




DEVLET VE İSTİHBARAT METODOLOJİSİNE GİRİŞ | 3 

 

 

KOZMİK 
MESELE 
DEVLET VE İSTİHBARAT  
METODOLOJİSİNE GİRİŞ 

   

GENİŞLETİLMİŞ ÖZEL BASKI 
 

 

 

Gürsel Dönmez 
 

 

 

 

 

 
 



İstanbul- 2019

Kitabın bütün yayın hakları Ötüken Neşriyat A.Ş.’ye aittir. 
Yayınevinden yazılı izin alınmadan, kaynağın açıkça belirtildiği 
akademik çalışmalar ve tanıtım faaliyetleri haricinde, kısmen veya 
tamamen alıntı yapılamaz; hiçbir matbu ve dijital ortamda kopya 
edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.

ÖTÜKEN NEŞRİYAT A.Ş.®
İstiklâl Cad. Ankara Han 65/3 • 34433 Beyoğlu-İstanbul
Tel: (0212) 251 03 50 • (0212) 293 88 71 - Faks: (0212) 251 00 12

Kapak Tasarımı: Ceyhun Durmaz

Dizgi-Tertip: Gürsel Dönmez

Baskı: Karakış Basım Matbaa Ambalaj ve Reklam San.Tic.Ltd.Şti.
Matbaa Sertifika Numarası: 33820 

YAYIN NU: 1420
KÜLTÜR SERİSİ: 830

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI
SERTİFİKA NUMARASI: 16267

ISBN: 978-605-155-824-0

www.otuken.com.tr       otuken@otuken.com.tr



DEVLET VE İSTİHBARAT METODOLOJİSİNE GİRİŞ | 5 

 

 

 

Dr. Gürsel DÖNMEZ  

1964 Kırcaali doğumlu. İlköğrenimine Bursa’da başladı. Sakarya, 
Arifiye Öğretmen Lisesi (1982) ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bil-
giler Fakültesi (1986) mezunu. 1987'de Viyana'ya gitti. Viyana İk-
tisat Üniversitesi'nde yüksek lisâns (1991) tahsili yaptı. 1993-
1998 arası Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Araştırma Gö-
revlisi olarak çalıştı. Bu süre içinde Viyana İktisat Üniversitesi, 
Felsefe ve İktisat Sosyolojisi Enstitülerinde doktorasını tamam-
ladı. Gazetelerde köşe yazıları, dergilerde denemeler ve şiirler ya-
yımladı. 2001-2009 arasında Avrupa Günlüğü dergisinin yayım-
cılığı ve editörlüğünü yürüttü. Yurt içi ve yurt dışında üniversite-
lerde misafir öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Almanca ve 
İngilizce bilir. 2009-2018 arası Başbakanlık bünyesinde farklı gö-
revler yürüttü. Temmuz 2018’den beri Cumhurbaşkanlığı bünye-
sinde çalışmaktadır.  

 

Yayımlanmış Kitapları:  

Mahşerin Çocukları (Şiir), Özel Basım -- İstanbul, 1993 
Viyana Yazıları, Kaknüs -- İstanbul, 2004 
Devlet Metodolojisine Giriş, Hece -- Ankara, 2004 
Saf Siyah (Şiirler), Ötüken -- İstanbul, 2015 
Kozmik Mesele, Ötüken -- İstanbul, 2016 
1001 Mini Öykü, Ötüken -- İstanbul, 2016 
Derin Mesele/Metapolitik Yazılar, Ötüken -- İstanbul, 2018 
 

Yabancı Dile (Arnavutça) Çevrilen Kitapları: 

Fëmijët e apokalipsit (Şiir) Logos-A, Üsküp, 2012 
Çështja Kozmike (Kozmik Mesele) Logos-A, Üsküp, 2016 
Tharm Fjalësh (Mini Öykü) Logos-A, Üsküp, 2017 
Çështja E Thellë (Derin Mesele) Logos-A, Üsküp, 2018 
 

* * * * 
  



6 | K O Z M İ K  M E S E L E  

 

 

  



DEVLET VE İSTİHBARAT METODOLOJİSİNE GİRİŞ | 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daha önce aynı isimle yayımlanmış bireysel bir çalışma olan  

bu dosyanın genişletilerek yeniden yazılması sürecinde,  

desteğini ve entelektüel katkısını esirgemeyen dostum,  

Sayın Dr. Hakan FİDAN Beye  

teşekkürlerimi arz ederim.  

 

Bu kitap, herhangi bir gizli bilgi veya kurumsal görüş içermez! 
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ÖNSÖZ 

İlk söz olarak; bu dosyaya doğrudan veya dolaylı olarak katkı sunan tüm 
dostlarıma, çalışma arkadaşlarıma ve öğrencilerime teşekkür ediyorum. 

Bu çalışma, önce 2004 yılında Devlet Metodolojisine Giriş ve daha sonra 
2016 yılında ise Kozmik Mesele isimleriyle yayımlanmış kitabımızın geliş-
tirilmiş, genişletilmiş ve tamamen yeniden düzenlenmiş hâlidir.  

Önceki baskıların ikinci kısmını oluşturan târih yorumu -ileride ayrı bir 
kitap olacağı için- bu dosyadan çıkarılmış, kitabın diğer kısımları ise tek-
rar kaleme alınmıştır. Bu özel baskı içinde; Teopolitik Teori, Diasporoloji, 
Şehir-Bilim, Millî Güvenlik Teorisi, Kuantik Teori, Mit-oloji (İstihbarat 
Târihi Özeti) ve Millî İstihbarat Doktrini gibi yeni konular eklenmiştir. 
Tüm bölümleri, tezleri, modelleri ve tabloları telif olan bu dosyanın baş 
ve son kısmındaki bazı bölümleri tefekküre zorlayıcı bir içeriğe sahiptir. 
Uygulama eksenli bölümlerin okunması ise nispeten daha kolaydır. 

Kozmik Mesele dosyası otuz yılı aşkın bir çabanın ürünüdür. Geçmişi daha 
eskilere dayanan okuma, araştırma, dinleme, izleme ve düşünce faaliye-
tini sistemleştirmeye yönelik tasarımları 1988 baharında Viyana'da ilk 
defa kâğıtlara dökerken, on sekiz saat boyunca kesintisiz bir vecd hâli 
içinde çalıştığımı ve bu hâlin daha sonraki dönemlerde (bâzen şiir olarak) 
değişik biçimlerde sık sık kendisini tekrar ettiğini hatırlıyor ve bu kozmik 
ürperiş duygusunu aslında hâlâ yaşıyorum.  

Bu çalışma yaşadığımız dünyaya itirazı olanlar için kaleme alındı. Yaşa-
nan zaman ve dünyaya kafası bozuk olanlara zor şeyler anlatıyor. Kozmik, 
epistemik, paradigmatik ve irfânî konulara değiniyor. İnsanı, toplumu, 
devleti, dünyayı ve Türkiye’yi anlatıyor. Târih felsefesi yapıyor. İstihbarat 
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dünyası için kozmik bir çerçeve çıkartıyor. Akademik anlamda alışılmışın 
çok dışında bir çalışma ile karşı karşıya olduğunuzu söyleyebilirim. 

Kitabın adının ve alt başlığının maksadı, sanırım ilk satırlardan itibâren 
anlaşılacaktır. Hakîkat arayışı kozmik bir iştir. Bu anlamda, varlık ve va-
roluş sırlarını arayan bilge insanlar ve filozoflar ile stratejik nitelikli bil-
ginin peşinde koşan istihbaratçılar arasında yol ve yöntem olarak çok 
fazla bir fark yoktur. Bunun bir adım ötesinde, sanatçılar için de benzer 
bir kozmik arayış söz konusudur. Böylece gidilen her yol nihâyetinde koz-
mik bir menzile varır. Asıl olan ise yolda olmak ve yol almaktır. 

Özel nitelikli bir seminer dosyası formatında hazırlanan ve üst düzey katı-
lımcılar ile birçok seminerde müzâkere edilmiş olan bu çalışmanın ilgili 
bölümleri, özellikle istihbaratçılar için kaleme alınan notlar ile zenginleş-
tirilmiş ve tüm millî güvenlik bürokrasisi için önem taşıyan bazı temel ko-
nulara da değinilmiştir. Hassas konular içermesine rağmen bu dosya, her-
hangi bir gizli bilgi içermez ve okumak isteyen herkese açıktır. Ancak özü 
ve kapsamı itibarıyla nitelikli bir okuyucu kesimine hitap eden bu kitabın, 
derin hâfıza sahiplerinde kozmik bir yankı uyandıracağını umuyorum. 

Âdeta poetik bir tasarım-deneme şeklinde ortaya çıkan bu çalışmanın ta-
mamı, meselesi olanlar için yazılmış “kişiye özel” bir mektup olarak da de-
ğerlendirilebilir. Ki zâten dosyanın son sayfası bir mektupla bitmektedir. 
Okuyarak, düşünerek ve söyleyecek sözü olan herkesi dinleyerek derlen-
miş notların sistemleştirilmiş hâli olan bu çalışmayı bir ömür devam et-
tirmeyi düşünüyorum. Dolayısıyla, bu dosyada ana hatları ile bir çalışma 
planı söz konusudur. Sizlerden gelecek katkılarla (kitabın bir sonraki bas-
kısında) belki yeni konular, açılımlar ve ilâve yorumlar mümkün olabilir. 

Önemli devlet ve siyaset adamları, yüksek bürokrasi, tüm istihbaratçılar, 
kurmay subaylar, diplomatlar, seçkin yöneticiler, entelektüeller, şâirler, 
edebiyatçılar, sanatçılar, gazeteciler, yazarlar ve akademisyenler bu ki-
tabı okumalılar. Mezun olduktan sonra devlet kurumlarında üst düzey gö-
rev almak isteyen öğrenciler, kurmay asker olmak isteyen subaylar ve 
genç bürokratlar ile meslekte yeni olan genç istihbaratçılar kitabı okurken 
belki biraz zorlanacaklar ama yazılan her şey aslında onlar için yazılıyor.  

GD / Eylül 2019 / Ankara 
  



DEVLET VE İSTİHBARAT METODOLOJİSİNE GİRİŞ | 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

GİRİŞ 

Diyalektiğini kaybeden, ektiğini de kaybeder. 

Bu dosya, kozmik bir meseleyi tartışmaktadır; zaman, dünya ve insan... 
Bu üç meselenin insan, toplum, kültür, sosyoloji, ekonomi, siyaset, devlet 
ve medeniyet gibi yansımaları anlatılırken, konunun özü hep kozmik ni-
teliklidir. Metafizik bir çaba ve tecrübî birikimin bir araya geldiği bölüm-
ler boyunca meseleler teorik çerçeveler içinde ele alınmış, akademik 
dünya için belki bir kısmı tamamen yeni olan kavramlar kullanılarak, hi-
potetik bir anlatımla okuyucuya interaktif bir okuma ve düşünme imkânı 
sağlanmaya çalışılmıştır.  

Okuyucunun buradaki tez ve tespitlere getireceği itirazlar ne kadar fazla 
olursa, maksat o derece hâsıl olmuş olacaktır. Çünkü carî bilim anlayışını 
reddetmeyen ama mevcut akademik kriterlerin ötesinde âdeta poetik bir 
deneme gibi şekillenen bu çalışma, herhangi bir yöntem değil, “yöntem 
üzerine” düşünmeyi söz konusu etmekte ve bütün bölümler için geçerli 
olan "Ne-Nasıl-Niçin" suâlleri ile aktif okuyucuya yönelik bir davet niteliği 
taşımaktadır. Dolayısıyla, bu dosyaya özel olarak her bölümün başına en 
sâde şekliyle kozmik sorular eklenmiştir. Yaşadığımız dünyayı, bâzen en 
yalın hâliyle beliren kozmik sorulara verdiğimiz cevaplar ile inşâ ederiz. 

Târihselleşmiş veya hâlen mevcûdiyetini devam ettiren her kültür ve me-
deniyet dünyası; “Ne-Nasıl-Niçin” üçgeninde beliren bir varlık alanında, 
çok boyutlu bir suâl olan dünyaya ve hayata verdiği cevaplarla var olur. 
Suâl soruş ve cevap veriş biçimleri bir kültürün temel niteliklerini belir-
leyen varoluş çerçevesini ya da bir başka deyişle (idrak ve kavrayış anla-
mında) epistemik yazılımını oluştururlar.  
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Her varoluş serüveni ise kendine has bir bilgi tarzına göre ortaya çıkar. 
Bil(ebil)en bir varlık olarak insan, tabiatı gereği bir varoluş çerçevesine 
sahip olmak durumundadır. Bir dünya görüşü olarak beliren bu çerçeve, 
aynı şekilde toplumlar ve devletler için de geçerlidir. Bu anlamda varoluş, 
kültürel bir süreçtir. Medeniyet ise bir varoluş durumu ve biçimi olarak 
kendisini aşamalar ve neticeler hâlinde ortaya koyar.  

Kültür zamanda, medeniyet ise mekânda varoluş biçimidir. Bu ve buna 
benzer metapolitik konular, bu kitabın ana çerçevesini oluşturan Genel 
Teori bölümünde ele alınmaktadır. 

Teorik modeller, verdikleri cevaplardan çok mümkün kıldıkları suâllerle 
kıymet kazandıkları için, Genel Teori bir bakıma hangi suâllerin hangi 
bağlamlarda mümkün ve muhtemel olabileceğinin yöntemini ve bu meta-
yöntemin çerçevesini belirleme çabası olarak kaleme alınmıştır. Bu yö-
nüyle Genel Teori, bir bilgi ve bilme yöntemi olmanın daha da ötesinde, 
âdeta bir sanatçı idraki ile bütüncül bir nazar ediştir.  

Her insan ve toplum, ölüme ve hayata dâir sahip olduğu bilginin türüne 
ve tarzına, yani kendi zamanına göre yaşar. Bu anlamda, Genel Teori ana 
başlığı altında ileri sürülen tezler sürgündeki insanın yaşadığı zamana, 
dünyaya, târihe ve kadere -bir kozmik senfoni dinler gibi- nazar edişi ve 
dolayısıyla bir Kozmik Felsefe olarak da düşünülebilir.  

Birbirini tamamlayan modellerden oluşan Genel Teori, “zaman, dünya ve 
insan” kavramlarından yola çıkarak; toplum, millet, kültür, ahlâk, mede-
niyet, devlet ve târih gibi metapolitik olguları dinamik bütünlükleri içinde 
göstermeye yönelik olup, bu niteliğiyle son tahlilde bütüncül bir yorum 
imkânı sağlayan görsel bir tasarımdır. Bu genel tasarımın âdeta iç-dünya-
sını ele alan Teopolitik Teori çerçevesi ve içeriğinin Est-etik yorumu ise 
takip eden ikinci bölümün konusudur. 

Genel Teori yaklaşımını açan niteliği ile üçüncü bölümde; "Devlet nedir" 
sorusu ele alınmaktadır. Nasıl ki, her kültür ve medeniyet formunun te-
melinde hayata ve ölüme ilişkin bir bilgi tarzı varsa, devlet formları da 
nihâyetinde bir epistemik tarzın târihselleşmesi şeklinde vücut bulurlar. 
Ortaya çıkan bu târihsel olguyu Devlet Teorisi başlığı altında matematik-
sel bir denklem ile resmederek, takip eden bölümlerde ise Ülke-Bilim, Di-
aspora ve Şehir-Bilim konularına bakacağız. Sonrasında tüm bu konuları 
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toparlayan Millî Güvenlik Teorisi söz konusudur. Arkasından Yönetişim 
Çemberi modeli ile yönetim süreçlerindeki risk unsurlarını ele alacağız. 
Bir sonraki Psiko-Politik Teori bölümünde ise zihniyet dünyası ile siyaset 
ve siyasal liderlik ilişkisi irdelenecektir. Böylece Dış Politika Teorisi'ne 
gelmiş olacağız. (Genç istihbaratçılar için dosyadaki her bölümün içinde ve 
sonunda -renkli zemin üzerine- ayrıca notlar eklenmiştir.) 

Dış Politika Teorisi ele alındıktan sonra bu konunun bir açılımı ve pratik 
bir yorumu anlamında Dünya Düzeni ve Siyasal Fay Hatları konularını ele 
alacağız. Bu silsile ile şekillenen teorik çerçeveler, Türkiye’de yaşanan 
tüm terör olayları ve darbe girişimleri ile bundan sonra gelebilecek başka 
türlü risklerin küresel kodlarını okuma imkânı da sunmaktadır.  

Okuyucu için anlaşılması belki zor gibi gözüken bu çalışmanın akademik 
deneme nitelikli tüm bölümlerinde, asıl ve öz olarak bir Türkiye Pers-
pektifi inşâ edilmekte ve özellikle karar verici pozisyonunda olan siyasî 
aktörlerin yanı sıra yüksek bürokrasi ile tüm millî güvenlik ve istihbarat 
dünyası için uygulama yöntemleri ve çerçeveleri sunulmaktadır. 

Takip eden diğer bölümlerde, Genel Teori’nin iki farklı açılımını Sosyo-
matriks ve Ekomatriks modeller ile göstermeye çalışacağız. Bunların ar-
kasından gelen Kuantik Teori ise çok derin ve çarpıcı bir konuyu ele al-
maktadır. Böylece tamamlanan Teori kısmının hemen arkasından yine bu 
dosyaya özel olarak hazırlanan Mit-oloji kısmında, Türk İstihbarat Târihi 
özeti kaleme alınmıştır. Aslında tüm bölümlerde dolaylı veya dolaysız ola-
rak konu Türkiye’dir. Bu anlamda Geçmişten Geleceğe Türkiye konusu ise 
bir “Büyük Mesele” olarak belki daha sonraki çalışmamızın adı olacaktır. 

Son bölümdeki Millî İstihbarat Doktrini de dahil olmak üzere, birbirini 
açan ve tamamlayan konulara tek tek bakıldığında esasen hepsi ayrı bir 
kitap ya da doktora tezi olabilecek 16 ciltlik bir muhtevayı dosyanın en 
sonunda tek bir tablo ile özetlediğimiz görülecektir. Böylece özünü "Za-
man-Dünya-İnsan" olarak ele aldığımız Kozmik Mesele, bu yeni dosyada 
daha çok istihbarat ekseninde olmak üzere farklı boyutlarıyla tartışılarak, 
bir Devlet ve İstihbarat Metodolojisine Giriş denemesi ortaya çıkmıştır. 

Bunun ötesi, çok daha ötesini denemektir… 
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Genç bir istihbaratçı sokakların tozunu, dağların ayazını, 

ovaların puslu sessizliğini, mürekkep ile barutun kokusunu 

ve siber dünyanın dijital dehlizlerini öğrenerek yola çıkar. 

İyi bir istihbaratçı manidâr cümlelerin balistik analizini 

yapabilen bir kalemşör olduğu kadar, gerekli hâllerde 

kendisini, vatanını, milletini ve devletini korumak için 

adâlet ve cesâretle davranabilen keskin bir silahşördür.  

Bunun çok daha ötesinde yetkin bir istihbaratçı olmak 

demek, elit çevrelerin kendisi ile tanışmaya can atacağı 

olağan dışı bir entelektüel olmak demektir.  

Mesleğinin zirvesine ulaşan seçkin bir istihbaratçı ise, 

halkın bağrında yaşayan ve diğer toplumların da rûhunu 

okuyabilen yüksek ahlâk sahibi bir bilge filozof gibidir.  

Bilgeliğin daha ötesine varmak isteyenler için yeryüzünde 

“istihbaratın ve hükümrânlığın pîri” sayılan Hz. Süleyman 

peygamberi anlamak, çok şeyi anlamak demek olacaktır. 

 
  




