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İLKSÖZ
Mehmet Akif ERTAŞ 

56. sayının İLKSÖZ’ünü bağlarken, bu sayının İLKSÖZ’ünde, kaynağa inmek ve kaynağı
bilmek kültüründen geçmenin niçin önemli olduğunun üzerinde duracağımı vurgulamıştım.

Kaynağa inmek ve kaynağı bilmek, bedeni, 12 Ağustos 1999 tarihinde toprakla buluşan Can 
Yücel ile özdeşleşmiş bir fiil ve edebiyatçı duruşu layıkıyla ele alınmamış olan Yücel, sanıldığı gibi 
bu fiili, sadece, özelde şiirin, genelde edebiyatın dününün kavranması için kullanmamıştır 

Ölüm yıldönümlerinde, Datça’daki mezarına şarap dökme görgüsüzlüğü sergilenerek 
sözümona anılan Yücel, sözünü ettiğim fiili aynı zamanda, Türkiye’nin sosyopolitik sürecinin 
algılanması düşüncesiyle gün yüzüne çıkarmıştır. Dizelerine ve cümlelerine vâkıf olanlar 
Yücel’in edebiyatçı duruşunun zaten sadece edebiyatın değil, aynı zamanda, sosyokültürel ve 
özellikle sosyopolitik argümanlarla konumlandırılması gerektiğinin, aksi halde, gerçekleştirilecek 
çalışmanın, küreği boşa sallamaktan öteye gidemeyeceğinin farkındadırlar.

56. sayının kapağında militer değil, milli irade sloganımıza yer veren IHLAMUR mutfağı
olarak Can Yücel’in fillinin izini sürdüğümüzde karşımızda Jön Türkleri  gördüğümüz için bu 
sayımızın kapağında da bu hareketin öncülerini ağırlamak istedik.

Hem bu cümleleri öylesine okumayanlar, hem de kapağa laf olsun diye bakmayanlar Yücel ile 
birlikte, Meşrutiyet, Cumhuriyet’in siyasi laboratuvarıdır diyen kıymetli sosyal bilimci Tarık Zafer 
Tunaya’nın suretini görmekte gecikmeyeceklerdir. 

Jön Türkler ile birlikte neden İttihat ve Terakkicileri anmadığımızı sorma ihtimali olanları 
hesaba katarak vurgulayalım: Türkiye’de Milli iradenin inşa edilmesi bağlamında kaynağa 
inildiğinde İttihat ve Terakkicilerden önce Jön Türklerle ve onların Makedonya’daki faaliyetleriyle 
karşılaşılır. 

Makedonya’da, imparatorluktan ulus-devletleşme sürecine geçiş aşamasında yaşananları 
öğrenmek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve doğal olarak milli irade kavramının nasıl 
filizlendiğini, dallanıp budaklandığını bilmeyi beraberinde getirir. 

Bu vurgunun bilinciyle, bu sayımızda kıymetli sosyal bilimci Mehmet Hacısalihoğlu ile 
söyleştik. 
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Hacısalihoğlu, devlet üniversiteleri yan gelip yatma yeri olarak görülmediği müddetçe 
önemli adımların atılacağının altını çiziyor. Biz de, önemli adımları atanlar ve onların sesine ses 
katanlar, kaynağa inmek ve kaynağı bilmek kültüründen geçtikleri müddetçe, militer iradenin 
millli iradeyi alt edemeyeceğini, 17 Ağustos Ruhu’nun rafa kalkmasının mümkün olmayacağını ve 
her 12 Eylül’de, Van Gogh sarısının, darbe karasının önüne geçeceğini ve sadece 12 Eylül’ün değil, 
12 Mart’ın, 27 Mayıs’ın, 28 Şubat’ın ve aradan günler geçmeden püskürtülen 15 Temmuz’un milli 
irade düşmanlarının mağlubiyet günü olarak gördüğümüzü ve görmeye devam edeceğimizi bu 
vesileyle hatırlatmak ve vurgulamak istiyoruz.

Darbe karasına karşı Van Gogh Sarısı sloganımızı 58. sayımızın kapağında ağırlayacağımızın 
ve İLKSÖZ’ü bu yönde ete kemiğe büründüreceğimin haberini şimdiden veriyor; Hakan Balamir 
ve Galip Tekin önünde saygıyla eğiliyor; Suriyeli hamile bir kadına tecavüz eden ve bebeğini 
öldürenleri, onların yaşadıkları trajedi ve travmaya sessiz kalanları, müptezel reklamlara imza 
atan Serdar Ortaç ile Gülse Birsel’i, vasatın altında kitap yayımlamaya devam eden Ayşe Kulin’i, 
yetenek mahrumu oldukları halde, ortalıkta yetenek abideleri gibi dolaştırılan Tuba Büyüküstün 
ile Fahriye Evcen’i, sıraladıklarımın, görüntü kirliliği yaşatmalarını sağlayanları, özellikle Ege sahil 
şeridini, özellikle yaz mevsiminde, sahilde domates gibi kızarma, diskoda göbek oynatma, sallama 
ve hoplatma yeri olarak görerek tarihsel ve kültürel dokuyu yok etmek için ellerinden gelenin 
fazlasını yerine getirenleri, Kürk Mantolu Madonna’yı uyarlamaktan vaz geçmeyen ay yapım’ı, 
Hürriyet’in ham ervah çoğaltma merkezi gibi çalışarak, Cuma günlerini eziyete dönüştüren 
eki başta olmak üzere, aynı sorunlu noktada duran diğer kitap eklerini protesto ediyor; açık 
sözlülükle patavatsızlığı birbirine karıştırmadığınız; densizlikle, şımarıklıkla ipi her daim önde 
göğüsleyeceğinizin hayalini kurmadığınız; kaynağı yüzeyde değil, derinde ama elbette derin 
tarihçilerin buluşmadıkları derinde, derinlikte aradığınız; sadece boş ve çok konuşmakla çenenizi 
yoracağınızı ve böylece trajikomik duruma düşeceğinizi unutmadığınız, hudayinabitlerden değil, 
dişiyle tırnağıyla kazıyarak hak ettikleri yerlere gelenlerden örnek aldığınız; kitabın mevsime 
göre kategorize edilemeyeceğini belleğinize kazıdığınız; kategorize edenleri ciddiye almadığınız 
günlerin sizlerin olmasını temenni ediyorum. 



6

MEHMET HACISALİHOĞLU İLE SÖYLEŞİ
Özellikle devlet üniversiteleri bir çiftlik gibi yan gelip yatma yeri olarak görülüyor.

Söyleşen: Mehmet Akif ERTAŞ

56. sayımızdaki söyleşimizin perdesini
aralarken, bu sayımızda Mehmet Hacısalihoğlu’nu 
ağırlayacağımızın haberini vermiştik.

Hacısalihoğlu ile gerçekleştirdiğimiz 
söyleşi; yoğunlaştığı alanların arka planlarının 
arkeolojisine girişmeyi amaçladı.

Sizleri söyleşimizle baş başa bırakmadan 
önce, 58. Sayımızda Ali Ulvi Hünkar’ı 
ağırlayacağımızın ve kendisiyle, senaryo 
yazarlığının arkeolojisine girişmeyi amaçlayan 
bir söyleşiyle karşınıza çıkacağımızın haberini 
şimdiden verelim.

Mehmet Bey, söyleşimiz için ilk adımı 
atmadan önce, size, gerçekleştirdiğiniz 
çalışmalarla, hem, nalıncı keseri gibi kendisine 
yontan bir tarih zihniyetinin olmaması 
gerektiğini gözler önüne serdiğiniz,  hem de 
söyleşi teklifimizi reddetmediğiniz için teşekkür 
ediyoruz.

Ben de iltifatınız ve ilginiz için teşekkür 
ederim. Mehmet Hacısalihoğlu
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Söyleşimizi derinleştirmeden, gün yüzüne çıkardığınız çalışmaların arka planlarının 
arkeolojisine geçmeden önce, üniversitede tarih tahsil ettiren Mehmet Hacısalihoğlu’nun 
Türkiye’ye, tahsil ettirdiği alan bağlamında baktığında nasıl bir manzarayla karşılaştığını, ayrıca, 
tahsil ettiği alanın akademideki gidişatı hakkında ne düşündüğünü öğrenmek istiyoruz. 

Türkiye’de İkinci Dünya Savaşından beri özellikle Osmanlı tarihi alanında önemli gelişmeler 
sağlandı. Başta Fuat Köprülü olmak üzere Halil İnalcık, Ömer Lütfi Barkan gibi çok değerli tarihçiler 
yetişti. Türkiye’deki bu gelişmeler Avrupa’daki tarih yazımı çalışmalarından ve Annales Okulu 
gibi tarih yazımı akımlarından da etkilendi. Bu kuşak tarihçileri ile Batıdaki tarihçilik arasında 
güçlü ilişkiler kurulabildi. Fakat günümüze geldikçe tarihçilik camiamız genişledi ve büyüdü. 
Bununla birlikte bahsettiğim 1945 sonrası kuşağının sağladığı başarı aynı düzeyde devam etmedi. 
Sayının artması ve küçük şehirlerde tarih bölümlerinin açılmasıyla birlikte tarihçilik de bir nevi 
“taşralaştı” diyebiliriz. İletişim teknolojileri çok daha iyi olmasına rağmen Batıdaki gelişmeler eski 
kuşak kadar iyi takip edilmiyor.  

Sizin bizden çok daha iyi bildiğiniz gibi, yirminci yüzyılın başından itibaren kendisini 
göstermeye başlayan “Annales Okulu”, “Frankfurt Okulu, Maduniyet Çalışmaları” gibi ekoller 
tarihin kavratılmasında katalizör rolü üstlendiler. Siz bu ekollerin ve diğerlerinin katalizör 
rolünü üstlendiğini düşünüyor musunuz, ayrıca tarihçi olarak hangi ekole veya ekollere yakın 
duruyorsunuz, niçin? 

Tarihin yalnızca siyasi olaylar zinciri ve diplomasi tarihi olarak ele alındığı dönemleri çoktan 
aştık. Halil İnalcık, Ömer Lütfi Barkan kuşağı Annales Okulu’nun tarihçiliğe getirdiği yenilikleri eş 
zamanlı olarak takip ettiler ve çalışmalarını şekillendirdiler. Bu bizim “dede kuşağımız” diyebilirim. 
Elbette ki bu bize gelene kadar çok çeşitlendi ve zenginleşti. Benim öğrencilik yıllarımda artık 
tarihsel antropoloji ve sıradan insanın tarihi konuları popülerlik kazanmaya başlamıştı. Örneğin 
Avusturya’da Karl Kaser Balkanlar’da tarihsel antropoloji çalışmalarını yürütüyordu ve bunun 
üzerinden de en az 20 sene geçti. Bizim kuşağımız bu ekollerin tamamından etkilenmiş tarihçiler 
tarafından yetiştirildi ve yöntemlerine aşinadır. Bu nedenle kendimi belli bir ekolün adıyla 
tanımlamam mümkün değil. Hepsinin bir çeşit sentezi diyebiliriz. 

Türkiye’de tarih tahsil ettirenlerin disiplinlerarasılığın nimetlerinden yeterince 
nasiplendiklerini ve öğrencilerini nasiplendirdiklerini düşünüyor musunuz? Sosyal Bilimler 
Enstitüleri sizce, sözünü ettiğimiz bağlamdaki boşluğu layıkıyla doldurabiliyorlar mı?

Bence tarihçilik alanında Batıdaki gelişmeleri yeniden yakından takip etmeye başlamamız 
yararlı olur. Özellikle disiplinlerarası çalışmalar ve bu bağlamda gelişmiş yöntemler bakımından 
bu oldukça önemli. Örnek vermek gerekirse 1970lerde Almanya’da gelişmeye başlamış tarih yazımı 
ve imgebilim çalışmaları, ders kitabı araştırmaları, biraz önce bahsettiğim tarihsel antropoloji, 
aile tarihçiliği gibi birçok alan ancak disiplinlerarası yöntemlerle çalışılabiliyor. Türkiye’de tarih 
çalışmalarında 1960ların 1970lerin yöntemleri kullanılmaya devam ediyor. Sosyal bilimler 
enstitüleri de aynı şekilde. Yeniliklere yeterince açık oldukları söylenemez. Örneğin bölge uzmanlığı 
üzerine hâlâ sistematik yüksek lisans veya doktora programları yok. Oysa bu programlar Avrupa 
ülkelerinde 1940’lardan beri mevcut.  
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Türkiye’de akademinin oluşmadığı düşünülerek akademisyen yerine akademik personel 
ifadesi daha fazla kullanılıyor. Siz bu ayrımın doğru olduğunu düşünüyor musunuz ve kendinizi 
bu bağlamda nasıl konumlandırıyorsunuz? 

Aslında Türkiye’de Fuat Köprülü’den beri çok değerli akademisyenler yetişti ve yetişmeye 
devam ediyor. Ama bunlar ya kendileri idealist kişiler olduklarından veya bireysel olarak sıra dışı 
gelişmelerle karşılaşarak kendilerine farklı misyonlar yüklediklerinden bu şekilde iyi yetişebilmiş 
insanlar. Bunların hakkını yememek lazım. 

Fakat genele baktığımızda maalesef “akademik personel” kelimesi daha uygun Türkiye’deki 
akademisyenler için. Bunun bazı yapısal nedenleri var. Öncelikle akademide rekabet çok düşük. 
Aslında Türkiye niteliksiz akademisyen cenneti. Bu kadar niteliksiz ve bilime inanmayan insanın 
üniversitelerde çalışabildiği başka bir ülke dünya üzerinden var mıdır bilmiyorum. Bir standart 
yakalamak için kriterler merkezi olarak belirlenmiş. YÖK bu standardı korumak ve üniversiteleri 
denetlemek için kurulmuş. Ama bu başarılamıyor. 

Bu kalitesizliğin ana kaynağı rekabetin olmayışı veya çok düşük düzeyde oluşu. Özellikle 
devlet üniversiteleri bir çiftlik gibi yan gelip yatma yeri olarak görülüyor. 

Bana gelince kendi adıma bazı ideallerim var ve üniversite içindeki akademik çalışmalarımı 
yalnızca ders verme ve zorunlu işlerle sınırlı görmüyorum. En az bir o kadar da gönüllü 
mesai yaparak kurucusu olduğum Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR) 
bünyesinde faaliyetler yapıyorum. Öğrenci yetiştirmeye çalışıyorum. Ama her şeye rağmen 
üniversitelerimizdeki bu rahatlıktan ben hiç yararlanmıyorum desem yalan söylemiş olurum. 
Almanya’da Münih Üniversitesi’nde de çalıştım. Orada buradakinden en az iki kat daha fazla 
çalıştığımı söyleyebilirim. Oradaki ortam sürekli çalışma ve rekabeti teşvik eder nitelikte. Akademik 
pozisyonlar orada artık aslanın midesinde. Ancak elini aslanın midesine kadar sokabilenler daimi 
bir akademik pozisyon alabiliyor. Türkiye’de ise her yıl birçok yeni üniversite kuruluyor, bir sürü 
yeni bölüm açılıyor. Yeter ki doktora bitsin en niteliksiz insan bile boşta kalmaz diye düşünülüyor. 

Nasıl ki futbol takımları yurtdışından futbolcu getiriyor, bence üniversitelerimizi de yurt dışına 
açmak lazım. Amaç üniversitelerimizde araştırma yapılması ise, amaç iyi öğrenci yetiştirmek ise 
bunu en iyi kim yapacaksa gelsin kadroları onlar doldursun. Bilim evrenseldir. Gerekirse Çin’den 
gelsin. Rekabet olmazsa daha da kötüye gidecek. İntihal dolu çalışmalarla, çakma tezlerle yetişmiş 
insanlar çığ gibi büyüyor ve üniversiteleri işgal ediyor. Daha da vahimi cemaatler kadroları 
ele geçirdi. Onlar nitelik değil cemaatten olup olmamaya bakıyor. Böyle giderse akademimizin 
geleceği, yani çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği cidden tehlikede.   

Şimdi dilerseniz, “Jön Türkler ve Makedonya Sorunu (1890-1918)” adını verdiğiniz kıymetli 
çalışmanızla ilgili sorularımıza geçelim.

Ulus-devlet paradigmasının inşa sürecinin bilinmesi için, Makedonya’nın, on dokuzuncu 
yüzyılın ortalarında sonlarında geçirdiği sosyokültürel ve sosyopolitik aşamaların bilinmesi 
gerektiği vurgulanır.

Sizin bu konudaki görüşlerinizi öğrenebilirsek seviniriz. 
Bu konuda benden önce Fikret Adanır tarafından yazılmış çok değerli bir eser var. Bu 

eserde bölgenin sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi yapısı birlikte değerlendirilerek Makedonya 
Sorunu diye adlandırılan spesifik mesele üzerinde duruluyor. Ben de bunların çok önemli 
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olduğunu düşünüyorum. Balkanlarda çok etnili, 
çok mezhepli ve farklı aile, aşiret ilişkilerine 
sahip Osmanlı İmparatorluğunun özel yapısı 
içinde korunmuş veya gelişmiş bir toplumsal 
bir yapı mevcut. Bu mevcut yapıyla milliyetçilik 
ve ulus-devlet düşüncesi temas edince oldukça 
karmaşık bir durum ortaya çıktı. Bu karmaşıklık 
20. yüzyılın başlarında Balkanlarda yayılmaya 
başlayan sosyalizm düşüncesiyle birlikte iyice 
çetrefilleşti. Bu çetrefil meseleyi açıklamak için 
farklı parametrelere bakmak gerekmektedir. Sırf 
siyasi gelişmelerin değerlendirilmesi ile açıklamak 
mümkün olmamaktadır. 

Sultan II. Abdülhamid, Sırbistan başta olmak 
üzere Balkanlarda zenofobiyi besleyen bir strateji 
izlemediği halde, ulus-devlet paradigmasının inşa 
sürecinden itibaren ve özellikle 1970’li yıllardan 
sonra zenofobi sözcüsü bir Sultan II.Abdülhamid’in 
servis edilmesinde, İttihat ve Terakki mantığından 
hâlâ uzaklaşılamamasının katkısı sizce var mı, 
varsa ne ölçüde?

Çalışmanızdan bu söyleşiyle haberdar olacak okurları hesaba katarak soralım: Sizce Jön 
Türkler ile İttihat ve Terakki’yi buluşturan ve ayıran noktalar nelerdir?

Öncelikle Abdülhamid imgesi günümüzde siyasi bir kimlik unsuru olarak kullanılmaktadır. 
Abdülhamid’in tam da günümüzdeki Milli Görüş veya mevcut cemaatler çizgisinde bir İslamcı 
olduğuna inanılmaktadır. Aslında İslamcılık çalışan bütün tarihçiler bunun böyle olmadığını bilir 
ve söyler. Ama bu noktada daha çok popüler tarihçilerden besleniyor Türk kamuoyu. Hatta ilmi 
tarihçilere karşı bir antipati de mevcut. İnsanlar güzel hikâyeler, masallar duymak, duygulanmak, 
bazen duygulanıp ağlamak istiyorlar. Bu hikâyeleri ilmi tarihçiler anlatamıyor, çünkü gerçekler 
hikâyelerde olduğu gibi değil. Abdülhamid de tabii ki çok değerli bir padişah. Ama anlatılan 
masallardaki Abdülhamid hiçbir zaman olmadı. 

Jön Türkler ve İttihat ve Terakki meselesine gelince, 1889’dan itibaren Müslüman gençler 
tarafından kurulan ilk örgüt Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti adını taşıyordu. 1903’ten sonra 
fraksiyonlar ortaya çıktı. 1908 Devrimini gerçekleştirenler ise Selanik-Manastır fraksiyonudur. 
Bunlar Makedonya’nın özel şartlarında kurulmuş bir komite olup daha sonra merkezi Paris’te 
bulunan ve adı Terakki ve İttihat Cemiyeti olan cemiyetle birleşmiştir. Günümüzde İttihatçılar 
denince akla bu Makedonyalı grup gelir. Çünkü onlar 1908-1918 arasında Osmanlı siyasetine yön 
vermişlerdir. Bu nedenle Jön Türklük daha kapsayıcı bir kavramdır. İçinde birçok farklı düşünce 
ve fraksiyonu barındırır.   
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Sadece lise ders kitaplarında değil, üniversite 
öğrencilerinin ellerindeki kaynaklarda da, Balkan 
coğrafyasının sosyopolitik haritası,  sadece Balkan 
Savaşları ve Mudanya Mütarekesi hakkında bilgi 
verilirken çizilir. Sözünü ettiğimiz arasında Balkanların 
esamisi bile okunmaz. 

Sizce böyle bir strateji neden izleniyor ve terk 
edilmiyor?

Bu sorunun cevabını maalesef ben de bilmiyorum. 
Türkiye’ye döneli 15 yıl oldu. Geldiğim günden beri 
Balkan tarihi ve siyaseti üzerine bir yüksek lisans ve 
doktora programı kurulması, bir bölüm ya da enstitü 
kurulması için mücadele ediyorum. Konuşmadığım 
neredeyse hiç kimse kalmadı. Hâlihazırdaki YÖK 
başkanıyla da konuştum. Hiç kimse olmaz, yapmayalım 
demiyor, ama hiçbir adım da atılmıyor. Bu durum akılla, 
yani rasyonel olarak açıklanabilecek bir şey değil. Artık 
benim aklım almıyor. Türkiye’nin sistematik bir şekilde 
bölge uzmanı yetiştirmesini istemeyen gizli kuvvetler 
var gibi bir komplo teorisi üretmek istemiyorum. 
Çünkü bizzat en milli söylemlerle ortaya çıkan kişiler 
bu işi yapmıyor. Aynı durum Kafkasya için de geçerli. 
Ortadoğu için de geçerli.   

Bugünkü siyasi ortamın II. Abdülhamid ile 
Mustafa Kemal arasında salındığı hatta ikisini ortak 
paydada buluşturduğuna yönelik düşünceleri nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Ben bu tür benzetmeleri anakronik buluyorum. 
Günümüz koşulları ile II. Abdülhamid dönemi ve 
daha sonra Atatürk dönemi koşulları çok farklı. Ama 
günümüzde her iki tarihi şahsiyet de enstrümentalize 
ediliyor mu diye sorarsanız; evet, hem de sınırsız bir 
şekilde ediliyor derim. Tarihi mitlerden kurtarıp 
daha gerçekçi bir şekilde bakarsak yeni nesiller 
daha gerçekçi ve hatta daha gayretli olur diye 
düşünüyorum. Abdülhamid’in gerek 93 harbinde, 
gerekse daha sonra Girit meselesinde, Makedonya 
meselesinde ve bunun gibi onlarca meselede 
yaşadığı, maruz kaldığı aşağılamaları hiçbir Türk 
genci yaşamak istemez ve inşallah da yaşamak 
zorunda kalmaz. Mustafa Kemal’in liderliğini yaptığı 

Sultan II. Abdülhamid

Mustafa Kemal Atatürk
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Kurtuluş Savaşı dönemini hiçbir Türk genci yaşamak istemez. Dolayısıyla tarihin hiçbir dönemini 
bir “altın çağ” mitiyle gençliğe empoze etmeye çalışmamak lazım. “Altın çağ” bizim veya bizden 
sonraki nesillerin kurmak için gayret etmesi gereken çağdır diye empoze etmek daha sağlıklı olur 
diye düşünüyorum. 

Kitabınız, üzerinde durduğunuz dönemin münevverlerin  görüşlerini de paylaşıyor okurla 
doğal olarak: Yola münevverlerle çıkmışken;  bugün daha çok kanaat önderi  ifadesi tercih edilirken, 
aydın ve entelektüel sıfatlarının kullanımı azalırken,  zarınızı hangisinden ya da hangilerinden 
yana attığınızı bilmek isteriz.  

Kitapta Balkanların en çalkantılı dönemi ele alınıyor. Çalkantılı dönemler farklı düşüncelerin 
ve aydınların ortaya çıkmasına ve çoğalmasına genel olarak daha fazla imkân sağlamaktadır. Ne 
Balkan ülkelerinde ne de Türkiye’de Jön Türk diye adlandırdığımız kuşağın dönemindeki kişi ve 
düşünce zenginliğini günümüzde bulmanın mümkün olmayacağını düşünüyorum. Çok ilginç 
politikacılar, çok ilginç askerler, çok ilginç edebiyatçılar, çok ilginç düşünürler, hatta çok ilginç 
teröristler yetişti o dönemde. Hepsinde müthiş bir enerji ve idealizm görüyorum. Bunları kanaat 
önderi veya aydın gibi tek bir kavram altında toplamak çok zor geliyor bana.   

Sadece muktedirlerin değil,  muhaliflerin seslerini de duyuran, kısmayan kitabınızdan yine 
yola çıkarak; muhaliflik, muarızlık ve asilik kavramlarını nasıl konumlandırdığınızı ve Türkiye’de 
hangisinin ya da hangilerinin etkili olduğunu düşündüğünüzü merak ediyoruz. 

Kitapta Makedonya’daki örgütleri ayrıntılı olarak inceliyorum. Özellikle VMRO (İç Makedonya 
Devrim Örgütü) ve onun liderlerinden Yane Sandanski gibi. Çeteci ve eşkıya lideri olarak 
adlandırılırken 1908 Devriminden sonra silahlı faaliyetine son vermesi ve Osmanlı basınında 
“Sandan Paşa” olarak Balkanlarda barışı destekleyen bir lider olarak alkışlanması ve daha sonra da 
Bulgar milliyetçileri tarafından suikastla öldürülmesi bize zamanının “eşkıya reisi”nin bile ciddiye 
alınması gereken bir aktör olduğunu gösteriyor. 1908-1910 dönemi iktidar ve muhalefet ilişkileri 
son derece demokratik bir zeminde yürütülmekteydi. Daha sonra iktidarın tek parti tahakkümü 
kurmaya başlamasıyla muhalefet kavramı yerine daha sert ifadeler kullanılmaya başlandı.  

Sadece elitizmle değil, lümpenlikle de aranıza mesafe yerleştirdiğiniz bir üslubunuzun 
olduğunu bilerek yöneltmek istiyoruz bu sorumuzu da: Türkiye’ye elitizm ve lümpenlik bağlamında 
baktığınızda nasıl bir manzarayla karşılaşıyorsunuz? 

Türkiye’de bir elitizm problemi elbette ki var. Ama elitizmi eleştirmek cehaleti yüceltmek 
anlamına gelmemeli. Maalesef bu son dönemde moda haline gelmiş. İyi bir siyaset bilimciye, 
tarihçiye, edebiyatçıya hakaretler edilirken, niteliksiz ama hoşa giden şeyler anlatan “halk 
adamları”na tapınır derecede övgüler diziliyor. Ama tıp ve sağlık söz konusu olduğunda hiç kimse 
gidip eğitimsiz bir köy sağlıkçısına başvurmuyor. Alanında en başarılı cerrahları araştırıp onların 
ameliyat masasına yatmak için paralar döküyor. Demek ki elitizm eleştirisinde de ölçülü olmak 
lazım.  
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Tarihin sinema ve televizyonla münasebetine geçmek istiyoruz, söyleşi perdemizi kapatmadan 
önce: Sözünü ettiğimiz bağlamda, Türkiye’de ve Türkiye dışında içinize su serpen, sizi bunaltmayan 
yapımlar var mı? 

Tarih hakkında yapılan belgesel filmler son derece önemli ve değerli. Özellikle dünya savaşları 
üzerine çok sayıda belgesel yapıldı ve bunları derslerimizde de kullanabiliyoruz. Türkiye’de ise 
tarih alanında belgeselcilik çok iyi bir düzeyde değil. 

Tarih konulu diziler ve sinema filmlerine gelince bunlar da toplumun tarihi ilgisini artırmak 
bakımından oldukça önemli. Ama tarihi dizilerden ve filmlerden öğrenmek son derece tehlikeli. 
Çünkü başta da belirttiğim gibi, nihayetinde bu diziler ve filmler de hoşa gidecek bazı hikâyeler, 
masallar anlatıyorlar. Bu dizileri yazanlar ve çevirenlerin baktığı ana kriter reytingler. Bilimsel 
tarihçilerin çalışmaları değil. 

Söyleşimizi genel gözleme dayalı bir soruyla araladık. Aynı özellikte bir soruyla kapatmak 
istiyoruz: Nefret söyleminin alanının her gün biraz daha genişlemesini sizce, özelde tarih,  genelde 
sosyal bilim ortamı engelleyebiliyor mu? Bu yolda hatırı sayılır adımların atılması için neyin ya 
da nelerin hayata geçmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? 

Tarih anlatımında “biz” ve “öteki” yani “düşman” imgesi en yaygın ve belki de en büyük 
problem. Devletler kimlik politikalarında özellikle tarihten yararlanıyorlar. Tarih ders kitapları, 
yani okullardaki tarih eğitimi tam da bu amaca hizmet ediyor. İyi bir biz ve buna karşı kötü bir 
öteki yaratmak bütün mesele. Bu da nefret söylemini doğuran ve besleyen ana kaynaklardan biri. 

Nefret söyleminin ortadan kalkması için Almanya-Fransa ve Almanya-Polonya arasında 
1960’lardan itibaren tarih ders kitapları üzerine çalışmalar yapıldı ve önemli aşamalar kat edildi. 
1990’lardan sonra benzer inisiyatifleri Balkanlarda da görüyoruz. Ama arzu edilen başarı elde 
edilemedi. Bu tür projelerin başarılması için öncelikle hükümetlerin ve toplumun belli bir kesime 
veya komşuya veya farklı dini gruplara yönelik nefret söylemini sona erdirme kararı alması lazım. 
Yani öncelikle siyasi bir karar gerekir bunun için. Hükümetler düşmanlık söylemlerini kendi milli 
kimliklerinin bir parçası olarak sürdürmek isterlerse UNESCO ne kadar proje üretirse üretsin 
istenen sonuç alınamaz. 

Tarihin acı ve tatlı, iyi ve kötü yönleriyle birlikte öğrenilmesi, varsa problemlerle yüzleşilmesi, 
tarihin mitlerden ve “güzel hikayelerden” ve masallardan kurtarılması nefret söyleminin 
azalmasına da katkı sağlar diye düşünüyorum. Örneğin Birinci Dünya Savaşı döneminde 
Çanakkale kahramanlıkları anlatılırken, aynı zamanda askere alınanlardan çok asker kaçağının 
bulunduğu da anlatılsa tarih eğitimi yeni nesillere daha çok faydalı olur.   




