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Tqrih ve politikq
Prof. Dr. Ho lil lno lcrk

izlere bu konugmomdo, torihin
yorum qekli ile yosonon zomonrn

gerekleri orosrndoki srkr boglon-

ls16mi cemooiton bir Turk milleii yorotrlmok isiendi. Turk kimligi, Turk voiondoqlrgr tum obur kimliklerin ustunde

tryr, bo5ko deyimle torih bilgisinin nosrl

hokim bir kimlik, bir devlet politikosr

torih yoptr$rnr onlotmoyo golrgoco$tm.
$u bir gerEektir ki, higbir zomon obiektif bir torih yozrlomoz; ziro iorih, doimo

olorok ortoyo otrldr.

belli politikolon ve ideoloiileri yonlen-

lerken, tum Asyo milletleri, Orto Asyo,
Hindiston ve Qin, onun milli mucode-

Mustofo Kemol Boir emperyolizmine korgr buyuk mucodeleyi orgut-

diren ve temsil eden bir gorug ve onloyrglo ele olrnmrgtrr. Osmonlr torihi,
Osmonlr doneminde isldm torihinin bir
devomr olorok yorumlonmrg, gozo ve
cihod ideoloiisi cgrsrndon degerlendirilmigtir. Cumhuriyetin ilk yrllorrndo

nimsediler. Gondhi, Turk milli mucodelesini desteklemek igin, ingiltere'nin

mekteplerde Osmonlr donemi, Turk
milletinin konrnr dunyonrn dort bir yo-

boglottr. Turkiye kopitulosyonlon koldrrrnco, Qin bunu ornek olorok kopi-

nrndo boquno hebd eden mtjstebit podigohlor donemi olorok tcnrtrlryordu.
Mustofo Kemol'in onderliginde

tulosyonlorr koldrrdr. Afgoniston'do,
iron'do, milli horeket Mustofo Kemol

Kuvo-yi Milliye'nin yorottr!r

Ttirkiye

devleti kurulunco, torih gorugtj kokunden degiqii. Trlrk torihi, Orto Asyo'don
Akdeniz'e kodor uzoyon bir cogrofyodo Turk kovminin torihi olorok ele olrndr ve Osmonlr torihi Turk torihinin bir
porqosr olorok milli gorugle yorumlonrr oldu. Cumhuriyei Turkiye'sinde bir

lesini kendi mucodeleleri olorok be-

osker toplomosrno korqr, muslumon-

lorlo non-coonerotion

horeketini

ornef ini izledi.

Milli ideoloiiyi genglige mol etmek

zomonlo Osmon Gozi, Fotlh, Yovuz
Selim, Konuni Suleymon Turk torihinin
kohromonlorr olorok yeni bir kimlik kozondr. Osmonlr'nrn sonotr Turk sonotr
olorok benimsendi.
Kobul edelim etmeyelim, gu son 2030 yrl iginde yeni bir nesil yetiqmigtir;
toplumumuz dunyodoki derin degigikliklere denk olorok torihin yeni bir evresini yoqomoktodrr. Gunumuzde dunyo
goruqu, kimlik ve torihin yorumu, derinligine degigmiqtir. Torih, gogulcu bir
goruqle yorumlonmoyo boqiodr. Torih
kitoplorr serbest brrokrldr. Ttlrk kimligi
ideoloIisi yonrndo veyo ono korgr, yeni

kimlikler seslerini yUkseltmeye boqlodrlor, etnik bilinglenme sonucu ozrnlrk
torihleri yozrldr ve heyeconlo okunur
oldu. Toplumdo isldm kimliSi guqlu bigimde kendini gosterdi, isldm torih ve

iEin, bizzot Atoturk'un gozetiminde yo-

edebiyot eserleri roflorr doldurmoyo

zrlon dort cili torih kiioplon, ium mekteplerde zorunlu ders kitobr oldu. Turk

rumlonmosr, Turkiye Cumhuriyeii devlet ideoloiisine oykrrr soyrldr. Torih yine

boglodr. Bugun Dogu-Botr kultur oyntoplumu ikiye oyrrmrgtrr. DoQu ve
Botr, iki oykrrr gorug, her iki torofto bir
bo$nozlrk konusu olmuqtur. Bize uzokton bokon yoboncr gozlemciler, Turk

de milletlerin bilincinden

toplumunu kuliurce bolunmuq, por-

torihlnin islomi ve etnik oErlordon yo-

silinemiyor;

lrQr,
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golonmrg bir toplum olorok gormektedirler. Bu bolunmugluk, kultur ve kim-

lik sembollerinde goze botocok kodor
oqrktrr ve zomon zomon dromotik bir
gorunuq olmoktodrr. Bu torihi reolite
korqrsrndo kimlik yorumundo toplumo onderlik edenler, torihgiler, sosyol

bilimciler, siyosiler bu porgolonmoyr
koruklemek degil, butunleqme yolun-

do golrgmolr, birlikte yosomo yollonnr
soQlcyocok yeni formuller ureimelidir. Bu torihi sorun bognozlrklo, torof
tutmoklo gozulemez. Bu yoklogrmdo,

ozellikle torihgi, bu toproklordo geqmig ortok torihimizi yeni bir gorugle yo-

rumlomok zorundcdrr.

Turkler, butun torihleri

boyun-

co dunyo torihinin yurutucu, dinomik
guglerinden biri olmuqtur. Turk yurdu, Avrupo'nrn somurge yopomodrgr
tek dUnyo ulkesidir. Bogrmsrzlik, kendi
koderini kendisi belirleme ozmi, onun
higbir zomon vozgegmedigi hoyot domorrdrr. AB toplumuno girmeye hozrrlonrrken de, bu prensip higbir zomon
goz ordr edilemez.

Bozrlcrr milli cievletin, toplumlon
temsil etmekte hoyotiyetini koybettigi
duguncesindedir. Yokrnlordo gorugleri Botr dunyosrndo benimsenen bir siyoset teorisyeni, Somuel Huntington'o
gore, dunyodo din iemelinde kimlik ve
oyrrlmo horeketleri one grkmokto, dini
inonE oteki inonglorr ikinci plono iimektedir. Huntingion'un gunumuzde gittikge yoygrnlogon tezine gore, milli kimlik ve milli devlet torihte eski onlom ve
gucunu koybetmektedir. H untington'o
gore Turkiye kultur bokrmrndon Botr
comiosr drgrndodrr ve drqrndo kolmolrdrr. Cnun duguncesinde AB, torih'
Avrupo kulteiru ve Botr Hrristiyoncrlr!rnr
poylogon milleiler birligidir, torihi bir
temele doyonrr; bu milleiler ortok bir

torihten gelmiqlir, Feodolizm, humonizm, protestonlrk ve kotolik reformosyonu, XVlll. yuzyrl oydrnlonmo felsefesiyle ferdin mutlok ozgurlugu ve
devletin bireylerin irodesine doyonon

bir kurum oldu!u inoncr, sekulerizm

pon torihi geliqmelerdir. Huniington'o

derildi. Toynbee orodoki gozlemlerini

gore, torihinde bu geligimleri yosomomr! loplumlor, Avrupo toplumunun porgosr olomoz. Huntington'o

torihi bir Eergevede,

gore, Turkiye AB ile butunleqemez. Bu

Quesfion in Greece ond Turkey, A
(r,,./', in tho enntarf Of Clvj/iSOiiOnS ki-

iddio sosyoloiik bir gozlem ile guqIendirilmigtir: Avrupo'yo ozgu torihi
geligim ogomolorrndon geqmemig geleneksel Dogu toplumlorr, Botrlrlogmo
irin ne kndnr r nho horcorlorso Botrlr
olomozlor, ikisi-orosr bir sentezde kolrrlcr. Bu goruq, Eisenstodt gibi ionrn-

medeniyetlerin
geklinde
yorumlodr.
Bu {ikiEOrprgmosr
rini 1922'de ycyrmlodrgr fhe Western

etvv/

tl

tobrndo ozeiledi.
Toynbee, Turk-Yunon sovosrnr iki
medeniyetin qorprgmosr qeklinde yo-

rumlor. Ortodoks Yunonlr emperyolistler soldrrgondrr, ono kcrgr Turkler
milli cyoklonmo ile Boirnrn self-de-

mrg sosyologlorrn gorUgUdur. Boylece

terminoton fikrini sovunmoktodrrlor.

Huntingion, Turkiye'nin Avrupo'nrn bir
porqosr olomoyoco!r sonucunu grkorrr. Butun bu gorugler AB'de gug ko-

Toynbee'ye gore ingiltere, Yunonlrlorr
desteklemekle kendi temel felse{esine ihonet etmiqtir. Toynbee, sonrolorr
Do$u-Botr mucodelesini kodim torihe

zonmokto, Turkiye Avrupo ile sodece

ekonomide butunlegebillr inoncr yoyrlmoktodrr. Huntington, Avrupo ile
ekonomik butL;nlegmenin de mrimktin
olmodrsrnr iddio eder. Hemen soyleyelim, Huntingion'un iddiolorr, her
qeyden evvel Botr'nrn oydrnlonmocr
{elsefesine oykrrrdrr; bu felsefeye gore
inson her yerde oynr insondrr. insonlrk,

medeni geligmede oynr evrimi poylogobilir. Trlrkiye'nin korqrsrndo olonlor

sodece Huntington gibi dugunenler
degildir, Avrupo'do Oriogogdon gelen geleneksel Hrristiyonlrk birligi duguncesini iemsil eden Pcpolrk ve DoQu
HrristiyonlrQrnr temsil eden ve Bizons't
ihyo etme hoyolini besleyen soldrrgon
Hellenizm, Turkiye'nin birlige kotrlmosrno kesinlikle korqrdrr. 3 Ekim'de bogloyon gorugmelerin seyri bunu ogrkgo
gostermekiedi r. Yu nonision'do yopr lon
bir onkette, hclkrn oncok yuzde sekizi
muzokerelerin boqlomosrnr tosvip etTorihe donelim: Huntington'un me-

deniyetler gotrqmosr teorisi, 1922'de
bir ingiliz torihEisi torofrndon ortoyo
otrlmrgtrr. Medeniyetler-dinler orosrndo uzlogmoz Eoirgmo fikrini yuz yrl ko|
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goturur, Turk-Yunon horbinde GrekoRomen medeniyeti ile isl6m medeniyeti

gorprqmokiodrr, der. Toynbee'ye gore,

inonu sovoglorrndo iki din, iki medeniyet korgr korgryo gelmigtir. O, burodon,

torihte dine doyonon medeniyetlerin
milli devletlerden doho surekli goirqmolonn koynogr olduQu gozlemini yopor. Toynbee'ye gore, Botrnrn lsl6m'o
korgr Ortodoks HrrisyitonlrSrnr desteklemesi hotodrr, Botr ile isldm'rn uzloqmosr imkonrnr ortodon koldrrmoktodrr.

Toynbee doho sonro onrtsol kltobr A
Study of Hisfory'de gu goruqe yer verir: Botrlrloqmo yoluylo tum dunyo bir
tek toplum holine gelecek, oynr torihi
yo$omoyCI bogloyocoktrr. Gunumuzde

Fukuyomo ve Huntingion gibi siyosel
bilimcileri bunu, milletler ve ideoloiiler orosrndo mucodelenin, doloyrsrylo
olrgtr!rmrz klosik torihin sonu olorok
yorumloyocoklord

Botr'doki

miqtir.
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dor once, buyuk Ingiliz torihgisi Arnold
Toynbee ortoyo otmtgtrr. Qok ilginEtir,
dinlerin medeniyetlerin torihi temelini olugturdugu fikrini Toynbee ilk kez

pozor ekonomisi, tum bu torihi gelig-

Turk BoQrmsrzlrk Sovoqr'nr gozlemleyerek formullendirdi. Toynbee, 1921'de
ingiliz huku meti lo ro{rndon Turk-Yunon
sovoqr hokkrndo bir ropor yozmck uze-

meler butunuyle Avrupo'yr Avrupo yo-

re Anodolu'yo, Gorp Cephesine gon-

(loiklik), demokrosi, liberol porlomenier sistem, mokine endustrisi ve liberol
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bu korqrt teorilere

ro0-

men, 2000'li yrllordo TUrkiye kotr, inhisorcr milliyetgi torih gorugunu terk

ederek, Avrupo milletler comiosr ile
butunleqmede kesin bir kororo vormrgtrr. Bununlo berober, Avrupo'do
ozellikle holk duzeyinde Turkiye'ye
korgr guElu bir korgrtlrk gozden koqmryor. Bu korgrt gorug Huntington torofrndon kesin bir dille ifode edilmigtir. Huntington'o gore bugun, birbiriyle
uzlogmoz medeniyet kompleksleri olo-

rok Botr Hrristiyon, Dogu

Hrrisiiyon,

islom, Konfigyus, Budist dinlerinin temsil etti$i medeniyetler vordrr ve bunlor

I
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uzlogmoz biEimde birbirine korqrdrr;
milli kilturler yerine din, medeniyetleri belirleyen temel topiumsol gergektir;

olorok Avrupo'do bo!rmsrz devletler
nizomrno destek verdi. Almonyo'do

lletler bu medeniyetler gergevesinde
birli$e gilmekte ve evrensel rekobet

dmil oldu. Ozetle, Turkiye Avrupo'ntn
modern nizomrnr yoroton kuvvetler
orosrndo yer oldr. Turkey ond Europe
in Hisfory odlr kitobrmdo bu yorumlc-

mi

ve gotrgmo bu medeniyet topluluklorr
orosrndo geligmektedir. Huniington'o
gore, Turkler temelinde bir isldm toplumu olugturur; Turkiye kuliurce bolunmuqtur, kuhurce Boiryo donuk genig bir
kitle vordrr, omo oslrndo isldm mede-

niyetini benimsemig milletler ccmiostndo kolmoktodrr ve oyle kolmolrdrr; ono
gore Turkiye, torihi ve kulturu itiboriyle
Botryo oit olomoz.

Turkiye Avrupolr olocok mr problemi bugun tum dunyoyr ilgilendiren
ono problemlerden blridir. Problem
oynr zomondo Turkiye ig politikosrndo
boqto gelen bir torirqmo konusudur;

holkrn goQunlugu, hukumet, genelkurmoy, sivil toplum orgutleri, bosrn
ve universiieler memleketin gelece!ini bu proie boglomrndo dugunmekte,

protestonlrQrn yerlegmesinde boglrco

lordon kultorl bokrmrndon Avrupo
ile doimo iq ige olmugtur. Avrupo'do
milli devletlerin yukseliqi surecinde

Turkiye; toplum, siyoset, ekonomi ve kulturunde yepyeni geligmeler

Osmonlr, en onemli foktorlerden biri

igindedir. Avrupolr kimligi; dini, etnik
ve siyosi gotrgmolon bertorof edecek,
demokrotik bir refoh devleti yorotmo

Osmonlr Turkiye'si, Avrupo siyoseii, ekonomisi, hotto bozr bokrm-

idi. Csmonlr'nrn belki doho elle tutulur
bir kotkrsr qudur: Avrupo'nrn ekonomik
olondo geliqmesine Osmonlr'nrn buyuk
kotkrsr vordrr. Osmonlr, Avrupo'do XVl.
yuzyrldo geligen kopitolist merkontilist
ekonomiye korqr kendi zengin Dogu

pozorlorrnr ogorok, geligmeyi hrzlondrrmrgtrr. ingiltere'nin ilk

tortrgmoktodrr. Bir kelime ile, Avrupo
Birligi'ne kotrlmo proiesi, Turkiye igin

iopyek0n yeni bir torihi yonlenmedir.
Memleketin olrnyozrsrnr belirleyecek

Compony'den once ingiliz

bu yonelig domgosrnr vurmugtur. Botr,
geleneksel Turk duqmonlr!r ve hurofelerle gorprillmrg bir iorih goruqunden kendini kurtoromryor. Buno korqr
bugun torofsrz torih ve siyoset yozrcrlrgrndo Osmonlrlor, ortrk isldm'rn go-

zileri olorok duqunulmuyor. Osmonlr
impcrotorluQu beg yuz yrl Guneydogu

Avrupo'do birgok etnik ve dini toplumu kendi egemenlik qemsiyesi oltrndo
birlegtiren ve 20. yuzyrlo kodor koruyup getiren bir Asyo-Avrupo imporotorlugu olorok duqunuluyor. Csmonlr,
Avrupo'nrn drqrndo degil iqinde, hoqgorulu, uzun omurlu bir siyosi duzen
yorotmrg bir medeniyei olorok olgrlonryor. Agrklomok gerekirse, Osmonlr

devleti Suleymon doneminde Avrupo
devletler sisieminin vozgegilmez bir
uyesi idi. Hobsburglu imporotor V.
Korl, Popo ile birlikte tum Avrupo'yr
kontrolu oltrndo toployrp Turklere kor-

gr Hoglr Se{erleri olugturmoyo golrgrrken, Konuni Fronso krolrnrn muttefiki

Avrupo ekonomisinin vozgegilmez bir
porqosr olmugtur. Avrupolrlor ekono-

mik bokrmdon Turkiye'siz bir Avrupo
olomoyocoQrnrn bilincindedir ve bize
imtiyozlr ortoklrk oneriyor; boqko deyimle Turkiye'yi sodece bir somurge
bolgesi olorok bogrmlr iuimok istiyor.

rrn oynntrlorrnr bulocoksrnrz.

korporotif ticoret kumponolon Levont Compony,
I 582'de Osmonlr Ulkesiyle
licoreti duzenlemek uzeie

bir yoneligtir. Turkiye iki yuz yrldrr bu
dogrultudo ilerlemektedir; torihrne

bir torihin hurofelerinden
kendini kurtoromryor; yoqomokio oldugumuz torihi de dikkote olmryor.
Turkiye bugun geqmigte oldugu gibi,
soptrnlmrg

irodesini temsil ediyor.

Moolesef, uyelik

muzokerelerin-

de kUqrik ortoklorrnrn sozcusu gib;
dovronon bir Avrupo vor korgrmrzdo. Evet, Turkiye'nin de

vozgegilmez

yosr

kurulmug

ve Eost

Indio

kopitolizmi, ilk srgroyrqrnr
Osmonlr imporotorlu!u
ile yo!un ticoretiyle gerceklestirmistir.
Doho son" " "Y"'
ro Avrupo'do ekonomik
geligme yoluno giren her
memleket, ilkin bir Levont Compony
kurmuq ve Osmonlr'don kopitulosyonlo serbest ticoret musoodesi olmoyo
golrqmrqtrr. Czetle, modern Avrupo'nrn
siyosi co!rofyosrndo ve ekonomik gelismesinde Turkive. kesin torihi bir rol
.'3,.'"",
oynomrqtrr.

Bugun Avrupo'yo dostqo el uzotryo(t)z, bu torihi beroberllgi devom etiirmek istiyoruz. Amo korqrlrgrndo ne
goruyoruz; devleiimizin ve milletimizin
I
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ouluntugune, Kulturuoogtmsrzilgrno,
ne oErkgo oykrrr duqen fooliyetler, doyotmolor, bo$nozco, tdbiri mozur gorun, kustohgo onumuze getiriliyor.
..

Csmonlr'yo korgr hoqlr doneminden kolmo boQnoz bir tutum iqinde,
Popo, kotolik Avrupo, Ortogog toossubu iginde Turkiye'yi drqlomoyo gobolryor. Avrupo kendi torihini bilmiyor,

kogullorr vordrr: Avrupo, gorprtrlm15
bir torih goruqunden ve hurofelerden
kendini sryrrmolrdrr. Romontik bir donemden kolon Philhellenizmi terk etmeli, Yunoniston'rn 19. yuzyrldon beri

Turkiye kcrgrtr iddiolorrnrn orkosrndo
olmokton vozgegmelidir, Turkiye'nin
birlige kotrlmo orzu ve irodesini istisnror etmemelidir. Mrjzckerelerin sey-

ri gosteriyor ki, bugun AB,

Turkiye'ye

korgr hoklr hoksrz tum Yunon iddiolorrnr benimseyen, sonki gorugmeleri srrf

bu moksot igin vetoyo kodor surduren
bir kuruluq gorunumundedir. Her bokrmdon guElu, dinomik, geng bir ulkeyi
bunyesine olon bir Birleqik Avrupo, bo-

trdo, kuzeyde ve dogudc dunyo hegemonyosrnr elinde tuton veyo ele gegirmeye qoboloyon devletler korqrsrndo
guvenlik ve re{ohrn guvencesidir. I

