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TAR£H<::ILER ve TURK
MiLLiYET<::iLiGiNE KATKILARI:
..
YILMAZ OZTUNA
Mehmet *
.9lu iinat
Yzlmaz Oztzma, §iirde Yahya Kemal'in yaptzgmz tarihfilikte yapan adamdzr. Yahya Kemal'in #irleri TUrk tarihinin ve Osmanlz devri kiiltiinlniin bir hiilasa olarak manzum ifadesidir. Yzlmaz Oztuna 'nm eser/eri
de bu §iir/eri11 afzlzmz gibidir.

OzET
Tiirkiye'de §iiphesiz ciddi bir akademik tarih9lik var. Fakat akademik tarih9Jerin Yilmaz Oztuna'Yl gormemelerindeki manhgt anlamak zor. 6ztuna Tiirkiye Tarihi'ni yazmak i9Jl babasmm servetini harcarru~hr. Biiti.in di.inya}'l dola~
~ ve Tiirk tarihi ile ilgili biitiin eserleri tararru~hr. Biiyiik Tiirkiye Tarihi'nin son
cildindeki bi~liyografya akademisyenlerin de istifade edebilecegi zenginliktedir.
Yilmaz Oztuna'nm, Tiir~ tarihi ile anla~hgt her ~ey kaynaklara dayarur ve metin
i~erisinde bu kaynaklan zikreder. Ondan sonra bunlan kencline gore tahlil eder
ve yorumlar. Bu tahlil ve yorumlannda elbettelfj mutlak bir objektiflik yoktur.
Zaten objektif olmak mecburiyetinde degildir: bnemli olan tarihi bilgiyi aktarmaktaki diiriistliiktiir. Tarih9 bu bilgiye yorumunu katmakta serbes.ttir.
Anahtar Kelimeler; Tarih, Tarih9Jik, Yilm<!Z 6 ztuna, Hayat Tarih Mecmuasz .
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Narruk Kemaller'in neslini FransiZ ihtilali ve Avrupa'da gordiikleri demokrasi ve parlamentarizm hareketi etkilemi~ti. Jontiirkler ise Narruk Kemal'in yazdtklaruu yasak olmas:uun verdigi bir merakla gizli gizli okudular
ve her biri kallkslZ bir vatansever ve hiirriyetsever oldular. Onlar ~ba~mda
kilere gore i.ilkeyi daha iyi idare edebileceklerine inaruyorlardi. 1908'de iktidara geldiler. Ul.kenin idaresini ellerine aldtlar. Devleti daha iyi idare etmek
~oyle dursun mevcudu tamamen kaybetmek tehlikesiyle kar~1 k~1ya kaldtlar. Trablusgarp, Yemen isyanlan, Balkan sava~lan ve Biri?ci Diinya Sava~I derken ard arda girdikleri bir here i.i mere i~risinden o nesil sahip olduklan topraklann be~te dordiinii kaybederek ancak bugiinkii Ti.irkiye'yi
kurtarabildi.
Cumhuriyetin kuruculan daha ger~ek9 idi. ittihat~1 neslin devasa ve hayalperest ideallerini bir kenara koyup Ti.irkiye'yi ekonomik alanda kalkmd.Irmak, gii~lendirmek; muasrr medeniyet seviyesinin iizerine 9kannayt gaye edindiler. Fakat heyhat! Cumhuriyet kuran reformcu kadro ekonomik alanda reformlar yapma}'l degil, biiyii.k ol¢de killtiirel alanda reformlar
yapmay1 kendine i~ edindi. Once toplum uygillanan killtiirel reformlarla ~e
killenecek 1?0nra ekon.orniye stra gelecekti.
Cumhuriyet idarecileri yeni bir millet yaratmak projesini tatbike ba~la
dtlar. i§e, milletin Osmanll ge~§i ile baglanrun kopanlmasiyla ba§laruldt.
Kurucu rasyonalizm ve jakoben aydmlanma felsefesi modernle§me~ anahtan idi. islamiyet oncesi Ti.irk tarihinin yiiceltildigi, islamiyet sonras1 Tiirk
tarihinin adeta yok mesabesine indirildigi tarih kitaplar1 hazrrland.I.
Cumhuriyet kuran kadro ayru zamanda milliyet9lik iddiasmda idi. Ancal< bu milliyet9Jik islamiyet'ten tecrid edilmi~ bir milliyet9lik anlayt~Iydi.
1930'lara kadar inan~ unsuru terk edilmi~ laik bir milliyet9lik anlaNI yerle~tirilmeye ~ah~Ildi. Fakat boyle bir milliyet9lik anlayt~I halktan tepki gor- :
dii ve asia benimsenmedi. <;i.inkii bunun i9 bo~tu. Cumhuriyeti ya§atmak ve
yiiceltmek iilkiisiinden ba§ka bir ~ey on gormedigi gibi derinligi de yoktu ve
halka heyecan vermekten uzakh. Dolaytsiyle halka mal olmak §Oyle dursun,
halkln inan9anyla alay edildigi ve halk inancmdan dolayt tahkir edildigi i~ biiyiik tepki gordii. Zira islamiyet fikrinin §iimulii ve hissi derinligi ile
Turancilik illkiisiiniin cazibesi yanmda Cumhuriyetin on gordiigu laik bir
millet yaratmak ideali topluma ~ekici gelmiyordu.
Oysa Milll Miicadelede Tiirk toplumunda tesaniid saglannu§h. <;iinkii
miicadele izmir'i i~gal eden Yunanhlar'a ve Batili somi.irgecllere kar~1 veriliyordu. Toplumu motive eden gii~ milliyetten ziyade din idi. Mustafa Kemal
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Pa§a da bu yiizden

efsanele§mi~

ve biitiin Dogu toplumlanmn umudu y.e

bayra~ ol.mu~tu.

Fakat Mustafa Kemal Pa~a, Bahhla§mak taraftan idi ve Cumhuriyet doneminde gerc;ekle§tirdigi reform fikirleri onda c;ok onceden te§ekkiil etmi§ti.
Ancak zaman ve zemine gore bu fikirlerini gizlemesini bilm.i§ ve istiklal Sava§I'ru kazannu§ olmarun verdigi karizmatik giic;le bunlan tatbike koyulmu§tu. Onun bu reformlan yapmaktaki temel amaCI Tiirk toplumun~ rasyonel bir c;izgiye getirmekti. 0 donemin aydmlariiUn bir c;ogunda goriildiigu
gibi o da pozitivizmin tesiri albnda idi ve geri kalnu§li~ sorumlulugunu
biiyiik ol~de dinde ve dirU c;evrelerde buluyordu. .
1930'lardan itibaren milliyetc;ilik anlaYI§mda degi§rrie ba§ladl. Bunda italya ve Al.manya'daki rrk<;~ politikalann bariz tesirini gormek miimkiindi.ir.
Tiirk Ocaklar1 bu donemde feshedildi ve te§kilatlan Cumhuriyet Halk Partisi'r_lin bir yan kurulu§U olan Halk Evlerine devredildi. Tiirk Oca& mensuplanrun bir kisnu Mustafa Kemal'in tayin ettigi c;izgide, Halk Partisi biinyesinde faaliyetlerine devam ettiler. Bir klsrru ise bu politikaYI. tasvip etmeyerek kenara c;ekildi. Tiirkiye tarihinde ilk defa kafatas1 ol~eri bu donemde yapildJ., saf Tiirk rrki konusunda gorii§ler serdedilmeye ba§landJ..
Goc; yollan haritas1 bu donemde ortaya c;ikh. Orta Asya Tiirk tarihi iizerinde
derinle§meye c;.ali§IldJ. ve Oz-Tiirkc;ecilik cereyaru giin~eme getirildi Gerc;i
daha sonra Gune~ Dil Teorisi ile uk<;lllktan uzakla§Ilarak, Oz-Tiirkc;ecilige taban tabana z1t bir politika takip edilmeye c;ali§IldJ. ise de bu politikarun geli§imi Atatiirk'iin oliimii ile ink:Itaa ugradJ..
Reformcu kadronun yepyeni bir toplum in§a etmek veya toplumu
topyekiin donii§tiirmek ideali c;ok partili hayata gec;i§le birlikte hlzrm kaybetti. Unutulan nokta §uydu: Ti.irk milleti Afrika'daki somiirge ol.maktan
heniiz kurtulmu§ bir toplum degildi. Sahip olunan kiiltiirel birikim yiizlerce
yilda te§ekkiil etmi§ti. Bu gerc;ek goz ard! edilerek Anadolu'nun en eski toplumu olarak bilinen Hititler'in ve Mezopotamya' daki Siimerler'in Ti.irkliigu
ileri siiriildii. Bunlardan maksat Tiirkler'in Anadolu'nun en eski sakinleri
oldugunu ispatlamak ve boylece Bahhlar'm Tiirklerin Anadolu'ya sonradan
geldiklerini, Anadolu'nun esasen Yunanlilar'a, Ermeniler'e ait oldugu tezlerine set c;ekmekti. Ancak bunlar i1.mi gerc;eklerden uzak fantezi gorii§lerdi.
Birc;ok aydm bu gorii§lere kahlmadJ.. Sessiz kaldi. Bir kisrm miidahane erbabi ise ilmi hic;bir degeri ol.mayan bu g6rii§ii desteklediler. Bu gorii§le~e kahlma~arrm beyan edenler susturuldu. Nitekim bu gorii§lere kahlmayan
meghur tarihc;i Prof. Zeki Velidi Togan, Tiirkiye'de barmamad!. Sosyolog ve
huk~c;u Prof. Sadri Maksudi inzivaya c;ekildi.
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1950 ythnda iktidara gelen Demokrat Parti, dine ve manevi degerlere da~
ha saygili bir politika takip ettiyse de o da muhalefetteki .CHP'nin lai.k milliyet~ politikasuun ve askeri ~evrelerin tepkisine ayak uydurarak milliyet~gi frenlemek yoluna gitti ve ilk uygulamalarmdan birisi Milliyetc;iler
Dernegi'ni kapatmak oldu.
1960 ihtilali ile Kemalist milliyetc;ilik tekrar on plana 9}<anlch. Manevi'
degerlerden armchn.lnu§ bir millet esasma dayandmlan bu milliyetc;ilik anlayt§l da halk tarafmdan benimsenmedi. Daha ~ok ordu ve bazt aydm kesim.lerce ve iktidar sahipleri tarafmdan savunuldu. Bu lai.k milliyetc;ilik anlayt§l devletin resm.i ideolojisi oldu. Fa.kat hit;bir zaman ~ogunluk taraftndan
tasvip gormedi. Halk hep bu gorii§iin kar§tsmda olan siyasi partileri iktidara
getirdi. Muayyen bir insanm sebepsiz ve gereksiz bir §ekilde yiiceltildigi ve
putla§tmlchSJ. bir mil.liyetc;ilik anlayt§trun Miisliiman Tiirk halkt tarafmdan
benimsenmesi beklenemezdi. Her §eyden once bir fanirrin bu derece yiiceltilmesi islam inancma tersti. Heykeli §iipheyle kar§uayan bir kii.ltiirel gelenege sahip Tiirk toplumunda, tek bir adamm her yere heykelinin dikilmesi
Tiirk kamu vicdarurun benimseyecegi bir §ey degildi.
1960'lann sonunda Avrupa'da ba§layan sol gen9ik hareketleri Tiirkiye'de de makes buldu. Ceza kanununda 141. ve 142. maddelerle Komiinizm propagandas1 yapmak yasaklannu§sa da 1960 Anayasas1 ile Marksist
sol serbestlik kazannu§tt. Klsa siirede iiniversite gen9.igi arasmda yaytlch.
Marksist solun hedefi Tiirkiye'yi bir Sovyet Cumhuriyeti haline getirmek ya
da Nasrr tipi bir sosyalist yonetim kurma.ktt. 0 donernlerde ~e§itli sol orgiitler i~erisinde yer ainu§ olanlar hatrralarmda bu durumu ak9}<~a itiraf etmektedirler.
Sol hareketin kar§tsma klsa siirede Milliyet~ gen9ik 9}<tt. Universitelerde sol orgiitlerle miicadeleye ba§lach. Sol gorii§lii aydmlar bunu Amerika'nm destegi ile ortaya r;li<nu§ bit hareket olarak gormektedirler. Bir ktsrm
da devletin destegi ile solun geli§imini engellemek i~ Milliyet~ gen9.igm
te§kilatlandmlchgrm ileri siirmektedirler. Fa.kat hadiseyi bu kadar basite indirgemek Milliyet9 hareketin orta}'l9ki§t ve geli§imini anlama}'l zorla§tlnr.
Amerika'nm amaCl elbette ki Tiirkiye gibi bir Batt ittifa.kt olan NATO iiyesi
bir iilkenin Sovyet bloguna kalllmasmt onlemektir. Tiirkiye'nin idaresine
hakim oldugu takdirde Marksist solun Batt blogundan aynlacagt a§ikardrr.
Bunu onlemek i~ Tiirkiye'deki Marksist sola kar§t direni§ hareketlerini
desteklemi§ olmas1 anla§tlabilir. Keza Tiirkiye'nin idaresini ellerinde bulunduranlar da Marksist solun geli§imini engellemek i~ kar§l gen9ik hareketine destek vermi§ olabilirler. Fa.kat Milliyet~ gen~gm ortaya 9ki§mt bu iki
fa.ktorle izah etmek eksik ve hatahdrr. Her §eyden once bu yakla§lm Milli-
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yet9, gen9.igin beslendigi f:i.kri temelleri goz ard.I eden bir
ideolojik hareket belirli bir f:i.kri temele dayarur.

yakla~rmd.Ir.

Her

Milliyet9, gen~lik 1960'11 ve 70'li yillarda biiyi.ik ol¢de Tiirk tarihc;ilerinden beslendi. Ball' da.ki Osmanlt tarih9liginin Tiirkiye'ye yansrmas1 ve Osmanh ara~trrm.alaruun geli~imi gen9.igin maziye bakl~mda miihim rol oynad.I. Prof. Osman Turan'm kitaplan her milliyet9ffin adeta el kitab1 mesabesinde idi. Prof. Dr. ibrah.i.m Kafesoglu'nun Turk Milli Kiiltii.rii adll eseri de .
kan~lk i.islubuna ragmen yaygm olarak okunan bir eserdi. Aynca sosyolog
Prof. Dr. Miimtaz Turhan'm KUltii.r Degi§meleri, Garpltla§manzn Neresindeyiz?,
isimli kitaplan milliyet9 gen9.igin a~ina oldu~ eserlerdi. Onun talebesi
Prof. Dr. Erol Giingor'iin gazete ve dergilerde yayunladi~ olduk~a ·seviyeli
yazllan ile kitaplar1 milliyet9, gen9.igm 'e linden di.i~miiyordu. 1960 darbesine kanlan fakat 27 MaYJS hareketine kalllmaktan duydugu pi~manltg-t gizlemeyen Diindar Ta~er'in ~e~itli sohbetlerinden derlenen Dundar Ta§er'in
Biiyuk Turkiyesi adh eser de 1970'li yillarda milliyetc;i genc;ligin c;ok okudugu
kitaplar arasmdadrr. Tiirk tarihini ~ok iyi bilen Ta~er gen9.ige Tiirk tarih ~u
uru vermek konusunda biiyiik hizmet etmi~ti.r.

\

Biiyiik Frans1Z tarihc;isi Fernand Braudel'in metodunu Osmanh tarihine
tatbik eden Prof. Dr. Orner Liitfi Barkan ve Prof. Dr. Halil inaiCJ.k gibi tarih~erin eserleri il.mi seviyede eserlerdi. ideolojik yarn yoktu. Ancak Osmanh
devri iizerinde yapllan bu eserler bu devirde ortaya konan Tiirk ki.iltiir ve
medeniyetinin yiiksekligi konusunda milliyet9, gen9.igin ~ur kazanmasmda ~ok mi.ihim yer ~gal etti. Barkan'm Osmanlt imparatorlugunun toprak
meselesi ve timar sisterni ile ilgili c;ah~malan, Osmanlt kanunnameleri iizerindeki tedkikleri ile inalok'm Osmanh sosyal ve ekonomik tarihi iizerinde
yapll~ ve biitiin diinyaca kabul goren c;~malan Tiirk aydmlarrm derinden
etkiledi. Bilimsel c;ah~malann ideolojik hareketlere f:i.kri bakundan malzeme
temin etmesi tabii ki yeni bir hadise degildi. Mesela 1890'larda Orhun Kitabelerinin. okunu~unun Me~rutiyet devri Tiirk¢liik ~areketi iizerindeki tesi,ri
JP.Ua.?;zamd.I. K~z~ 1970~li yill~da Prof. Dr. Osman Turan~m Turk. Cihan.Hiikimiyeti Mejkaresi Tarihi adll eseri okt,illarda okutulan tarih kitaplarmm s1g ve
soguk iislubunun yanmda daha s1cak ve canh bir iisluba sahip, Tiirk gen9.igi
i9n adeta bir moral kaynagi ve kendi.ne giiven duygusu a~llayan bir.eserdi.
Tarih9, ve romano Nihal Ats~, ~air Arif Nihat Asya, ~air ve fikir adam1 Necip
Fazll ba~ta olmak iizere daha pek c;ok yazar ve £ikir adamirun 1970'li yillardaki ·
milliyet9, genc;lik iizerinde etk:isi oldugu muhakkaktlr. Siyasi lider olarak Alparslan Tiirke~'in genc;l.U<. iizerinde kurdugu niifuz ve otorite ise siyaset bil,irninin ba~ll ba~ma bir fenomenidir ..Ancak bu yazmm gayesi milliyetc;i g~n9.i
ge tesir eden bi.itiin tarihc;i, yazar ve siyasetc;ileri incelemek degildir.
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Marksist sol, mt?-tfagmda tarih9J.erin yer alch~ bu milliyet9J.ik cereyaruru
Tiirk-islam Sentezi adJ.yla kli§ele§tirerek kii~edi ve ideolojik hedef haline
getirdi. Ashnda Tiirk-4lam sentezi bir vak.Ia idi ve bu Osmanh devrinde
ger~ekle~mi~ idi. Tiirkliik ve islamhk Tiirk kiiltfu:iiniin iki ana ayaguu olu§turmaktachr. Fakat Y:Umaz Oztuna'run da ~e~itli yazJ.la.rulda iizerinde durdugu gibi XVIII. yiizylldan itibaren Tiirk kiiltiiriiniin beslendigi. kaynaklar
arasma Ban kiiltiirii girmi~tir. Bu sebeple bugiinkii Tiirk kiiltiiriinii Tiirk-islam sentezi olarak adlanchrmak eksik ve dolayiBiyla yanh~trr. Tiirk kiiltiirii
Ban'dan bir~ok unsur alml~trr ve almaya devam etmektedir.
1970'li yillarda ach ge~en tarih9ilerden etkilenenlerden birisi de bendim.
Fakat beni esas olarak etkileyen tarih~ Yllmaz Oztuna o~u~tu.
Kitap okumaya ortaokul birinci suufta ba~lachm. Kii~ kasaba kiitiiphanesi en ~ok ugrad1gun yerdi. Basit hikaye kitaplarmdan ba§layarak macera
romanlarma ge~tim. Fakat 4-5 ciltlik Afrikada ge~en bir batlh ~ocugun maceralan beni stkn. £?ikkat ettim; Tiirk tarihi ve edebiyatl ile ilgili olan kitaplara
temayiiliim var. AtslZ'm Bozkurtlarm OlUmu, Bozkurtlann Diriligi,
Tepedelenlioglu'nun yashk kabnllgmdaki K.ara Davud'unu ve daha hanrlayamadlgun kasaba kiitiiphanesinde bulunan bir siirii kitab1 okudum. Ortaokul son suufta geldigi.m Denizli' de yapngun ilk ~ey hemen Denizli ii Halk
Kiitiiphanesinin odiin~ kitap verme servisine kayd olmaktJ.. Bu arada Terciiman gazetesi okuyorum. Terciiman gazetesi 1001 Temel Eser serisini 9-karmaya ba~lach. ilk kendi kitabrm bu seriden ~an kitaplarchr. Sonra har~
hklartmdan tasarruf edip tarihi romanlar satm almaya ba§lachm. iki portakal
sanchguu iist iiste koyup ilk kitaph~ kurdugumda kitaplartm iki raftan
birisinin ii~te birini doldurmuyordu. Ama kiitiiphanedeki gibi dik vaziyette
5-10 kitab1 srralamak bana biiyiik bir haz veriyordu. Baham 9-ft9 idi. Aileden okuyan tek bir ~i yoktu.
Zannederim 1974 yili idi. Heniiz 15 ya§mdayrm. Lise ikinci suufa ge¢gi.m yaz. Baham 9ft~iligi. brrak1p "kii¢k bir bakkal diikkaru satm alch. Ona
yarchm ediyorum: Bakkal diikkaru ayru zamanda gazete bayisi. Sabah erkenden kal.k!p ana da~tJ.mcrdan gazeteleri ahp geliyor, tasnif ediyor ve gazete raflarma yerle§tiriyorum. Bu arada bir siirii haftahk, ayhk dergiler de
geliyor. 20 Temmuz'da Klbns Bar1§ Harekah ba~lach. Gazetelerin bir klsrru o
_giin ikinci bask! yaptJ.lar ve "kapt§J.lch. Her giin Klbns harekatJ.yla ilgili bir
havadisler gazetelerde fotograflarla veriliyor. Gazete ve dergilerin ~ogunu
okuma fusab buluyorum. Ama en ~ok tarih ve edebiyatla alakah olanlara ilgi duyuyorum. Beni en ~ok saran ise Hayat Tarih Mecmuast. Biiyiik bir merakla neredeyse biitiin yazJ.lan okuyorum.
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YJ.lmaz Oztuna adnu ilk defa bu mecmuada gordfun. Arhk biiti.in yaiu;:truun tiryakisiyim. "Oru~ Reis'in Oliimii"nde bir kahramarun arkada~Ian ~g
runa kendini feda edi~ini onun levendlerinden biriymi~im gibi yiiregunde
hissettim. Evliya ~elebi'yle Budin, Estergon ve Uyvar gibi serhad kalelerini
geziyorum. Gaziler meskenidir bundan betjim gayr olmaz I Bunda zulm etjletjenin
akibeti hayr olmaz beyti o zamandan beri ezberimde. Ben, Silleyman Aga ile
XIV. Lui'nin saraymda padi§ah Avo. Mehmed'i temsil ediyorum, Nointel
Markisi Edirne' de Fransa-Tiirkiye ili~lerini diizeltmek ~abasmda.
Dergide Oztuna'run 12 ciltlik Tiirkiye Tarihi'nden bahsediliyor. Denizli'de
kitap9da bulamachm. Hayat Tarih Mecmuasi'nda odemeli temin edilebilecegi yaztyor fakat fiyab belirtilmiyor. Bir miiddet tereddiidden sonra odemeli istiyorum. Odemeli paketin geldigi haberini altp postaneye gidiyo-·
rum. $ok oluyorum, fiyat tam 400 lira. Yantmda o kadar para yok. Geri donsiin de istemiyorum. Para bulmak i~in akla karayt se¢yorum. Bahama kitap
alaca~, para ver, diyemem. Baham ne kitabt? Ne parast diyecek? Bakkal
diikkaru ~ok karh degil. Evimiz kira. Ktt kanaat ge¢niyoruz. Sonunda 400 lirayt bulup kitaplan ahyorum. Bir miiddet babamdan-annemden saklanac~.
San ciltli kii¢k boy tam 12 kitap. Su i~er gibi okuyorum. Berrak bir iislup;.
su gibi aktcr ve co~kun. Tam sekiz cildini lise ikinci sJ.IU.fta biti.rdim. Bu arada
Hayat Tarih Mecmuast'ru takibe devam ediyorum. Arhk tarihte ve bilhassa
Osmanh tarihinde bilmedigim yok, gibi goriiyorum kendimi. Tarih, edebiyat
derslerinde ba~anhyrm. Halbuki diger derslerim vasat. Tarih¢ olmaya ~ok
tan karar verdim. Lise fen boliimiindeyim ama fen' e hi~ ilgim yok. Univers~te tercihlerim hep tarih boliimleri. 1976 ylimda Dil ve Tarih Cografya Fakiiltesi Genel Tiirk Tarihi Kiirsiisiinii kazaruyorum. Ogrenciligim 1976-80.
Olayh yillar. Sag ve sol gen~ heniiz kendisini kurtaramamx~ ama illkeyi
kurtarmanm derdinde! Universiteye girerken tek hedefim var. Asistan olmak.
hi~bir

Fakat hayret! YJ.lmaz Oztuna iiniversitede yok. Tarih profesorleri ne yazdtklan kitaplarda ne de derslerde ondan bahsediyorlar. Bahsedenler de aleyhinde. Yok dipnotsuz yazrm~, yak metodsuz yazrm~. Halbuki ben Yt.lmaz·
Oztuna okumaya devam ediyorum. Universitedeki hocalarlmtZm yazdtklanru da okuyorum tabii ki. Anlamaya ba~hyorum ki, iiniversite hoc<!laruun bir klsrm Oztuna'yx kiskaruyor. Kitaplarmm ~ok satmasmdan kendilerinden daha fazla tarunmt~ olmasmdan rahatstzlar. Ama biiyiik klsrm ne kitabrm okumu~ ne de onu taruyorlar. Ktsacast bilmiyorlar.
Bu arada Tiirk Tarihinden Yapraklar ge¢yor elime. Tfukiye Tarihinden
Se~eler niteligmdeki bu eserdeki yazliarm baztlarma Hayat Tarih mecmuasmdan a~inayrm ama tekrar tekrar okudugumu hatrrhyorum. Yiiksek bir
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hamaset. Akio ve sade bir iislup. Arb.k akranlanma naz~an <;ok §ey biliyorum.
1978 yilinda Ytlmaz Oztuna'nm Biiyiik Tiirkiye·Tarihi 14 cilt ve biiyiik boy
olarak Otiiken yaymevi tarafmdan tekrar basudl. ilk alanlardan birisiydim.
Bu defa killtiir tarihi ki.sxru ilave edilmi§ti. Pek <;ok l<Ismuu tekrar tekrar okudum. Neler yoktu ki bu biiyiik eserde. Miiesseseler, ticaret hayab, vaklflar, musi.ki, gelenekler, Tiirk kahramanl!g-t, Osmanl! devrinde §ehirler, yol
§ebekesi, sosyal ve ekonorhik hayat, ordu te§kilab, saray, harem, padi§ah,
§ehzadeler ve daha pek <;ok §ey. Fakilltedeki bir i.ki hocaya Ytlmaz Oztuna
var hocam diyecek oluyoruz. Bir §ey soyletmiyorlar. Yazdlklar1 bir i9e yaramaz diyorlar. i§e yaramak ne demekse?

Bu arada Turk Musikisi Ansiklapedisi'ni ahyorum. Miizikle amatorce bir ilgim var. Turk Ansiklopedisi'nden ayn bas1.m "Osmarili imparatorlugu" fasikillii ge<;iyor elime, bir solukta okuyoru.m. Tiirk Tarihinden Yapraklar elimden
hi~ dii§miiyor.
·
0 srralar Tore dergisinde Tanzimat'la ilgili bir roportajlnl okumu§tum.
Donemin sag-milliyeb;i aydmlm aksine Tanzimat'l savunuyordu
Oztuna. Tiirkiye Tarilti'nde de ayru bahsi okudugum i9n yabano degildim
bu gorii§iine. 0 zamanki milliyet<;i gen~ arasmdaki gene! ge~er gorii§
Tanzimat ve Tanzimat~arm aleyhine idi. Mustafa Re§id Pa§a'ya "Ciice
Re§id Pa§a" deniyordu. Oztuna dergideki millakatta aynca Masonlugu Tiirkiye i9n onuncu suada bir tehlike olarak gordiigiinii soyliiyordu. Bizim neslin onemli bir klsm.t ise o srralar ayaS'mi ta§ alsa Masonlardan biliyordu.
Ytlmaz Oztuna'yt ilk defa 1981 ya da 82 yx.lmda Ankara Aydlnlar Ocagt'nda verdigi bir konferansta tarudlm. Son donem tarihiyle alakah bir konu
idi zannederim. 0 konferansta yakm~ag tarihi profesorleri de vardl. I<ronolojik bilgisi ve ha.6..zastyla herkesi §a§rrtml§b.
Yx.lmaz Oztuna ile 2000 yilinda taru§bm. Ta§radaki iiniversitelerden·birinde·ogretim iiyesi id.im:·Yazdlgtm·.bir kitap ve bir i.ki makaleden dolayt
YOi< ·ben{ iinivetsiteden ·ihrac; ·etmi§ti. ·o~tay' da clava· a~§; zaman zarrian Artkara!ya gidip geliyordum. Oztuna 'A nkara'da bir grup ahbab1yla
haftanm belirli bir ·giiniinde toplarup sohbet ediyorlard.J.. Bu gruptan tarudlgun··arkada§larnn vas1tasxyla baz1 sohbetlerine kabldlm. Benim i9n biiyiik
§erefti Oztuna ile taru§mak. Ytlmaz Oztuna' da ilk dikkatimi ~eken husus
§uydu: Keskin bir zeka ve ominla miitenasip miithi§ bir hanza. 0 tarih<;i dog~ardandl.

Hi<;bir profesyonel tarih9ffin eserleri onunki kadar· bastlmamt§ ve sablmamt§br. Hayat Tarih Mecmuasz kadar ragbet bulmu§ tarih dergisi oldugunu
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sanrruyorum. Bunda televizyon oncesi devir olmarun belki payt vardu. Ti.ir:kiye gibi okuma fakiri bir i.i.lkede tarih edebiyat dergisi c;U<armak ve onu uzun siire siirdiirebilmek hakikaten gii~ bir i§tir. Bu derginin ve Oztuna'nin
eserlerinin 70'li yillardaki gen<;ligm fikri yap1s1 ilzerinde bir hayti etkili oldugunu ~ii.§iiniiyorum.
Tiirkiye'de ~iiphesiz ci.ddl bir _akademik tarih9lli< var. Fakat akademik tarihc;ilerin Yilmaz Oztuna'yt gormemelerindeki manti~ anlamak zor. Oztuna
Turkiye Tarihi'ni yazmak ic;in babasuun servetini harcanu~hr; Biitiin diinyay1
dola~nu~ ve Tiirk tarihi ile ilgili biitiin eserleri tararru~tu- . Buyuk Turkiye Tarihi'nin son ci.ldindeki bibliyografya akademisyenlerin de istifade edebilecegi zenginliktedir. Yllmaz Oztuna'run, Tiirk tarihi ile anlath~ her ~ey kay. naklara dayarur ve metin i<;erisinde bu ka}rnaklan zikreder. Ondan sonra
bunlan kendine gore tahlil eder ve yorumlar. Bu tahlil ve yorumlarmda
elbetteki mutlak bir objektiflik yoktur. Zaten objektif olmak mecburiyetinde
degildir. Onemli clan tarihi bilgiyi aktarmaktaki diiriistliiktiir. Tarihc;i bu
bilgiye yon:ununu katmakta serbesttir.
Neticeten Yllmaz Oztuna, ~iirde Yahya Kemal'in yaphguu tarihc;ilikte
yapan adamdu. Yahya Kemal'in ~iirleri Tiirk tarihinin ve Osmanll devri kiiltiiriini.in bir hillasas1, manzum ifadesidir. Yilmaz Oztuna'nm eserleri de bu ,
~iirlerin a<;ilinu gibidir.
Not: Muhafazakar Di.i~iince'in 7. saytsmda Saym Ali Birinci.'nin "Tarihc;ilikte Meslek Ahlalo. veya AhlakslZh~ Tarihc;iligi Meselesi" adh yaz1s1 yaytnlandi. Saym Ali Birinci son donemde yeti~mi~ c;ok degerli bir tarihc;i ve titiz bir miinekkiddir. XIlmaz Oztuna'run eserlerlyle ilgili tenkidlerinin muhatabl ~iiphesiz Saym Yilmaz Oztuna'run kendisidir. Ben kendi gorii§ ac;tmdan Oztuna ve eserlerinden bahsettim. Bana gore Yilmaz Oztuna biiyiik bj.r.
tarihc;idir. Akademisyen olmamas1 bir eksiklik degil belki de bir avantajdu.
Eserlerinde yanll§hklar ve kusurlar bulunmas1, dipnot yetersizligi, bilerek ve
bilmeyerek bir bilginin kayna~ zikretmemi§ olmak onlarm klymetini eksiltmez kanaatindeyim. Ali Birinci titizligi ile yakla§Ildt~ takdirde nice biiyiik eserde eksiklikler ve kusurlar bulunabilir. Ama bu onlarm biiyiikliigune
halel getirmez. 0
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