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Balkanlar’da sosyalist deneyimin sona ermesi ve ‘demir perde’nin ortadan kalkmas›yla ülkeler aras› iliﬂkiler ve özellikle ticaret ve ekonomik faaliyetler yeni bir ivme kazand›.1 Yirmi y›l önce hayal bile edilmeyen bir hareketlilik
bugün do¤al say›l›yor. S›n›rlar›n daha aç›k olmas› her türlü ziyareti – turistik,
sportif, akademik, kültürel, ekonomik – kolaylaﬂt›rd›. Bir ülkenin yurttaﬂlar›
baﬂka bir ülkede yat›r›mlarda bulunabiliyor, hala baz› s›n›rlamalar olsa da, taﬂ›nmaz mala ve topra¤a sahip olabiliyor. Ortakl›klar oluﬂuyor. Borsa arac›l›¤›yla ekonomide iletiﬂim h›zla yayg›nlaﬂ›yor. Sosyalizm, uluslararas› (enternasyonal, beynelmilel) olma iddias› taﬂ›yordu. Bu beynelmilel olmay› günümüzde
baﬂka bir anlay›ﬂla ve sosyalizm sonras›nda kapitalist sistem sa¤lamakta. Sosyalizm enternasyonalizmi s›n›f birli¤i temelinde kurmak istemiﬂti, kapitalizm
bunu pazar ekonomisi ve ekonomik ç›kar aray›ﬂ› temelinde oluﬂturdu.
B a l k a n l a r ’ d a K ü l t ü re l v e S i y a s i ‘ M i r a s l a r ’
Balkanlar bu denli bir yak›nlaﬂmay› ve iç içe yaﬂamay› daha önce milli
devletleri henüz ortaya ç›kmad›¤› dönemde yaﬂam›ﬂt›. Bunu sa¤layan imparatorluklar olmuﬂtur. Bizans ve Osmanl› devletleri, tabi silah zoruyla ve halklar›n r›zas›na baﬂvurulmadan, yani hiç de demokratik olmayan bir yöntem ve anlay›ﬂla yüzy›llar boyunca halklar aras›nda bir tür yak›nl›¤› pratikte sürdürmüﬂtü. O zamanlarda bu birli¤in meﬂruiyeti, dini inanca – ekümenli¤e (evrenselli¤e) veya gaza fikrine - dayand›r›l›yordu.
Milli devletlerle ve milliyetçilikle bu anlay›ﬂlar da tarihe kar›ﬂt›. Milli
devletler ayr› ayr› üniteler oluﬂturdular, ‘milli ve özgün olma’ inanc›n› ve ideolojisini savundular ve bu anlay›ﬂ› yurttaﬂlar› aras›nda yayg›nlaﬂt›rd›lar. Her
milletin ayr› ve özgün oldu¤u ideolojisi zaman›m›zda bütün ülkelerde temel
anlay›ﬂt›r. Bugün ‘birlik sa¤layal›m’ derken milletler aras›ndaki iliﬂkileri kastediyoruz. Ülke içinde bir birli¤in varl›¤› zaten varsay›lmaktad›r. Yani temel
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birim uluslar / milletlerdir. (Dikkat ederseniz, bu kongrede de konuﬂmac›lar›n
isimlerinin yan›nda ülkelerinin adlar›n›n yaz›lmas›na özen gösterilmiﬂtir.)
Yani Balkanlar ve Balkan halklar› tarih içinde farkl› toplumsal projelerin
objeleri olmuﬂlard›r:
a) ‹mparatorluklarla ‘evrensellik’ önerilmiﬂtir,
b) milli devletlerle ‘millilik ve özgün olma’ durumu,
c) sosyalizmle ‘enternasyonalizm’,
d) günümüzde ise ‘serbest pazar ekonomisi’ ile yak›nlaﬂma. Avrupa Birli¤i bu son deneyimin sonucudur.
Bu dört deneyimden do¤an miras›n izlerin günümüzde bir arada yaﬂ›yor
olmas› ﬂaﬂ›rt›c› say›lmamal›d›r. Ancak bu ‘miraslar’ her ülkenin içinde ne ayn› a¤›rl›ktad›r, ne de halklar olarak bizler bu geçmiﬂi ayn› biçimde alg›lamakta ve onlara karﬂ› ayn› hisleri beslemekteyiz. Bir an için Türkleri ve Yunanl›lar› düﬂünün. Her iki ülkede milli kimlik egemendir. Sosyalist deneyim Yunanistan’da ve Türkiye’de farkl›d›r: ‹lkinde bu yolda bir iç savaﬂ yaﬂanm›ﬂt›r,
ikincide s›n›rl› çat›ﬂmalara neden olmuﬂtur; ama her ikisinde de pratik uygulamas› olmam›ﬂt›r. AB etkisi ise her iki ülkede de önemlidir: biri Birli¤in üyesidir, öbürü üyeli¤e adayd›r. Geçmiﬂe bak›ﬂ da çok farkl›d›r. Türkler kendilerini
Osmanl› dönemine yak›n hissetmekte, baz› baﬂar›lar›ndan k›vanç duymakta,
Bizans’a karﬂ› ise ya tarafs›zd›rlar veya bu devleti eski bir rakip olarak görmektedirler. Yunanl›lar ise Bizans’a dini aç›dan yak›n, siyasal olarak da hayranl›k duymaktad›rlar. Ve Osmanl› yönetimini yüzy›llar boyu süren bir esaret
olarak alg›lamaktad›rlar.
‘Alg›lamaktad›rlar’ diyorum; çünkü günümüzde akademisyenler milletlerin kimli¤ini ve tarihe bak›ﬂ›n› bir ‘alg›lama’ olarak yorumlarlar. Kimileri
‘millet’ olgusunu ‘hayali bir cemaat’ (imagined community), milli kimli¤e de
bir yap› (construction) demektedirler. Zaten farkl› milletlerin ortak bir geçmiﬂe böylesine farkl› yorumlar getirmelerini baﬂka türlü aç›klaman›n yordam› da
yoktur. Tarih ‘bilimi’ ülkeden ülkeye de¤iﬂmektedir, halklar geçmiﬂe bakt›klar›nda farkl› ﬂeyler görmektedirler. Milli devletler içinde vatandaﬂlar geçmiﬂe
bakt›klar›nda bir ‘milletler aç›dan özgün olma durumu’ görmek isterler ve zaten bu yönde de e¤itilirler. Bundan dolay› her milletin ‘miras›’ ve ‘tarihi belle¤i’ de farkl›d›r.
‘Milli Miras’›n Bir S o r u n O l a r a k O l u ﬂ m a s ›
Farkl› bir miras alg›lamas› milli devletler döneminde en aﬂ›r› noktas›na
vard›. Balkanlar’daki savaﬂlar›n ve yak›n geçmiﬂteki siyasi ve kültürel çat›ﬂmalar›n arkas›nda, milli devletlerin kurulmas›na neden olan süreç ve milli ide-
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oloji yatmaktad›r. Buna ‘Balkanlar’da millileﬂme dönemi’ diyebiliriz. Bu süreç Frans›z Devrimi’nden sonra S›rp ve Yunan örne¤i ile baﬂlam›ﬂt›r. Türk
milliyetçili¤i Balkanlar’da görülen en son milliyetçiliklerdendir. Ama sonuncusu de¤ildir ve sonuncusunun hangi milliyetçilik olaca¤›n› öngörmek olanakl› da de¤ildir.
Dikkat edilmesi gereken, bu ‘milli miras’›n içerdi¤i eksiklikler, çeliﬂkiler
ve tehlikelerdir. Eksikli¤i, bir milli miras›n tek miras say›lmas›d›r.2 Bu projelerin ortak bir özelli¤i hayali ecdatlar yaratmas›d›r. Oysa Balkanlar’da, yukar›da da iﬂaret edildi¤i gibi, bir arada yaﬂaman›n sonucunda oluﬂmuﬂ baﬂka kültürel al›ﬂkanl›klar ve gelenekler de vard›r. Bu ortak gelenekler pek çoktur. Balkanlar’da halklar aras›nda en do¤al bir biçimde dil, müzik, yemek, günlük yaﬂam, dini al›ﬂkanl›klar, siyasi uygulamalar, üretim biçimi, mimari gibi alanlarda al›ﬂ veriﬂler olmuﬂ ve bunlar içselleﬂtirilmiﬂtir. Ama bunlar, milli devletleri
hat›rlatmaz, tam tersine unutturmaya çal›ﬂ›r ve sonuç olarak da bu ortak yanlar bilinç düzeyine ç›kmaz. Milli devletlerde merkezi e¤itimle ‘milli’ say›lan
bir geçmiﬂ pekiﬂtirilmiﬂ, baﬂka kültürel etkiler görmezlikten gelinmiﬂtir.3 Çeliﬂki ise, bir yanda gelene¤e ve mirasa önem veriliyor görünürken, ayn› anda,
bir milli miras› oluﬂturma ve koruma projesi giriﬂi ile, asl›nda gerçekten var
olan bir miras›n inkar edilmesidir. Milli devletler yabanc› sayd›klar› etkilerden, milli say›lmayan etkilerden kurtulmak u¤runa, var olan› yok saymakta,
hayali bir miras› inﬂa etmektedirler. Bu milli ‘gelene¤in’ ortaya ç›kmas›na
‘bulma / keﬂif’ (discovery) de¤il ‘icat’ (invention) denmesi bundand›r.
Ama as›l olumsuzluk bu milli miras›n içerdi¤i tehlikedir. Milli kimlik ve
‘biz’ kavram›, ister istemez, yani otomatik olarak ‘Biz olmayan›’, yani ‘Öteki’
deneni de gündeme getirir. Millili¤in özünü oluﬂturan bu ‘Biz-Öteki’ karﬂ›tl›¤› milli bir miras gibi e¤itim yolu ile kuﬂaktan kuﬂa¤a aktar›l›r. ‘Öteki’ denen
güçler kimi zaman milli ve tarihi düﬂman say›lm›ﬂt›r, kimi zaman olumsuzluklar içeren milli bir tehdit, kimi zaman ise kültürel milli kimli¤imizi tehlikeye
koyan yabanc›. Balkanlar’da okutulan okul kitaplar› ile ilgili çal›ﬂmalar bu konuda yeniden üretilen önyarg›lar konusunda çok de¤erli bilgiler vermiﬂtir.
Halklar›n birbirini nas›l gördüklerini ortaya koyan kamu oyu yoklamalar› da
bu oluﬂturulan önyarg›lar konusunda pek ﬂüphe b›rakmamaktad›r.4
Avrupa Birli¤i ve Önündeki ‘Miras’ Engeli
Günümüzde en etkili toplumsal giriﬂimlerden biri say›lan Avrupa Birli¤i
projesi gelecekte Balkanlar’› kapsamas› ve yörede etkili olmas› muhtemeldir.
Bu projenin amac›, siyasi ve kültürel bir ortakl›k içinde ülkeler aras›nda var
olan farkl›l›klar› gidermek ve ortak bir geliﬂmeyi sa¤layarak bar›ﬂ› ve halklar›n mutlulu¤unu sa¤lamakt›r. Ülkeler aras›nda var olan baz› farkl›l›klar bu pro-
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jenin karﬂ›s›nda ‘engeller’ olarak belirir. Bu engeller, teknoloji, gelir, bilgi birikimi, yönetim, hukuk gibi alanlarda var olan farkl›l›klard›r. Ama gözden kaçan, unutulan veya unutulmak istenen baﬂka bir fark›n da var oldu¤udur. Bu,
halklar›n geçmiﬂe bakt›klar›nda farkl› ﬂeyler görmeleridir, yani farkl› tarihi yorumlar›d›r. Bu farka ‘farkl› kimlik’ da diyebiliriz. Ülkeler ve halklar aras›nda
yak›nlaﬂman›n sa¤lanmas› için milli önyarg›lar›n var olmamas› gereklidir. Ancak bu tür önyarg› sorunlar› bütün Avrupa’da yaﬂanmaktad›r ve bunlar Avrupa
Birli¤i’nin sa¤lamlaﬂmas›n›n karﬂ›s›nda bulunan en önemli sorunlardan biridir. Avrupa Birli¤i yaln›z bir zenginleﬂme projesi olarak düﬂünülmemiﬂtir,
‹kinci Dünya Savaﬂ›’ndan sonra uygulanmas›na baﬂlat›lan bir ‘savaﬂlara son
verme’ projesidir. Hatta baz› yorumcular bu giriﬂim için ‘dünyada yaﬂanan en
büyük bar›ﬂ projesi’ demiﬂlerdir.
Ancak Avrupa Birli¤i projesinin karﬂ›s›nda bir engel olarak milli devletlerin ‘hayali milli miras’ anlay›ﬂ› bulunmaktad›r. 19. yüzy›l milliyetçili¤inin
etkileri Balkanlar’da hala canl›d›r ve iﬂlevlidir. Oysa ‘Ötekileﬂtirilmiﬂ’ komﬂular, tarihi bir gerçeklik de¤ildir, e¤itimle pekiﬂtirilen ideolojik bir yap›d›r. Ancak as›l sorun, bu tür milli önyarg›lar›n ve yorumlar›n toplumlarca içselleﬂtirilmiﬂ olmalar›d›r. ‹çselleﬂtirmenin sonucu, karﬂ›m›za, yaﬂanan bir olay› ve etkilerini ‘görmemek’ olarak ç›kar. ‘Milli kimlik’ denen dinamik, hayali geçmiﬂi ve Öteki’ni bize ‘do¤al’ gösterir. Hayali çevremiz ve cemiyetimiz, hakk›nda tart›ﬂ›lacak bir yan› olmayan, akli selim sahibi herkesin kabul etmesi gereken bir olgu olarak belirir. Yani ‘millilik’ en do¤al bir durum olarak alg›land›¤›nda, hakk›nda konuﬂmak, onu eleﬂtirmek, de¤iﬂtirmek ve aﬂmak da söz konusu olmamaktad›r. Milli kimli¤in en çapraﬂ›k yan›, ‘görünmüyor’ olmas›d›r.
Milli kimlik taﬂ›yanlar, taﬂ›d›klar›n› benlikleri san›rlar. Üzerilerine geçirileni
içlerinde her zaman taﬂ›m›ﬂ olduklar› bir yanlar› olarak hissederler. E¤itimle
onlara aﬂ›lanm›ﬂ olan›, en do¤al bir olgu gibi alg›larlar ve bunu da kendi inisiyatifleriyle kazand›klar›na inan›rlar.
Millili¤in ve milliyetçili¤in aﬂ›lmas› bundan dolay› kolay de¤ildir. Zaten
stereotip ve önyarg›, ancak sezilmedi¤i durumlarda var olabilir. Görüldü¤ünde
de yok olur. Bu yüzden de ‘benim önyarg›lar›m var’ diye bir cümle tarih içinde hiç duyulmam›ﬂt›r. Önyarg›n›n varl›¤›n›n bilincinde oldu¤umuzda o anda
yok olur. Veya baﬂka türlü söylersek, önyarg› var ise bu bilinç düzeyinde olamaz. ‘Önyarg›m yok’ diyenler önyarg›n›n ne oldu¤unu anlamam›ﬂ olanlard›r.
Önyarg› hep ‘bilgi’ olarak alg›lan›r. Bu yüzden hepimizin baz› konularda az veya çok önyarg›l› oldu¤umuzu peﬂin kabul etmemiz çok yararl› bir baﬂlang›çt›r.
Sonra ‘bilgilerimizi’ yeniden ele al›p sorgulamam›z iﬂin ikinci aﬂamas›d›r.
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B a l k a n l a r ’ d a G e re k l i S e m i n e r l e r
Bu söz konusu zorluklar nas›l aﬂ›l›r? Bu konuda bir ipucu anlam›nda kendi deneyimimden söz edece¤im. Atina Ekonomi Üniversitesi’nde son alt› y›ld›r MBA düzeyinde5 ‹ngilizce özel bir kurs verilmektedir. Bu dersleri Balkan
ülkelerinde ekonomik alanda çal›ﬂmak isteyen kimseler izlemektedir. Benim
katk›m Yunanistan ve Türkiye ile s›n›rl›d›r. Bu derslerde, do¤rudan ekonomiyi ilgilendiren konular d›ﬂ›nda ﬂu konular da iﬂlenmektedir: Milli önyarg›lar,
‘Öteki’nin stereotip olarak alg›lanmas›, milli kimli¤in dev aynas›nda görülmesi, farkl›l›¤› tuhafl›k olarak görme ve kabul etmeme, milli duyarl›l›klar, Öteki
ile empati nas›l oluﬂturulur, milliyetçi ideoloji nas›l iﬂler, milli devlet neler yapar, vb. Bu çerçevede nelere dikkat edilmesi gerekti¤i, nelerin bilinç düzeyine
ç›kar›lmas› ve aﬂ›lmas› gerekti¤i de dersin temelini oluﬂturmaktad›r. Derslere
kat›lanlar, ‘Öteki’ ile yap›c› ve yararl› bir biçimde çal›ﬂabilmek için ‘Öteki’ni
ve özellikle ‘kendi’ni de anlamak gerekti¤ini ö¤reniyorlar.6 Bu seminerlerin
çok yararl› oldu¤una inan›yorum.
Balkanlar’daki vatandaﬂlar›n bilinç alan›ndaki durumlar›n› aç›klamak
için yörede iki farkl› ‘miras’›n bulundu¤u anlaﬂ›lmal›d›r. Yüzy›llarca bir tek
devlet çat›s› alt›nda ve ortak devlet s›n›rlar›n› paylaﬂarak yaﬂam›ﬂ olan yöre
halklar› do¤al olarak baz› ortak özellikler edinmiﬂlerdir. Buna ‘gerçek miras’
denebilir. Bu miras yöre halklar›n›n çok yanl› ve yararl› bir kazan›m›d›r. Ancak bu gerçe¤in yan› s›ra milli devletler kuruluﬂlar›ndan baﬂlayarak, milli bir
bilinç ve milli bir kimlik oluﬂturma iﬂlevi çerçevesinde ‘inan›lan’ bir miras da
vard›r. Buna ‘hayali miras’ da denebilir. Okullarda ö¤retilen, müzelerde sergilenen, edebiyatta egemen olan, k›sacas› toplamca benimsenmiﬂ ve içselleﬂtirilmiﬂ olan bu ‘inan›lan’ mirast›r, bu geçmiﬂtir. On y›llarca yeniden üretilen bu
geçmiﬂ ise temelde milliyetçi ideolojinin ürünüdür.
Bu iki farkl› miras pratikte iki ayr› yöne bakmaktad›rlar. Birincisi yak›nlaﬂmay› sa¤layan ‘ortakl›¤a’ vurgu yapmaktad›r. ‹kincisi ‘farkl›l›¤a’ ve dolay›s›yla d›ﬂlamaya vurgu yapmaktad›r. Düﬂmanl›klar, önyarg›lar, kuﬂkular ve güvensizlikler ikinci miras anlay›ﬂ›n›n sonucudur. Belli bir e¤itimin ve hayali bir
geçmiﬂin yeniden yarat›lmas›n›n sonucudur.
Yap›lmas› gereken ‘inan›lan miras›n’ deﬂifre edilmesi ve ‘gerçek miras›n’
ortaya ç›kar›lmas›d›r. Milliyetçi ideolojinin engeli de aﬂ›ld›¤›nda Balkanlar’da
sosyoekonomik iﬂbirli¤i alanlar› daha da geniﬂleyecektir.
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