UDO STEINBACH, Geschichte Der Türkei [Türkiye Tarihi]', C.H.
Beck Wissen in der Beck'schen Reihe; 2143, Münich, 2000.
Türkiye, Avrupa'n~n do~u kültürüne ait bir parças~~olmakla birlikte, bauhla~m~~~karakteri
ile s~k s~k Avrupa bilimsel çal~~malar~na konu olmu~tur. As~rlar süren Türk-Avrupa ili~kileri, Türklerin 11. as~rda Anadolu'ya giri~leri, ya da 14. asnn ikinci yar~s~ndan itibaren Avrupa'ya siya.seten
ayak basmalanndan bu yana, ana hatlanyla iki kategoriye aynlabilin ~kinci Viyana Ku~atmasfna
kadar Türkler, Avrupa için bir tehlike arzetmekteydfier. Viyana önlerindeki bu dönüm noktas~ndan sonra Avrupahlann, Türklerin onlar için art~k bir tehlike arzetmediklerini farketmeleri için
biraz zaman geçmesi gerekecekti. Bu vakitten sonra Türkler, onlar için ilginç bir zengin yabanc~~
kültür olmaya ba~lam~~t~~ki, bunun devam~nda Osmanh Devleti, Avrupa politikas~n~n vazgeçilmez aktörleri aras~na tekrar kat~lm~~, Avrupal~~"süper güçler" taraf~ndan kendi menfaatleri do~rultusunda en az~ndan "problemli taraf' olarak Avrupa k~tas~n~n yeniden ~ekillenmesine alet
edilmi~ti. Avrupa politikas~n~n bir sonucu olarak Osmanl~~Devleti, iç ve d~~~etkenlerden dolay~~
baz~~Orta Avrupa Devletleri'yle müttefik olarak I. Dünya Sava~~'yla y~k~lm~~t~. 19. asnn ba~lar~ndan
itibaren ba~layan ve Tanzimat'la (1839) somutla~an Türkiye'nin "Avrupahla~mas~", Cumhuriyet'in ilan~ ndan sonra daha da yo~un bir ~ekilde yiirütillmü~til. öyle bir a~amaya gelmi~ti ki, yeni
Türk ya~am biçiminin her alan~nda uygulan~r olmu~tu. Halk~n~n ya~am stilinde uygulanan bu
yenilik, Türkiye'yi bir anlamda Avrupa'ya yalunla~t~rm~~t~, fakat baz~~problemleri de beraberinde
getirmi~ti. Bu geli~menin do~al bir sonucu da, Avrupa uyumlu Türkiye ile asosyasyon 12 Eylül
1963'te (Ikinci Viyana Ku~atmas~'ndan tam 280 y~l sonra) imzalanmas~~oldu. Konu olan eser,
i~te bu ba~lamda Avrupa-Türk ili~kilerini her yönüyle ele almaya çal~~makta.
Türkiye tarihinin farkl~~lus~mlanna ili~kin birçok çal~~ma olmas~na ra~men, konuyu bir bütün ve k~sa olarak ele alan monograf~k bir çal~~ma, hemen hemen hiç yokur. Az say~da tarihçi
böyle zor bir i~in üstesinden gelebilecek kapasiteye sahiptir. Alman ~arkiyat Enstitüsü Müdürü
Udo Steinbach, daha çok Bat~'ya yönelik Türk tarihini geni~~bir okuyucu kitlesine en k~sa ~ekliyle
sunmaya çal~~makta. Eser, konunun ehli olan bilimadamlar~~için de~il, daha çok bir ön bilgilendirme, k~sa bir giri~~mahiyetinde yaz~lm~~.
'Türkiye'yi Avrupa Birli~i'ne tam üye olma adaylarmdan biri yapma karar~. . .42 ile Türkiye
Cumhuriyeti, dillerden dü~müyor. ~~te Türkiye'nin AB ba~lammdaki bu statilko de~i~imi, kitab~n yaz~lmas~ndaki en büyük sebebi te~kil etmekte. Almanca konu~an Avrupa'da konuya ilgi gösteren geni~~bir kitle bulunmakta. Bu kitap, bu kitleye yönlendirici bir eser olarak hizmet etmekte.
Udo Steinbach, ilk planda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulu~undan bu yana sosyo-politik
geli~imini okuyucuya çok k~sa bir ~ekilde aktarmaya çal~~~yor. Bu noktay~~daha k~sa ele almak,
herhalde mümkün olmazd~.
I Bu kitap tahlili, Avusturya Do~u ve Güneydo~u Avrupa Ara~t~rmalar~~Enstitüsü'nün
[österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut-OSIJ Avusturya Do~u, Orta ve Güneydo~u
Avrupa Ara~t~ rmalar~~Dergisi'nin [österrichische Osthefte. Zeitschrift für Ost-, Mittel- und
Südosteuropaforschung] 43. y~l 1-1 say~s~n~n 115.417. sayfalannda 2001 tarihinde Viyana'da
yay~ nlanm~~t~r.
2 Kapak metni: "Mit der Entscheidung, die Türkei zu einem Kandidaten für eine
Vollmitgliedschaft in der Europaischen Union zu machen . . ."
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Udo Steinbach, ilk planda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulu~undan bu yana sosyo-politik
geli~imini okuyucuya çok k~sa bir ~ekilde aktarmaya çal~~~yor. Bu noktay~~daha k~sa ele almak,
herhalde mümkün olmazd~.
Her kitapta harf yanl~~l~ldan ya da yabanc~~kelimelerin yaz~m~ndaki tutars~zhklar gibi birçok
teknik hata bulunabilir. Burada bunlar gözard~~ edilecektir.
Metinde konu edilmeyen ya da en az~ndan de~inilmeyen hemen hemen hiçbir tarihi aspekt olmamas~na ra~men, Türkiye'nin bütün dünyaca yak~ ndan izlenen ve uzun süren ~ran-~rak
sava~~ ndaki önemli rolü ve bunun etkileri hiçbir yerde geçmemekte. Genel anlamda Udo Steinbach, birçok kar~~~ k konu ve ba~lant~lar~~Avrupal~~penceresinden irdeleyebilrni~. 39. sayfada i~lenen Hatay konusu, okuyucuda sanki toprak meselesinde karar verme hakk~~sadece Frans~zlara
mahsusmu~~gibi bir intiba b~rakmakta. Osmanl~~ Devleti'nin plul~~~~konusunda ise, Udo Steinbach'~n b~rakt~~~~izlenim, kendi içindeki hadiselerden dolay~~y~k~lm~~~olmas~d~r. Tarihi ba~lar~ n bir
bütün olarak anla~~lmas~~bak~m~ ndan gerekli olan Avrupa'daki paralel geli~meler ço~unlukla ele
al~nmamakta. Mesela Berlin Konferans~~sadece parantez içinde verilmekte (sayfa 18). Türkiye
Cumhuriyeti'nin kurulu~unda sadece 13 milyon nüfusunun ve 10 y~l~~ a~k~ n bir süredir sava~~
halinde oldu~unu Steinbach, anma gere~ini görmemi~.
Bunun yan~nda Steinbach, büyük ihtimalle yer s~lunt~s~ndan dolay~, s~k s~k okuyucunun yabanc~~oldu~u Türkiye ile ilgili birçok noktay~~derinlemesine aç~ldamamakta. Burada bir örnek
vermek gerekirse, Steinbach, kökten dincilerin neden Kürt hareketine sempati duyduklar~n~~
aç~ klamanu~. Bu da, 34. sayfada yeterince ele ahnmadan anla~~lamayacak ~ekilde geçi~tirihni~.
Steinbach'~n gözünden kaçmamas~~gereken bir nokta da, K~br~sla ilgili. 51. sayfa'da K~bns'taki Türkler bir "az~nl~ k" olarak verilmi~. 1960 K~bns anayasas~na göre K~br~s Türkleri bir az~nl~ k
olarak de~il, e~it haklara sahip, Cumhuriyet'in ortak kurucular~ndan say~lmaktalar! 23. sayfada
uzun uzad~ya ele al~nan Sevres diktas~~ba~lam~nda hiç de~inilmeyen bir nokta da, bunun, daha
o zamanlar Anadolu'da kendi kabul ettirmi~~Ankara'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf~ndan kabul edilmedi~idir.
Yazar, Kürt meselesini di~er önemli konulara nazaran çok ön planda ele almakta. Bunu
kaynak eserler listesinde de görmek mümkün. Uzun ve detayl~~bir ~ekilde ele al~nan Kürtlerin
Türkiye'deki durumuna ba~l~~olarak iki mühim noktay~~görmemezlikten geliyor, Steinbach: 115.
sayfada Güneydo~u Anadolu Projesi'nden (GAP) bahsedilirken, projenin beraberinde getirdi~i
ve hedefledi~i olumlu hiçbir noktaya de~inilmiyor. Ele al~nan konuya uymas~na ra~men PKK terörü ile Turizm bran~~nda ortaya ç~kan engellerden bahsedilmiyor.
Bir devletin tarihinin çok k~sa bir kitaba s~~cl~nlmas~ndaki zorluk göz önünde tutulursa, bu
eserin yine de müspet olarak ba~ar~l~~oldu~u kabul edilmelidir. Yukar~da de~indi~im menf~~kritik
noktalar~na ra~men, Steinbach taraf~ndan bu zor görevin ba~ar~yla sonuçland~nld~~~m söylemeliyim. Bu kitab~ n pozitif katk~s~, Avrupal~'mn bak~~~aç~s~yla Avrupal~~okuyuca konuyu bir bütün olarak sunabilmesi.
Ikili ili~kiler (AB ile Türkiye) tarihinin incelenmesinin objektif olamayaca~~ n~, her tarihçi
bilir. Her iki taraf~n da, kendi bak~~~aç~s~~vard~r çünkü.
~NANÇ FE~GL

