FUAT KOPRULU'NUN TARiHQiLiGi

Ertan Egribel

Bu 9alI§mada Fuat KopruJu'nun tarih9iligi konusunu ele alae aglZ. Fuat KoprUlu (1890-1966) OsmanlI Devleti'nin YlkllI§l ve yeni
. Turkiye Devleti'nin kurulu§u donemini ya§aml§, OsmanlI'dan Cumhuriyete intikal etmi§ bir Turk aydlmd1r. Turkiye, tarihinin son
donemlerinde 9alkantlll bir degi§me i9ine girmi§tir. KoprulU'nun
tarih goru§u Devlet'in sorunlan ve bu sorunlar onunde takmd1g1
tutumlar He olan ili§kisinde gergek aniamllli bulur.
Tarihimizdeki yeni geli§meler Anadolu TurklUgu temelinde
dunya gOrU§umuzun ve tarih anlaYl§lm1z111 yeniden olu§turulmasl
geregini ortaya 91karml§tIr. ikinei Me§rutiyet sonraslllda, Balkan
ayaklanmalan ile OsmanlI Devleti kU9Ulmu§, 1. Dunya Sava§l oneesinde BatI tarafllldan Turk toplumunun ve Ulkesinin onursuzea
ortadan kaldmlmas1 giindeme gelmi§tir. Bu sorunlar kar§1s111da
toplum varl1g111111 korunmas1 ve baglmslz yeni Turkiye Devleti'nin
kurulmas1 9abasl i9inde Devlet, Anadolu Turk toplumunu belli bir
siyasetin temeline koyma geregini duyaeaktIr. Turk sosyolojisinin
kurulu§unda belli konular ve yeni tarih goru§leri bu donemde kar§lmlza ~lk8,n sorunlara gore belirlenmi§tir. Sosyolojimizin ve tarih~ilerimizin tutumu Devlet'in genel egilimlerine 9alI§malarwla kuram sal destek ve temel saglamak olmu§tur. Ortaya 91kan degi§iklikJerin, yeni ama9 ve se9imlerin tamtIlmasl, yeni dunya goru§unun olu§turulmasl ve topluma kazandmlmasl tarih9ilerimizin ve
sosyolojimizin en ba§ta gelen gorevi olaeaktIr.
1908 sonraSl geli§meleri i9inde OsmanlI'nlll ortadan kaldmlma-

S1 konusunda BatI'mn ortak tutumu sonueu Osmanll dunya egemenlik ili§kilerinde etkin bir taraf olmaktan glkml§tlr. Batl i9i
siyaset farkl1lIklarllla gore belirlenen, belli BatIll devletlerle i§birliSosy'o'loji Dergisi lJ'.
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gine dayah Dogu toplumlarmda BatI siyaseti temsilciligi, «OsmanllClhk, Turk~Uluk, islamClhk» siyasetleri uygulanamaz hale gelecektir. Bu geli§meler sonucu BatI onderligini benimseyerek, Batl
siyaseti i~inde toplum olarak kendi varhglmlzl belirtecek ve varhglmlzl baglmslz olarak surdurmemize izin verecek siyasi temellerin
yeniden tammlanmasl gerekmi§tir. BatI ile yeni ve degi§ik ili§kiler
kurma istegine kar§ll1k bunun BatI'da olumlu kar§llanmasl, bu istege tam destek verilmesi soz konusu olmaml§tlr. Devlet'in ortak11k kurabilecegi yegane dayanak ve gu~ Anadolu halkldlr. Bu ge~
mi§ten farkh olarak, Devlet ile toplum'un tam butunlUgu, ortakhgl uzerine kurulu yeni bir dunya goru§unun, tarih anIaY1§mm
gundeme geimesini gerektirmi§tir. Bunun i~in haIkm ve DevIet'in
dunya gOrU§lerinin tam birligi, hi~ bir par~alanmaya izin vermeyecek ve DevIet'in Turk ozelligini vurgulayacak bi~imde, «Turk
Halk KUlturu» temelinde ele almm1§tIr.
Osmanh Devleti'nin Y1k1lmaswla yeni Cumhuriyet Devleti ile
birHkte tam Bat1llla§ma siyasi se~imi yapllm1§tIr. Deviet sorunIarmm ~ozumunu «Bat! tipi toplum» ve «Batl tipi (UIus) Devlet» ile
tammlayacaktlr. Devlet'in bu yeni se~imi Turk kUlturunun devamhhgl ve degi§ikligi i~inde ele almacaktIr. Yeni DevIet'in varhgmm
temelini, dayanagm1 bu siyaset 0Iu§turmaktad1r. DevIet'in yeniden
yapllanmasl sozkonusu edildiginde bu yonde degi§ikliklerden sozedilmekte, topium kimliginin degi§mesi geregi vurgulanmaktad1r.
Koprulu daha ba§langl~ta topluma dayanmayan BatIhla§ma giri§imierini, Tanzimat ve Reform fikirlerini yuzeysel, taklid olarak
kaldlgm1 belirterek ele§tirmektedir, (Tasvir-i Efkar, 2 Mart 1329,
1913) *. Ancak toplumun Batl'ya benzemesi gereginden bahsedilse
bile toplum kimliginin degi§mesi ve topium var11gmm savunulmaSl dunyada ve tarihte belli ili§kiler i~inde bir yer edinme sorunu
olarakele almm1§tlr. Turk topiumunun var11gm1 savunacak ve
dayam§mas1m saglayacak olan yeni tarih anlaYl§l, topiumlar araSl
m§kiler i~inde gundeme getirilecektir. Devlet'in ve Anadolu Turk
toplumunun dunya siyasetindeki ozel yerinden vazge~mesi sozkonusu degildir.

* F. KopriiHi'nun eserlerinin yaym tarihleri donemin ili§kilerinin bir uriinu
ve aglklamasl olarak -ilk yaymlandlklarl tarih itibarl ile verilmi§tir.
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Turk toplumunun sorunlan Batl-dl§l bir toplum olmamlzdan,
kimligimizden kaynaklanan bir eksiklik olarak konulmasma kar§llIk, Turk toplumu tarih dl§l kalml§, tarihinde Devlet kurmaml§,
Batl etkisi He yeni bir kimlik edinme ve Devlet kurma sorunu
ile kal'§l kar§lY'a kalml§ bir Afrika toplumu degildir. Sorunlanmlz
toplum kimligimizin otesinde Batl'nm denetiminde bulunan ili§kilerden kaynaklanmaktadu'. Bu nedenle «tam Batlclla§ma» siyasi
sec;imi) toplumumuzun tarih ve dunya ili§kileri ic;inde kazanml§ 01dugu Turk kimligini koruyacak ve savunacak bi<;;imde, yerimizin
etkin olarak yeniden belirlenmesi ve rolumuz He ilgilidir. Bu neden-'
Ie Turk KUltfiru ara§tlrma konularmm buyuk bir yekunu Turk Dili
ve Edebiyatl, folkloru, ahlakl, dini, aile ya§antlsl, ya§am tarzl gibi
konular olmasma ragmen, bu <;;ah§malar araclhgl ile dunya ili§kileri i<;;inde bize verilen yer tartl§maya a<;;llml§, tarihi-siyasi boyut
gundeme getirilmi§tir. Boylece Turk toplumunun ozgun kimligi
ve sorunlarmm <;;ozumu dunya ili§kilerine baglanacaktIr. Anadolu
Turk toplumunun baglmslz varlIgl ve rolU Turk toplumuna tarihte
ve dunyada yeni .bir yer yakl§tlracak bi<;;imde, «Turk Halk KUlturu»nun kesintisiz birligi ve degi§mesi He a«;;lklanmaya giri§ilecektir.
KoprulU'de Turk toplumunun kesintisiz tarihi, tarih ve dunya
ili§kileri i<;;inde ozgfin karakteri Turk halk kulturu ogeleri araCll1g1 He tammlanmaktadlr. Bu ogeler degi§ik ortamlarda ve ko§ullarda ozel bi<;;imler almakta ve tarih i<;;inde birbirlerini izlemektedir.
Turk halk kultur ogelerinin kendinde bulunan egilimler ve ustunlfikler belli belirsiz butun donemlerde de bulunmakta, degi§ik ko§ullarda bu egilimler daha ust duzeyde kendilerini ger<;;ekle§tirmektedir. KoprUlu daha ilk <;;al1§malan olan «Turk Edebiyatmda Usul»
(1913), «Turk Edebiyatmda A§lk Tarzmm Men§ei ve TekamUlu»,
«Turk Edebiyatmm Men§ei» (1915) gibi c;alI§malarmda uzun donemli ve topluma dayall bakl§ a<;;lsIYla Turk diU ve Edebiyatmm
esld bic;imlerinin tarih i<;;inde kazanml§ oldugu yeni mahiyetlerin
naSll ole almabileceginin esaslanm belirtip, belli konularda bu
g.jru~unu uygulamaya koymu§tur.
KoprUlu oncelikle Anadolu Turk toplumunun kokenini, toplum ozelliklerinin degi§ik ortamlarda aldlgl bi<;imleri, yeni kimlik
degi§imimizi dogrulayacak ve Batl i<;inde ozgiin yerimizi belirtecek
bir bis;imde as;lklamak i~in uzun donemleri kapsayan bir model
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onermi§tir. ((Turk tarihi yalmz edebiyatm degil butun igtimai
miiesseselerin tetkiki hususunda, ba§hca ug devreye aynhr». 1. <tIslamiyetten evvel Turk Edebiyatv), 2. - «islam Medeniyeti tesiri
altmda Turk EdebiyatI», 3. - Avrupa Medeniyeti tesiri altmda Turk
EdebiyatI» olarak ug uygarl1g1, ug tarihi donemi ve geni§ bir cogl'afyaYl kapsayacak bigimde «takvimi bil' Sll'a takip ederek geli§me
tarihlerine gore -umumi medeniyet tal'ihi gergevesi iginde- izaha»
gal1§ml§tIr. «(Turk EdebiyatI Tarihbl, 1920-21, 1926).
Eu donemlendirme ile Turk halk kiilturunun geli§mesi veya
toplum tarihinin kavramsal bil' §ema igine oturtulmasl mumkun
olacaktIr. Toplum bu degi§melerde «antropolojik yapl»sl (dil, huImk, sanat, edebiyat, devlet gelenekleri) aracll1g1 ile TUrk kimligini
koruyacaktlr. Diger bir deyi§le, toplum varhgl ve kokeni Batl dI§I
ozelliklerle tammlanacaktlr. Eu ozellikler kimligimizin Batl'dan
farkl1l1gmI, eksikliginin nedenini aglklayabildigi gibi aym zamanda Batlhla§ma iginde de ayn bil' 1'01 talep edilmesine ve baglmslz
varl1glmlzlda belirtmeye imkan verecektir. Toplum kimliginin/
varllgmm korunmasl, surekliligi duragan bir bigimde degil, toplumlar arasl ili§kilerle yeni mahiyetler kazanmasl bigimindedir. BoyIeee belli bir geli§me gizgisi iginde toplumun kendi baglmslz yerine sah~p ~lkmasl mumkun olaeaktlr. Turk kiiltur tarihi devirleri bu
hareketin kar§lla§tlgl problemleri ve degi§imin yonunii gostermektedir. Eu §ema gergevesinde belli meselelerin ve tal'ihi malzemenin
(dil, sauat, din, hukuk, folklor, siyaset gibi ge§itli konularm) birlikte ele almmasl, belli olaylarm altInm gizilmesi, tasnif edilmesi
mumkun olmu§tur.
Kopriilu'nun Turk tarihini donemlendirmesi BatI'daki ilkOrta-Yeni Qag aynmmm kar§lhgldll'. Aneak aym degi§iklikler veya
Batl uygarhgl kallplarl ile uyum soz konusu degildir. Diger deyi§Ie, «Kolelik, Feodalizm, Kapitalizm a§amalan» ve geki§mesi yoktul'.
Sozgeli§i, Koprulu «isle_m Feodalizmin kavl'amml kullanmasma ragmen bunun Bat!'daki feodalizmden farkll oldugunu belirtir. Yine
Batl uygarhgl tesirinde TUrk tarihinden bahsetse bilebu Bat!
tarihinin bir uzantlsl ve benzeri degildir. Bu nedenle Kopriilu'nun
modeli, Batl tarihi geli§mesi He mukayese yapmaya ve Turk tarihinin farkllllgml belirtmeye uygundur. Bu yonu ile Turk halk kiil-
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tiirunun baglmslz varlIgl ve kesintisiz geli§mesi dunya tarihi
de ele aImml§ olacaktIr.

i~in

Turk topium varhgmm tamnmasl ve a~lklanmasmm "Turk
Halk Kiilturu"nun geli§mesi temelinde ele almmasl, uygarlIk alam
degi§ikliklerinin topium kimUginin degi§mesinde sorun yaratmamaSl Turk toplumunun varhgmm tarihte yeni temellere oturtulmaSl konusunda problem yaratmayacaktIr. UygarlIgm tarihi geli§me de bir ara~ oImasI uygarlIk degi§melerine ragmen toplum olarak
farklIlIglmlzl ve surekliligimizi belirtmeye imkan verecektir. Bu
§emada Turk Kiiltur Tarihi donemleri arasmdaki ili§ki ve surekliligill (dIeri» bir a§amalar dizisi olarak verilmesi He Batl ile olan
ili§kilerimiz ve BatI'ya yoneU§imiz, toplumun BatIlIla§masl dogruIanacaktlr. Diger deyi§le, Batl'ya yoneli§imiz ve BatI uygarhgmm
temelleri tartl§ma konusu yapllmayacaktIr. Batlclla§maya ayak uydurmamlz, Batl uygarhgma katIImamlz ozunde islam uygarlIgl
~er~evesi i~ine girmemizden farkh olmayacaktIr. KoprulU'hun sundugu §ema temelinde toplumun geli§me yolu bilindikten sonra
tarihi geli§menin tamnmasmda, a91klanmasl degil ama tamnmasmda zorluk kalmlYor.
Kopriilu'nun Turk kiiltiir tarihini donemlendirmesinde, toplumsal varl1glmlzl ve yoneli§imizi belirleyen temel belirleyici bir ~e
li§ki, ana ili§ki yoktur. Toplumun kiiltiir ozellikierinden (topium
~ozumu ve bilincinden) kaynakianan farklIhgmdan sorunIarmm
~ozumunde nasll faydaiamiacagi belirsizdir. Turk topiumunun
tarihi birikimi veya ge~mi§te mensubu oidugu uygarhklann ozellikieri ve nitelikleri Batl genel ~ozumu kar§lsmda onemli olmayacaktlr. Diger bir deyi§le, ~ozum olarak getirilen yeni siyaset
dunya ili§kilerine yon verme imkanlanndan yoksun, Kendi dI§lmlzdaki geli§melere bagh olarak ortaya ~lklYor. Bu nedenle topiumun
tarihi birikimi ve yaraticillgi sonu~ta tartl§ma konusu oimaktan
~lkmayacaktlr. Sorun budur.
Turk topiumuna ozellikierini kazandlran ve tamtan kultur
kurumIan, dogadan kendiliginden edinilmi§ degildir, toplum ili§kilerine ve tarihe dayah bir ~ozumun urunudur. «isiamiyet oncesi
Turk kiiltiiru» tamml bile bu kiiltiirun baglmslz bir ~ozume ve bu
cozumun bilincine -«Orta Asya Go~ebe Turk Uygarllgv)- sahip
olundugunu gostermektedir. Turk kiilturunun geli§mesi, degi§mesi
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belli uygarllk gevreleri He (Uzak Dogu'da Qin ve Hind, YakmDogu'da iran, islamiyet ve Bizans/Batl) ili§kilidir. Turk toplumunun bu uygarhklarla kurdugu ili§kiler siyasi bir yon ta§lmaktadlr.
Bu nedenle bu ili§kiler siyasi kurulu§lar, devlet orgutlenmesi bi9iminde olmu§tur. Birbirinin izleyicisi olarak degi§ik zamanlarda ve
mekanda kurulu Turk Devletleri Turk kUltUrunun yaratlcl potansiyelini, kendine ozgu baglmslz gozumunu ve bilincini gostermektedir. Turk toplumunun tarihi birikimi ve yetenegi, en ust duzeyde Anadolu Turk kUlturu gergevesinde ortaya91km1§tIr.
Turk toplumunun tarihi ve cografi geni§ bir sahada etkinligine
ragmen, Turk kUltUr tarihinin donemlendirmesi i9inde en onemli
olay, «Anadolu'nun Turkle§mesi» veya «Osmanh Devleti'nin Kurulu§u» olaYldlr. Bu olay uygarllk ve kimlik degi§ikligine ragmen
Turk kUltUrunun baglmslz varllgml ve surekliligini belirtmeye uygundur. Bu nedenle KoprUlu'nun Turk tarihinin butunsel evrimi
i9inde ele aldlgl temel mesele «Anadolu'nun Turkle§mesi» diger
deyi§le Turklerin Anadolu'da toplum olarak varllgmm kaynagl olaYldlr. Bu Osmanh'mn varlIgml da a9lklayacaktIr. Bu konu KoprUlu'nun en 90k bilinen ve uzerinde durulan tezlerinin ba§mdadlr.
((Turk Edebiyatmda ilk MutassavVlflar», 1919). Bu 9ah§mada temel tez, Anadolu Turk toplumunun varl1g1 ve surekliliginin Orta
Asya Turk kUlturune bagh olarak aglklanmasldlr. «Anadolu Turk
Medeniyeti» He «Orta Asya Turk Medeniyeti» arasmdaki kUltur birligi ve devamlIlIgl Tasavvuf Edebiyatl temelinde kurulmu§tur. Bunun igin Anadolu Turk Halk kUlturunde Orta Asya etkisi §amanllgm etkisi ile kamtlanmaya gah§llacaktIr. Turkistan dervi§ Ahmet
Yesevi ile Anadolu dervi§i Yunus Emre iki ayn toplumu ve cografyaYl kUltUr §ahasmda birle§tirecektir. Boylece Turklerin «ilkzaroam tarihi «Ortazaman» tarihi arasmda en hiiyuk merhale aglklanml§ olacaktlr. Anadolu'nun Turkle§mesi bu agldan Turk kUlturunun devamlll1g1 iginde toplumun uygarlik alamm degi§tirmesinden ba§ka bir §ey olmayacaktlr. Bu aglklama, Turklerin YakmDogu'da Anadolu dl§mda ni<;;in varlIklanm surduremedikleri ve
Tiirklerin Anadolu'yu yurt edini§lel'ini tam a91k1ayamayacak, yeni
sorulara neden olacaktIr.
Batlhla§ma ile birlikte Anadolu Turklugunun dunya uygarllk
tarihi i9indeki yeri ve rolli, varllgl Batl'mn kendi 91karlan aglsm-
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dan tartl§malIdlr. Ozellikle OsmanlI «fetih siyaseti>min bir «istila
hareketi» olarak gosterilmesi, Yeni Cumhuriyet'in kurulu§u Slrasmda siyasi kadrolann Osmanh'Yl inkar etmesi sonucunda Osmanll'mn toplumumuza ve tarihimize yabancl bir kurulu§ olarak gorUlmesi Anadolu'da toplum olarak varlIglmlzl tartl§maya sokacaktIro Bu goru§un baglantlsl olarak Batl'da yaygm olarak savunulan
«goc;ebe, barbar Turklen) tezi ve Osmanll'YI Bizans'a dayamak ic;in
OsmanlI Devleti'ni muesseseleri ve siyasi ananeleri He Bizans'm
devaml sayan goru§lerin (Gibbons ve destekc;ileri) ele§tirisi Koprulu'nun girmek zorunda kaldlgl bir tartl§madlr. «(Bizans Muesseselerinin Osmanll Miiesseselerine Tesiri», 1931. «Osmanh imparatorlugunun Kurulu§u», 1934). KoprUlu, OsmanlI'ya yonelik
Bah'da da olumsuz goru§leri kar§llamak veya OsmanlI'Yl Bizans
ile aC;lklayan goru§lere kar§l mubalagll bir bic;imde Osmanll ile Bizans arasmdaki baglantIYl inkar ederek, OsmanlI ile Anadolu Selc;uklulan (dolaYISIYla Orta Asya Turk KUlturu) ve Yakm Dogu
Turk-Islam Devletleri He ili§kisini one 9lkaracaktlr. Orta Asya He
Anadolu Turklugu (Selc;uklu) baglantlsl, OsmanlI'mn varlIgml
aC;lklayacaktIr. Ancak OsmanlI'mn varlIgmm Batl tarihi ic;indeki
yeri ve onemi gozardl edilmi§ olacaktlr. KoprUlu'nun bu c;alI§mada amaCl Anadolu'nun Turklerin ba§kalarmdan gaspettikleri bir
yer oimadlgllli gostermektir. «'rurkler barbar, gec;tikleri yer uzerinde ot blrakmayan ve ilk yenilgide c;adlrlanm toplaYlp yerlerine donen goc;ebe, barbarlar degil»lerdir. OsmanlI Devleti'nin kurulu§u
Turk toplumunun kurumsal devamhllgmm bir uzantlsl olarak
aC;lklanacaktlr.
Anadolu Turk kUlturunun, toplum kurumlarmm tarihi kokeninin Orta Asya baglantlll olarak aC;lklanmasl, Islam uygarlIgl
ic;indeki yerimiz belirtilmediginde, YakmDogu'da Turk toplumunun varlIgml tartI§ma konusu yapacaktIr. Bu a§lnlIklardan kac;mmak ic;in «Orta Qag» Turk kulturunde Turk-islam devletlerinin ve toplum geleneklerinin sadece Turk kUlturu kokenli degil,
aym zamanda Islam kokenli ozellikler ta§ldlgmm kamtlanmasl,
yine bu kamtlardan yola 91karak Turk kulturunun Islamiyet uzerindeki etkisinin ve bagll11S1zlIgmm aC;lklanmasl gelecektir. «(Islam
Medeniyeti Tarihi», W. Barthoold, F. KoprUlu'nun «Ba§lang19» ve
«Izahlar ve Duzeltmeler» klsml, 1940). «Turk-islam Devletler»inin
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kurulmasmda ba§langlgta Turk toplumunun, «kabile ya§antlsmdan kaynaklanan ozelliklerin evrimi» sozkonusu olsa da, bu ozelliklerin yeni mahiyet almasmda islam uygarl1gmm kendi gelenekleri
de, (bu geleneklerde kendi ile smlrh degil, iran ve Bizans uygarllklanndan/geleneklerinden faydalanacak), onemli rol oynayacaktlr. Turklerin, iranhlarm ve Araplarm islam oncesi ayn tarihleri,
ananeleri, cografi muhitin ve yerli medeniyetlerden gelen aynhkIan olmasma ragmen islamiyetten kaynaklanan «aym kUltur dairesine mensup ve gok defa 'mu§terek bir tarihe malik' olmaktan
ileri gelen umumi ve mu§terek bir taklm karakterleri de vardm).
Turkler Islam Medeniyetinin geli§mesi igin Araplar, iranlllar ve
diger musluman unsurlarla beraber gall§ml§lar, «muhtelif Islam
sahalarmda askeri aristokrasi'ye mustenit devletler kurmu§lar ve
Buyuk Selguklu imparatorlugu'nun kurulu§undan ba§layarak son
asra kadar Islam dunyasmm hegomonyasml ellerinde tutmu§lardlr. i§te bu baklmdan dunyamn ve bilhassa islam Dunyasl'nm
mukadderatl uzerinde buyuk ve devamll tesir yapml§ olan Turklerin tarihini bilmeden islam tarihini anlamak mumkun olamayacagl.. Islam tarihi gergevesine sokmadan Ortazaman Turk tarihini
anlamak da mumkun olamayacagll) tezi Kopriilu'nun bu gal1§masmda savunulmaktadlr. Kopriilu, islam uygarl1g1 ile ili§kimizi
Yakm Dogu'da varhk nedenimizle ve Turk toplumunun «tarihi
yiiruyu§ih ile bagda§tlracaktlr. Bunun sonucunda KoprUlu Osmanllllgm kuguk bir a§iretten glkml§ bir imparatorluk olarak du§unulemeyecegi sonucuna vanyordu. Turk toplumunun islamiyete ayak
uydurmasl ve farkhl1gml aglklamasl, aym zamanda Batl uygarllgl
tesirinde olmasma ragmen Anadolu Tiirk toplumunun ozgiin varllgml ve Devlet'in Tiirk kokenini de aglklama imkam verecektir.
Kopriilii'de Tiirklerin tarihinin donemlendirilmesi ve toplum
varhgl belli uygarhklar gergevesi He uyumludur. Ancak, bu ortii§meye ragmen sorun «Bat! uygarl1g1 tesirinde)) Anadolu Tiirk
tarihinin aglklanmasmdadlr. Bat! uygarllgl tesirinde Tiirk tarihi
a<:lklanmasl gereken yeni sorunlara neden olmaktadlr. En ba§ta
Bat! ile tarihten gelen sorunlanmlz, Osmanh'mn Bat!ya kar§l varl1g1 ve Tiirk toplumunun BatIhla§maya kar§l direnci s6zkonusuduro Bunun yamnda Devlet'in Batlllla§ma giri§imlerine ragmen
Batl He ili§kilerimiz problemsiz degildir. Yine Tiirklerin Orta
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ASjTa'cla ve Yakm Dogu uygarhklan ile ili§kileri bir kimlik sorununa necten olmamu~tlr. Tersine bu konuda kimliklerini korumalarmdan bahsedilebilinir. Aneak BatIlIla§ma ile bir kimlik degi§ikliginden, kimligimizde bir eksiklikten bahsedilmektedir. Bu nedenle
F. Kopriilii'de Tiirk toplumunun en olgun modeli «Ilkzaman» «Orta
Asya Gogebe ImparatorluklarI» ve «ortazaman)) «Tiirk-Islam Devletleri» ile smirh kalml§tlr. Yeni siyasi segimimizle birlikte toplum
kimliginin Batill yonde degi§mesi geregi «(Batl Toplum modelh,
Bah ideal «Toplum tipiJJ ile) vurgulanmaktadlr, aneak bu konuda
BatIlIla§maya kar§l toplumun belli bir tepkisi sozkonusudur. BatIhla§mamn toplumun sorunlarma goziim olmamasl nedeniyle toplum He Devlet'in siyasi segimi arasmda uyumsuzluk ortaya <;;lkml§til'. Ge<;;mi§te Tiirk toplumunun kimligi He Devlet'in siyaseti ve
ili§ki kurdugu uygarlIk <;;evresi arasmda bir uyumsuzluk yoktur.
Bat!hla§ma toplum goziimii olmadlgl igin, aym zamanda bir kimlik
beUrtisi olan Bat! uygarlIgl ve degerleri He toplumun biitiinle§mesi, uyumu sozkonusu olmaml§tlr. Kopriilii, modeli iginde <;eU§kiye yol a<;;aeagl i<;;in Batlllla§maya kar§l toplumun uyumsuzlugu ve
tepkisini gormezden gelmi§tir. Tiirk toplum tarihini birbirini izleyen a§amalar dizisi olarak donemlendirmesi ile Anadolu Tiirk toplLlillunun Batl uygarl1gl, degerleri ile toplum olarak uyu§abileeegini gosterme <;;abasmdadlr. Tarihe ait referanslarla yeni yone1i§imiz dogrulanaeak, baglmslz bil' yer ve rol talep edileeektir.
Tiirkler Orta Asya ve Islam ve Dogu uygarlIklan iginde oneii
bir 1'01 a]arak bu uygarlIklarm varhglm siirdiirmesinde, temsil edilmesinde onemli rol oynaml§lardlr. I. Diinya Sava§l sonueunda ortaya 9lkan yeni geli§meler Tiirkiye'ye yeni bir onem kazandlrml§tlr.
BatI iHkelerinin Dogu toplumlan iizerindeki somiirii ve baskl politikalan kar§lsmda Tiirk ve Miisliiman halklann direnmeleri belli
sorunlara neden olmaktadlr. Bu geli§meler i<;;inde Tiirkiye se<;;imini
BatI'dan yana yapml§tlr. Aneak Tiirkiye'nin Batl siyaseti c;;erc;;evesinde Dogu iilkelerini denetlemesi, yonlendirmesi, baglmslz bir ili§ki kurmasl sozkonusu degildir. Dogu-Batl ili§kileri Tiirkiye'nin dl§l11da diizenlenmektedir. Bu nedenle kiiltiir yakmllgl one <;lkarIlml§tIr. Tiirkiye bu toplumlara Batl diinya egemenligi He Batl toplum modeli <;erc;;evesinde uyu§ulabileeegini gosterme <;abasIYla Slmrlanml§tIr. Batl da bu ac,;ldan Tiirkiye'nin roliine ihtiya<; duy-
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mw;;tur. Bu nedenle «tam BatIclla§mamlZ» , Devlet'in toplumla ortakhgl sozkonusu edilecektir.
Kopriilu'nun a~lklamalan ozellikle 1. Dunya Sava§l ile bi~imle
nen dunyada Turkiye'nin yeni se~imini ve hedeflerini tammlama,
Anadolu Turklugunun rolune ve bolgemize yonelik Batl dunya siyasetine kuramsal bir destek olu§turma ~abasl olarak onem ta§lmaktadlr. Eu a~ldan Anadolu Turldugu ile Orta Asya Turklugu
ve Osmanll baglantlslm one ~lkarml§t!r. Bu, Dogu-Batl ili§kilerinin
Turkiyedl§mda duzenlenmesine kar§l, yeni bir rol talebidir. Ancak
II. Dunya Sava§l sonraSl Batl dunya egemenligi i~inde dunyanm
payl~\'§llmasl ile art!k Dogu iilkeleri tartl§maslz bi~imde Batl'mn
denetimine girmi§tir. iki bloga aynlan dunyada, Sovyetler Birligi
kar§lsmda Turkiye'nin askeri yeri ve rolu gundeme gelmi§tir. Yerimiz ve rolumuzun iki blok arasmda ~lkacak sava§ta «sava§ alam»
olarak kesinle§mesi ve slmrlanmaslyla Bat! siyasetine dogrudan
baglanacaglz. Bu slmrlanmamn yanmda Batl dl§l toplumlarla
Batl arasmdaki ili§kilerin tammlanmasmda yeni kuramlarm (<<Azgeli§mi§lik» gibi) Batl tarafmdan empozesi ile bolgesel rolUmuz de
sll11rlanml§t!r. Biz de kendimizi bu kuramlarla tammlayacaglz. Bu
nedenle Kopriilu'nun tarih gal1§malarmll1 devaml (Belleten ve
islam Ansiklopedisi'ne yazdlgl maddeler dl§ll1da) gelmeyecektir.
Ancak KoprtilU'nun ogrencileri ve izleyicileri tarafll1dan (Abdiilkadir iman, Faruk Sumer, Osman Turan, Abdiilbaki GOlpmarh,
Mustafa Akdag, Halil inalclk gibi) Koprtilu'nun gundeme getirdigi
model i~inde Turk Tarihi ~ah§malan, farkll meselelerinaltl gizilse de, ele a1ll1maya devamedilmi§tir.
TUrk tarihinin Batlll metodlar sayesinde toplum temelinde ele
almarak butiinselliginin ilk defa F. Kopriilu tarafll1dan ortaya konuldugu yaygm bir goru§tiir. F. Koprtilu'nun ortaya koydugu tarih
goru§unun oneminin «Osmanh Tarih;i1igi» horlanarak one suriilmesi yersizdir. Osmanh tarihgileri butiinsel bir tarih goru§une elbette sahiptirler. Bunu Osmanll siyasi gozumune ve Dogu tarih
gelenegine baghhkla ifade etmi§lerdir. Osmanh tarihgilerinin genel
dunya gorti§u gerc;evesi (metodolojisi, aglklama bigimi) Osmanll
gozumuyle, siyasi tekeliyle dogrudan baglantIhdlr. Osmanll tarihgilerinin Osmanl1 gozumunun i<;ermedigi bir anlaYl§a, soruna cevap aramamaya ko§ulmamalan dogaldlr. Osmanh, TUrklerin ta-
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rihleri iginde olu§turduklarl yeni ve usttin bir dunya siyaseti, dunya devletidir. Osmanh tarihgilerinin egemen dunya anlaYl§lan dunya siyasetine baglI geni§ bir gozum Ve gelenekle ili§kilidir. OsmanlI
tarihgileri igin gozumun geni§ligi nedeniyle saray-siyaset merkezli
bir tarih anlaYl§l gegerli olmu§tur. OsmanII cografyasmda degi§ik
halklarmm tarihini OsmanII gozumuriden, siyasetinden ayn olarak
'almak bugtin de mumkun degildir. Bu toplumlar kenditarihlerini,
dunya tarihi gerc;;evesinde yerlerini OsmanII tarihi ic;;inde ogreneceklerdir. Osmanl1 Devleti'nin genel dunya goru§u He imparatorluk
ic;;inde ya§ayan degi§ik dinlerden toplumlarm dunya goru§u arasmda bir uYllmsuzluk yoktur. Tarihimizde ortaya C;;lkan yeni sorunlar
kar§lsmda geli§tirilen yeni tarih goru§unu, donemin ve belli ko§ullarm ideolojik baglanmasml, buttin donemlere yonelik bir problem
olarak sunmak ve Osman II tarihgilerini KoprUlu gibi bir tarih anlaYl§ma sahip oimadlgl ic;;in kuc;;umsemek, KoprUlu'ye bu anlamda
onem atfetmek yersizdir.
KoprUlu, Dunya siyasetinde kullanabilecegimiz arac;;larm ve
geleneksel ili§kilern reddedildigi bir donemde, Dogu uygarllk c;;evreleri ile ili§kilerimizi ve ozelliklerimizi reddetmeden" Turk toplum tarihinin aYrI§tlgl alanlan gundeme getirmi§tir. KoprUlu'nun
bazl konulan aC;;lklarken mubalagaya du§mesi, kullandlgl model
ve vardlgl sonuc;;lar ele§tirilebilinir. KUltur ve uygarhk aynml, Osmanll-Saray sanatml yabancl bir sanat olarak gostermesi, Halk
sanatma usttinltik vermesi, OsmanII'da Bizans etkisinin kuc;;umsenmesi ve Turk tarihinin Batl tarihi ic;;indeki yerinin, etkisinin gozardl
edilmesi, Turk tarihinde BatlIIla§mamn dogrulanmasl, Batl toplum modelinin gozum olarak gosterilmesi tartl§mall konulardlr.
Ancak KoprUlu'nun yeni Devlet'in reddettigi Osmanh siyasi varhglm degi§ik bir nedenle de olsa gundeme getirmesi, Orta Asya ve islam
tarihi ile birbirini reddetmeden Anadolu Turkltigu temelinde ili§ki
kurma c;;abasl Turk toplum du§uncesi aC;;lsmdan kazanc;; olmu§tur.
Anadolu Turk toplum tarihine ve siyasi-cografyasma geni§lik ve
derinlik kazandlrml§tlr. Orta Asya Turk uygarhgmm yeri, Turk
Tasavvufu, Turk Devletlerinin askeri yonii uzerindeki goru§leri,
Selc;;uklular ve Anadolu Selc;;ukluluklan'nm Islam uygarhgl iginde gorevi, Mogol istilasl gibi tarihimize ve sosyolojimize kazandlrdIgl yeni konu ve sorunlar toplum giiciimiizii tammamlZ aC;;lsmdan
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onemlidir. Kopriilii'niin bu konulan ele all§ bigiminin, giiglii geleneksel tarih<;iligimizin etkisi nedeniyle, ozgiin toplum gergegimizin anla§llmasl ve Batlclla§ma olaymm ele§tirisi a<;lsmdan da belli
bir deger ta§ldlgml kabul etmek gerekir.
Fuat Kopriilii tarihimizde yeni geli§meler sonucu ortaya glkan
sorunlara Devletin genel egilimine uygun olarak, toplumun Batlhla§masl ger<;evesinde, kuramsal destek ve temel saglamak gabasmdadlr. Ancak bu genel egilim iginde Islamiyet'e ve Osmanll'ya bakl§mda farkll bir konuma sahiptir. Anadolu Tiirk toplumunun baglmslz varllgml ve glkarlanm tarihi boyut iginde belli uygarllk
goziimii ve bilinci gergevesinde tartl§masl nedeniyle giiniimiizde de
onemini korumaktadlr.
Istanbul, 1995

