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BAŞLARKEN
Bütün dünya bilmelidir ki,
Türk milleti, hakkını, haysiyetini, şerefini tanıtmaya kadirdir.
M. Kemal ATATÜRK
Türkiye’de, entelektüellerin bir bölümü,
Batı’nın Türkler ve Türkiye hakkındaki düşüncelerini, hatta plânlarını benimsemek gibi yanlış bir
yolda yürümektedir. Önce, Batı, Türk’ün ne olduğunu ve ne olmadığını, ne olacağını ve ne olmayacağını söylüyor, sonra Türkiye’deki söz konusu
çevreler, bunları benimsiyor ve yaymaya çalışıyor.
Üstelik bu çevreler, son derece cesur ve etkin. Konuşurlarken bir dudakları yerde bir dudakları
gökte. Kendilerini “evrensel değerler”in Türkiye’deki doğal temsilcileri olarak görüyorlar.
Son birkaç yıl içinde yurt dışı kaynaklı olarak dile getirilen tamamen gerçek dışı bir takım
iddialar, küreselleşme edebiyatı güdümünde Türklüğü eritme gayretleriyle karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Söz konusu iddiaların biri,
Türk diye bir milletin olmadığı, bunu Atatürk’ün
uydurduğu şeklindeki iddiadır. İkincisi, ise ABD’de
n, sözde genetik araştırmalara dayanarak öne sü-

www.ibrahimokur.com

1

TÜRKLER ve AVRUPA

rülen iddiadır; buna göre, Anadolu’da yapılan incelemelerde Türk genine rastlanmamış. Hepimiz
Bizans’ın çocuklarıymışız. Üçüncü iddia yeni değildir, felsefe kitaplarının satır aralarına serpiştirilmiştir. Evrimci tarih anlayışını benimsemiş Avrupalı yazarlar tarafından evrimin en geri halkasına Türklerin yerleştirilmesine dayanır. Buradan
çıkarılan hükme göre, Türkler, tarih boyunca, düşük bir kültür düzeyinde yaşaya gelen bir kavimdir. Bu iftirayı, “Türkler genetik olarak aşağılık
kompleksine ve barbarlığa sahip bir ırk” şeklinde
genetik bilgisini konuşturarak ifade edenlerde
çıkmıştır. En son olarak, Türklerin genetik yapılarının batılılaşmaya yatkın olduğu şeklinde bir iddia da basında boy gösterdi. Bu sözün sahipleri
TÜSİAD’çılar. Böyle söylemekle, bir yandan genetik olarak bir eksiğimizin olmadığını anlatmaya çalışırken bir yandan da “ne şiş yansın ne de kebap”
politikası izlemiş oluyorlar herhalde. Türk erkeklerinin sarımsak koktuğunu, Türklüğünden utandığını söyleyen, Türklerden ve Türklükten söz edenleri ırkçılıkla suçlayan, “Türkiyeli” yazarlar bile
var. Kişinin verdiği hüküm gözlem alanı ile sınırlıdır. Demek ki, adam, sarımsak kokusunu burnunun dibine kadar getiren böyle bir yakın çevre tarafından kuşatılmış.
Türklüğün, içine çekilmekte olduğu tuzaktan kurtulabilmesi için Türklerin tarihte oynadıkları roller hakkında bütüncül bir bilgi düzeyine
erişmek gerekir. Elinizdeki kitap, böyle bir çabaya
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katkıda bulunmak için hazırlanmıştır. Çevremizde
bir çok dostumuz, bu gibi çabaların gençlerin bilinç düzeyine katkıda bulunacağını söylerler. Biz
ise, büyüklerin bilinç düzeyi ile daha önce ilgiliyiz.
Bilinçsiz bir nesli izleyen yeni nesillerin bilinç düzeyi de büyüklerine benzeyecektir. Sadece “ Yüce
Türk milleti” diye söze başlamakla bilinçli sayılmak mümkün değildir. Unutmayalım ki, bugünkü
aymazlığın sorumluluğunu bizim kuşağımız taşımaktadır. Tarihin her sayfasında Türklerin yeri
olduğu sıklıkla söylenmiştir. Ancak sayfaları çevirip içine bakan çok az insan vardır.
Elinizdeki kitap, esas olarak, 2002 yılında
yayınladığımız, “Arsızlık ve Kültür – Batının Kültürü Dış Politikasını Nasıl Yönlendiriyor ?” adlı kitabımızın “ Avrupa Kimliği Türkler Karşısında Şekillenmiş Bir Kimliktir” adını taşıyan yirminci bölümünün genişletilmiş şeklidir.
Kitap, iç içe geçmiş üç bölümden oluşmaktadır. Önce, Avrupa kimliğinin oluşmasında Türklerin rolünü gözler önüne getirir. İkinci olarak
Türk düşmanlığının nasıl ortaya çıktığını, nasıl
semirdiğini, düşmanlığın hangi çevreler tarafından
beslendiğini, nasıl örgütlendiğini, ortaya çıktıkları
tarihsel şartları da dikkate alarak değerlendirir.
Üçüncüsü olarak, Türklere ve Türklüğe karşı örgütlü karalama kampanyası yürüten odakların içyüzünü, tarih boyunca insanlığa verdikleri diğer
zararları inceler.
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Kitapta sadece Türkler değil, uzunca bir
süre Türk parantezi içinde değerlendirilen diğer
Müslümanların rollerine de yer verilmiştir. İlk beş
bölüm, tarihin birinci binyılındaki olguların özeti
niteliğindedir. Bunları izleyen dört bölüm, ikinci
binyılın ilk yarısıyla ilgilidir. On birinci bölüm,
1999 yılında yayınladığımız İkinci Binyılın Muhasebesi adlı kitabımızın birinci cildinde yer alan 19.
Bölümdür. On ikinci bölüm, aynı kitabımızın ikinci cildinde yer alan 24. Bölümdür. Söz konusu
makalelerimizi, tarihsel perspektifin daha berrak
görülebilmesine katkıda bulunmaları için elinizdeki kitaba taşıdık.
Kitabın daha sonraki bölümleri, Türk düşmanlığının Avrupa’daki kökenleri, vaazlarda, dualarda, ilahilerde, şiirlerde, şarkılarda, romanlarda,
felsefe kitaplarında, operada, balede, tiyatroda ve diğer bütün alanlardaki ürünleriyle ilgilidir. İtalya, Almanya ve İngiltere’de konu hakkında yapılan araştırmalardan yararlanarak hazırlanmıştır.
Son iki bölüm, yüzyıllarca Türklerin koruması ve desteği altında güçlenen Rusya’nın ve yine
aynı durumdaki İngiltere’nin tarih sahnesine çıkışının hikayesinin ve belli bir güce kavuştuktan
sonra emperyalist emelleri uğruna Türk düşmanlığını nasıl beslediklerini ve tırmandırdıklarını inceler.
Saygılarımla,
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