gelebilmek için önümüze 
sunduğu olanaklar ilgilendiriyor onu!!. 

  
Madem güç üzerine konuĢuyoruz, isterseniz önce “güç” nedir  kısaca biraz bu 
konunun üzerinde duralım: Güç, iĢ yapabilme   potansiyelidir. ĠĢ  ise iki türlü yapılır: Bir, 

kol kuvvetine dayanarak, yani vücutça; iki, beyin gücüne dayanarak, yani kafaca. Burada 
beyin gücünden kastedilenin  sahip olunan bilgi olduğu herhalde anlaĢılıyordur. ĠĢte, küresel 
düzeyde, 20.yüzyıl dünyasıyla 21.yüzyıl dünyası arasındaki “güç” anlayıĢı farkı   gelip bu 
noktaya dayanıyor. 20.yüzyıl koĢullarında, uluslararası iliĢkiler düzeyinde siz istediğiniz kadar 
kafaca iĢ yapabilme yeteneğine sahip olun gene de bu yeterli değildi.  Mutlaka  pazularınızın  
kuvvetli de olması gerekiyordu!  Güçlü bir devletiniz, güçlü bir ordunuz yoksa uluslararası 
pazarlarda, uluslararası iliĢkiler düzeyinde hiçbir öneminiz olamazdı.  Ama Ģimdi, 21.yüzyılda 
artık bu durum değiĢmiĢtir. Güçlü olmak için daha fazla bilgiye sahip olmak  belirleyici tek 
unsur hale gelmiĢtir. KüreselleĢen yeni dünyada beyin gücü kimdeyse,  kafa iĢlerini  kim 
yapıyorsa güçlü olan da odur artık. Kol gücüne dayanan iĢleri  baĢkalarına da yaptırabilirsin, 
iĢin bu yanı ilerde zaten robotlara kalacak!. 
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Tamam, henüz daha bir geçiĢ dönemini yaĢıyoruz, 20.yüzyıl kalıntısı ulus devletler dünyası 
henüz daha yok olmadı, bu açık; ulusal sınırların ortadan kalktığı bir dünyaya karĢı bütün 
güçleriyle direniyorlar!..Bu yüzden de, “21.yüzyıl gerçeği” falan derken iĢin bu yanını 
görmezlikten gelmemek gerekiyor; ama burada tartıĢtığımız konu zaten bu değil!. Burada 
sözkonusu olan, sürecin hangi yönde geliĢtiği; yoksa elbette ki koĢullar neyi gerektiriyorsa 
ona göre savunma ihtiyaçlarını da gidermek zorundasın, bu ayrıdır. Ama artık bütün bu 
savunma ihtiyaçlarına iliĢkin “stratejik planlamalar” yaparken Ģu gerçeği de  hesaba katman 
gerekiyor  ki, 21.yüzyılda “savunma ihtiyacı” gerçekten savunmaya yönelik olmakla sınırlı  
kalmalıdır!. Çünkü artık dünya pazarlarında kendine nüfuz bölgeleri açmak, ya da  daha 
geniĢ pazar payı elde edebilmek için kaba kuvvet gösterisine  ihtiyaç kalmamıĢtır!..Aradaki 
ince imiĢ gibi görünen çizgi gözden kaçtığı an bütün bir paradigma değiĢiyor!..        

 

Davutoğlu diyor ki,  “bizim”, “zaman derinliğimiz”  olarak ifade edebileceğimiz 

ortak bir “tarihi derinliğimiz”, bir de , “mekan derinliğimiz” olarak  “coğrafi derinliğimiz” 
var.  Buradaki “biz”,  “coğrafi derinliğimiz” olan belirli bir coğrafyaya-ki bu coğrafya 
Osmanlı Devleti’nin  varolduğu coğrafyadır-yayılmıĢ,  aralarında belirli bir “tarihi birlik” 
olan-aynı tarihi birlikte yaĢamıĢ olan-ortak bir kültüre-Osmanlı-Ġslam kültürüne-sahip 
insanlar topluluğudur.   ġu sözler ona ait: 
 
“Bazı toplumlar  dünya görüĢleri itibariyle kuĢatıcı, ait oldukları coğrafya itibarıyla köprü 
durumundadırlar. Bu topluluklar tarihi geçiĢ yolları üzerinde seyyal haldedirler ve gerek 
yükseliĢ gerekse düĢüĢ dönemlerinde kendi merkez vatan tanımlarını sürekli değiĢtirerek o 
coğrafyada yaĢayan diğer unsurlarla kaynaĢma yolunu seçerler.. 
 
“..19.yy ortalarında Namık Kemal için Vatan Silistre’dir, 20.yy baĢlarında Mehmet Akif için 
Çanakkale’dir. Etnik köken itibariyle Anadolu’yu merkez görmesi gereken Namık Kemal’in 
Türk, Balkanlar’ı merkez vatan görmesi gereken Mehmet Akif’in Arnavut oluĢu da bu 
tanımlamada hiç mi hiç etkili değildir. Avrupa istikametine doğru ilerlerken Viyana önlerinde 
düĢenler ile Avrasya hakimiyeti için Ruslar tarafından Karadeniz’in kuzeyindeki Özi kalesinde 
kılıçtan geçirilenler, Asya ideali için Allahüekber Dağlarında donanlar ve Anadolu’nun kalbini 
savunmak için Sakarya’nın suyunu kanlarının rengine dönüĢtürenler hangi kökenden 

olurlarsa olsunlar aynı tarih/mekan anlayıĢının ve aynı milletin unsuruydular”. 

(a.g.e.s.561) 
 
Yani demek istiyor ki Davutoğlu: 

 
Sonra, I.Dünya savaĢı giriyor araya ve bu “birliktelik”-“stratejik derinliğimiz”- 
emperyalist ülkeler tarafından parçalandı. “Bize” ait olan o “mekan derinliğimiz” içinde 
sunni bir Ģekilde birçok devletler oluĢturuldu.   
 
O dönemde, dünyayı ve bölgemizi-“coğrafyamızı”- kendi aralarında paylaĢan  
emperyalist güçler, onların yarattığı statüko o kadar güçlü idi  ki,    bunlara karĢı 
koyamadık.  Ve  o “stratejik derinliğin” merkez unsuru olarak biz de bize biçilen  
daraltılmıĢ anlamdaki   yeni kimliğimizle   bu statükonun   bahĢettiği  sınırlar içinde  
elimizde kalan  coğrafyada   kurmuĢ olduğumuz cumhuriyetle yetinmek zorunda 
kaldık.  
 
Daha sonra, II.Dünya SavaĢı patlak verdi ve emperyalistler gene savaĢtılar kendi 
aralarında. Sonuç iki kutuplu bir dünyadır. Ve Soğuk SavaĢ dönemi baĢlar. Stalin’in 
gözü üzerimizde  olduğu için bu ortamda  biz  bu  kamplaĢmada zorunlu olarak Batı’lı 
ülkelerin bulunduğu tarafta yer aldık. Bu da tabi gene bizim irademizi sınırlayan bir 
faktördü.  Öyle bir hale geldik ki, bize biçilen sınırlar içinde kendi içimize kapanarak  -
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tarihi ve coğrafi derinliğimize karĢı adeta yabancılaĢmıĢ bir durumda-  statik bir süreci 
yaĢamak zorunda kaldık.  
 
Ama Sovyetlerin dağılması, Soğuk SavaĢ döneminin sona ermesiyle birlikte artık 
Ģartlar değiĢmiĢtir. Çift kutuplu dünya gitmiĢ onun yerine çok kutuplu baĢka bir 
uluslararası  dünya sistemi  çıkmıĢtır ortaya.  Bu nedenle, bizim için de artık Soğuk 
SavaĢ döneminin bize biçtiği o kabukları kırarak yavaĢ yavaĢ gerçek kimliğimize 
sahip çıkmanın-   tarihi ve coğrafi anlamda  “stratejik derinliğimize” sahip çıkmanın- 
olaylara ve süreçlere “stratejik bir zihniyetle”  yaklaĢarak kendimizi “atalarımızdan 
bize miras kalan   zaman ve mekan derinliği içinde yeniden tanımlayarak silkinip 
kendimize dönmenin  zamanı gelmiĢtir.  Adı konulmamıĢ bile olsa, tarihi ve coğrafi 

derinliğimiz açısından  tek bir millete ait parçalar konumunda 
olduğumuzdan, aslında bize ait olan  coğrafyanın “merkez gücü” olarak bu 

coğrafyada biz bir dıĢ unsur  değiliz.  ġu an sahip olduğumuz  siyasi iradeyle 
birlikte ortaya çıkan  “stratejik zihniyetimiz”, “stratejik planlamalarımızın” ve 

sahip olmamız gereken “gücümüzün”de  kaynağıdır. Biz artık bize ait olana 

yeniden sahip çıkarak  yaĢamı devam ettirmek istiyoruz.. Davutoğlu’nun 
söylediklerinden benim anladığım budur.  

 
1-Açıkça anlaĢılacağı gibi Davutoğlu’nun dünyası  20.yüzyılın ulus devletler 
dünyasıdır. Tamam, o,  “dünya artık değiĢmiĢ, çift kutuplu olmaktan çıkmıĢ çok 
kutuplu bir dünya haline gelmiĢtir” diyor ama, dikkat ederseniz  burada-“çok kutuplu” 
bu yeni dünyada-  özünde değiĢen birĢey yoktur!.  Her iki durumda da sözkonusu 
olan   elementlerini ulus devletlerin oluĢturduğu bir dünya sistemidir. Yani bu anlamda 
küresel sistemde niteliksel bir değiĢim sözkonusu değildir. Belirleyici olan son tahlilde 
ulus devletler arasındaki iliĢki ve çeliĢkilerdir. Sen de bu ağın içinde onun “güçlü” bir 
parçası olarak etkileĢime dahil olur, oyunun kurallarına göre yaĢamı devam ettirme 
mücadelesinde yer alırsın o kadar!.  
 
2-Davutoğlu’nun dünyasında halâ Kapitalizmin GeliĢmesinin EĢit Oranda 
Olmaması Kanunu  uluslararası kapitalist sistemin iĢleyiĢine damgasını vuran 
en önemli etkendir. Buna göre,  daha önce Almanya ve Japonya örneklerinde 
de olduğu gibi, belirli bir an’a kadar geriden gelen bir ülke  uygun tarihi 
koĢulların ortaya çıkmasıyla üretici güçlerini geliĢtirerek birden öne çıkıp  
dünya pazarlarında daha fazla nüfuza, daha fazla pazar payına sahip olabilmek 
için o ana kadar varolan statükoyu sarsar hale gelebilir. Nitekim Ģu an 
Türkiye’nin içinde bulunduğu sürecin anlamı da budur. Türkiye son on yılda 
çok önemli bir geliĢme ivmesi yakalamıĢ, Ģu an geldiği yer itibariyle artık 

kendisine biçilen statükonun içine sığamaz hale gelmiĢtir. Uluslararası 
sistem tarafından tanınan sınırlarıyla, tarihi ve coğrafi derinliğinin 
belirlediği varoluĢ alanı arasındaki çeliĢki onu kaçınılmaz olarak 
kendi özüne dönmeye, “stratejik bir zihniyetle” kaybettiği 
“kimliğine” tekrar sahip çıkmaya zorlamaktadır.  
 
ġu satırlar ona ait:     
 
“Ulus devlet olgusunun uluslararası sistemin ana unsuru haline gelmesi ile birlikte bir 

siyasi topluluk olan ulus, bu topluluğun egemenlik Ģeklindeki örgütlenmesi olan 

devlet ve siyasi egemenliğin yayıldığı alanı kapsayan ülke kavramları içiçe geçen 

bir iç anlam bütünlüğü ve bağımlılığı kazanmıĢlardır. Coğrafi alanların, egemenlik 
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nesnesi olarak devletler arasında bölüĢülmesi ve bu bölüĢümün bir uluslararası hukuk 

normu haline dönüĢmesi modern sınır kavramının temelini oluĢturmaktadır. Bu 

açıdan sınır kavramı, bir siyasi topluluğun etkinlik alanı açısından bir içe dönük 
egemenliği tanımlayan pozitif, diğeri dıĢa dönük egemenlik sınırını tanımlayan negatif 
olmak üzere iki anlam alanı oluĢturmaktadır.. 
 

“..Bir toplumun kültürel ve tarihi birikimi ile desteklenen jeopolitik ön-hatlar ise 

bir toplumun uluslararası vizyonunun Ģekillenmesinde önemli rol oynarlar. Mesela 
Alman kimliği ve Kutsal Roma-Germen tarihi ile dokunan Alman stratejik zihniyetinin 
öngördüğü jeopolitik ön-hat ile fiili/hukuki Almanya sınırları arasındaki farklılaĢma 
geçmiĢte iki dünya savaĢına sebep olmuĢtur. Aynı farklılık II.Dünya SavaĢı’ndan sonra 
ise barıĢçı yöntemlerle AB’nin ilk oluĢturucu etkenleri arasında yer almıĢtır..” 
(a.g.e.s.18)  
 
“Bazı ülkelerin merkezi alanları, jeopolitik/jeokültürel hatları  ve hukuki sınırları arasında 
tabii bir uyum ve dıĢ dünya ile tabii bir ayırım çizgisi bulunmaktadır. Bu ülkelerin en tipik 
misalleri Ġngiltere ve Japonya gibi ada ülkeleridir. Bu ülkelerin ada konumu kendi merkezi 
alanlarını tanımlamalarını kolaylaĢtırırken, komĢu kıta içindeki stratejik dengelere ayarlı 
politikalar bu merkezi alan ile komĢu kıta arasındaki iliĢkilerin belirlenmesini sağlamaktadır.. 
(a.g.e.s.20) 

 
“..Türkiye’nin sabit bir verisi olan Osmanlı tarih mirasının Soğuk SavaĢ 
dönemindeki ağırlığı Soğuk SavaĢ sonrası dönemde önemli bir değiĢim geçirmiĢ ve 
Türkiye’nin gerek Balkanlar’da gerekse Kafkaslar’da çok daha aktif bir dıĢ politika 
yapımına yönelmesine yol açmıĢtır. Son on yıl içinde Türkiye’nin gerek Balkanlar 
gerekse Kafkaslar’da müdahil olduğu birçok bölgesel mesele temelde bu tarih 
mirasının izlerini taĢımaktadır. 
 
Bu bölgelerdeki Osmanlı bakiyesi unsurlar, ortaya çıkan jeopolitik boĢluğun 
doldurduğu baskılarla tarihi güvenlik alanı olarak gördükleri Balkanlar/Anadolu eksenli 
Osmanlı merkez alanına (Heartland) yönelmiĢlerdir. Asrın baĢında Osmanlı tarih 
mirasından yeni tanımlara dayalı bir ulus-devlet olarak çıkan Türkiye Cumhuriyeti, 
asrın sonunda bu mirasın jeokültürel ve jeopolitik sorumlulukları ile tekrar yüzleĢmek 
zorunda kalmıĢtır. Türk dıĢ politikasına önemli yüklerle birlikte yeni ufuklar ve 
imkanlar da kazandıran bu sorumluluklar, önümüzdeki dönemde, Türk stratejik 
zihniyet ve kimliğinin yeniden Ģekillenmesindeki en belirleyici unsurlar olarak devreye 
girecektir”. (a.g.e.s.23) 
 

“Yeni” ile “eski” arasındaki iliĢki ne kadar ilginç değil mi, önce, 
“eskinin” içinden  “yeniye” ait maddi  gerçeklik ortaya çıkıyor; yeni 
doğan bu çocuğa  iliĢkin bilinç ise daima sonradan-geriden geliyor!.. 
 
Hani o II.Dünya SavaĢı’nın bittiğinden haberleri olmadığı için halâ dağlarda saklanan Japon 
askerleri olayı vardı ya, aslında bu bir uç örnek tabi,  ve de bir metafor aynı zamanda; çünkü 
aynı diyalektik bütün süreçler için geçerli bir  oluĢumu da simgeliyor. “Eskinin” içinden 
önce “yeniye” iliĢkin maddi gerçeklik çıkıp geliyor. Onun bilinci ise daha sonra, o 
ancak elle tutulur bir gerçek haline geldikten sonra oluĢuyor!.. 
 

Davutoğlu’na göre Soğuk SavaĢ dönemi bitince çift kutuplu dünya gitmiĢ onun 
yerine çok kutuplu yeni bir dünya ortaya çıkmıĢtır, o kadar!! KüreselleĢme, 
küresel yeni bir dünya sisteminin ortaya çıkması falan onun için daha fazla bir 
anlam taĢımıyor!. Dünya gene sadece, elementlerini “ulus devletlerin” 
oluĢturduğu bir “uluslararası iliĢkiler sisteminden” ibarettir. Gene o ulus 
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devletler arasındaki iliĢki ve çeliĢkilerdir  belirleyici olan, o kadar!. Bu anlamda 
bir yerde  I. ve II.Dünya SavaĢının öncesine dönmüĢ oluyoruz, olay budur!.. 
 

Peki kardeĢim hiç mi Ģu soruyu sormuyoruz biz  kendi kendimize: 
  
Eski dünyada ulus devletler arasındaki iliĢkilerde belirleyici olan, her devletin kendi 
pazar payını geniĢletmek için güçlü bir orduya dayanarak nüfuz bölgeleri 
oluĢturmasıydı. Öyle ki,  güce dayanılarak oluĢturulan bu egemenlik alanları aynı 
zamanda onların ürettikleri malları rekabetin bulunmadığı bir ortamda   tekel fiyatıyla 
satarak zenginleĢebilmelerinin de maddi zeminini oluĢturuyordu. Ama Ģimdi artık 
böyle bir durum yok. Bilimsel teknolojik devrime bağlı olarak bilginin  
demokratikleĢmesi olayı tamamen değiĢtirdi. Dünya pazarlarında daha fazla paya 
sahip olabilmek için sermayenin  güçlü bir ulus devlete ve orduya ihtiyacı kalmadı 
artık. Bu yüzden de sermaye ile ulus devlet arasındaki o kadim bağlar koptu. 
KüreselleĢen  yeni dünyada kim  daha iyi kalitede malları daha ucuza üretebilirse onun 
borusu öter hale geldi. Bu, o kadar önemli bir olaydır ki, bütün   uluslararası iliĢkileri 
belirleyen temel etken budur Ģimdi. Hepsi bu kadar!.. 
  

Çok basit bir soru daha: Diyelim ki biz yeni bir bilgiye dayanarak 
yeni bir teknoloji geliĢtirdik ve belirli bir malı  çok daha iyi kalitede, 
ve daha ucuza üretebiliyoruz; bu durumda o ürünü dünya 
pazarlarında satarak pazar payımızı geniĢletmemizin önünde bir 
engel var mıdır artık? Bu kadar basit olay!!  
 
Ama daha önce bu iĢi yapamazdınız.  Daha iyi kaliteyi daha ucuza üretseniz bile  bunu 
özgür bir Ģekilde dünya pazarlarında satamazdınız. Orası Ġngiliz nüfuzuna dahil, burası 
Alman, öteki taraf Rus!..Dünya pazarları bu Ģekilde paylaĢılmıĢtı ve de sizin bu 
pazarlara girerek oralarda  malınızı satmanız, bir pazar payı elde etmeniz mümkün 
değildi. Siz de bunu bildiğiniz için  Davutoğlu’nun yaptığı gibi “güç formülleri” 
üreterek önce güçlü bir devlete-orduya sahip olmaya çalıĢırdınız; öyle ki, bu gücün 
arkasında ilerleyerek söz sahibi haline gelesiniz!. Ama Ģimdi yok artık böyle bir durum, 
öyle değil mi? O halde nedir o “güç denklemleri” falan!!   
 

Bu yeni dünyada bir tek güç denklemi vardır artık: kim daha fazla 
bilgiye sahipse o daha güçlüdür o kadar! ĠĢte yeni güç denklemi 
budur, bundan ibarettir! 
 
Bakın tekrar ediyorum: YaĢanılan yaĢanılmıĢtır!. Olan her Ģey o an daha baĢka türlüsü 
olamayacağı için olmaktadır. Bu nedenle, hayat hiçbir Ģekilde sil baĢtan geriye 
dönerek yeniden yaĢanamaz!. Kültür ihtilaline karĢı “restorasyon”a evet, elimizden 
alınan değerlerimizi tekrar özgürce yaĢayabilmemiz için onlara yeniden sahip 
çıkmamıza evet, tarihsel bilgi mirasımıza sahip çıkarak bugünü dünün zenginliğinin 
üzerine inĢa etme çabasına evet; çünkü baĢka türlü geliĢemezsiniz zaten. GeçmiĢine 
sahip çıkmadan yarınını inĢa edemezsin!. Bütün bunlara tamam, bütün bu konularda 
Davutoğlu ile aynı görüĢteyiz! Ama buradan hiçbir Ģekilde sil baĢtan geçmiĢe dönerek   
bıraktığımız yerden devam –II.Abdülhamid’den itibaren devam- sonucu çıkmaz, 
çıkamaz!!. Çünkü biz bunu istesek bile geçmiĢte bıraktığımız o dünya yoktur artık 
ortada!. Ve insanlar gibi toplumlar da ancak içinde yaĢanılan dünyanın önlerine 
koyduğu paradigma içinde kimliklerini oluĢturarak hayata tutunabilirler.  
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ġimdi,   “tarihi ve coğrafi derinliğimize”-o “stratejik derinliğimize” 
bir de bu bilinçle, 21.yüzyıla damgasını vuran paradigmanın  
gözüyle bakalım isterseniz: 
 
Davutoğlu diyor ki, “Kudüs'ün son özgürlük dönemi bizim dönemimizdir. Kudüs bize Hazreti 
Ömer'in emanetidir. Kudüs bize Yavuz Sultan Selim'in, Kanuni Sultan Süleyman'ın 
emanetidir. Kudüs bize son Osmanlı askerinin emanetidir. Herkes unutsa Kudüs bizim 
davamızdır, bizim davamız olmaya ebediyen devam edecektir. Kimse bir Türk'e dönüp de 
'Kudüs senin davan değildir' diyemez..''  Davutoğlu kitabında Kudüs’ün yanına Balkanlar’dan 
Kuzey Afrika’ya ve Kafkaslar’a kadar olan   Osmanlı’nın hinterlandı-arka bahçesi-  diğer 
bölgeleri de  katarak  Kudüs için söylediklerini bütün bu alanlar için de tekrarlıyor!.  Yani 
demek istiyor ki, bu bölgeler, bu bölgelerde yaĢayan halklar hep bize ata yadigarıdır. 

Buralar  için biz bir dıĢ faktör-dıĢ dinamik unsuru değiliz.   Bütün bu 

coğrafyada belirli bir tarihi hep birlikte yaĢadık.   VaroluĢumuzun “stratejik derinliğini” 
birlikte oluĢturduk. Bizi birarada tutan “stratejik zihniyetimiz” de bu zemin üzerinde 
ortaya çıktı.. 

DIġ DĠNAMĠK-ĠÇ DĠNAMĠK MESELESĠ, “STRATEJĠK DERĠNLĠĞĠMĠZ”-”STRATEJĠK 
ZĠHNĠYETĠMĠZ!.. 

Dikkat ederseniz olay tam bu noktada somutlaĢıyor!.   Ata yadigarı “stratejik 
zihniyetimize” sahip çıkan  bir “siyasi iradenin” yapacağı    “stratejik bir planlamayla” 
yeniden   “stratejik derinliğimize” sahip çıkmalıyız falan derken  Davutoğlu’yla 
aramızdaki düĢünce-anlayıĢ farkı tam bu noktada kendini açığa vuruyor! 
 
Olay Ģudur: Tamam, bundan yüz yıl öncesine kadar Ģu an eski  Osmanlı coğrafyasında 
mevcut devletlerle, halklarla birlikte  belirli bir tarihi  birlikte yaĢamıĢız. Bu birlikteliğin 
zamanında nasıl oluĢtuğunu- fetih olayını- falan da  tartıĢmıyoruz Ģu an, bütün bunları daha 
önce ele almaya çalıĢtık. Sonra, “Osmanlı gerçeği” tarih sahnesinden silinmiĢ.  Nüfuz ve 
pazar alanlarını geniĢletmek için kendi aralarında savaĢan emperyalist ülkeler Osmanlı 
mülkünü güç dengelerine göre  bölüĢmüĢler ve buralarda  her biri birer toplum mühendisliği 
harikası olan, dizginleri kendi ellerinde (gerçekte ulus devlet falan olmayan) yapay “ulus 
devletlerin” ortaya çıkmasına yol açmıĢlar.   Bütün bunların hepsi bir gerçek. Peki Ģimdi 
aradan yüz yıl geçtikten sonra olaya nasıl bakmak gerekiyor? Bu noktada iki yaklaĢım 
sözkonusu olabilir. Birincisi Davutoğlu’nun yaklaĢımı. Özetle Ģöyle bakıyor o probleme:  
 

Her ne kadar daha sonra bölünmüĢ-parçalanmıĢ olsa da, buralarda uluslararası  
sistem tarafından sınırları tanınan  birçok farklı devlet ortaya çıkmıĢ olsa da, 
belirli bir tarihi birlikte yaĢadığımız, ortak bir kültüre sahip olduğumuz için   
geçmiĢten kalan mirasın   “merkez ülkesi” olarak biz hiçbir Ģekilde bu 
coğrafyada  dıĢ faktör değiliz. Bu nedenle, bizim için  bu bölgede yer alan  
ülkelerin iç iĢlerine karıĢıp karıĢmamak diye birĢey sözkonusu olamaz;  çünkü  
biz otomatikman onların iç dinamiklerine dahil bir unsuruz!!.  

 
Ben olaya böyle bakmıyorum tabi!!. Ama “tamam” diyorum ben de, “ortak bir tarihimiz, 
kültürel olarak ortak yanlarımız var, bunlar açık; bu coğrafyada son yüz yılda olup 
bitenler konusunda da   aramızda  bir görüĢ ayrılığı yok. Hatta, yüz yıl sonra bugün 
(aynen Türkiye’nin kendi içinde yaĢandığı gibi) bütün bu bölgelerde de bir 
“restorasyon” sürecinin yaĢanması, bizleri biz yapan ortak tarihi ve kültürel 
değerlerimizin ortaya çıkarılması zorunluluğu da ortadadır; bu  konularda   Davutoğlu 
ile aynı görüĢteyiz. Ama, öte yandan, Ģurası  bir gerçektir ki, artık bu coğrafyada her 
biri kendi içinde Ģu ya da bu Ģekilde farklı   iĢleyiĢe sahip,  sınırları uluslararası sistem 
tarafından tanınmıĢ -“dünya beĢten büyüktür” diyerek biz onu yetersiz olduğunu ilan 
etsekte-  farklı ülkeler var. Bu nedenle, varolan objektif koĢulları ve 21.yüzyıl 
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paradigmalarını da dikkate alarak artık biz kendimizi bütün bu coğrafyada bulunan 

ülkelerin iç dinamiklerine dahil  olarak göremeyiz.  
 
Bu ülkelerle olan iliĢkilerimizin iki yanı olmalıdır. Bir yandan  ortak tarihi ve 
kültürel bağlarımızın altını çizerek  bunları ekonomik bütünleĢme süreçleriyle 
daha da güçlendirme  yoluna giderken, diğer yandan da, farklı ülkeler-sistemler 
olduğumuz gerçeğini unutmadan bunlarla olan iliĢkilerde onların iç iĢlerine 
karıĢan biri olarak değil, onların iç dinamiklerine destek olmaya çalıĢan dıĢ 
dinamiğe dahil bir unsuru-bir dost olarak devrede olmalıyız. 
 

Ġsterseniz önce olayı-iç dinamik, dıĢ dinamik olayını-teorik boyutlarıyla, 
informasyon iĢleme teorisi açısından bir ele alalım, sonra da bütün bunlar 
pratikte ne anlama geliyor gene ona dönelim: 
 
Toplumu bir informasyon iĢleme sistemi olarak düĢündüğümüz zaman26sistemin iĢleyiĢini 
Ģöyle açıklayabiliriz: Her durumda, dıĢardan-çevreden-gelen madde-enerji-informasyon 
sistemin “girdisi” olarak sistemin içinde kayıt altında olan bilgiyle  değerlendirildikten sonra 
ortaya çıkan sonuçlar  sisteme ait motor unsurlar tarafından iĢlenir ve sistemin “çıktısı” olan 
ürün haline dönüĢtürülür. Burada dıĢ dinamik, madde-enerji-informasyon Ģeklinde  sisteme 
dıĢardan etkide bulunan unsur olup, iç dinamik de, dıĢardan gelen bu etkiyi-ki bunlar sisteme 
alındıkları anda onun için iĢlenmesi gereken birer  “hammadde” konumundadırlar -
değerlendirip iĢleyerek bunları sisteme özgü bir ürün-sentez-haline getiren  sisteme ait 
unsurlardır. Bütün sistemlerin-bu arada  bir sistem olarak toplumun da-kendi doğal varoluĢ 
süreci içinde iĢleyiĢ-değiĢtirirken değiĢme- mekanizması budur.  
 
Ama bir de bunun dıĢında sadece dıĢ dinamiğe bağlı olarak-onun sistem üzerine 
uygulayacağı güce, kuvvete bağlı olarak- gerçekleĢtirilen “değiĢtirme”-“değiĢim” olayı vardır!. 
Bu durumda,  dıĢardan sisteme etkide bulunan unsur sistem açısından bir dıĢ dinamik 
faktörü olmanın ötesine geçer ve sanki sisteme ait bir unsurmuĢ gibi sistemin içindeki 
“iĢleme-değerlendirme-gerçekleĢtirme”- faaliyetini de dikte etmeye, ona bizzat katkıda 
bulunmaya baĢlar!. 
 
Dikkat ederseniz bu durumda   “girdi” ile “çıktı” arasında “inkarın inkarını” gerçekleĢtiren 
diyalektik bağ ortadan kalkıyor ve  “girdi”  “çıktıyı” da belirleyen bizatihi bir faktör haline 
geliyor!. Ki bu da, sistemin  kendi içindeki iĢleyiĢ-varoluĢ mekanizmasını ortadan kaldıracağı 
için, son tahlilde, onun kendi varlığını-kimliğini bile  üretemez hale gelmesine neden olur. DıĢ 
dinamiğe bağımlı  sisteme yabancı bir kimlik ortaya çıkar!..    
 
Bu diyalektiği kavramak  çok önemli.  Aradaki  farkın  pratikte ne anlama geldiğini 
görmek için isterseniz Ģimdi Türkiye’nin   Mısır ve  Suriye’de yaĢanılan devrim 
süreçleriyle olan iliĢkisini ele alalım.  Arada o kadar ince bir çizgi var ki, yukarda ele 
almaya çalıĢtığımız yaklaĢım farkı ilk bakıĢta gözden kaçabiliyor.  
 
Önce Suriye olayını ele alalım: Tamam, olaya baĢlangıçta Türkiye olarak çok iyi girdik. 
Demokrasi mücadelesinin yanında olduğumuzu gösterdik ve reform yapması, sistemi 
demokratikleĢtirmesi için de Esed’i teĢvik ettik. Ama bu arada yapmamız gereken çok önemli 
bir Ģey eksik kaldı. Muhalefete de demeliydik ki, “bakın biz sizi destekliyoruz, ama bu destek 
yanlıĢ anlaĢılmasın. Siz ayrı bir ülkesiniz ve kendi problemlerinizi barıĢçı bir Ģekilde kendi 
aranızda çözmek zorundasınız. Sakın bize güvenerek hiçbir Ģekilde sürecin demokratik 
mücadele-iĢleyiĢ sınırlarını aĢmayın, bu iĢin baĢka çaresi yoktur, barıĢçı yollardan 
ayrılırsanız bizi de yanınızda bulamazsınız”!.Bu konuda yeteri kadar açık olabildiğimizi 
düĢünmüyorum ben. Buraları  “aslında bize ait ata yadigarı coğrafyalar” olarak 
gördüğümüz için, Libya olaylarının da etkisiyle,  “Batı’lı ülkeler burada da direniĢe 
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 http://www.aktolga.de/m19.pdf 
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sahip çıkarak insiyatifi ele geçirecekler, aman onlardan geri kalmayalım” diye 
düĢünerek, “her ne olursa olsun direniĢin arkasında olduğumuz”  mesajını verdik ki, 
iĢte bu da muhalefetin kendi gücünü aĢan bir  kalkıĢma içine girmesine-en azından 
psikolojik destek sağladı. O dönemde Batı’nın da iĢin içinde olduğunu, muhalefeti 
desteklediğini  düĢünürsek, bu durumda, muhalefet cephesini oluĢturan güçler de, 
“arkamızda  koskoca Amerika, Avrupa var, Türkiye de bizi destekledikten sonra daha 
ne duruyoruz” diyerek,  sözkonusu dıĢ dinamik unsurlarını neredeyse  iç dinamiğe 
ilave bir etken olarak ele almaya baĢladılar ki, bu da sonunda    Esed’in  iĢine geldi!. 
Onun, sistemi dıĢardan gelen etkilere karĢı koruyucu bir güç olarak ortaya çıkmasına 

yardımcı oldu!. Esed, daha sonra, “demokratik mücadele”  diyerek yola çıkan 
rakiplerini  onları silaha baĢvurmaya zorlayarak provoke etmeyi denedi, onlar 
da “baĢka çaremiz kalmadı ne yapalım” mantığıyla Esed’in oyununa  gelerek  
silaha sarılma hatasını iĢlediler!. Halbuki, süreç  daha basit bir gösteri 
düzeyindeyken bile insanların üzerine ateĢ açtırarak Esed onları  güçlü olduğu 
alana- devletin alanına çekmeye çalıĢıyordu. Muhalefet, nasıl olsa arkamda 
güçlü bir dıĢ destek var diyerekten  kendine olan aĢırı güvenle bunu göremedi 
ve oyuna geldi..      
 
Ben eminim  ki, eğer daha iĢin baĢında Türkiye onları uyarabilseydi,  “kesinlikle silaha 
baĢvurmayın yoksa yalnız kalırsınız” gibi radikal anlamda barıĢçı bir tutum takınabilseydi iĢler 
çok farklı olabilirdi.  Ama bizim kafamızın içindeki o, “buralar bize ata yadigarı,  Ģimdiye 
kadar emperyalistler arada bir duvar oluĢturmuĢlardı, Ģimdi onlar da bu iĢin arkasında 
olduğu için arada  engel kalmadı; aman geç kalmayalım, yoksa bu sefer de  demokrasi 
Ģampiyonu kesilerek araya baĢka bir duvar örüverirler ve biz gene açıkta kalırız”  
anlayıĢı,  “devrim kaçıyor” anlayıĢıyla birleĢince cumburlop iĢin içine girdik!. Sonra 
onlar-Batılılar- aradan çekiliverince de dünya bizim baĢımıza yıkılmıĢ oldu tabi!.  

 
Mısır konusu da öyle: Tamam, burada ortada bir seçim süreci vardı ve biz de bunun-

seçim sonuçlarının arkasında durduk, bu doğruydu; ama örneğin bir Mısır’la bir Türkiye’nin 
demokrasi mücadelesi deneyimlerinin farklı olduğu konusunda Mısırlı devrimcileri uyararak 
onlara daha dikkatli olmaları gerektiğini-demokratik bir muhalefet cephesi oluĢturarak  daha 
uzlaĢmacı bir politika izlemeleri gerektiğini söyleyebilirdik!. YaklaĢan tehlike konusunda  
onları   uyarma görevini yerine getirebilirdik!.   Ne de olsa, bizim arkamızda bir 27 Mayıs, bir 
12 Mart,  12 Eylül  ve bir 28 ġubat deneyleri vardı ve biz bütün bu süreçlerin içinde 
kazandığımız deneyimlerle zenginleĢerek geliyorduk ; ama Mısır öyle değildi ki! ĠĢte, biz bu 
ayırımı yaparak göz göre göre gelen darbe konusunda Mısırlı kardeĢlerimizi uyaramadık!. 
Kendimizi resmen oradaki süreçle bütünleĢtirdik. “Tarihi ve coğrafi derinliğimize” 
“stratejik  bir zihniyetle” baktığımız zaman arada ayrı gayrı yoktur, “bizler hep aynı 
gövdenin dallarıyız” falan diyerek, “biz”-“onlar” ayırımı yapmadan, bu coğrafyada olup 
biten herĢeyi tek bir bütünün içindeki süreçlermiĢ gibi ele aldık!. O zaman da tabi dıĢ 
dinamik, iç dinamik diye birĢey kalmadı ortada, bunların hepsi birbirine karıĢtı. Bu 
durumda,  arkasında Türkiye’deki bütün o  demokrasi mücadeleleri deneyimleri de 
bulunduğu için bir Erdoğan’ın Gezi olayları karĢısındaki uzlaĢmaz duruĢu  Türkiye’de sürecin 
daha da ileri giderek bir darbeyle sonuçlanmasının önüne geçebilirken,  aynı duruĢu Mısır’da 
model olarak alan Mısırlı devrimciler darbecilerin iĢini kolaylaĢtırmıĢ oldular!. Çünkü Mısır’da 
Erdoğan’ın jakoben duruĢu değil GannuĢi’nin duruĢu örnek olmalıydı!.. 

“STRATEJĠK DERĠNLĠĞĠMĠZĠN” DERĠNLĠĞĠ!.. 

 

Bugün,  STRATEJĠK DÜġÜNCE ve ZĠHNĠYET BAZINDA  DERĠNLĠK, tarihi 

zenginliğimizle küreselleĢme sürecinin önümüze koyduğu  dinamikleri  21.yüzyıl 
paradigması ıĢığında bütünleĢtirerek içselleĢtirebilmekten   geçiyor. 
Kafamızdaki  20.yy kalıntısı-özünde milliyetçi olan-ulus devletçi paradigmaları  
bir yana bırakarak,  bunları, bu yeni zemin üzerinde ileriye dönük bir Ģekilde  
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gözden geçirip yeni düĢünceler üretebilmekten, bilgi toplumu haline gelme 
yolunda bilgi üretimine yönelik yeni “STRATEJĠK PLANLAR” yaparak bunları 
hayata geçirebilmekten geçiyor!..Eger bunu yapmaz da eskiyi ihya ederek-
“restore edip”-100 yıl önce kaldığımız yerden devam edebileceğimizi sanırsak 
yanılırız!..Bu satırları Davutoğlu’nun “güç formülünde” “stratejik zihniyetle” 
birlikte “çarpan etkisine sahip” olarak nitelendirdiği “siyasi irade”ye ithaf 
ediyorum!.. 
 

Önce bir noktada anlaĢmamız lazım:  
 
Ġçinde bulunduğumuz küreselleĢme sürecinde yeni bilgilere sahip olarak daha iyi 
kalitede malları daha ucuza üretir hale gelmediğimiz sürece, ağzımızla kuĢ tutsak, her 
gün “stratejik derinliğimizden”, “Ģanlı tarihimizden” bahsetsek, “stratejik bir 
zihniyetle” yapacağımız  “stratejik planlardan” bahsetsek, “siyasi iradeye” övgüler 
düzerek “atalarımızdan bize yadigar kalan  coğrafyada” “stratejik” bir güç haline 
gelebilir miyiz? Evet, ya da hayır deyin bana!!   
 

Peki o zaman,  bir soru daha:  
 
Bugün, bütün bunları gerçekleĢtirebilmek için "restore" edilmiĢ -eskinin küllerinden 
yeniden yoğrularak yaratılmıĢ-daha geniĢ bir coğrafyaya yayılan antika bir ulus devlet 
projesine gerek var mıdır? HerĢey bir yana,    bu saatten sonra o eski Osmanlı 
topraklarını  “yenilenmis bir stratejik zihniyetle” bile olsa yeniden fethetmek-biraraya 
getirmek mümkün müdür? Yok eğer değilse, bundan sonra ne yapılacaksa    ancak  
21.yüzyıl paradigması içinde kalınarak yapılabilecekse o zaman kendi kendimize gaz 
vererek niye boĢuna harcıyoruz ki enerjimizi?  Oturupta, “biz ne yapmalıyız, nasıl 
yapmalıyız da bilgi toplumuna giden yolda daha da  hızlanabilelim” diye düĢünmek 
varken, “nasıl bir eğitim sistemine sahip olmalıyız ki yeni bilgiler üreten nesiller 
yetiĢtirebilelim” diye zihnimizi yormak varken,  eğitimde “Kemalist nesiller yetiĢtirme” 
amacının yerine “Ġslamcı nesiller yetiĢtirmeyi”  koyarak sil baĢtan yeniden ideoloji 
kokan  bir dünyanın içinde kaybolup gitmenin anlamı nedir?  
 
Hiç uzağa gitmeye gerek yok,  önümüzde durupduran   Suriye örneğine dönelim gene ve 
bundan on iki yıl önce   Suriye ile aramızdaki ticaret hacmi ne idi, sonra bir de  savaĢ 
baĢlamadan hemen önce ne duruma gelmiĢti ona bir bakalım? Öncesi bir yana da, savaĢ 
baĢlamadan  evvel  bu rakamın 15 milyar dolara çıktığını hepimiz biliyoruz.  Benzer bir 
durum Mısır için de sözkonusu idi. Türkiye,  geliĢen üretici güçleri ile  aradaki ortak  tarihi ve 
kültürel bağları da kullanarak (Davutoğlu’nun deyimiyle “stratejik derinliğini” de kullanarak) 
buralarla çok güzel, örnek iliĢkiler geliĢtiriyor, giderekten buralarda da yerli bir burjuvazinin 

güçlenmesi yolunda mesafe kaydedilmesine katkıda bulunuyordu.  Çünkü, bugün artık 
meseleye böyle bakmak gerekiyor. Her ülke kendi değiĢimini kendi iç 
dinamiklerini geliĢtirerek yaparken, sen de dıĢ faktör olarak,  bu iç dinamiklerle 
olan bağlantıların sayesinde  “güç” unsuru haline gelebiliyorsun. DıĢ etken 
ancak iç dinamiğe dahil unsurlarla iĢbirliği yaparak  içsel bir güç haline 
gelebiliyor. 21.yüzyılın mantığı budur, küreselleĢme sürecinin diyalektiği budur. 
Bir yanda halâ varlığını sürdüren 20.yüzyıl kalıntısı bir ulus devletler sistemi, 
ama hemen bunun yanında-bununla içiçe de, o ulus devletlerin güneĢin  
altındaki kar gibi eriyerek yok olmaya baĢladıkları bir küresel bütünleĢme 
süreci..Böyle bir ortamda sen tek yönlü politikalar üreterek yol alamazsın artık!.  
Yapacağın o “stratejik  planlar”, “stratejik bir zihniyetle” üreteceğin   politikalar, 
“güç üretme”, “güçlü olma” anlayıĢları, “siyasi iradeye” yüklenen olağanüstü 
“anlamlar”, aynı anda, hem uluslararası iliĢkiler sistemi gerçeğine uygun olmalı, 
ama hem de onun inkarı olarak geliĢen küreselleĢme sürecine..Yani, aynı anda 
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hem kendi ulusunun çıkarlarını düĢüneceksin, hem de onun diyalektik anlamda 
yok oluĢunun yolunu açacaksın!.  Türkiye gibi daha yeni yeni, “uluslaĢırken 
küreselleĢme” sürecini de birlikte yaĢayan bir ülkede bunun ne kadar zor bir iĢ 
olduğu ortadadır27, ama bunun baĢka da yolu yok, yani, “hayır ben bu oyunu 
oynamıyorum benim yolum baĢkadır” diyemezsin!!   

PEKĠ O ZAMAN NE YAPMAK LAZIM?..  

“atalarımızdan bize miras kalan” o “stratejik zihniyeti”-o devrimci 
ruhu- bugünün gerçekliğiyle nasıl bağdaĢtıracağız? 
 
ĠĢte tam bu noktada Ģimdi  bu soru çıkıyor ortaya! Madem ki insanlar ve 
toplumlar kendi tarihlerinin ürünüdürler, yani biz istesekte istemesekte 
içimizde belirli bir tarihsel derinliği taĢıyarak varoluyoruz, bu durumda, 
atalarımızdan bize miras kalan o  bilgi temelini  bugünün gerçekliği içinde  
21.yüzyıl paradigması yönünde nasıl kullanmamız gerekiyor?  Bugün, bilgi 
toplumuna ulaĢabilmek için nasıl bir  “stratejik zihniyete” sahip olmalıyız ki, 
amaca uygun  “stratejik planlar” yapabilelim? 
 
Bütün o insanlık macerasını toprağa düĢen bir tohumun baĢına gelenlere benzetirsek, nasıl 
ki o tohum çevreden gelen madde-enerji-informasyonu kendi içinde değerlendirip iĢleyerek 
diyalektik anlamda kendi inkârını yaratıyor ve bitkiye, oradan da meyvaya durarak yeni bir 
tohuma dönüĢüyorsa, insanlık macerasının diyalektiği de özünde aynıdır.  
 
Ġlkel komünal-sınıfsız bir toplumdan baĢlayan yolculuk,  üretici güçlerin geliĢmesiyle 
birlikte, aynen o tohumun  bitkiye dönüĢmesi örneğinde olduğu gibi  kendi diyalektik 
inkarı olarak  sınıflı toplumlar sürecini yaratırken, o da  gene aynı diyalektiğe tabi 
olarak bir üst düzeyde bilgi toplumuna-modern komünal sınıfsız topluma-dönüĢme 
yolunda ilerlemektedir. Bu durumda, nasıl ki; yeni tohumun oluĢumunu belirleyen  
bilgi  toprağa  düĢen o ilk tohumun içindeki bilgi ile daha sonra buna eklenen bilgilerin 
toplamıyla ortaya çıkıyorsa28, toplumsal düzeyde   bilgi toplumuna iliĢkin toplam bilgi 
de, ilkel komünal toplumun bilgi temeliyle daha sonra üretilen bilgilerin toplamıyla 
ortaya çıkacaktır29. Bu nedenle, modern sınıfsız toplumun bilgi temeline eriĢebilmek 
için mutlaka o ilk bilgi hazinesini  yeniden bilince çıkararak iĢlevsel hale 

getirebilmeliyiz. ĠĢte kritik nokta burasıdır. Atalarımızın“stratejik zihniyetinin”  
içinden çıkıp geldiği   “tarihsel derinliğimizin” derinliklerine inerek 
orada oluĢan kimlik bilgilerini bugünün modern komünal insan 
bilincinin oluĢumunda ilkel ama esasa iliĢkin bir bilgi temeli olarak 
kullanabilmeliyiz.Bugünün gerçekliği içinde“stratejik derinliğimizin” 
derinliği bundan ibarettir!.  
 
Ne demek mi istiyorum? Atalarımızdan bize miras kalan bilgi temelini  ve o 
temel üzerinde yükselen  stratejik zihniyeti 21.yüzyıl koĢullarında  bilgi 
toplumuna-modern sınıfsız topluma-giden yolda  bir üst düzeyde nasıl mı 
yeniden üretebiliriz? O zaman aĢağıdaki çalıĢmaya dönmeniz gerekecektir: 
 
“NAMAZ’IN  DUA’NIN VE HER ĠġE  „BĠSMĠLLAH“ DĠYEREK BAġLAMANIN DĠYALEKTĠĞĠ 

                                                 
27

 http://www.duzceyerelhaber.com/Munir-AKTOLGA/15300-Uluslasirken-kuresellesmek 
28

 Bu konuda daha geniş bilgi için www.aktolga.de 1. Çalışma 
29

 Bu konuya ilişkin olarak da www.aktolga.de 5. Çalışma’ya bakılabilir.. 

http://www.aktolga.de/
http://www.aktolga.de/
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-BU EVRENDE VAROLAN HERġEY-HER VARLIK, HER AN KENDĠNCE BĠR   NAMAZ VE DUA  
HALĠNDEDĠR!  ĠNSANIN   GÖREVĠ   BU  HALĠ  BĠLĠNCE  ÇIKARARAK,  DOĞA’NIN BĠLGĠSĠNĠ  

ÜRETMEKTĠR!..  http://www.aktolga.de/m37.pdf   
 
Kısacası,  “ecdadımız” dediğiniz o Sultanlara-PadiĢahlara iliĢkin sınıflı toplum 
bilgilerini  biz özümsedik, onun içinden çıkıp geliyoruz zaten;  geriye kalan 
posayı ise sizlere bırakıyoruz, bizim ecdadımız, Horasan erenleri tasavvuf 
bilgini atalarımızdır. Onların  ilkel sınıfsızlfığa iliĢkin bilgi temeli  bugünün 
içinde yeni tipten modern   bir “stratejik zihniyet” üretebilmemiz sürecinde 
bizim için   yeterlidir!..  

ġĠMDĠ SIRA GELDĠ, BÜTÜN BU ELEġTĠRĠLERDEN SONRA NEDEN HALÂ AYNI 
NOKTADA, “ELEġTĠREL DESTEK”, YA DA “EVET AMA YETMEZ” NOKTASINDA 
DURDUĞUMUZA?.. 

 
Evet, Ģimdi soru budur!  Yapılan bütün bu   açıklamalardan sonra       AK Parti 
iktidarına karĢı  duruĢumuz neden halâ  “eleĢtirel destek”, ya da “evet ama yetmez” 
noktasındadır,  bu bir çeliĢki değil midir”?  
 
“Hayır değildir”!. ġunu unutmayalım, halkımızın-benim de- AK Parti’ye, Erdoğan’a ve 
bugün de Davutoğlu’na verdiğimiz destek herĢeyden önce halâ eski “devletçi-
Kemalist” statükoya, ve onunla kolkola olan her türlü antika “paralel yapıya”   karĢı 

verilen mücadelede açılan kredi ile ilgilidir. Bütün ideolojik saplantılarına ve 

yalpalamalarına rağmen,  onların bugün halâ, durdukları yer itibariyle,  tarihsel 
geliĢim sürecinin   ana yatağını temsil ediyor olmalarından dolayıdır.  Yani 

biz,   oryantalizmle bağlantılı  bir kültür ihtilalinin ürünü olan,  toplum  mühendisliği 
harikası  yapıya karĢı-eski Türkiye’ye karĢı- yeni Türkiye duruĢu için  oyumuzu verdik 
onlara!.Bu bir!.. 
 

Ġkinci  nokta da Ģudur: 
 

Diyebilirsiniz ki, “peki ama bütün bu çalıĢma boyunca  kıyasıya eleĢtirdin, 
Ģimdi bu eleĢtirileri  nereye koyuyorsun”?   
 
Örneğin, diyorsun ki; “bu insanların dünyası halâ 20.yüzyılın dünyası, kafalarında halâ 

20.yüzyılın milliyetçi paradigmaları var. HerĢeyi halâ Kapitalizmin GeliĢmesinin EĢit Oranda 
Olmaması Kanununa göre değerlendiriyorlar. Bu bağlamda,  onların gözünde bugünkü 
Türkiye  ile bir zamanların yükselen gücü Almanya arasında hiçbir fark yok. Davutoğlu Hitler’i 
sadece “yanlıĢ bir siyasi iradeyi” temsil ettiği için eleĢtiriyor!. Bu anlayıĢ tehlikeli değil midir?  
“Stratejik derinliğimiz”, “zihniyetimiz”  falan derken aslında bunların niyeti de   bir zamanların 
Hitlerci Alman burjuvazisi gibi  pazar paylarını-nüfuz alanlarını daha da geniĢletmek için 
ideolojik bir zemin yaratmak değil midir”? 
 
Bakın açık söylüyorum, “olabilir”!! Yani, bir Erdoğan’ın-Davutoğlu’nun AK Partililerin temsil 
ettikleri Anadolu burjuvalarının  gönlünde de mutlaka bu türden hayaller yatıyordur!. “Ortak 
tarih, zihniyet, coğrafya” falan derken onların da  20.yüzyıl paradigmasına uygun rüyalar 
görmediklerini kimse iddia edemez!! Ġsterseniz “çocuktan al haberi” misali  “BaĢdanıĢman’ın 
Ģu yazdıklarını bir okuyun!30  Ne de olsa bu insanlar daha yeni yeni Anadolu’daki 
kabuklarından çıkarak dünyaya açılıyorlar. Onlardan bir anda  20.yüzyılı atlayarak 21.yüzyılı 
kavramalarını beklemek doğru olmaz?  
 

                                                 
30

 http://haber.stargazete.com/yazar/turkiye-nereye-gidiyor/yazi-985363 

http://www.aktolga.de/m37.pdf
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Ama  bütün bunlara rağmen  ben gene de   ortada bir tehlike 
görmüyorum!  
 
Görmüyorum,  çünkü bu türden  safsataların-hayallerin- 20.yüzyıl kalıntısı rüyaların  
artık hiçbir anlamının kalmadığını düĢünüyorum!. Ne olur,  en fazla bir süre kafalarında 
bu türden hayali ideolojik senaryolarla  yol almaya çalıĢırlar-toplum mühendisliği 
yapmaya çalıĢırlar onlar da,  ama sonra,  önlerine çıkan engelleri gördükçe, ya da 
kafalarını bunlara tosladıkça-oluyor da zaten bu türden Ģeyler!-  raydan çıkan treni 
tekrar yoluna geri  döndürmek zorunda kalırlar! NEDEN MĠ, nasıl mı bu kadar kesin 
konuĢabiliyorum,  neye mi güveniyorum? 
 

ġu soruya cevap verelim:  
 
Bakın çok açık söylüyorum, eğer o zaman da  bugünkü koĢullar geçerli  olsaydı,  yani, 
dünya pazarlarında daha fazla pay elde edebilmek için  daha iyi kalitede malları daha 
ucuza üretebilmek  ilkesi  o zaman da geçerli olsaydı bir Hitler ortaya çıkar mıydı-

çıkabilir miydi ortaya? Çok açık, çı ka maz dı! Nedeni ortada: O dönemde nüfuz 

bölgelerini geniĢleterek  dünya pazarlarındaki pazar payını arttırabilmek  için  arkanda 
güçlü bir  ulus devlete ihtiyacın vardı, olmazsa olmaz bir koĢul olarak  onun askeri 
gücüne dayanmak zorundaydın, bitti!!.  ĠĢte bir Hitler Almanya’sını yaratan maddi 
koĢul-ön koĢul- budur. 20.yüzyılın uluslararası iliĢkiler dünyasında geçerli  paradigma 
bu idi o zaman. Yani öyle, sen daha fazla bilgiye sahipmiĢsin de, buna dayanarak daha 
iyi kalitede malları daha ucuza üretebiliyormuĢsun da (!) bunları kimse takmazdı o 
dönemde!!. “Gücün” ne ise, dünya pazarlarındaki payın da ona göre belirleniyordu o 
kadar!.  
 

Diyeceksiniz ki, ama bak “liberaller” ve “solcular” böyle konuĢmuyorlar!!. 
Onların gözünde bir Erdoğan ya da  Davutoğlu’nun Hitler’den farkı yok! Buna 
ne diyeceksin?  
 

Çok açık: Onlar da halâ 20.yüzyılda yaĢıyorlar, olaylara ve süreçlere onlar da  
halâ oradan-20.yüzyıldan bakıyorlar da ondan!!  Halâ herĢeyi  20.yüzyıl 
paradigması içinde görüyorlar,   o  döneme özgü ideolojik bir  mantıkla 
değerlendiriyorlar da ondan!!.  
 
Ben diyorum ki,  madem ki Ģimdi durum esasa iliĢkin olarak  farklıdır, yani maddi 
olarak değiĢmiĢ bir dünya vardır artık ortada, o zaman bırakın Erdoğan’ı, ya da  
Davutoğlu’nu, onlar da   istedikleri kadar “ecdadımız” diyerekten o Sultanlardan, 
onların  “stratejik zihniyetinden” falan bahsetsinler,  ne olacak ki! Bakın,  kendine 
“solcu”, ya da “liberal” diyenler  halâ ideoloji-“iĢçi sınıfı ideolojisi”  satmaya 
kalkıyorlar da ne oluyor, bırakın herkes kurtlarını döksün ortaya!!  “Erdoğan” da 
“Erdoğan”, ya  da Ģimdilerde  “Davutoğlu” diye tutturuyorlar! Bu insanlar  yüz yıldır 
canı yanmıĢ  olanları temsil ediyorlar!  “RESTORASYON”  diyorlarmıĢ da, 
II.Abdülhamid ya da Necip Fazıl diyorlarmıĢ!! Bırakın efendim desinler!!  Ne olacak 
yani, Davutoğlu veya Erdoğan kendilerini II.Abdülhamidin yerine koymaya kalkıyorlar 
diye 21.yüzyılın küreselleĢme sürecini yaĢarken  Abdülhamid mezardan çıkarak sil 
baĢtan herĢeye bıraktığı yerden devam mı edebilecek!! Yoksa, Erdoğan-Davutoğlu 
ikilisi  kerameti kendinden menkul “güclü bir siyasi iradeye” dayanarak tek baĢlarına 
(pardon, yanlarına Putin’i de alarak!!) “20.yüzyılın statüko güçlerine karĢı savaĢ açıp” 
yeni bir  savaĢın-3.Dünya SavaĢının galibi olarak yeni bir statükoyu mu 
oluĢturabilecekler!! Son yüz yılda hep ikinci sınıf insan yerine koymuĢsunuz bu 
insanları, bırakın efendim, onlar Ģimdi bir tür reaksiyonla kaybolan o kültürel 
kimliklerini yeniden bulmaya çalıĢıyorlar!. Bir tür toplumsal psikoterapidir bu yapılan!. 
Ortada yaĢanılmıĢ bir “geçmiĢ” var; üstelik halâ da aynı silahlarla tehdit ediliyor bu 
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insanlar. Onlar da buna karĢı kendi ideolojik  kalkanlarını falan öne çıkarıyorlar o 
kadar!. Buralardan birĢey çıkmaz! ĠĢin doğrusunu  ortaya koyabiliyor musunuz siz 
ondan haber verin. Onlar öyle der, sen de dersin ki, “hayır bak, artık öyle değil 
böyledir”!..Unutmayalım ki, her düĢünce ancak zamanı gelmiĢse  maddi bir güç haline 
gelebilir. Daha baĢka bir deyiĢle, zamanı gelmiĢ bir düĢüncenin önünde hiçbir güç 
duramaz..Korkmayın, Erdoğan bile olsa bu böyledir!!.. 
 
Bir örnek vereyim: Erdoğan diyor ki geçenlerde “hainler, nüfusumuzun artmasını 
engellemek için doğum kontrolü diye bir Ģey çıkardılar”!!.Tamam, “muhafazakar” bir 
insan doğum kontrolüne karĢı olabilir, ama  tutar da “hainler” diye baĢlarsan, o zaman 
sen bu iĢi ideolojik olarak ele alıyorsun demektir ve bu kabul edilemez!  Ama dikkat 
ederseniz kimseden de pek tepki gelmedi, neden? Çünkü komik birĢey bu, ne yani 
Ģimdi Erdoğan “doğum kontrolünü hainler icat ettiler” diyor diye insanlar doğum 
kontrolünden vaz mı geçecekler!!. Aynen faiz konusundaki emir komuta anlayıĢına 
benziyor bu da!! Bakın kendisi bile  itiraf etti bu konudaki baĢarısızlığını!!  O kendi 
görüĢünü söyler, sen de çıkar onu eleĢtirirsin!. Sonucu belirleyecek olan maddi 
hayatın gerçekleridir. Çünkü, bitti artık o kapalı dünyalar!. Güçlülerin  her açıdan tekel 
egemenliği kurarak insaları güttüğü o sınırlar yok artık bugünkü dünyada!.. 
 
AMA??  
Evet, olayın boyutları bu noktada kaldığı sürece bunlar-bütün bu ideolojik saplantılar- 
o kadar önemli değildir,  ana duruĢ değiĢmediği sürece zamanla yanlıĢlar ayıklanır ve 
kervan yolunda devam eder!.. AMA tabi burada da bir sınır çizgisi var: Tamam, 
“stratejik zihniyetimiz”, “stratejik derinliğimiz” falan denilerek birĢeyler yapılmaya 
çalıĢılıyor, bu ayrı da, ancak eğer iĢ,  “efendim bizim stratejik zihniyetimize göre 
yaptığımız planlamanın içinde bu da var”  denilerek, örneğin baĢka bir ülkeyi  iĢgal 
noktasına kadar falan giderse o zaman olayın rengi birden değiĢiverir!  HerĢey bir 
yana,  iĢte o zaman kendimizi bir anda “Dimyada pirince giderken evdeki bulgurdan da 
olma” noktasında  buluveririz!!  
 
Ama bakın, pratikte hiçte öyle olmadı değil mi!. ġu son Suriye olaylarını getirin 
gözünüzün önüne,  “savaĢ” çığlıklarının atıldığı o günleri! Ne oldu peki?  AK parti-
Erdoğan ve Davutoğlu tam bir sağduyu örneği verdiler o  zaman!. Ama onlar değil, tam 
tersine, “faĢist” falan diye onlara saldıran o sağlı, sollu, milliyetçi  o devletçi muhalefet 
cephesi yaptı savaĢ kıĢkırtıcılığını! Açık açık Türkiye’yi Suriye’ye sokmaya çalıĢtılar, 
öyle değil mi! Ama  baĢaramadılar, neden peki, o kadar “ecdadımız” edebiyatına 
rağmen, o kadar “stratejik derinliğimizden-zihniyetimizden” bahsetmelerine rağmen 
neden  bir Erdoğan, ya da Davutoğlu- hazır muhalefet de buna hazırken-  savaĢ 
çığlıkları atarak “ecdadımızın” yoluna girmediler!?  
 
Girmediler, çünkü  onların asıl derdi bağcıyı dövmek değil,  üzümü yemektir!  ĠĢte 
mesele burada! Bütün o 20.yüzyıl kalıntısı ideolojik kuruntularına rağmen onların en iyi 
bildikleri Ģey artık üzümün nasıl yeneceğidir!. Çünkü, el yordamıyla da olsa  üzümü 
yemek için illa ki   bağcının üzerine silahla gitmenin gerekli olmadığını gördü-görüyor 
onlar!.Tamam, bu “görüĢ” henüz daha biliĢsel anlamda bilinçli bir görüĢ değil belki, 
ama neyin doğru, neyin yanlıĢ olduğunu kendi tecrübelerinden biliyorlar!. Egemen 
Devlet sınıfının karĢısında onları baĢarıya götüren yolun “sabır” olduğunu, öfkeyle 
kalkanın daima zararla oturacağını, doğru olanın, problemi soğuk kanlılıkla 
“tereyağından kıl çeker gibi” çözmek olduğunu kendi pratiklari içinde öğrendiler!!.. 
 
 Evet, Erdoğan ve Davutoğlu AK partisi belki  henüz daha 21.yüzyıl paradigmasını tam 
olarak kavramıĢ değiller, onların yolculuğu henüz daha 21.yüzyıl yollarında bilinçli 
olarak yapılan  bir yolculuk değil, Ģu an, daha çok pratik içinde el yordamıyla yol 
alarak ilerliyorlar; ama soruyorum ben Ģimdi bütün o devletçi cephe unsurlarına, var 
mı baĢka alternatifiniz?  Siz ne yapmak istiyorsunuz? Bütün o “liberalleriyle” 
“solcularıyla”  ve de “paralelleriyle” birlikte siz devletçi cephe unsurları siz nereye 
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götürmeye çalıĢıyorsunuz Türkiye’yi? Hadi AK Parti’yi düĢürdünüz, ya sonrası? Hiç 
umutlanmayın, halkımız o yollardan geçti birkaç kere, devlet zoruyla hem de! Ve de 
aynı korku filmini bir kere daha görmeye hiç niyeti yok!..AK Parti kendi diyalektik 
inkârını yaratarak kendisinden daha ileri olanı yaratana kadar bu iĢ böyle gider!   
 
ġimdi de AK Parti’nin daha ilerisi nedir diye mi soruyorsunuz? O zaman baĢa dönerek 
bu çalıĢmayı bir kere daha okumanızı öneririm!..   
 
 
 
  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


