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Sunuş

Merâm ve maksadımız bir cümle ile özetlenebilirse, hemen
kaydedelim, bu yazının büyük bölümünün “eski”lere dönük
oluşu; sadece, Osmanlılık’ın vücut buluşunun gerisinde ya-
tan dinamiklerin en eskilerinin araştırılması zorunluluğuna
“inanmak”tan kaynaklanmamakta, bu ilk sebeplerin Doğuş
konusundan (ve sorunundan) başka, “imparatorluk”a kadar
süren (ve yokedilmelerine çalışan, önemli ölçüde de yok
olan) bir mahiyet arzetmelerinden ötürüdür, ve yine, Örf-ü
Sultanî’nin (Kanun-u Osmanî’nin) hem töre ve yasak’a da-
yandığını hem de dayanmadığını göstermeye çalışmak zarure-
ti ile birleşmektedir; zira, Töre - Yasa(k) süreci, Kanûn ve
Kanûnnâme ile beliren hukuk/ideoloji’nin ön-koşulu’dur, ki
devlet bu oluşumu (tevarüs ederek-değiştirerek-zıplatarak-
dönüştürerek) kullanır ve bu kullanış devlet’in kurumlarına,
dengeleyici ilâç olan Şeriat ile birlikte şırıngalanır, ancak bu
tarihî tasarrufun maddî sınırlarını genişleterek bunu bizâtihi
devleti ikame eder bir platforma taşımanın yanlışlığı göste-
rilmek lâzım gelir, ki devlet’in bütünsel kurumsallığı (ve ku-
rumsal bütünlüğü) tartışılabilsin, ki devletin örgütsel gelişi-
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mine ve ordu-devlet sarmalının yeni bir platforma sıçrama-
sıyla hükümdar’ın toplum üzerine çıkışı/sivrilişi/ “şevket”lû
oluşu anlaşılabilsin, ki bu sivrilişin en önemli desteği (hâli-
ne getirilen) Örf-ü Sultanî yerine doğru olarak konulabilsin
ve (kimilerine çelişkili gelecek, ama hayat-ı hakîkiyye bu)
Örf-ü Sultanî’nin (bu buyurma gücünün tezâhürünün) dev-
let oluşumundaki hem yaratıcı ve hem türevsel konumu an-
laşılabilsin, ki Örf-ü Sultanî - Şerîat ikilemciliğinden (çoğu
Osmanlı tarihçimiz Örf’e doğru eğilim gösterse bile,) medet
ummanın kısır döngülere tutsak kalma anlamına geldiği
gösterilebilsin, ki (hepsinden önemlisi) bu gösterilebilen
“pay”ın, üretim süreci olan “payda” ile diyalektik bütünlü-
ğünün (“ekonomik yapı”: üretim tarzı, üretim ilişkileri ve
üretici güçler seviyelerindeki tartışmalarda da) açığa çıkar-
tılması ve sosyal-formasyon’ların doğru olarak tanımlanabil-
mesine dolaylıca da olsa yardımcı olunabilsin, ki (bu yolda,
“payda” tartışılmalarına katılmaksızın da) bahse konu dev-
let oluşumunun öncülleri ve bunların devlet(ler) içerisinde-
ki kalıntılarının ortadan kaldırılışları, (ancak tamamıyla yok
edilemeyerek,) bugün bile kitle içerisindeki hâtıralardan
kalkılarak ideoloji ve ütopyalar biçiminde diriltilebilmesinin
bazı yarı-özerk alanları anlaşılabilsin, ki gerek tarihsel ze-
mînde bu ideolojilerin taşıdığı kendi göreliliklerinin ve kalı-
cılıklarının (hattâ özerklik niteliklerinin) mahiyeti anlaşıla-
bilsin, ki Osmanlı devlet formasyonu, hukuku ve ideolojisi
konularının ilk sebeplerini araştırma metoduna “genetik dü-
şünce alışkanlığından kurtulamama” teşhisi konularak yete-
rince önem atfedilmemesi ihtimâlini bir ölçüde bertaraf et-
meye çalışmış olalım.

Mart 2001

Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa
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“Öğüt/Şart”

“... Elhâsıl Osmanlı Türkleri târihinin ibtidâsında umum
Türklere dâir ma’lûmât-ı kâfiye verilmeyecek olursa, o târi-
hin bütün vekayii, hele ilk devresi vâzıh ve ilmî bir surette
kavranamaz. Türk âleminin eczâsı birbiriyle uğraşıp, çatışıp,
kaynaşıp dururken o karışıklık arasından Osmanlı saltanatı-
nın muntazam ve kavî yükselip çıkması mühim vak’asını
hakkıyle anlayabilmek için, bütün Türk âlemine dâir, müc-
melse bile şâmil ve sarîh bir ilm edinilmiş olmak şarttır.”

(Tarih-i Osmanî Encümeni’nin ‘tarih
programı’na karşı Türk Yurdu’nun eleşti-
ri metni “Küçük Muhtıra”dan (1913):
François Georgeon’a göre, büyük ihti-
mâlle Yusuf Akçura’nın kaleminden...)
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1. ÖNERMELER

Toplumsal bilim(ler) alanındaki birikimlerden öğrendikle-
rimiz iki odaklı bir cümleye indirgenebilirse; bu alandaki
araştırmaların büyük çoğunluğunu (a) kabile toplumunun
veri gelişme düzeylerini, bunların mütekabiliyet hâlinde
bulundukları tarihsel çerçeve içerisinde “ileri’ye alan” bir
dizi değerlendirmeye tâbi tutmaları, ve, (b) devlet örgütlen-
mesine sıçrayış ve devlet’in kurum ve kurallarıyla oluşumu
sürecinde devlet’in “geçmiş”ten ödünç aldığı kurumları de-
ğiştirip dönüştürerek sınıflı topluma “yeni” bir mekân-ör-
nek yaratırken, ödünç aldığı kurumların sözkonusu eski
formlarını yokedişi diyalektiğini gereğince açıklayamamış
olması şeklinde ortaya çıkmaktadır, denilebilir. Bu nakıs
eğilimlerin dünya tarihi bakımından meydana getirdiği za-
afların Türklerin tarihi açısından da tekrar edildiği hemen
kaydedilmeli.

Hukuk tarihi ve “hukuk”un tarihsel gelişme seyirleri
bağlamındaki söylemlerin de aynı doğrultuda sapmaya uğ-
ramaktan kurtarılabilmiş olduğunu söylemek ne yazık ki
mümkün görünmemekte.
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Tarihi “ileriye alma”, kendini özellikle kabile toplumu-
nun hemen “baştan beri” devlet gibi gösterilmesinde odak-
laşır. Tarihteki hemen her kabile, kabile federasyonu ya da
kabile konfederasyonu devlet olarak milâtlaştırıldığında Ta-
rih tesbit edilir ve toplumsal bilimler açısından koyu bir
metafiziğe düşülür. Hem her veri toplum örgütlenmesi baş-
tan beri devlet sayılır -ya da, daha ince bir biçimde, veri
tahlil araçlarının devlet örgütlenmesine tatbik edildiği za-
man ifadesini bulan toplumsal ilişkiler panoraması “eski”ye
uygulanmaya kalkışılır-, ve hem de, bu genel seyir içerisin-
de devlet, tek tek değişik devletleşme örneklerinden aşkın-
laştırılarak, varlığını ezelden beri sürdürmüş sayılan dev-
let’e / devlet ideolojisine kalıtımsal bir hüviyet kazandırılır.

Kabile toplumunun, ya da, onun toplumsal örgütlenme
düzeyi içerisindeki iç dinamizminin değişime yönelik po-
tansiyelini çok güçlü bir semantik açılımla karşılayan terim
ile söylersek, khandaş (:kandaş) toplumun devlet-öncesi ta-
rihsel seyri içerisinde, basitten karmaşığa, tek ve sade bir
kabile bünyesinden gelişkin bir ‘askerî demokrasi’ye varan
onca ilerlemenin, ancak devlet-öncesi gelişimin aşamaları
olarak kavranması hâlinde, devlet’e geçiş, temel tarihsel ko-
numu bütünüyle değiştiren bir sıçrayış olarak belirir. Basit
bir kabile örgütünden, -kandaş yapının hudutları içerisin-
de- karmaşıklaşan ve devlet’e sıçramanın momentumunu
yaşayan gelişkin (ve buna denk bir ilişkiler manzumesi içe-
risinde bulunan) kabile toplumuna kadar uzanışı içeren ta-
rihsel süreç, teorik düzlemde, kandaşlığın gelişimi olarak
kavranmalıdır. Devlet’in oluşumu sürecine girilmesi, kabile
toplumu yapısındaki dinamizmce belirlenen ve çevreleyici
etkenlerin itmesiyle ortaya konulan bir temel değişimin vü-
cut bulması demektir. Devlet-sonrasının tarihsel karakteris-
tiğinin belirişi, toplumsal sınıflılıkla örtüşen sıçrama, yeni
bir tarih evresine girilişin tesçili olacaktır.
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Göçebe ve yedek güç olarak yarı-göçebe kandaşlık, kendi
içsel gelişimi ile fetih evresine/eyleyişine geçtiğinde, devlet
oluşumu ‘tecelli’ eder.

Devlet-öncesi “hukuk”un, devlet-içre hukuk’a göre basit
bir önce-gelirlik kapsamında olmadığı; devlet öncesi kandaş
“hukuk”un, gerek toplum örgütlenmesinin bir yansıması ve
gerekse o örgütlenmedeki en temel iltisakî unsur olması yön-
leriyle, çok farklı bir tarihsel mahiyet taşımakta olduğu keyfi-
yeti, teorik düzlemde ifadesine kavuşturulmalı; bu teorik bi-
rikim, somut tarihteki gelişimlere (yeniden) yansıtılmalıdır.

Diğer bir deyişle, devlet-öncesi kandaşlık örgütü en ileri
biçiminde bile olsa nasıl bir kandaşlık örgütü ise, ve büyük
değişimi devlet-içre hükm’e yönelerek yaşamışsa; devlet-
öncesi kandaş “hukuk” da, sınıflı-uygar toplumun hu-
kuk’una doğru paralel anlamda bir büyük değişime konu
olur ve hayata geçer/geçirilir.

Türklerin kandaş “hukuk”unun varoluşu, değişimi, anti-
tezine dönüşümü, Tarih’in kesintisiz gelişim-değişimine
uygun olarak ve sırf bu değişimin birikim ve zıplamalarının
“mantık”ının sergilenmesini mümkün kılacak bir teorik
düzlemde başlıca şu süreçler hâlinde belirginleştirilebilir:

(a) Kandaş “hukuk”un, örgütlenme’nin yansıması olarak
ve esas itibariyle toplum içerisinde iltisakî (tutunumsal, ya-
pıştırıcı, bütünleştirici) işlevselliği ile gelişimi süreci; en es-
ki anaerkillik dönemi kalıntılarının ataerkil bir bünyeye
uyarlanmasında katalizör bir rol oynamak üzere ‘kendili-
ğinden’ ‘teknik’ler üretilmesine konu olması süreci;

(b) Devlet’e geçiş’in dinamiklerinin olgunlaştığı ve geçiş
eyleyişiyle birlikte kandaş “hukuk”un ivme kazanarak söz-
konusu dönüşümün bir manivelâsı hâline gelişi/getirilişi
süreci;

(c) Devletin, oluşumu ve ilk gelişimiyle birlikte toplum
üzerine yükselerek değişime uğraması ve hukuk ile bezen-

17



mesi süreci; eski kandaş “hukuk”unun kalıntılarının yeni
bir platformda, yeni’yi vücuda getirmek üzere “canlandırıl-
ma”sı ve böylece o -sözde- canlandırılan kandaşlık kalıntı-
larının bizatihi kendilerinin zapt-u rapta alınması ve sonra
erdirilmesi süreci;

(d) -Yukarıdaki süreçle kısmî bir örtüşme içerisinde- de-
ğiştirilmiş ve devlet düzeni hâline getirilmeye başlanılmış
bulunan hukuk’un temel yapı elemanları doğrultusunda
yeniden-belirlenişi, sosyo-ekonomik formasyonun zorunlu-
luklarına uğrayışı ve kendi özerk alanını yaratma faaliyeti
manzumesinden olarak devlet erkinliğini pekiştirici özgül-
lükleri benimsemesi; devletin kendini pekiştirmesi yolunda
-tanışık olduğu- dinsel/ideolojik etkilerin daha önceki dev-
letlerce biçimlendirilmiş ortodoks formlarının hukukî plat-
forma zerkedilmesi süreci.

Bütün bu süreçlerin sentetik olarak belirtilmeleri, hâliyle,
önceleyici bir tasarrufu barındırmamaktadır; arkeolojik, et-
nografik, folklorik, lengüistik-filolojik, epigrafik kaynaklar-
dan başlayarak tarih yazımcılığının ‘haber’leri, normatif ni-
telikli düzenlemelerin incelenmesiyle beliren tümevarımsal
‘birikim’in oluşturduğu sentezin tümdengelimsel bir anlatı-
mı/ifadelendirilişi ve soyut tarih düzleminde betimlenişi
olarak kabul edilmelidir. Ayrıca, sözkonusu süreç-evrelerin
kısmî örtüşmesinin gündeme getirilmesi, tabiatıyla, somut
tarih platformunda tek tek devletleşmeler örneklerinde ger-
çekleştirilmelidir.

Orta Asya’nın ya da Orta Asya kökenli bütün kabile top-
lumlarının ‘tör(e)sel’ veya hukuk terminolojisi geleneğine
selâm gönderecek olursak, ilk “kandaş hukuk” döneminin-
de [yukarıda; (a)] örgüt ile inanç’ın ayrılmaz bir bileşken
hâlinde hayat tarzını yansıttığı anlaşılmaktadır. Örgüt -
inanç sarmalı, kandaş hukuk’un ilk formu olarak belirir. Bu
sarmalın gevşemesi ve unsurlarının ayrışması; inanç ile ör-
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güt’ün nisbî özerkliğe konu olması ve giderek belli bir ba-
ğımsızlık kazanmaları, önce rüşeym, ve sonra ilksel hâlin-
deki kandaş hukukun, inanç düzleminden kopmaya başla-
yarak yönetim erkinin güdümüne girmesi sürecini doğurur.

Bundan sonraki süreçler [(b), (c), (d)] her toplumsal
ünitenin tarihsel somutlukları çerçevesinde; bazen ancak
kısmen, ve belli içsel-birikim ve fetih koşullarının, çevrele-
yici ortamlarının elverişliliğine bağlı olarak, “sonuna ka-
dar” yaşanmışlardır. Somut tarihte Göktürkler, “yarım” kal-
mış bir devletleşme serüvenini temsil ederler. Katmanlı top-
lumsal yapıları, kurum ve kurallarıyla belirginleşmiş bir
devlet’e erişmelerine yeterli olmuştur denemez.

Uygurlar, çok güçlü bir çevreleyici/dış faktörün, kapsayı-
cı ve kültürel anlamıyla içine dahledici bir Çin etkisiyle ti-
caret ve uygarlık kervanına katılacaklardır.

Karahanlılar, devletleşmenin hemen ilk öncülleri bakı-
mından nisbeten “karanlık”ta kaldıklarından ve biraz da bu
sebeple ihmâle uğradıklarından haklarında çoklukla yazılı
tarih formlarıyla yetinilmesi kaçınılmaz olmuştur. Şükürler
olsun ki, Balasagunlu Yusuf, Has Hâcib kisvesiyle imdâda
yetişir ve Kutadgu Bilig’i tamamladığını muştular: “Sözüg
sözledim men bitidim bitig.”

Selçuklu ise, tarihteki yerini en hızlı devletleşmenin tem-
silcisi olarak alır; kandaş Oğuzların sınıfsız toplum hâtıra
ve özlemlerini bir türlü tüketemeyişlerinden kaynaklanan
tarihsel muhalefetleriyle nice kez boğuşmak zorunda kalır.

Osmanoğulları ise babalarının adıyla anılan devletlerinin
doğuşu sorunu etrafında nice ölümlüyü bitmek tükenmek
bilmeyen bir tartışma ritüeline dâvet ederler.

Demek ki, devlet’e geçiş evresinde ve giderek devletin
“tâze” çağındaki gelişim-değişim’ler, genellikleri yanısıra
özgüllükleri itibariyle ele alınmak gerekmektedir. Hu-
kuk’un vücut bulma sürecinde devlet’e göre nasıl biçimlen-
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diği, bunların birbiri karşısında ve birbirine bağımlı olarak
hangi takdim-tehirleri gösterdiği gibi genellikler büyültece
tutulmalıdır. Öte yandan, meselâ Karahanlılar-Selçuklular-
Osmanlılar örneklerinde netleştirilecek özgüllükler de gün-
deme gelebilecektir.

Son örneğe bakarsak, vücut bulma sürecindeki devlet’in
(Osmanlı), devraldığı kandaş ‘hukuk’ (töre) ve bunun eski
devletlerin devlete geçiş tecrübelerinden nasiplenmiş bulu-
nan formlarından (yasa/yasağ) da yararlanmak suretiyle
kendine uygun bir devlet kudreti biçimi/ifadesi (Osmanlı
Örf-ü Sultanî) hâline getirilmesi süreciyle beraber eski dev-
let tecrübelerinde kotarılmış ideolojinin (Sünnî İslâm’ın
saltanat normları) zerkedilmesi, o belirli devlet için (Os-
manlı) özgüllükler düzeyinde gösterilebilir. Ancak, bütün
özgüllüklerin devlet’in genel oluşumu teorisinde parçalar
olduğu ve bütün’ü meydan getiriş diyalektiği de, hâliyle,
unutulmamalıdır.

İşte tam bu noktada, asıl canalıcı hususun belirginleştiril-
mesi gerekmektedir: Ismarlanan ve devletin hukuku olma-
ya aday olan İslâmî Şeriat ile devlet’in hukuku hâline geti-
rilmiş Örf-ü Sultanî arasında vârolduğu öteden beri kabul
edilegelinmiş ikilem, eşit düzlemli bir ikilem değildir. Ta-
rihçilerin hatırı sayılır bir kısmının yaygın biçimde düştük-
leri temel hatâ bu’dur.

Şimdiye kadar, genel tarihçilikte ve Osmanlı tarihçiliğin-
de bulunan asıl eğilim; bir yanda Örf-ü Sultanî geleneği, di-
ğer yandan Şeriat’ın varolduğu ve bunların “taraftarlar”ları-
nın devlet’e ve devlet’in hukukuna egemen olmak için ver-
dikleri mücadelenin öyküsü biçiminde ortaya çıkmıştır. Bu
yaklaşıma göre, edilgen devlet, ortalık yerde, Örf-ü Sultanî
ile Şeriat arasındaki mücadelenin bağrında kendine hâkim
olacak ideoloji ve taraftar kümesini beklemektedir.

Yukarıda özetin özeti olarak sunduğumuz kandaş tö-
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re’den devlet düzeni’ne varışın ‘aşama’ları kavrayışını, “Örf-
ü Sultanî karşısında Şeriat”ın içerdiği dinamiklerin belirişi-
ne odaklarsak, soyut tarih anlayışından somut tarihe geç-
meyi mümkün kılabilecek bir A-B-C köprüsü kurabiliriz.

(A)Tarih gelişimi içerisinde kabileden devlete geçişin ge-
nellikleri bakımından işleyen dinamiklerin bağrında belirli
tek tek geçişlerin özgüllüklerinin izlenilmesi ve açığa çıkar-
tılması; bu yöndeki hukukî/ideolojik temel yolun (Osmanlı
örneğinde töre-yasak-örf gelişim-dönüşümünün) kavranıl-
ması başka bir düzlem; (B) Devlet’in oluşumu sürecinde,
(önceki) uygarlık platformundan/platformlarından kendisi-
ne arzolunan ve devlet’in uygun dozlarda kendine şırınga-
ladığı ideolojik/hukukî destek (Osmanlı’da Şerîat) işleyişi
başka bir düzlem; (C) Devlet’in belirişinde onun temel des-
teği olan (töre-yasak-örf) yolunun, devletin ve monarşinin
toplum üzerine yükselmesi ve ‘cebir tekeli’nin bütün şartla-
rının kurum ve kurallarıyla tam bir olgunluğa erişmesinin
bir sonucu olarak görelilik kazanması (Osmanlı’da Örf-ü
Sultanî’nin belirli bir hukukî kapsam ve netlik evresine geç-
mesi ve normatif pozisyonlar alması) karşısında, ve buna
mukabil, zerkedilen ideolojinin (Şeriat’ın) bir alternatif
norm yaratıcı düzeye ulaşması; böylelikle, “Örf-ü Sultanî”
ile “Şeriat” taraflarının mücadelesi olarak da algılanabilecek
evrelerin ortaya çıkması süreci -ve bunun tarihsel mantığı-
başka bir düzlemdir.

İşte bu son düzlem, bazı tarihçiler ve toplum bilimcile-
rince geriye taşınarak (A) ve (B)’nin bir açıklayıcısı -bile-
sayılabilmektedir. Bu sadece, (C)’nin karmaşık dokusu-
nun zihinleri zaptedişi nakısesinden doğmamakta, çoğu
hâlde teori noksanından kaynaklanmaktadır, hâliyle ve
yazık ki.

Dolayısıyla, Osmanlı’da (C) düzlemindeki karmaşık iliş-
kiler manzumesi, Oğuz/Türk kaynaklı Örf/Örf-ü Sultanî te-
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melinin, devşirme iktidarının sağlamlaşması sürecinde, bu
kez devşirmeler eliyle sürdürülen yeni biçiminin Ulema
partilerinin rakibi olarak belirmesi ve bunun değişik zaman
ve zeminlerde özel gelişim konakları biçimlerine bürünme-
si; bu yöndeki yönetici sınıf grup ve partilerinin kimi za-
man, belli ölçekte, toplumsal tabanlara da dayanması, ve
“taraf”ların kendi ideolojilerini devlet organlarına daha faz-
la yansıtmak üzere post’lara ulaşma mücadeleleri ve bun-
dan edinilecek avantajları kapmak üzere (XV. yüzyılın ikin-
ci yarısından -tâ- XIX. yüzyıla kadar) özel iktidar teknikleri
geliştirmeleri, muhakkak ki, Osmanlı Devleti/İmparatorlu-
ğu’nun özgeçmişidir. Ne var ki, (A) ve (B)’nin kavranılması
yönündeki teorik noksanlık, en azından hukukî platform-
da, asıl “kutsal” ve “meşrû” olan’ın devlet/saltanat olduğu
gerçeğini gölgeleyebilmektedir.

(Bugünkü ve dünkü “teokratik devlet”; Devr-i Saâdet’in
ve Kur’ân-ı Kerîm’in İslâmı ile Devletler ve Saltanatların
(sözde) İslâmı ve nihayet Osmanlı’nın (sözde) “İslâ-
mî”/Şer’î normatif yapısı tartışmaları da; değişik kimlikler-
deki söylem sahiplerinin yaklaşımlardaki kısır döngülerin
muharriki olmaktadır denilebilir; arada bir nefeslik “mola”
vermeye cevaz varsa, kısaca kaydetmiş olalım.)

Tabiatıyla, (A), (B) ve (C) düzlemlerinin somut tarihte,
göreli bir içiçelik görünümüne bürünmesi sözkonusu ola-
bilmektedir:

Zaman içerisinde, içiçe geçme olayına değinelim. (A)
düzleminin (teorik kapsamının) somut tarihteki işleyişin-
de; Osmanlı Devleti örneğinde, eski kandaş töre’nin yok
edilmesi pahasına yine onun içerisinden alınan elemanların
dönüştürülerek/zıplatılarak devlet erkinliğine esas olmasıy-
la meydana getirilen ilk devletleşme sürecinde, batınî öncü-
lerin (baba, derviş, abdal, şeyh’lerin) ideolojik desteğinden
yararlanılırken, henüz bu evrede, -İlhanlı devlet geleneği
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dışında- Selçuklu’dan müdevver şehirli Şerîat uzmanların-
dan (özellikle ‘fukaha’ dememekteyiz) ilk talepler yavaş ya-
vaş başlamış durumdadır. Bu kısmî örtüşme, (A) ile (B)
arasındaki tarihsel akış farklılığını ortadan kaldırmaz, aksi-
ne, bu farklılığın somut tarihteki bir izdüşümü olur.

Tabiatıyla, somut tarihte, devletin erginliğinin tahlili,
sözkonusu örtüşmelerin mahiyetlerini de açığa çıkartabil-
mektedir; Osmanlı bakımından önemli bir devletsel / tarih-
sel ‘zıplama’ ânının hukukî izdüşümü Kanunnâme-i Âl-i Os-
man (Sûret-i Hatt-ı Hümâyûn-u Sultan Muhammed Hân / Ka-
nunnâme-i Selâtin-i Âl-i Osman Der Zamân-ı Fâtih Sultân
Muhammed Hân)’dır. Bu sıçrayış/zıplama, muhakkak ki,
belli bir kesintisizlik içerisinde düşünülmeli ve; Fatih Ka-
nunnâmesi’nin belirişinin mutlak bir tarihsel kopuş olduğu-
nu söylemenin metafiziğine düşülmemek gerektiği kadar,
bu sıçrama’nın azımsanması ve hafife alınmasının mümkün
olmadığı da ısrarla ortaya konulmalıdır.

Benzeri oluşumlar başka tarzlarda kandaşlıktan uygarlı-
ğa, kabile toplumundan devlete geçiş sürecinde, hâtıraların
canlandırılması ve iktidar teknikleri oluşturulması bağla-
mında gündeme gelir. Cengiz’in, Burkan Haldun’a (Da-
ğı’na) sığınırken, kendi yönetim erkinliğini doruklaştırıl-
masına yönelik kökeni tamamıyla şamanî, (Hz. Muham-
med’in “sığınma ve korunma”sı tonunda dokunmalar içe-
ren) bir meşrûlaştırma sürecini diriltmesi gibi; ‘Kuşbeği’
olan Osman’ı çevreleyen tarihsel zeminde vaktiyle Selçuk-
lu’nun ‘kuşbeği’likle yola koyulmuş olması gibi; Umay’dan
kutsallık alan Türk/Oğuz geleneğinin Hümâ geleneği coğ-
rafyasından (İran) geçerken, yepyeni bir platformda bu ge-
leneği tâzelemesi ve olayın tâ Divân-ı Hümâyûn’un adına
kadar yansıması gibi.

Tabiatıyla, bu hâtıraların canlanması, canlandırılış (ikti-
dar) tekniği, diyelim ki Moğollardaki bir olayın canlandırı-
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lış biçimi, bizatihi bu da, daha sonraki geçiş’lerde hatırlana-
bilir. Devletin karmaşıklaşan sonraki aşamalarında, daha
önce yaşanmış ‘canlandırma’ teknikleri, sonraki platform-
larda ve değişik teknikler uygulanarak yeniden canlandırı-
labilecek ve ‘eski’nin yokedilmesi mümkün kılınacaktır.
Böylelikle, sözkonusu eyleyişler, somut tarihte evreler ara-
sında örtüşmeler meydana geliyormuş izlenimini uyandıra-
bilmektedir.

24


