
Yıldızların dünyamızın çevresinde döndükleri inan-
cına dayanarak gök olaylarını çözemiyorum, bir de tersini 
deneyeceğim, dünyamızın onların çevresinde döndüklerine 
dayanarak bakacağım gök olaylarına. 

Kopernik, 16. yüzyıl 

Bilgimiz dışımızdan gelenlerle düzenleniyor inancı-
na dayanarak metafizik olayları çözemiyorum, bir de ter-
sini deneyeceğim, dışımızdaki nesneler bilgimizden giden-
lerle düzenleniyor inancına dayanarak bakacağım metafi-
zik olaylara. 

İmmanuel Kant, 18. yüzyıl 

Tarihin en acı derslerinden biri şudur: Yeterince 
uzun zamandır aldatılmışsak, aldatmacayı ortaya koyan 
her türlü kanıtı reddederiz. Gerçeği bulmakla ilgilenmeyiz 
artık. Aldatmaca bizi kafeslemiştir.  

Carl Sagan, 1995 

KİTAP HAKKINDA 
Elinizdeki kitap, dört konunun birlikte düşünülmesiyle ortaya çıkmıştır. Bi-

rinci olarak, ikinci binyılın siyasî, ekonomik, toplumsal ve kültürel bir değerlendir-

mesidir. Söz konusu değerlendirme, dinler tarihi, savaş sanatı tarihi, teknoloji tari-

hi, düşünce tarihi ve bilim tarihi ile beslenmiştir.  

İkinci olarak, Osmanlı tarihinin bir değerlendirmesidir. Değerlendirmenin 

farklı yanı, Osmanlı tarihine, İstanbul’dan değil de, genellikle dışarıdan, iç ve dış 

çevresinden bakmış olmasıdır. Diğer bir özelliği ise, Avrupa ve Rusya toplumsal ta-

rihi ile olabildiğince mukayeseli bir yöntem izlenmiş olmasıdır. Söz konusu muka-

yeseli yöntem yardımıyla görülecektir ki, Osmanlı devletinin gerileme nedeni olarak 

gösterilen neredeyse bütün olumsuzluklar, Rusya’nın yükselme devrinin ana özel-

likleridir. Üstelik Rusya, toplumsal alandaki geleneksel sorunlarının herhangi biri-

ne çözüm getirerek yükselişe geçmiş değildir. Rusya, zaman içerisinde ne kadar 

yükseldiyse, toplumsal sorunları da o ölçüde azmıştır. Özellikle Rusya tarihi ile ilgili 

bu gerçekler, Osmanlı'nın gerilemesini neden-sonuç bağlamında yeniden gözden 

geçirmeyi gerektirecek kadar önemlidir.  

Üçüncü olarak, bu çalışma, Türk dünyasının, Rusya gerçeğini de içine alan 

müşterek tarihi için atılmış ilk adımdır. İzlediği yöntem dolayısıyla da özgündür. 

Bilindiği gibi, hem Osmanlı devleti hem de Türkiye, siyasî ve askerî faaliyetlerini 

batı yönünde yoğunlaştırmış, doğusuna mecbur kalmadıkça enerji harcamamıştır. 

Yine bilindiği gibi, Türkiye’nin bugünkü İran sınırları üç yüz yıl önce çizilmiştir. 

Türkiye, iki binli yıllara, izleye geldiği geleneksel politikasının son derece eksik ol-

duğunu kavramış olarak girmektedir. Bu gerçeğin, Türkiye' nin yaşadığı yeni tecrü-

beler sayesinde ortaya çıktığını kabul etmekle birlikte, Türkiye'ye karşı düşmanca 

bir tutum izleyen ülkeler sayesinde acı bir biçimde kavrandığının da altını çizmeli-

yiz. Bir başka deyişle, Türkiye, dış politikasında “çok boyutluluğu” yeniden keşfet-

meye ve aktif bir biçimde uygulamaya adeta mecbur edildi. 

Dördüncü olarak, bu deneme, gelecekle ilgili sağlıklı değerlendirmeler yap-

mamızı kolaylaştıracak bir arkeoloji çalışması niteliğindedir. Çünkü baştan sona, 

tarihin aldığı biçim üzerinde etkili olmuş bütün başat olguları, süreçler temelinde 

ele alarak 2000 yılına kadar getirmiştir. Hıristiyanlığın izlediği tarihî süreç, İslâm 



inancının çeşitlenmesi sırasında izlenen süreç, Avrupalıların cehennemden cennete 

kaçmak isterken farkında olmadan bir yükseliş eğilimi yakalaması, en şiddetli Batı 

değeri olarak ırkçılığın izlediği süreç, zenginleşme anlayışındaki değişim süreci, 

Marksçıların Avrupa merkezli bir dünya kurulmasına yaptığı katkılar, dünyanın 

hâlihazır durumunun olabildiğince derinden kavranması için üzerinde özel olarak 

çalıştığımız konulardır.  

Bu çalışmada, dünyanın hâlihazırda sahip olduğu siyasî, toplumsal, kültürel 

ve ekonomik şartları hazırlayan mekanizmaların çözümlenmesi için, bilimsel birçok 

kavram ödünç alınmıştır. Okuyucularımızdan bazılarının, bu konularda ön bilgile-

rinin olmayabileceğini ya da bazı bilgilerin hatırdan çıkmış olabileceğini göz önünde 

bulundurarak olabildiğince açıklamalar yapmamıza rağmen, temel konulardaki 

meslekî bilgileri henüz taze olan genç arkadaşlara başvurulması gerekebilir. 

Söz konusu dört konu, birbirinden bağımsız değildir. Bilâkis, her biri, diğeri-

nin en küçük hücresine kadar nüfuz etmiş, birbiri ile sıkı sıkıya neden-sonuç ilişki-

si içerinde olan konulardır. Bu sayede de hep birlikte ve tek bir kitabın çerçevesi 

içinde ele alınmasına imkân vermiştir.  Birçok bölümde, İngiltere, Portekiz, Fransa, 

Almanya, İtalya, Afrika, Hindistan, Çin ve Amerika tarihinden konumuzu ilgilendi-

ren kritik değerdeki olgulara yer verilmiştir. Bütün bunlar, Türklerin ve Türk dün-

yasının çıkarları açısından kaçınılmaz olarak başvurulmuş, yapmaya çalıştığımız 

değerlendirmelerin sıhhatini artırmak için girişilmiş zorunlu değerlendirmelerdir. 

Meselâ, İngiltere'nin tarih sahnesine çıkışı tek bir başlık altında işlenmemiştir. 

Rusya'nın tarih sahnesine çıkışında oynadığı rolün açıklanması sırasında İngiltere 

tarihinin başat yanları sergilendiği gibi, Hindistan ve Çin tarihi incelenirken de aynı 

ülkenin yükselişinin konuyu ilgilendiren diğer yanlarından söz edilmiştir. Konunun, 

kitabın çeşitli bölümlerine dağılmış olmasının nedeni, karşılıklı etkileşmeleri, tam 

göz önünde bulunması gereken yerde değerlendirmeye dâhil etmek içindir. Kitap, 

bu haliyle, okuyucunun hafızasına güvenmiştir.  

İkinci binyılın tarihinin ilk yarısı Türklerin yükselişine, ikinci yarısı ise, son-

larına doğru hızı artan bir biçimde gerilemesine sahne olmuştur. Üçüncü binyıla 

ise, yeniden yükseliş umudu ile girilmektedir. Bu bakımdan, söz konusu umut, 

ikinci binyılın tarihinin bütün unsurlarıyla gözden geçirilmesine özel bir önem ka-

tar. Okuyucu, kitabın başından sonuna, Türklerin kapsamlı ve kalıcı sonuçlar orta-

ya çıkaran hatalarının ön plâna çıkarıldığını görecektir. Kitap, Türklerin başarılı 

yanlarını dile getirme işini, yabancı tarihçilere bırakmış, onların eserlerinden alıntı-

lar yaparak yer vermiştir. Buna karşılık, hatalar söz konusu olduğunda, sadece ön-

de gelen Türk tarihçilerinin değerlendirmelerine ve kendi değerlendirmelerimize yer 

vermeye özen gösterilmiştir. Aynı şekilde, Batı tarihinin olumsuz olguları söz konu-

su olduğunda, Avrupalı tarihçilerin yaptığı değerlendirmelere itibar edilmiştir.  

Bu deneme, ideolojik amaçlı "doğru görüş" ortaya atmak ve savunmak iddia-

sıyla yazılmamıştır. Tarihin bizi bu günlere nasıl getirdiği üzerinde yoğunlaşmış bir 

çalışmadır. Yazar, herkesin kendi bakış açısından, kendi doğru görüşünü inşa et-

mesi için elinden geleni yapmıştır. Daha doğru bir deyişle, herkesi kendi bilimsel 

dürüstlüğü ile baş başa bırakır. Böyle söylerken kastımız şudur: Bu kitap, içinde 

yer verilen sayısız tarihî olgudan uygun düşenler cımbızla ayrılsın ve bildik ön yar-

gıları beslemekte kullanılsın diye yazılmamıştır. İçinde yanılgılarımızı görebilmeli, 

bilgilerimize çeki düzen verebilmeliyiz. Bölüm başlığı üzerinde yer verdiğimiz 

Kopernik, Kant ve Carl Sagan’ın değerli sözlerinin demek istediklerimizi gayet ye-

rinde özetlediğini düşünüyoruz. Türkiye, çok parçalı, sert çekişmeli ve kutuplaşmış 

siyasi iklimden ancak böyle bir çaba yardımıyla kurtulabilir.  



Birinci baskısı 56 bölüm halinde yayınlanan kitabımızı, ikinci baskısında 60 

bölüme çıkardık. Eksiklikleri tamamlamak adına 4 yeni bölüm ekledik. Bunların 

birincisi, Haçlı Seferleri’nin sonuçlarının ele alındığı 5. bölümdür. İkincisi, Osmanlı-

ların tarih sahnesine nasıl çıktığının incelendiği 6. bölümdür. Üçüncüsü, Karade-

niz’in bir Türk/ Müslüman denizi olmaktan nasıl çıktığını incelediğimiz 15. bölüm-

dür. Dördüncüsü ise, ABD’nin bir devlet olarak örgütlenmesi ve petrolün hayatımıza 

girmesiyle birlikte, Yahudilerin dünya ekonomisinin merkezine nasıl yerleştiğinin 

ele alındığı 45. bölümdür.  

Kitabın okunması tamamlandıktan sonra bütün bölümler üst üste çakıştırıl-

dığında, zihnimizde, ikinci binyılın üç boyutlu görüntüsü ortaya çıkar. Yine aynı 

düşünceyle, her bir bölüm, ihtiyaç kadar alt bölümlere, kitapta kullandığımız ifade-

siyle kısımlara ayrılmıştır. Bölümün mesajı, onu meydana getiren kısımların zihni-

mizde üst üste çakıştırılmasıyla oluşur.  

Kitabın başlangıcı, ikinci binyılın ilk yılları değildir. Olguların gözden geçiril-

mesine Cengiz Han'la birlikte başlanmıştır. Bunun nedeni ilk dört bölümde yer al-

maktadır. Söz konusu bölümler, aynı zamanda, tarihin ortaya çıkardığı çevrimlerin 

en iyi bilinen tipik örneğidir. Çin Seddi yakınlarından başlamış olağanüstü bir yük-

selişin birkaç yüzyıl içerisinde bir karadelik gibi, yine aynı coğrafyaya dönerek ken-

di üzerine kapanması ve ortadan kalkmasının hikâyesidir. Daha sonra, Rusya’nın 

yükselişi ile ilgili değerlendirmelere yer verilmiştir. Batı toplumundaki derin top-

lumsal huzursuzlukların yol açtığı yeni fikirler ve bunların doğurduğu sonuçlara da 

geniş yer verilmiştir. Batı toplumlarının tarihî sorunları ile ilgili değerlendirmeleri, 

Türk-İslâm toplumlarının ortaya koyduğu tarihî gerçekler ve bunların doğurduğu 

sonuçlar izler. Son bölümler, 20. yüzyılla ilgili değerlendirmelerdir.  

Kitabın 1200 sayfa tutan hacmine bakarak ayrıntıyla ilgilendiği düşünülme-

melidir. Kapsadığı konular dikkate alındığında, aslında, bir özet niteliği taşıdığı ko-

layca anlaşılır. Kitaptaki birçok bölüm, önce ve sonra yazılanların yardımına ihtiyaç 

olmadan bağımsız olarak okunup anlaşılabilir. Bazı bölümler, üçerli ve dörderli gu-

ruplar halinde de olsa, yine bağımsız niteliğe sahiptir. Hepsinin bir arada yayın-

lanmasının nedeni, bütünün, parçaların toplamından çok daha büyük bir 

değer ifade edeceği düşüncesidir.  

Bu araştırma sekiz yıl süren ısrarlı çabaların sonucunda ortaya çıkarılmıştır. 

İlk yazma girişimi dört yıl önce başlamıştır(1999). Geçen zamanda, bütün bölümler, 

yazılmalarından sonra edindiğimiz yeni bilgiler dikkate alınarak güncelleştirilmiştir. 

Elinizdeki kitap, söz konusu araştırmamızın ikinci baskısıdır. Kitabın ilk baskısı 11 

yıl önce yapılmıştı. İlk baskı bir yıl içinde tükendi. Ne var ki ikinci baskıyı 11 yıl 

sonra yapabildik. Geçen zamanda 14 yeni kitap yayınladık. Yoğun geçen bu çalış-

malarımız sırasında yeni baskısı için bu kitabımıza el atamadık. Buna karşılık, da-

ha sonra yayınladığımız kitaplar, bu kitabımızla birlikte daha kapsamlı bir bütün 

oluşturur.  

İkinci baskıda kitabımızın adını değiştirdik ama ilk adını da kullanmayı sür-

dürdük. Böylece adı Tarih Bizi Bugünlere Nasıl Getirdi? / İkinci Binyılın Muhasebesi 

oldu. Bu adın, kitabın içeriğini daha kapsamlı yansıtabildiğini düşünüyoruz. Kitaba 

eklediğimiz 4 bölüm dışında yaptığımız değişiklikler, bazı yerlere yeni paragraflar 

eklemek, bazı cümleleri veya paragrafları çıkarmak, ifade bozukluklarını ve imlâ 

hatalarını düzeltmekle sınırlı kaldı. Kısacası, kitabımızın ilk baskıdaki halini koru-

mak için elden gelen ne varsa yaptık. Saygılarımızla.  

Ağustos 2011, Yeşil, Bursa 
 


