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ÖNSÖZ 

Okuyucu bu kitapta 1980 ile 1994 yıllan arasında yayımladığım bir düzine 

makaleyi toplu halde bulacak. Söz konusu olan, bır kısmı genelleyici bir kısmı 

ise daha birikime dayalı, ama hepsi de aynı dönemi -Osmanlı ımparatorlu

ğu'nun sonu, Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıç dönemi- ve aynı konuyu 

-Türk milliyetçiliğinin gelişimi ve ulusal Türk Devleti'nin kunıluşu- içeren çe

şitli makaleler. 

Bu makalelerin llki yirmi beş yıl önce, sonuncusu ise altı yıl önce yayırrılan

dı. Bunlar çift yörılü bir araştırma deneyiminin sonucudur: 1970'li yılların so

nunda Istanbul Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü'nde (IFEA) öğrenci ol

duğum ve Yusuf Akçura hakkındaki tezimi 1 hazırlarken üç buçuk sene Türki

ye'de yaşama şansını elde ettiğim dönemde edindiklerim ve Paris'te Centre Na

tional de la Recherche Scientifıgue'deki araştırmalamnın ilk yılları süresince 01-

gunlaşanlar. Makaleler, 1970-1980'li yıllann tüm izlerini taşıyor; doğalolarak 

da eskimeleri kaçınılmaz. 

Yayımlandıklarından bu yana, içinde yaşadığımız dünyada ne çok değişim

ler oldu! Bizzat Türkiye'ye bakarak dahi bu kanıya vanlabilir: 1980 darbesi, 

önce ekonomide, soma daha yavaş bir biçimde politik yaşamda yaşanan libe

raileşme; medyanın yaygınlaşması; Kürt milliyetçiliğinin ortaya çıkışı, Ermeni 

sorununun tekrar gündeme gelişi; politik İslamın ve İslamiyeti talep eden parti

lerin yükselişi; politik alanda sesini duyurmaya başlayan çokseslilik; tüketim 

toplumunun gelişmeSi; Avrupa Birliği'ne girmek için yapılan girişimler ... Tüm 

bu çalkantılann ortasında zaman zaman tartışma konusu edilse de, Mustafa 

Kemal Atatürk'ün koruyucu imajı tahtta kalmaya devam ediyor. 
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Türkiye'nin etrafında, jeopolitik çevresinde de çok çalkantılar yaşandı! Ön

ce komşularda yaşanan savaşlann etkileri, İran-Irak Savaşı, Körfez Savaşı, Bal

kanlar'daki çatışmalar, Irak'ın işgali, S.S.C.B.'nin dağılması ve Türkiye çevre

sindeki yoğun sonuçları: Orta Asya ve Kafkaslar'da "kardeş" cumhuriyetlerin 

kurulması, Karadeniz'in ticarete açılması, Balkan ülkelerine giriş serbestliği. 

Birinci Dünya Savaşı'nın sonundan beri ilk kez büyük bir imparatorluğun 

parçalanmasına tanıklık ettik. S.S.C.B.'nln kalıntılan üzerinde birbiriyle az çok ba

ğıntılı ve yapay sınırlan olan bir dizi "ulus devlet" ortaya çıktı. Gerçek bir impara

torluk ulusu olan Rusya bile Çeçen milliyetçiliğinin sertliğiyle karşı karşıya buldu 

kendini. Öte yandan, çokuluslu Yugoslavya şiddetli milliyetçiliğin patlamasıyla 

luzla parçalandı. Ayru zamanda, küreselleşmenin yeni bağlamında, Avrupa Birli

ği örneğinde olduğu gibi eski ulus devletlerin sımrlannı geride bırakma isteği de 

kendinl gösterdi. Kısacası, iki karşıt anlayışla i1erliyor gibi görünen bir yakın ta

rihle yüz yüzeyiz: Bir yanda ulus devletin ve ulusçuluğun her zaman yaşayacak 

olan modeli ile birlikte kendi içine kaparnna; diğer yanda göçlerin, işgücünün yer 

değiştirmesinin, ticari değiş tokuşlann, kültürel ilişkilerin, dünya turizminin ulus

lararası etkileri ve küreselleşmeyle birlikte dışa açılına. 

İmparatorluklardan kopuş ve ulusçuluğun ortaya çıkmasıyla ilgilenenler 

için bu yakın tarilıin sağladığı ne çok ders var! Ulus olgusunu kavrayışmuz da 

bundan zorunlu olarak etkilenmiş durumda; her şeyden önce ulusçuluk tarihini 

okuyuşumuz bulanıklaştı. Geçmişin coşku dolu ve yakın zamanm parlak ulusal 

destanları yerlerini şüphe ve sonılara bıraktı. Ulusçuluğun topluluklara uygula

nan bir zor kullanım olduğu gayet açık. Birileri için bir ulus devlete ait olma kı

vancı varsa, ulusçuluk diğerlerine -ister birey ister topluluk olsun birçok men

subiyete salıip olanları- kendilerinl tek bir kimlikte tanımlamalarını ve tarafları

nı seçmelerirıi buyuruyor. Kendilerini tek bir tarih, bir kavim, bir din, bir dil, bir 

yurt vb ile özdeşleştirmelerine karar vermeleri gerekecektir. Bundan dolayı, 

ulusçuluk ötekine karşı kuşku ve güvensizlik çağını başlatır: Artık kilisede, si

nagogda ya da camide sık sık görüştüğümüz komşumuzun, arkadaşımızın, kar

deşimizin, dindaşımızın ya da kahve köşelerinde sohbet ettiğimiz arkadaşları

mızın sadakatinden emin değiliz. Ya o göründüğü gibi biri değilse? Ya o bir düş

marısa - şu meşhur "içerdeki düşman"? Ulusçuluk harita üstünde kabaca sınır

lar çizmezden önce, bireyler arasında görünmez -ve acı verici- sınırlar çizer. 

Buna bir de, özellikle eski sömürge imparatorluklarından doğmuş olan genç 
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Önsöz 

devletlerin durumunda, "ulusal düş kınklığı" eklenir: yakın bir zamana kadar 

ulusal bağımsızlığın uyandırdığı düşler ve umutlarla karşılaştınldığında şimdi

nin gerçekliklerine bağlı bir hayal kınklığı duygusu. İster sömürgeciliğin mirası 

olsun ister imparatorluklann parçalanmasıyla oluşsun, ulus devlet modelinin 

hiçbir vaadini gerçekleştirmediğini kabul etmek gerekir. Kısacası, Freud'a öykü

nerek "ulus devletin huzursuzluğu"ndan söz edebiliriz. 

Ulusçuluğu algılayışımızı değişikliğe uğratan yalnızca bu çağcıl tarih değil; 

ama aynı zamanda yirmi yıldan bu yana ulus olgusu üzerine ileri sürülen yeni 

düşüncelerdir. İçlerinden yalnızca en önemlilerini anmak amacıyla, Benedict 

Anderson,2 Emst Gellner,3 Eric Hobsbawm,4 Michael Billig5 ve daha yakın za

manda, Anne-Marie Thiesse'in6 yapıtlannı sayacağım. Ulusçuluk vizyonumuz 

artık değişti: Vurgu, daha çok ulusçu hayaller, kafa yapılan, toplumsal dönü

şümler, dinin yeri, temsiller, özellikle de ulusun yerinin haritadaki temsilleri, 

miras kavramı, sembolik olan, "banaı" bir ulusçuluğun günlük gazetelere sız

ması (Michael Billig) üzerine. Bu çalışmalar bize ulusun" doğal" değil, "kültü

rel"; ulusçuluğun ise bir yapılanma olduğunu hatırlatıyor: Eğer ulusçuluk sü

reklillkler üzerine dayanıyorsa, orılan dönüştürmekte; eğer geleneklere başvu

ruyorsa, orılan keşfetmektedir. 

Anne-Marie Thiesse, La creatian des identites nationales'de "Bir ulusun 

asıl doğuşu, bir avuç insanın onun mevcut olduğunu açıkladığı ve bunu kanıt

lamaya giriştiği andıC7 diye yazar. Okuyacağınız bu makaleler eğer bir önem 

arz ediyorlarsa, bunun nedeni Türk ulusunun bu "asıl doğuşu"nun "an"ı üze

rinde yoğunlaşmalandır. Bu an ne 8. yüzyılda Moğolistan'ın kuzeyinde Türk 

dilinde yazılmış olan Orhun Yazıtlan'nın o uzak çağlan, ne de Mustafa Ke

mal'in Anadolu'da yürüttüğü (1920- 1 922) Kurtuluş Savaşı yıllandır; 19. ve 

20. yüzyıllann dönemecinde "bir avuç insan"ın "ulusça" düşünmeye başladığı 

andır. Burada bu kişilerden, -pek de az olmayan- birkaçıyla karşılaşacağız: Ah

med Midhat, Yusuf Akçura, Ahmed Ağaoğlu, ziya Gökalp. Aynı zamanda bu 

yeni sözcülerin bildirilerini daha etkili kılmak üzere dergiler etrafında, kUıüpler

de, komitelerde nasıl toplanıp örgütlendiklerini; gelişmekte olan fikirlerini ve 

düşlerini, özellikle de bu yeni ulus projesinin ekonomi düzleminde harekete ge

çirilmesini göreceğiz. 

Demek ki Türk ulusçuluğu üzerine bakış açılan çok değişti. Olgunun tarihi 

bugün hqfizayla karmakanşık bir halde. Aşın yüklenmiş bir hafıza: Durum ge-
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reği "eski rejim" haline gelen Osmanlı Imparatorluğu'ndan kalan içe atılmış aru

lar yerini çok yönlü bir nostaljiye bıraktı. Bir köken, bir başlangıç noktası ve 

"arumsama mekanları" ihtiyacına cevap vermek için, ayrım gözetmeksizin 

Tanzimat, Jön Türk ve Cumhurlyet dönemlerine başvuruldu. Eski sararmış fo

tograflar, resimler, aile evrakı sandık köşelerinden çıkarıldı; hatıra kitaplan ki

tapçıların vitrinlerini süsledi; biblolar ve elyazmaları açık artırmalarda ateş pa

hasına kapışıldı; 18S0'li ya da 1930'lu yıllardan kalma eski yapılar özenli res

torasyonların konusu oldu. Geçmişe duyulan bu bitmek bilmeyen tutku, hangi 

geçmiş olursa olsun, tarihi "ideolojisizleştirme"ye katkıda bulunuyor. "Önceki 

tarih" ile "sonraki tarih" arasındaki kopuşun reddini dile getiren bu tutku, ayru 

zamanda ulusun oluşum gerekçesi içinde görevalmaktadır. 

Türk ulusçuluğunu kavrayış biçimimizdeki değişimleri görmek için, bu ko

nuya ayrılmış bin sayfalık Modem TürkiYe'de SiYasi DüşünCl!l adlı büyük bir 

kolektif cildin sayfalarıru kanştırmak yeterlidir. Hiçbir şekilde çizgisel oimayan, 

aksine dolambaçlı, karmaşık ve sancılı bir yol Çıkar karşımıza; savaşların rolü, 

Ermeni teheiri, rıüfus mübadelelerl, azınlıkiarın kaderi gibi acı dolu sayfalar ye

niden açılır. Türk milliyetçilik tarihinin özgünlüğü, digerlerine göre daha yeni 

bir anlayışta, gözlerimizin önünde birkaç biçimde boy gösterir. Eski ataların 

araştınıması, tarihsel ve dilbilimsel tezlerin üretilmesi, folklorun kuJJaruml An

ne-Marie Thiesse'in ifadesine yeniden dönecek olursak, Avrupa ulusçuluğu söz 

konusu olduğunda uzun bir sürece yayılan bu "özelliste", burada yalruzca bir

kaç yıl içinde toplandı. Her ulusun tarihe gömülmüş mitleri vardır. Türkiye'nin 

durumunda ise -örneğin, Hititleri Türklerin atası sayan 1930'ların tarih tezini 

düşünelim- büyülenmiş bir şekilde sanki bir klmya laboratuvanndaymışçasına 

kökenlerin yeni bir çözümünün -yeni bir açıklamasının- hazırlanmasına ve 

giin ışıgına çıkmasına tanık oluyoruz. 

Sonunda, milliyetçiliğin tarihi üzerine bu yeni bakış açıları -ki ulusu tarih

sel bir yapılanma olarak ele alır- Osmanlı Imparatorluğu tarihini algılayışımızı 

degişikiige ugrattı. Bu tarih, milliyetçi bakış açısı tarafından saptırılmıştır ve 

saptırılmaya devam etmektedir. Millet, en yetkin ulus; din, milliyetçi gelenegin 

koruyucusu; kültür, ulusal kültür; halklar ise ulusaJcılık postu altırıda uyuşuk

luktan uyandırılmayı bekleyen pasif ve hareketsiz yıgınlar olarak kabul edil

miştir. Türk ulusçuluğu üzerine sürdürdügüm -bu yapıtta örnekleri bulunacak 

olan- ilk çalışmalanm sonrası Osmanlı Imparatorlugu'nun son on yıllık 
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dönemine yoğunlaşarak, kendimi Osmanlı tarihinin bu kısıtlayıcı görünümün

den kurtarmaya, ulus devletin ötesinde bir tarihi düşünmeye, bireylerin ve top

lulukların çoğulcu bir dünyada yaşadıkları bir çağ hayal etmeye çabaladım. 

Ulusun ürünü olan bizler için -küreselleşmenin yan ürünü olmayı beklerken

düşünÜımesi son derece güç bir dünya ... 

François Georgeon 

Savigny-sur-Orge, Fransa, Aralık 2005 

Notlar 
1 Türk MilliYetçiliğinin Kökenleri, Yus'!! Akçura (1876-1935), İstanbul, Tanh vakfi Yurt Yayın-

lan, 4. baskı, 2005. 
2 Benedict Anderson, Imaglned Communlties, Londra, Verso, 1983. 
3 Emst Gellner, Nations and Nationalism, Oxford, 1983. 

4 Enc Hobsbawm, Nations and Nationalism smee 1780. Programme. My the, Realıly, Carnbndge, 
Cambndge University Press, 1990. 

5 Michael Billlg, Banal Nationalism, Londra, Sage, 1995. 
6 Anne-Marie Thiesse, La creation des ldentites nationales. EUTope 18.-19. sieele, Paris, 

Editions du Seuil, 2001. 
7 A.g.e. s. lL. 

8 MilliYetçilik, haz. Tanı! Bora, İstanbuL. netişim Yayınlan, 2002. 
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BİR KİMLİK ARAYıŞı: 

TÜRK MİLLİYETÇİLiGİ* 

Türk milliyetçiliği yanın yüzyıldır, Doğu Akdeniz, Balkanlar ve Ortadoğu'nun 
kavşak noktasında, hesaba katılması gereken bir güç oluşturuyor. Türkiye'nin 
günümüzdeki sınırlanmn oluşturduğu dörtgen içinde bir Türk ulusunun varlığı in
kar edilemez. Türk milliyetçiliği dünyamn gözüne, özellikle Kıbrıs'la, Ege soru
nuyla ya da Balkarılar'daki Türklerle ilgili krizler yaşandığında çarpıyor. Ama 
Türkiye'yi tamyarılar, ulusal duygunun ne kadar güçlü olduğunu iyi bilirler: Bu 
duygu kendini özellikle Türklerln devletlerine, dillerine ve tarihlerlne karşı besle
dikleri tutkulu bağlılıkta gösterir. Türkiye'nin komşuları, kuşku verici olarak nite
ledikleri bu milliyetçiliğin gücünü kimi zaman kaygıyla izlerler. 

Türk ınilliyetçiliği bugünün bir gerçekliği olmakla birlikte, geçmişi çok gerilere 
uzanmaz; ortaya çıkışı ı 9. yüzyıl ile 20. yüzyıl arasındaki eşiğe taıilıIendirilebilir. 
Ayrıca şaşırtıcı bir hızla gelişmiş bir oluntu söz konusudur: Türk ınilliyetçiliğirıin ilk 
forınülasyorılan ile ı 923'te ulusal bir Türk devleti kurulması arasında çeyrek yüzyıl
dan az bir zaman geçmiştir. Bu nederıle, bugünkü Türk ınilliyetçiliğirıi arılamak için, 
Osmanlı imparatorluğu'nun yıkılışının ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu
nun damgasını taşıyan bu ilk oluşum dönemi üzerlne düşümnek ilginç olabilir. 

Milliyet Sorunu 

19. yüzyılın başından itibaren, Osmanlı imparatorluğu da, Doğu Avru
pa'mn diğer büyük imparatorlukları gibi, "milliyetler" sorunuyla karşı karşıya 
ka1ır.Balkarılar'ın Hıristiyan halklan giderek "mi1liyet"lerinin bilincine varır ve 

• Bu metin Altan G6kalp'ın yonetiminde hazırlanmış La Turquie en transition, dispan'tes, identites, 
pouvoirs adlı eser içinde yayımlanmıştır, Paris, 1986, s. 125-153. 

1 



Osmanlı-Türk Modernleşmesi -1900-1930 

Osmanlı devletinin temsil ettiği merkezi otoriteye karşı ayaklanmaya başlarlar. 
İmparatorlukta ilk isyan bayrağını Yunanlılar ve Sırplar açar; önce özerkliklerini, 
sonra da bağımsızlıklannı kazanırlar. Onlann ardından, yüzyılın ortasına doğnı, 
Bulgar, Makedon, Ermeni milliyetçilikleri sökün eder. Bütünü içinde bakıldığın
da, bu ulusal hareketlerin çarpıcı ortak özeilikleri vardır: Kendi tarihi ve milliye
tiyle ilgili bilincini korumuş bir etnik çekirdeğin (özellikle köylülük içinde göz
lenılenen bu çeklrdek varlığını bir ölçüde de Kilise'ye borçludur) ve Avrupalı dü
şüncelerden etkilenen bir ıılusal burjuvazinin varlığına dayanırlar; önderliği ise 
kültürel özerklik ya da bağımsızlık talep eden ıılusal burjuvazi üstlenir. 19. yüz

yılın sonuna doğru, milliyetçi hummaya yakalanma sırası bu kez imparatorlu
ğun Müslüman halklanna gelir: Önce Arnavutlar, sonra Araplar ve Kürtler, en 
sonunda da Türkler. 

Demek ki soruna zamandizinsel sıralanışı içinde bakıldığında, Türkler, deyim 
yetindeyse, imparatorluğun milliyetçilik etkisine girmiş en son halkı olarak gö
zükmektedir. Türk milliyetçiliğini de, Batı'dan Doğu'ya doğru yayılan ve sırayla 
Osmarılılmparatorluğu'nun bütün halklarına bıılaşan Avrupa türü bir genel milli
yetçilik oluntıısunun yeni bir uygulaması olarak görmek çekici bir varsayım sayıl
maz mı? O zaman Türk milliyetçiliğinin de, genelde "Balkan türü" olarak nitele
nebilecek milliyetçiliklerle birlikte sınıflandınİması gerekmez mi? Tek fark, Türk 
milliyetçiliğinin daha geç ortaya çıkmasıdır. Bu zaman farkının kaynağı nedir? 
Imparatorluğım Hıristiyan toplumlan kadar iç farklılaşmaya uğramamış Türk top
lumunun geç kalmışlığıdır. 1908'de Türkler arasında da bir burjuvazi filizlenince 
milliyetçilik vücut bulmaya başlar. Demek ki bir geç kalma söz konusu olsa bile, 
aynı türde bir oluntu yaşanmaktadır. O halde, Türk ıılusal devleti, kendi ıılusal 
hareketletinden çıkan Sırp ya da Bulgar devleti gibi, bir Türk milliyeti oluşmasının 
doğrudan ürünüdür. 

Ama sonına başka türlü yaklaşmak gerektiği ortadadır. Imparatorluğun için
de Türk milliyetinin ortaya çıkmasını geciktiren neydi? Uyanışını belirleyen et
merıler nelerdi? Kısacası, Osmanlı Imparatorluğu içinde Türk ıılusal sonınunu na
sıl koymak gerekir? Öncelikle Türklerin Müslüman bir halk olduğımu unutmama
lıyız, bu da bizi daha genel bir çerçevede, Islam'da milliyetçiliklerin ortaya çıkışı 
sonınuyla karşı karşıya getirmektedir. Osmanlı Imparatorluğu'nda kalıcı aynmlar 
dini niteliktedir: Nüfus, yan-özerk dini ve kültürel cemaatler olan milletler halinde' 
sınıflandınlnuştır. ı Bu şekilde ayırt edilen milletler, Ortodoks milleti, Yahudi mille
ti ve Müslüman milletidir. Bir Türk kendini öncelikle Müslüman milletinin bir par
çası olarak görür ve bu arılamda onu gayrimüslimlerden ayıran dindir. Demek ki 
Hıristiyan/Müslüman zıtlığı Türk kimliğinin temel bir unsurudur. Türkiye'de ya-
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rım yüzyılı aşkın bir süredir devam eden ulusal ve Batıcı propaganda bu boyutu 
tamamen silmeyi hala başaramamıştır. 2 

Türk milliyetinin ortaya Çıkışı sorunu, Araplan, Arnavutlan, Kürtleri ve Türk
leri aynı kanun çerçevesinde bir araya getiren Müslüman milleti bünyesinde gün
deme gelir. Imparatorluğun Müslüman halkları kanun karşısında eşitti. Onların ay
nı millet içinde bütiinleştik!ed, vergi sistemi, tapu tahrirleri ya da nüfus sayımlan 
aracılığıyla saptanabilir. Bu sayımiarda, Hıristiyan halklar dışındaki mevcut tek ka
tegori "Müsıüman"dır. Ayrıca imparatorluğun Müslümanlan, Muhammed'in Is
lam'ı vazetmesiyle başlayan, Abbasi altın çağı, Selçuklular dönemi ve Kanuni Sul
tan Süleyman 'ın saltanatıyla süren ortak bir tarihi de paylaşırlar. Türk milliyetinin 
yavaş yavaş ortaya ÇıkıŞı Müslüman milleti bünyesinde gerçekleşecektir.3 

Öncelikle, deyim yerindeyse, nesnel bir farklılaştırıcı unsur vardır: Dil. Türkler 
Islam'ı benimseseler de kendi dillerinl korumuşlardır. Idare ve saray dili olan Os
manlıca'da bol miktarda Arapça ve Farsça sözcükler kullanılmakla birlikte, yine de 
söz konusu olan, Arapça'yla karıştınlamayacak bir Türk dilidir. Anadolu köylüsü 
ise, yabancı söz dağarcıklanndan daha az etkllenen ve göreli olarak daha arı bir 
Türkçe konuşur. Türkler ile Araplar arasındaki farklılaşmanın ana urısuru olan dil, 
Türk milliyetçiliğinde çok önemli bir yer işgal eder. Bir anlamda "dil" milliyetçiliği 
henüz tamamlanmamıştır: Türkiye'de Arapça sözcük avı bugün bile sünrıektedir. 

Ayrıca Osmanlı ımparatorluğu'nun Türklednde, özellikle de seyyah, tüccar, 
memur, asker olarak Osmanlı Vııayetlerini dolaşanlarda ilkel bir etrıisite duygusu 
vardır; bu kişiler, kullandıkları dil, giysiler, töreler, vb aracılığıyla bir farklılık duy
gusuna erişirler. Bu Türk kimliği duygusu 19. yüzyıl boyunca iletişim araçların
daki gelişmeyle (basın, yollar, demiryolları, vb) birlikte daha da artmış, Türkoloji 
incelemelerinin katkısıyla imparatorluğun entelektüel ve siyasi sınıfları arasında 
da güçlenmişti. Türk halklannın geçmişi konusunda Avrupa'da yapılnuş çalışma
lar 19. yüzyılda Türkiye'de de hızlı bir şekilde öğrenildi. Türk halklarının tarihi ve 
diliyle ilişkili olan Türkoloji hem Türk kültürünün eskiliğini (özellikle de 8. yüzyıl
da yazılınış Orhun yazıtlarının çözülırıesi sayeSinde), hem de Balkanlar'dan, Orta 
Asya'ya ve Sibirya'ya kadar yayılmış durumdaki Türkdil' halklar arasındaki kül
tür beraberliğini gözler önüne serdi. Böylelikle Türkoloji Türk halklannın tarihin
dekl İslam öncesi dönemin önemini ortaya koyarken, önemli bir sonuca da yol 
açtı: Türk halklanrıın tarihi içinde, Islam artık diğerlerinden farklı olınayan bir ge-

• Bu benim uydurduğum bir sözcük; "turcophone" için "Türkçe konuşan" karşılığı, sanki hep aynı 
Türkçe söz konusuymuş gibi anlaşılabileceği için bana uygun görünmüyor, "Türki" lafi da dilden çok 
ırk-etnik köken gönderrnesi yapıyor. (çev.) 
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lenek ya da bir dönem olarak görülüyordu. Bu açıdan bakıldığında, Türkoloji'nin, 

Türklüğü Islam'dan ayırmak ve Türk halklannm geçmişine yönelik taıihsel bakışı 

"ıaikleştirmek" konusundakl katkısı daha iyi aniaşılmaktadır. 

Gerçeği söylemek gereklrse, bu köken arayışında özgün bir yan yoktur. Tüm 

ulusal hareketleıin temelinde arkeoloji, dilbilim ve taıihe rastlanır. Ama Türk ör

neğini Orta Avrupa ya da Balkanlar'dakllerden ayırt eden, kısa süre önce yerle

şikleşmiş göçebe bir halkın söz konusu olmasıdır. Orta ve Doğu Avrupa'da milli

yetçilik, uzun süredir yerleşik yaşama geçmiş ve verili bir coğrafi alanda kökleş

miş halklan etkisine almıştır. Bütün ulusal hareketlerde görülen taıihsel ve ulusal 

topraklar. taıihsel haklar, taıihsel kökler, vb kavramlann önemi buradan kaynak

lanmaktadır. Türklerde ise, taıihsel araştırmalar onlann Orta Asyalı kökenleıini 

ve taıilıleıinin göçebe niteliğini ortaya çıkarmıştır. Yani Türkler geçmişi kazdıkça, 

ulusal anavatanlan olacak toprak parçasından uzaklaşıyorlardı. Türk mılliyetçIli

ğinin ikilemi de buradan kaynaklanır: Tarihsel kökler mı; bir coğrqfyada kök

leşme mi? Orta A-Wa mı, Anadolu mu? Mustafa Kemal bu ikl görüş açısı arasın

da bir bireşimi denemiştir. O, Anadolu'nun eski halklarının (Hititler, Sümerler) 

Türk olduklannı ileıi süren ve böylece Türkleıi eski Anadolu'nun tarihi içinde 

kökleştiren bir kuram oluşturarak Türkleıin geçmişiyle coğraıyasını uzlaştırmaya 

çalışmıştır. Bugün Türkler bu kurarnın yarı1ışlığını biliyorlar, ama bu durum onla

nn kökleıine ilişkln kültürel sorunu halletmiyor. 

Ancak, Türk milliyetçiliği ile diğer Avrupa milliyetçilikleri arasındakl fark 

sadece kültürel değil, aynı zamandatoplumsal düzeydedir. Türk örneğinde, mil
liyetçilik ulusal gelenekleıi sürdürmüş bir ruhban kesiminden ya da bir klliseden 

destek alamamıştır; tam tersine, Türk milliyetçiııgi bir ölçüde dine ve özellikle 

de ulemanın Müslüman ümmetinin birliğini sürdürme iddiasına karşı çıkarak 

şekillenmek zorunda kalınıştır. Üstelik, başka köylü dünyalannda görüldüğü gi

bi, Türk köylülüğünün bir "milliyet bekçiliği" rolü üstlendiği de söylenemez: 

Türk köylüsü kendini Islam'la özdeşleştirmeyi sürdürmüş ve Türk milliyetçiliği

nin kazanmayı hedeflediği bir kesim olsa da, toplumsal ve kültürel açıdan soru

nun dışında kalmıştır. İslam öncesi Türk inançlannı sadece Osmanlı İmparatorlu

ğu'ndakl bazı göçebe topluluklar az çok canlı bir biçimde korumuştur, ama bura

da da söz konusu olan merkezi iktidann bir ulusal gelenek deposu gibi kullan

mayıp sürekli yerleşikleştirmeye çalıştığı nüfus gruplandır. Başka yerlerde, ulu

sal bu~uvazi milliyetçiliklerin gelişiminde belirleyici bir rol oynarken, Türk örne

ğinde bir "ulusal b~uvazi"nin varlığı bile tartışmalıdır. "Türk milliyeti" tasansı

nı destekleyenler, göreli olarak tecıit olmuş ve kltleden kopuk bir avuç bilgin ve 

aydındır sadece. 
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Ama Türk ulusal hareketini Osmanlı İmparatorluğu'ndaki diğer ulusal hare

ketlerden ayıran en derin fark devlet sorunudur. Imparatorluğun Türk olmayan 

milliyetleri merkezi devletle aralanna mesafe koyma, daha fazla özerklik isteme, 

bağımsızlık talebinde bulunma gibi eğilimler göstermiştir. Bunun sonucunda ken

di devletlerini kurmayı hedefleyen aynlıkçı hareketler ortaya çıkmıştır. Türkler 

içinse sorun değişikti: Çünkü ortada, geniş anlamda, Türk olduğu söylenebilecek 

bir devlet vardı. Merkezi devlet ile ulusal Türk devleti uyuşabilecekler miydi ve bu 

hangi biçimde olacaktı? Mevcut devletin Türk ulusal tasansına tamamen uyması 

mümkün müydü? Burada, merkezi devletten aynlmayı değil, onu ulus-devlet şe

masına uyduracak biçimde dönüştünneyi hedefleyen "refonnlst milliyetçilik" ol

gusu karşımıza çıkıyor.4 Genellikle yanlış yorumlanmış Kemalist "inkılapçzlık" 

anlayışıru bir devrimden çok, böyle derinlemesine bir dönüşüm olarak anlamak 

daha doğru olur. 

Bir "Pan-Movement" Örneği 

Türk milliyetçiliği, Anglo-sakson yazarlann panamerikanizm, pancerme

nizm, panslavizm gibi hareketleri ifade etmek için kullandıkları "pan-move
ment:' terimine de yakın kabul edilebilir. Bu sayılan hareketler "bir coğrafi bölge, 

bir dil grubu, bir ulus, bir ırk ya da bir din içinde birlik sağlanmasıili" hedefler

ler.5 Bize göre, Osmanlı İmparatorluğu'nda Türk milliyetçiliğinin gelişimi, çeşitli 

Türk halkları arasında kültürel, hatta siyasal bir birlik yaratmayı hedefleyen 

pantürkizmden ayrı tutulamaz. Gerçekten de Türk milliyetçiliğinin ilk fonnülas

yonları pantürkistlerin eseri olmuştur. Üstelik, pantürkist milliyetçiliği savunan

lar, özeilikle de Rusya asıllı Türk göçmenler Türk ulusal hareketi içinde önemli 

bir rol oynarruşlardır. Zaten Türk dilini kullanan halkların birleştirilınesi fikri de, 

19. yüzyıl sonunda Çarlık Rusya'sının Müslüman Türk halkları içinde doğmuş

tur. Başlangıçta pantürkizm, Ruslann Kafkasya ve Orta Asya'da giriştikleri fetih 

siyasetine bir tepki ve panslavizme karşı bir muhalefet hareketi olarak görün

mektedir;6 söz konusu siyasetin Rusya Türklerinin, özellikle de Tatarlar ile Aze

rilerin ekonomik etkinliklerini ve kültürel kimliklerini tehdit ettiğini unutmamak 

gerekir. Pantürkist hareketin başında Tatar büyük buıjuvazisinin olduğunu ve 

girişimlerin çoğunun İsmail Gasprinski'den [Gaspıralıl kaynaklandığıili görüyo

ruz. Kınm Tatarlan cemaatinden Gasprinski, 1883'ten itibaren, Osmanlıca'ya 

yakın bir halk dilinde yayımlanan Tercüman gazetesini çıkardı. Gasprinski hede

fini şu formülle özetliyordu: "Dil birliğı; rylem birlı"ğı; düşünce birliği. n Özellikle 
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1905 Devrimi sırasında, Türk milliyetçilerirdn Rusya'daki eylemleri dikkat çeki

ciydi. Rusya Müslümanlan içinde pantürkizmle panislamizmin birlikte geliştiğini 

ve birbirlerird hiç dışlamadıkiannı da belirtmek gerek. Onlara göre mücadeleyi 

din, dil, kültür, ekonomik etkinlik gibi birçok alanda yürütmek daha uygundu. 

Bu hareket Osmanlı Imparatorluğu'nda etkisird sadece Gasprinski'nin eserleriyle 

değil, esas 1908'deki Jön Türk Devrimi'nden sonra Çarlık baskısından kaçıp Tür

kiye'ye sığinan göçmenler aracılığıyla hissettirdi. Bu göçmenlerin en tanınnuşla

rı, Türkierin birliği idealini Osmanlı gençliği içinde ilk yayan Hüseyinzade Ali, 

Yusuf Akçura ve Ahmed Ağaoğlu'dur. 

Onların kaygılan, araştınnalannda Türk halkiannın birliği konusunu günde

me getiren Türkiyeli bilginlerin ve yazarlann görüşleriyle buluştu. Zaten Kafkasya 

ve Orta Asya'daki Rus politikaları, Osmanlılann dikkatini Rusya'daki "kardeş

ler"ine çekmişti. Demek ki pantürkizrrdn ikili bir yönü vardır: Bir yandan Türkdil 

halklann kültürel birliği, diğer yandan hem Rusya Türklerird hem de Osmanlı İm

paratorluğu'nu tehdit eden Rus ve panslavizm tehlikesine karşı stratejik birlik. 

Pantürkizrrdn hedeflerirdn gerçekleşmesi için Rusya'nın bozguna uğraması ya da 

yıkılması gerekiyordu. Bu nedenle bu siyasetin hayata geçirilme olanakları büyük 

ölçüde Rusya'nın iç ve dış konjonktürüne bağlı kaldı: Rusya'nın Japonya karşı

sında uğradığı bozgıınun ve 1905 Devrirrd'nin ardından pantürkist hareketin ör

gütlenme çalışmaları başladı; Osmanlı İmparatorluğu'nun 1914'te Çarlık Rusya

sı'na karşı savaşa girmesiyle birlikte yeni umurlar uyandı; 1917 Devrimi döne

minde pantürkist etkinlikler yerdden canlandı. 1918'de çok kısa ömürlü bir Azer

baycan Cumhuriyeti kuruldu. Sonra Anadolu topraklan için verdiği mücadele sı

rasında, Mustafa Kemal pantürkizrrd mahkum etti, ama ikinci Dünya Savaşı'nda 

Alman ordulan Ka1kasya yönünde ilerlerken, Türkiye'deki bazı pantürkist gruplar 

arasında ajitasyon etkinlikleri yerdden başladı. 

Panslavizm ya da pancermerdzm gibi, pantürkizm de beraberinde romantik, 

hatta rrdstik bir içerik getirdi ve bunu Türk milliyetçiliğine kattı. Osmanlı ımpara

torluğu'nun çöküşünün etkisindeki kuşaklara yeni umutlar ve fetih ufuklan açtı. 

Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılması karşısında olası bir telafi yolu gibi gözuk

tü: Doğu Akdeniz'de bir imparatorluk sönerken, Asya'da kurulacak bir Türk im

paratorluğu onun yerini alabilir, Türklerin birleştiricisi Cengiz Han, Türk imgele

minde Kanurd Sultan Süleyman'ın yerine geçebilirdi. Pantürkizm, Türklerin rdte

liklerird yücelterek, onların tarihteki büyüklüklerird anlatarak, Osmanlı ımpara

torluğu'nun sürekli toprak kaybetmesine karşılık yeni topraklar önererek, Os

manlı İmparatorluğu içinde Türk rrdlliyetçiliğirdn kendird ifade edebilmesine ola

nak tanıdı. 
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Bununla birlikte, pantürkizm diğer "pan" hareketlerden, örneğin panslavizm 
ya da pancermenizmden bazı önemli noktalarda aynlır. Öncelikle pantürkizm ile
tici bir içetiğin taşıyıcısı olmuştur. Rusya Müslümanlan tarafından dışandan geti
tilen pantürkizmle beraber gelen aslında, Türk milliyetçiliği içine sızan burjuva li
beral bir boyuttur. Pantürkistler modem bir din anlayışı geliştiriyorlar, kadının 
kurtuluşunu savunuyorlar ve Rusya'daki Tatar ve Azeti toplumlannda olduğu gi
bi Osmanlı İmparatorluğu'nda da ekonomik ve toplumsal ilerlemenin gerçekieş
mesini istiyorlardı. Modem bir sözcükle ifade edecek olursak, 20. yüzyıl başının 
Türkiye'sinin siyasi yelpazesinde pantürkizm tartışmasız bir biçimde "solda" yer 
alıyordu. Ancak Rus Devrimi'nden ve Mustafa Kemal'in kendisini mahkUm etme
sinden sonra, pantürkizm "sağa" çark etnı1ştir. 

Üstelik pantürkizm, pancermenizmi destekleyen Prusya örneğindeki gibi, 
ekonomik ve asketi açıdan tam gelişim halinde bir güç tarafından değil, gücü tü
kenmiş bir imparatorluk tarafından desteklenınişti. Türkletin birliği düşüyle bu
nun gerçekleştirtlme çabalan arasındaki mesafe bu güçsüzlükten kaynaklanmış 
ve pek çok hayal kınklığına yol açmıştır. Son olarak da pantürkizm Türkiye'nin 
topraklannın genişlemesini sağlayacak bir yayılma ilkesi olma yetine, Türk göç
menleti ülkeye çekmeye yaramıştır. Pantürkizm adına toprak ilhaklan yapılma
mış, ama yüzbinlerce Balkan, Rusya, vb göçmeni Türkiye'ye yerleştirtlmiştir. Bu 
bağlamda, 1923'ten sonra Yunanistan Türklerini, İkinci Dünya Savaşı'ndan 
sonra Balkan Türklerini ve Rusya'dan gelen küçük Türk gruplannı saymak gere
kir. Bu hareket, bütün 19. yüzyıl boyunca Osmanlı Imparatorluğu'nda gözlenen 
Müslüman Türk nüfusun göç hareketini izliyordu, şu farkla ki, çekim gücünü ar
tık İslam değil Türklük oluşturuyordu. Bu açıdan Türkiye Cumhutiyeti Osmanlı 
İmparatorluğu'nda kunılmuş geleneği sürdürmüştür. Pantürkizmin bir anlamda 
bu olumsuz işleyişinin son örneği, önce Pakistan'a sığınan bir grup Afganistan 
Kırgızının kısa bir süre önce Van Gölü civanna yerleştirilmeleti olmuştur. 

Bugün pantürkizm, bir siyasi hareket olarak, sadece Türkiye'nin aşırı sağ 
gıuplan içtnde yaşamaktadır. Ama dış Türklere karşı gerçek bir ilgi vardır ve bu il
ginin gücü, Türk topluluklannın Türkiye'ye coğrafi ve tarihsel uzaklığıyla doğru 
orantılıdır. Örneğin çtn Uygurlanna duyulan ilgi biraz folklorik nitelikte gözükse 
de, Osmanlı İmparatorluğu'nun eski Türk cemaatleri olan Balkan Türkletine, özel
likle de Batı Trakya ve Bulgaristan Türklerine, bu arada da Kıbrıs Türklerine yö
nelik canlı bir duyarlılık vardır. 
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Anti-Emperyalist Bir Hareket 

Kendi tarihsel köklerinin ötesinde, Türk milliyetçiliği daha geniş bir oluntuy
la, Avrupa dışındaki halklann Avrupa egemenliğine karşı isyanıyla da bağlantılı
dır. 7 O dönemde bu isyana sadece doğrudan Avrupa'nın denetiminde olan toprak
larda değil, "yan-sömürge" olarak adlandınlan bölgelerde de rastlanmaktadır. Ör
neğin Iran 'da 20. yüzyıl başında milliyetçi hareketlerin geliştiği görülınektedir. Yi

ne aynı dönemde, imtiyazlar rejimine karşı Çin milliyetçiliği ortaya çıkar. Çin milli
yetçiliği gibi Türk miillyetçiliği de, ezilen halkiann isyanının habercisidir. Yunanlı
lara ve onların arkasındaki Ingiliz emperyalizmine karşı yürütlilen 1920-1 922 
Kurtuluş Savaşı'nı ve Büyük Güçler tarafından dayatılan Sevr Antlaşması'na karşı 
başkaldınyı Avrupa dışındaki halkiarın ilk kurtuluş hareketi olarak değerlendir
mek mümkündür. Zaten Kemalistlerin zaferi, bugün Üçüncü Dünya olarak adian
dırılan ülkelerde hatın sayılır bir yankı bulmuş, Üçüncü Dünya bu zaferi, ezilen 
halklann genel kurtuluşunun başlangıcı olarak görmüştür. O halde Türk milliyet
çiliği, 20. yüzyılın anti-emperyalist, silahlı mücadeleye dayalı, tarafsız, ekonomik 
bağımlılığı reddeden, sosyalizm veya "üçüncü yol" temelinde ulusal bir ekonomi 
kurmaya çalışan, yerti ınilliyetçilik.lerinin ilk örneği olarak kabul edilebilir mi? 

Türk miillyetçiliğirtin bu boyutunu anlamak için, Osmanlı imparatorluğu üze
rindeki Avrupa egemenliğirtin rtiteliğini kısaca tahlil etmekte yarar var. Bütün Os
manlı imparatorluğu tarihinin Hıristiyan Avrupa'ya karşı mücadelenin izirti taşı
dığı söylenebilir; ama 18. yüzyılda başlayan Osmanlı "gerileme"sinden itibaren, 
bu mücadele artiam değiştirir. imparatorluk tarafından en güçlü olduğu dönemde 
verilmiş kapitülasyonlar, Avrupa'nın ekonomik ve ticari sızmasının gerekçesini 
oluşturacaktır. 19. yüzyılda Osmartiı topraklan işgal edilmeye başlar: 1830'da Ce

zayir, sonra Tunus, Mısır, Libya. Aynca sanayi devrimiyle birlikte ve 1838'de in
giltere'yle yapılan ticaret antlaşmasının ardından, Avrupa ürünleri Osmanlı impa
ratorluğu'na sel gibi akınaya başlar. Avrupa'ya karşı bu mücadele Osmanlı impa
ratorluğu'nu Avrupa modeline göre modernleşrnek ve özellikle de Rusya'ya karşı 
kendini korumak için diğer güçlere imtiyazlar tanımak zorunda bırakır. Tanzimat 
döneminde Avrupa'dan gelen baskılar daha da artar. Sonra 19. yüzyıl sonunda, 
Osmanlı imparatorluğu'nun "yan-sömürgeleştirilınesi" adı verilen süreç başlar. 
Bu süreç hem mali kurumiara (Düyun-ı Umumiye, Tütün Rejisi), hem de impara
torluk içinde Avrupalı sanayi ve ticaret şirketlerinin gelişmesine (bayındırlık işleri, 
demiryolları, liman inşaatlan, vb) dayanmaktadır. Eski bir izlek olan Hıristiyanla
rın korunması ve 19. yüzyıl sonundan itibaren çoğalan misyon okullannın ya da 
yabancı okulların geliştirilmesi de sürecin diğer dayanaklandır. Sonunda Avru-
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pa'mn varlığı, özellikle İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlerde ve kıyı bölgelerln

de, Osmanlı Imparatorluğu ekonomisinin, toplumsal ve kültürel yaşamının tüm 

a\anlanrıı kapsayacak kadar genişler. 

Bu egemenlik karşısındakl tepkiler, dönemlere ve ortamlara göre değişmek

tedir. Daha yabancılann imparatorluktakl imtiyazlanrıın eleştirildiği Tanzimat dö

neminde, bir muhalefetin hissedildiği söylenebilir. 19. yüzyılın sonuna doğru, 

Avrupa'mn ağırlığı arttıkça tepkiler de güç kazanır. Rus-Japon Savaşı veya Rus 

Devrimi gibi dış olaylar, Türklerin arasındaki Avrupa karşın akımı güçlendirlr. 

Birçok direniş biçimi ayırt edilmektedir. Bir yanda pasif direniş söz konusudur; 

nefret edilen Reji'nin yönetmeliklerlni delmek için iktidar tarafından da az çok 

desteklenen tütün kaçakçılığı buna bir örnektir ve Avrupa egemenliğinin en çok 

nefret edilen simgelerlne karşı bir halk direnişi örneği oluşturur. Yabancı şirketler

deki grevler desteklenir. Jön Türkler 1908'de Avusturya-Macaristan mallanna, 

1911 'de de Libya'ya saldıran İtalyan mallanna karşı boykot düzenierler. ızmir'in 

1919'da Yunan orduları tarafından işgali ülkenin hemen her tarafında büyük 

halk toplantılarına ve protesto mirlnglerine yol açar. Demek ki tepkiler Avrupa 

karşın halk direnişi türünden askeri tepkiye kadar çeşitlenen bir yelpaze sunmak

tadır; imparatorluğun 1914'te Almanya'nın yanında savaşa ginnesi Fransız-ingi

liz emperyalizmlnln cenderesini gevşetme isteği olarak da yorumlanabilir. Üstelik 

Jön Türkler, savaşa ginneden hemen önce, kapitülasyonlan tek taraflı olarak ka\

dırdıklanrıı ilan etmişlerdir. 

Aynı zamanda anti-emperyalizm, Türk gençliğinin ve aydınlarının en gözde 

izleklerinden biri olur. Türk aydınlarına bir emperyalizm kuranu sunan ilk kişi Par

vus'tur. O dönemde milliyetçilik ve sosyalizm birbirine çok yakındır: Birçok sosya

list ve komünist milliyetçi saflardan çıkmışın; bunun başlıca örneği de Türkiye Ko

münist Fırkası'nın kıırucusu olan Mustafa Suphi'dir. Suphi, 1912-1913'te küçük 

bir milliyetçi partinin sallannda siyasi mücadele veriyordu. Sosyalizmle milliyetçi

liğin bu buluşması o dönemin Türk milliyetçiliğine ilerici bir renk kazandıran bir 

diğer etkendir. En az Yunan işgalcilere olduğu kadar Ingiliz emperyalistıere karşı 

da verilen ulusal bağımsızlık savaşı sırasında, Sovyet Rusya'ya dayanan Mustafa 

Kemal kimi zaman çok açık anti-emperyalist bir söylem kullanacakur. 

Bugünün Türk milliyetçiliğinin anlaşılmasında bu anti-emperyalist renk bü

yük önem taşımaktadır. Türkiye 1923'ten ve hele 1945'ten sonra Ban ve Avrupa 

yanlısı eğilimi çok öne çıkardığı için, bu anti-emperyalist renk genellikle unutul

maktadır. Avrupa ile ilişkilerin yakın tarihinden geriye acı anılar, nefret edilen 

simgeler ka\nuşnr. ilginçtir, Türklerin toplu belleğinde asıl yer tutan Istanbul'un 

1919 ile 1923 arasında İtilaf kuvvetleri tarafından işgalinden çok, imtiyazların, 
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kapitülasyonlann, Hıristiyanlar üzerindeki himayenin ve hayatta kalabilecek bir 
Türkiye oluşturma umutlarını toprak eden Sevr Antiaşması'nın anılan, kısacası 
yabancı müdahaleler denebilecek şeylerdir. Eylül 1922'deki İzmir (ülkeye sızmış 
yabancı çıkarlannın simgesiydi) yangınının önünde, Mustafa Kemal Türkiye'de 
yabancı müdahalelerin sona erdiğini açıklar. Bugün Türkiye ile Batı ülkeleri ara
sındaki ilişkilerde, Türkiye'nin militan "NATO'culuğunun" dağıtamadığı bir kuş
kıınun izleri hala görülmektedir. 1980'lerin liberal Türkiye'sinde, insana kimi za
man Osmanlı İmparatorluğu'nun hayaleti hortlamış gibi gelmektedir. Ne zaman 
şu ya da bu yabancı şirkete belli avantajlar tarunsa, kapitülasyon çığlıkları atıl
maktadır. Ne zaman yabancı sermayenin ülkeye girişi kolaylaştırılmak istense 
Osmanlı türü imtiyazlardan söz edilınektedir. Türk seçkinlerinde bir zamanlar, şe
killenmesinde Kemalist ortodoksluğun da büyük katkısı bulunan, tam bir Os

manlı travması yaşandığı unutulursa, günümüz Türkiye'si anlaşılamaz. 
Ama Türk milliyetçiliği sadece Üçüncü Dünyacı türde bir isyana indirgenebi

\ir mi? Türk milliyetçiliğinin 20. yüzyılda ezilen halkların bağımsızlık hareketleri
nin ilk örneği olarak sunulması doğru mudur? çağımızın ezilen halklarının isya
nıyla Türk milliyetçiliği arasında en az iki önemli farklılık saptanabilir. 

Birincisi, Türk milliyetçiliğinin Batı karşıtı olmamasıdır. Türkiye baskı altına 
alınmış ama sömürgeleştirilmemiştir. Ortaya çıkan sorun kültürel yabancılaşma- . 
dır. Türklerin kültürünü kim yabancılaştırmıştıt7 Islam mı, Avrupa mı? Önce Os
manlı İmparatorluğu, sonra da Kemalist Türkiye'de bazı milliyetçiler, Tanzi
mat'tan beri Avrupa, öze\likle de Fransız kültürünün kazandığı öneme karşı çık
mışlardır. Ama bütününde, Türkiye'nin kültürel yabancılaşması Avrupa egemen
liğinin değil, yüzlerce yıllık Islarrılaşmanın sonucu olarak görülmüştür. İslami kül
türel clla kazındığında, altından gerçek Türklüğün çıkacağı düşünülmüştür. Islami 
kültürel hegemonyaya karşı en güçlü tepki Kemalist dönemde gösterilmiştir: Hali
feliğin kaldınlması, tekkelerin, zaviyelerin ve medrese\erin kapatılması, alfabe ve 
dil reformu, Arapça ezanın sınırlanması, Soyadı Kanunu; bütün bunlar Avrupa'ya 
değil, İslam'a karşı yönelmiş bir kültürel devrime işaret etınektedir. Kemalist Tür
kiye' bırakın Avrupa'dan uzaklaşmayı, Mustafa Kemal'in yönetimi altında Avru
pa uygarlığını benimsemeye çalışmıştır. 

Ikinci fark, Türk milliyetçiliğinin anti-kapitalist olmamasıdır. Jön Türk döne
minde yapılan tahlil, Türkiye'de bir ulusal bwjuvazi yaratmak ve ülkeye Avrupa 
türü bir kapitalizm getirmek gerektiği yönündeydi. Kemalizm bu girişimi sürdürdü. 
Avrupa devletlerine karşı verilen bağımsızlık savaşının en sıcak gürı1erinde, Mus
tafa Kemal Türkiye'nin yeniden değer kazanması için yabancı kapitalistlerle söz
leşme pazarlığı yapıyordu. Meşhur Amerikan yatırım projesi (ehester projesi) de 
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1922-1923'te gündeme geldi. 1923'te toplanan İzmir Iktisat Kongresi o sırada 
Türkiye'de egemen olan ruh halini yansıtması açısından anlamlıdır: Daha fazla 
kapitalizm talebi. Liberal adı verilen 1923 sonrası dönemde, Türkiye devletin eko
nomideki rolünü en alt düzeyde tutarken, yabancı sermayeye çağnlar yapmaktan 
hiç vazgeçmedi. Otuzlu yıllann güdümlü ekonorrıi yönelimi de bu eğilimi değiştir
meyecekti: Kemalist devrimi kapitallzm ile sosyalizm arasında bir üçüncü yol hali
ne getirmeye çalışan Kadro hareketi dışında, devletçilik genellikie Türk ekonomi
sirıin kapitalizme geçişini kolaylaşttracak bir ara dönem olarak yorumlanıyordu. 

Bu iki düzlemde de Kemalist rejimin rıiteliği baskı alttndaki ülkeler tarafından 
nasıl görüldüğünden çıkarılabilir: Önce, bağımsızlık savaşı süresince, büyük bir 
umut uyandırdı; sonra da, özelllkle Kemallzmi Müslüman halklann genel kurtulu
şunun ilk işareti olarak gören Müslümanlar arasında, bu umut kadar büyük bir 
hayal kınk.lığı duygusuna yol açtt. 

Türk milliyetçiliğirıin kendine özgü niteliklerini ortaya çıkanrken, 19.-20. 
yüzyıllarda Avrupa'da beliren ulusal hareketlerle yakınlıklannı da belirlemiş ol
duk. Türk milliyetçiliğinin çağdaş tarihin iki en önemli oluntusunun, 19. yüzyıl
daki milliyetier sorunu ile 20. yüzyıldaki ezilen ha1k.lann isyanı arasındaki sınırda 
yer aldığı söylenebilir. Türk milliyetçiliği, hem Türk ulusal kimliğinin keşftyle, 
hem de Avrupa hegemonyası ve sömürgeleştirilme tehlikesine karşı tepkiyle ken
dini açığa vurmaktadır. Türk ınilliyetçiliğirıin bu iki yönü nasıl eklemlenmektedir? 
Başka bir deyişle, Türklük duygusu ne zaman ve nasıl büyük güçlerin egemenll
ğine karşı direrıişle iç içe geçmiştir? Türk ınilliyetçiliğinin tarihirıin gündeme getir
diği temel soru budur. 

İslam ve Türk Milliyetçiliği 

Çok yüksek oranda Müslüman bir nüfus ve laik devlet: Kemalist dönemden 
beri çağdaş Türkiye'rıin sosyopolitik gerçekliği budur. Arnavutluk örneği bir ke
nara bırakılacak olursa, Islami gelenekten gelip en azından dış çizgileri itibanyla 
Batr Avrupa ülkelerininkine benzeyen laik ınilliyetçilik modelirıi berıimsemiş tek 
ülke Türkiye'dir. Çağdaş Türkiye'rıin tarihinde laikliğin kurulmasının önemi ve 
bu olay üzerine düşünüp onun özelllklerirıi belirleme gereği buradan kaynaklan
maktadır. 

Bugün Türk aydınlan Mustafa Kemal'i, Üıkeyi geleneklerinden kopardığı, 
toplumsal bünyede Türk halkının geleneksel kimliğinden bir kopuşa yol açttğı için 
sık sık eleştirmekte, Atatürk'ün halkı geleneklerine sırt~virme noktasına sürük-
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lemesi yanlıştı, demektedirler. islam'ı savunmaktan çok geleneği övmeye yönelik 
bu söylem, bugünkü Türk aydınlanrun yaşadıklan kimlik bunalımı hakkında il
ginç bilgiler vermektedir. Ama kanşık bir sorun haline gelmiş Türk laiklik hareke
ti konusu çözülmek isteniyorsa, başvurulması gereken yer tarihtir. 

Mustafa Kemal'in İslam karşısında izlediği siyasetin hangi ortam ve hangi 
koşullar içinde gerçekleştiği unutulursa, bu siyaset hiç anlaşılamaz. Kemalist laik
lik hareketi teoloji uzmanlarırun ebedi Islam'ına ya da oryanta1istlerin genel an
lamda İslam'ına karşı çıkmanuştır. Türklye'de laiklik hareketinin ortaya çıkışı çok 
belirli bir bağlamda gerçekleşir: ı 9. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başı Osmanlı İslamı. 

Osmanlı Islamı nedir? Hukuki düzenlemeler açısından, "Hanefi" Islam anla
yışıdır, çünkü Türkler Ebu Hanife tarafından kurulmuş fıkıh okulunu kabul etmiş
lerdir. Fıkıh uzmanlarına göre Hanemik, "gevşek" bir Islam anlayışı, ama ayru 
zamanda tarihsel açıdan yeniliğe en kapalı eğilimdir. İçtihat kapılarırun kapanma
sı ve hem kelam ilminin, hem de fıklurı dondurulmasıyla birlikte, Islami düşünce
nin gelişimi bir anlamda tıkanmıştır. Osmanlı ımparatorluğu'nun Şü İran'a karşı 
yürüttüği1 uzun dogmatik ve askeri savaşlar da Osmanlı ortodoksiuğunun katı
laşmasına katkıda bulunmuştur. Bu donmuş Islam anlayışı karşısında yaşayan 
islam, iktidann az veya çok baskısı altındaki tarikatıar tarafından temsil ediliyor
du. Her ne olursa olsun, Batı'yla ı 9. yüzyıldaki büyük karşılaşma sırasında, res
mi Osmanlı İslamı evrime hiç açık olmayan bir anlayıştır. Şu çelişkinin üzerinde 
önemle durmak gereklr: Laiklik hareketi, kendini en katı ortodoks Müslüman gö
ren bir İslam ülkesinde ortaya ÇıkmıŞtır. 

Bunun dışında, Osmanlı Islamı, bir devlet İslamıdır. Gerçekten de bir yandan 
Osmanlı padişahlan şeriatın yaru sıra kanunnainelere dayanan bir örfi hukuk ge
liştinnişler, diğer yandan da devlet dini kurıırnlar ve din adamian üzerinde sıkı bir 
denetim kurmuştur. Şeyhülislam bir anlamda Saray'ın hizmetinde bir dini me
murdur; Sarayona emirler verebilir ve isterse onu görevden alabilir. 8 

20. yüzyılın başına gelindiğinde Osmanlı İslamı, en az yarım yüzyıllık re
fonniarın izlerini taşıyan bir anlayıştı ve Tanzimat döneminden zayıflayarak çıktı. 
Modernite ve toprak bütünlüği1 konulanndaki meydan okumalara cevap vermek 
isteyen Osmanlı ımparatorluğu'nun siyasi ve idari modernleştirilmesi, İslam'ın 
yetke alanımn daha da daraltılmasına yol açtı. II. Mahmud'dan itibaren girişilen 
reformlar aslında devlet kurumlanrun Batılılaştınlmasına yönelikti ve durmadan 
ulemarun yetkllerini sırur1adı. Ulemarun yetkileri daha II. Mahmud döneminde, 
padişahın onların mali kaynakları (vakıf sistemi) üzerindeki denetimi ve Batı 
usulü bir bürokrasinin gelişmesiyle zayıflamıştı. Dini değerlerden kopuk bu yeni 
bürokrasi, gelenekselolarak ulemaya ait mevklleri yavaş yavaş kapmaya başla-
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mıştı. 1839'dan ve Gülhane Hatt-ı Hümayunu'ndan sonra, devletin sekülerleşti

rilmesi -dini kurumlann zaranna- sürdü. Dini kurumlar özellikle iki alanda çok 

çarpLCI bir gerileme yaşadılar. Burt!ardan birincisi yasama ve hukuk a1anıydl: Ge

leneksel İslam hukukunun yam sıra, önce ticari davalarda, sonra da ceza davala

nnda Batı türü hukuk düzenleri gelişti. Imparatorlukta önemli oranda Hıristi

yan'ın ve ticaretle uğraşan çok sayıda yabancının yaşadığı da unutulmamalıdır. 

Dini kurumlar açlSından ikinci gerileme eğitim alanında görüldü: Bütün gelişmele

re kapalı medrese1erin yanında, Tanzimartan itibaren yavaş yavaş yerleşen bir 

modern kamu eğitimi sistemi ortaya çıktı. Yani daha o dönemde, moderrt!eşme 

süreci İslam'a karşı değilse bile, onun yanı sıra ve ondan bağımsLZ olarak gerçek

leştirilmekteydi. Bu çok önemli bir olgudur. Türkiye'de İslam'ın kaderinin daha o 

zamandan belli olduğu söylenebilir. Demek ki Türk laiklik hareketirt!n kökert!eri 

Kemalist dönemde değil, Osmanlı İmparatorluğu'nun yaşadığı bu derin altüstlük 

yillannda aranmalıdır. Başka yerlerde, örneğin Rusya Türklerinde ise, moderrıleş

me dini kurumlardan başlamış ve ulusal hare15et camiler ve medreselerde doğ

muştur. Demek ki Türklerde iki model söz konusudur: Moderrıleşmenin dirt! ku

rumlar düzeyinde gerçekleşt1rildiği Tatar modeli ve moderrıleşmenin devlet düze

yinde, dirt! kurunılann da dışında gerçekleştirildiği Tanzimat modeli. O halde Tan

zimat sistemi kaçınılmaz bir kader değildi; 19. yüzyıl ortasında iktidarda bulunan

lann terciliinden kaynaklanmıştı. 

Kamu yaşamı üzerindeki etkisi bakımından zayıflamış olsa da Müslüman 

halk üzerindeki gücünü sürdüren Osmanlı Islamı, 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı 

toplumunun modernleşme ve devletin toprak bütünlüğü konulannda karşılaştığı 

meydan okumalarla başa çıkacak silahlara sahip miydi? Bu ikili meydan okuma

ya nasıl cevap verebildi? Bu süreçlerde yönetici sınıf ona nasıl bir yer veriyordu? 

Burada karşımıza Islam reformizmi sorunu çıkıyor. 9 İslam reformizmi 19. 

yüzyılda Mısır'da doğmuş (bu harekete, "yeniden doğuş" art!amında nahda adı 

verilmiştir) ve oradan diğer Ortadoğu ülkelerine yayılmıştır. 19. yüzyılda Islam 

reformizmirıln büyük isimlerine bakalım: Cemaleddin Afgani, Muhammed Abduh, 

Reşid Rıza. Hiçbiri Türk değildir. Islam'ın siyasi ve kültürel merkezi olan İstanbul, 

hiçbir zaman el-Ezher veya el-Zeytune'nin rolünü oynayamamıştır. Siyasi re

formlar döneminde, İstanbul imparatorluğun geri kalan bölümlerlnden din adam

lanm değil, tüccarlan ve memurlan cezbeder. Demek ki İslam reformizmi impara

torluğun en dış bölgeleri sayılabilecek Suriye'de, Mısır'da veya Rusya Müslüman

lannda ortaya Çıkan çevresel bir oluntudur. Bunun yam sıra, Osmanlı İmparator

luğu'ndaki Arap milliyetçiliğinin köklerlnin dogıudan İslam reformizmi hareketin

den beslendiğini söyleyebilirIz. 
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Peki buradan Türkiye'de din alanında hiçbir reformizme rastlanmadığı sonucu 
çıkanlabilir mi? Tabii ki hayır. Bir örnek verecek olursak, 190B Jön Türk Devrimi'
nin ardından Istanbul' da 51rat -I Müstakim dergisi ve Mehmed Akif etrafında oluşan 

bir Müslüman modemist akımdan bahsedilebilir. Bu akım, din konusunda ve kadın 
sorununda liberal bir tavır alınmasını vaaz ediyordu. Hem Muhammed Abduh'un 
düşüncelerinden, hem de Tatar reformizminin düşüncelerini Osmanlı Imparatorlu
ğu'nda yaymaya çalışan Rusya Müslüman1anndan çok etkilenmişti. Ama bu akım 
fazla uzun sürmedi. Önce Trablusgarp, sonra da Balkan savaşlan ve Türk milliyetçi
liğinin yükselişi Osmanlı Islaııunın en ileri unsurlanrun tutuculuğa savrulmalanna 
yardımcı oldu. Islam reformizmi srnırlı bir olgu olarak kaldı. En parlak temsilcilerin
den Mehmed Akif'i ele alalım. Mehmed Akif 190B'de reformizm öncülerinden biri
dir, sonra her şeye karşın dini bir niteliği de koruyan Kurtuluş Savaşı'nı da destek
ler. Ama bu Islam reformcusu Mustafa Kemal'in büyük refonnlanna dayanamaz ve 
sürgüne gider. Gittiği yer neresidir? Reformizmin klasik anavatanı olan Mısır. Meh
med Akil'in güzergiihı, Islam reformizminin Türkiye'deki yerinin simgesi gibidir. 

Üstelik Türk Islamı Abdülhamid rejimiyle anIaşııuş ve "şeriat isteriz" çığlıkla
nyla başlayan 12 Nisan (31 Mart) 1909'daki gerici darbede tutucu dinci unsurlar 
da yer alınıştır. Islam, aydınlann ve (Türk milliyetçiliğinin saflannı dolduran) genç
liğin gözünde, artık aşılmış bir formüldür. Islam hakkında modemleştirici bir söy
lem hala mevcutsa da, bunu medrese mezunlan değil, laik aydıniar üretmektedir. 
iki grup arasında çok önemli bir bakış açısı farklılığı vardır. Birinciler şu soruyu so
rar: Islam'da modernitenin yeri nedir? Ikincilerin sorusu ise şudur: Islam'ın moder
nitedeki yeri nedir? Ziya Gökalp bu ikinci gruba bir örnektir. Ziya Gökalp Islam'ın 
modernite içindeki yerinin giderek daraldığını düşürırnekte, hatta işi Islam ile dev
leti gerçekten birbirinden ayırmayı tasarlamaya kadar vardırmaktadır. 

Üstelik, milliyetçilikler tarafından gündeme getirilen ikinci meydan okuma
ya, yani imparatorluğun toprak bütünlüğüne yönelik tehdide karşııslam'ın impa
ratorluğu yaşatma şansı var mıdır? Yönetici sınıfın en büyük kaygısı budur. Sul
tan Abdülhamid Avrupalı güçlere karşı Islam kartını oynar ve özellikle Alman
ya'ya dayanarak farklı güçler arasında belli bir dengeyi korumayı başanr. Ama 
aynı zamanda Tanzimat çizgisini sürdürerek devleti modemleştirmeye devam 
eder, böylece patlamaya hazır bir durumu hazırlar. Bu siyaset başansızlığa uğrar. 
Imparatorluk bünyesinde Arap ve Arnavut milliyetçiliklerinin gelişmesi, Islam 
harcının artık, Osmanlı devleti içindeki Müslümanlan bile birleştirmeye yetmedi
ğini göstermektedir. 1914'te ilan edilen cihat, imparatorluğun Arap nüfusunu se
ferber etmeyi başaramaz. Tam tersine Araplar, iki yıl sonra ıngilizler tarafından 
Türklere karşı saldırtılacaktır. Panislanrizm ideolojisi suya düşmüştür. 
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Bu olgular, Osmanlı aydınlan ve yönetici sırufı üzerinde yavaş yavaş etkileri
ni gösterir. Bu konuda, İslam'ın Türk aydınlan açısından tuttuğu yerin evrimini 
incelemek ilginç olabilir. Yenı Osmanlılar kuşağı için İslam, imparatorluktaki te
mel bağlardan biri olma değerini korur; modem dünyaya uyarlanması gerektiği 
kabul edilse bile, devletin ve toplumun temeli olarak kalır. Yeni OsmanWar Meş
rutiyet yönetimini Islam aracılığıyla meşrulaştınnaya çalışırlar. Namık Kemal ve 
takipçileri, Tanzimat döneminin Bau1ı1aşma aşınlıklanna tepki gösterme eğilimin
dedirler. Daha Jön Türkler zamanında bu tavır değişir. Jön Türkler pozitivizmden 
çok etkilenmiştir ve belli bir noktaya kadar dinin yerini bilimin alması gerektiğine 
inarurlar. çoğu dinden kopmuştur, ama İslam'ın -bir araç olarak- hatın sayılır bir 
dayaıuşma değerlni koruduğu kaıusındadırlar. Siyasi açıdan yurtdışında yetişmiş 
olan Jön Türkler, Avrupalılann saldırılanna karşı İslam'ı şiddetle savunurlar. Özel
likle de Müslüman ülkelerin ve Osmanlı İmparatorluğu'nun gerilemesinden İs
lam'ın sorumiu olduğu göıüşüne cevap vermeye çalışırlar. İçlerinden bazılan ikti
dan yine Islam aracılığıyla meşru1aştınnayı dener, ama bu yaklaşıma giderek da
ha az rastlanır. 1920'de, ulusal egemenlik izleğiyle birlikte, İslam meşrulaşUncı 
bir referans olmaktan çıkar. Milliyetçilerin tahlilleri de Jön Türklerle aşağı yukan 
aynıdır: İslami dayaıuşmayı korumak gerekir; din de, dil ya da kültür gibi, ınilli
yeti oluşturan unsurlardan biridir. Cemaleddin Afgani'nin, Islam'ın ınilliyetçi1ikler 
tarafından yenilenmesi konusundaki görüşlerini benimserler. Ve bazıları, din 
adamlannı karşılarına almamak için, tefsir cambazlıklanna girişerek İslam 'ın 
özünde ınilliyetçiliğe karşı olmadığını açıklamaya çalışır. Ama dini referans gide
rek zayıflar. Bu Ziya Gökalp'ta çok açık görülür: Onun ulus kavramında, 
1909'dan 1918'e geçen sürede din unsuru giderek önemini yitirmiş, kavram gi
derek laikleşmiştir. 

Demek ki Mustafa Kemal'in laiklik reformlarına giriştiği sırada, Türkiye'de 
İslam çok zayıflanuşur: Medreselerin yozlaşması, "ulema"run ekonomik, sosyal 
ve kültürel zayıflığı, devlet iktidanna başvurmadan bir dini reform gerçekleştirme
nin olanaksızlığı, bütün bunlar Osmanlı Islanunın modernitenin meydan okuma
larına cevap vermekte yetersiz kaldığıru gösteriyor. Zaten Osmanlı İmparatorluğu 
içindeki durum bir kenara bırakılıp İslam ülkelerlnin bütününe bir göz atılırsa, 20. 
yüzyılın ilk çeyreğinde onların siyasal, toplumsal ve kültürel çöküşün en uç nok
tasına vardıklan görülür. Mağrib ve Ortadoğu Avrupa egemenliğine girmiştir; Af
ganistan ve İran Avrupalı güçlerin yakın denetimindedir ve ancak geniş ölçüde 
Kemalist ilkelerden esinlenen bir politikayı benlmseyerek sömürgeleşme tehdidin
den kurtu1abileceklerdir. İslam ülkelerinin Birinci Dünya Savaşı'run sonunda dün
ya çapındaki durumunu gözden kaçırarak Kemalizmi anlamaya olanak yoktur. 
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Avrupa ve Avrupa uygarlığı her yerde zafer kazanrruş ve Islam her yerde onlann 
egemenliği altına girmiştir. islam reformcUıugu ve panlslamizm çıkmazdadır. Ama 

dış etmenin büyüklüğü şu soruyu gündeme getiriyor: Eğer ıslam' da bir yenilenme 

olursa, Türk laikliği nasıl bir gelişme gösterir? 

Devlette Milliyetçilik 

Osmanlı klasik çağında, imparatorluk Müslümanlan, islam'la özdeşleşmenin 

dışında, devlete de bagIıydılar. Bu bagIılık, imparatorluğu kuran hanedana, padi
şah-halifenln şahsına, ortak ve şanlı bir tarihin anılarına bağlılık şeklinde kendinl 

gösteriyordu. Imparatorluk, kafirlere karşı korunması gereken bir topraklar bütü
nüydü. Burada karşırruza eski İslami kavram çıkıyor: Darü'l-harb karşısında da

rü'l-islam. 17. yüzyıl başında Osmanlılann Avrupa'da gerilerneye başlamasından 

ve kuzeyde Rus tehdidinin ortaya çıkmasından beri, "memalik-i Osmaniye"nin 
savunulması imparatorluğun yönetici sınıfının başlıca kaygısı haline gelmişti. 

1 9. yüzyılartasına doğru, hem Avrupa'nın, hem de imparatorlukta oluşan 

kamuoyunun etkisiyle, atalardan miras kalrruş topraklar, kendileri için kan dökül

müş topraklar, vb türünden eski kavramlan da bünyesine katan bir vatan fikri 
gelişti. Kesin sınırlarla tammlanmış devletin bu teritoryal yönü giderek önem ka

zamlı. O dönemde ortaya çıkan, düşünce ve duygu olarak da reformcu padişah

larla sadrazamlann yürüttüğü Osmanlıcılık siyasetine denk düşen Osmarı1ı vatan

severliği başlangıçta Müslümanlann ya da Türklerin tekelinde değildi, ama gayri
müslim seçkinler farklı kimlik ve iktidar kutuplanna yöneldikçe giderek sadece 

Müslümanlarla Türklere has bir akun olma eğilimi güçlenecekti. 1860-18 70 yılla
rında büyük Osmanlı şairi Narruk Kemal tarafından göklere çıkanlan vatan fikri

nin ıslamcı bir rengi de vardı. Türkiye'de amsı günümüze kadar yaşamış bir diğer 
vatansever kahraman, 1877-1878 Türk-Rus Savaşı sırasında Plevne Kalesi'ni 

kahramanca savunan Gazi Osman Paşa'ydı. 
Namık Kemal ve Gazi Osman Paşa'mn yansıttıkları vatan fikri Jön Türk ku

şağım besledi. İmparatorluğu çöküşe sürüklediğine inandıklan Abdülhamid istib

dadına karşı mücadele eden bu vatansever subaylar ve aydınlar, devleti kurtara

cak bir çözüm bulmak istiyorlardı. Ögretimin gelişmesi ve matbu kitaplann yay

gınlaşmasıyla, öncelikle teritoryal nitelik taşıyan bir devlet temsili gelişti: Kesin 

sınırlarla belirlenmiş bir topraklar bütünü. Okullarda yetişen bir sürü öğrenci ku
şağı, devletlerini maddi olarak temsil eden haritaları gözleriyle gördüler. 

1881 'den 1 908'e kadar imparatorluk sımrlanmn değişmeden kaldığım unutma-
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mak gerek. Osmanlı topraklannın parçalanmasını sürekli bir oluntu olarak gör

mek yanıltıcıdır; o dönemde asıl çarpıcı olan, devlettekl görece istikrar ile devlete 

yönelik tehditlerin giderek birikmesinin bir arada var oluşudur. Osmanlılara Ru

meli'de Doğu Trakya ile İstanbul'dan başka bir şey bırakmayan 1908 ile 1912-

1913'tekl toprak kayıplannın etklsini, devletin teritoryal çerçevesindekl bu görece 

istikrara göre ölçmek gerekir. 

Vatanseverlik, fiilen sadece Müslümanlann okuduğu askeri okullarda özel

likle güçlüydü; kendilerini devletin kurtanlması davasına adayan subay kuşak

lan bu okullarda yetişti. İç aynlıkçılığa ve Avnıpa sömürgeciliğine karşı devletin 

(toprak.lann, ahalinin, sınırlann) kanınması ideolojisi Jön Türk dönemi siyasetçi

lerinin ve subaylannın düşüncelerine egemen oldu. Bu devlet nasıl kwtanlabi
lir? Temel soru buydu. 10 Jön Türklerin en meşhunı olan Mustafa Kemal'in zihni

ni, 1919'da vatan savunmasına giriştiği zaman meşgul eden de aynı soruydu. 

O, bu konuda, Türk vatanseverlerin, Namık Kemal ile Gazi Osman Paşa'nın doğ

rudan mirasçısıdır. 

O halde, 20. yüzyılın başında imparatorluğun yönetici sınıfı ve seçkinlerinde 

iki düşünce akımının, iki "ideoloji"nin varlığından söz edilebilir: Asker ve sivil bü

rokrasinin oluşturduğu, kapsamı teritoryal ve siyasi nitelikte olan bir devlet va

tanseverliği; diğer taraftan da, aydınlar ve bir buıjuvazi çekirdeği içinde kendini 

ifade eden, etnik ve kültürel bir ulusal kimlik anlayışına dayanan, henüz kesin 

şeklini almamış bir Türk milliyetçiliği. Bu ikl akımın eklemlenmesi gündeme ne 

gibi sorunlar getirebilirdi? Bir etnik cemaate, o dönemin terimiyle anasır'dan [un

surlardan 1 sadece birine dayanan Türk milliyetçiliği, Jön Türklerde görülen, devlet 

yapılannın olduklan gibi korunması ideolojisiyle çelişmez miydi? Başka bir deyiş

le, Türk milliyetçiliği, imparatorluktakl diğer ulusal hareketler gibi, devlete karşı 
Çıkmayacak mıydı? 

Bu soruya cevap verebilmek için, nıilliyetçilerin ulus ve devlet sorunundaki 

düşüncelerini sorgulamalıyız. Milliyetçiler Türk etnisitesinin, Osmanlı imparator

luğu'ndakl Türklerin çerçevesini çok aşan bir biçimde, bütünüyle ilgilidirler. Yusuf 

Akçura'yı ele alalım. II Türk miiliyetçiliğinin ilk bildirgelerinden biri sayılabilecek 

Üç Tarz-ı Siyaset'te, pantürkizmin Osmanlı devletine ne kazandırabileceğini gör

meye çalışır; demek ki hareket noktası Türklük değil, devlettir. Bu metin Türk 

halklannın geçmiş ve geleceklerini yüceltmek yerine, pantürkizmin Osmanlı dev

let çerçevesine katkısı hakkında akılcı bir düşünce sistemi sunar ve daha işin ba

şında devletin ulustan üstünlüğünün kabul edildiğini gösterir. Ondan sonra, pan

türkistler ve özellikle de Rusya'dan gelen Türk göçmenler Osmanlı devletinin sa

vunulmasını hep uğraşlannın odak noktasına yerleştirmişlerdir. 
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Hareket noktası olarak Türk halklannın bütününü seçen pantürkistlerin yanı 
sıra, Anadolu Türk milliyetçiligi adı verilebilecek bir görüşün taraftarlan da vardır. 
Bu görüş, Türklerin gerçek anavatanının Anadolu olduğu düşüncesine dayanır. 
Bu eski düşünce, Balkanlar'daki toprak kayıplan ve Çarlık Rusya'sından ya da 
Rumeli'den gelen çok sayıda muhacirin Anadolu'ya yerleştirilmesiyle yeniden 
güç kazanmış, Balkan Savaşlan döneminde, kimi zaman örtülü kimi zaman da 
açık olarak, ınilliyetçi aydınlar ve Jön Türk yöneticiler tarafından dile getirilmiştir. 
Örneğin, bir Türk milliyetçisi olan Ahmed Ferid, 1914'te geleceğin Türk devleti
nin Anadolu'da kurulınası gerektiği düşüncesini geliştinniştir. ı2 Ahmed Ferid Or
tadoğu'daki Arap vilayetlerinin bağımsızlıklanru kazanacağını öngörmekte, ama 
Anadolu'nun Türk olmayan halklan (Ermeniler, Kürtler) için bunu gündeme ge
tirmernekte, onlann devletin sınırlan içinde kalmalan gerektiğini söylemektedir. 
Başka bir deyişle, bu tür bir söylernde teritoryal değerlendirmeler egemendir. Stra
teji (teritoryal düzlemde iç bütünlüğü olan bir devlet oluşturmak), sadece etnik 
bakış açısına dayalı görüşlerin önüne geçmektedir. Doğu Anadolu'da Ermeni, 
Kürt ve Türk nüfusun kanşık bir biçimde yaşaması da, ulus alanıyla devlet alanı 
arasındaki bu kanşıklıkta etkendir. 

1920'de açıklanan Misak-ı Milli, ulusal mekfuu belirlemede ulusal hareketin 
referans metnidir. Ama aslında bu tanımlama etnik değerlendirmelerden çok, si
yasi verilere (Mondros Mütarekesi tarafından belirlenen topraklar) göre hazırlan
mışnr. Zaten bu metinde "Türk ulusu"ndan değiL. "Osmanlı toplumu" ve "Osman
lı devleti"nden söz edilir. Birkaç yıl sonra, Türklerin Musul'a yönelik toprak talep
lerinde de aynı bakış açısı gözlenir. Türkler Musul üzerinde "ulusal" nedenlerle 
hak iddia ederler, ama aslında stratejik öncelikler (bir kavşak noktası olması, 
Anadolu'nun savunulması açısından önemi ve tabii petrol kaynaklan) etnik nite
likte gerekçelerin önüne geçmekte, Türklerin Musul'da azınlıkta olduklannın ka
bul edilmesi de bunu göstermektedir. 

Türk milliyetçiliğinin bu farklı evreleri ve farklı formüıasyonlan içinde değiş
meyen bir unsur göze çarpmaktadır: Milliyetçiler, Türk etrtisitesinden çok, devlet 
çıkarlanna göre düşünmektedirler. Devletin teritoryal ve stratejik öncelikleri ya
nında, ulus ikincil bir öneme sahiptir. Devlet çıkarlan ulusal duygu veya düşünce
nin önüne geçmektedir. Milliyetçilikte devlete ilişkin olanın bu önceliği, nasıl olup 
da bazı azınlıklann Türk milliyetçilerinin saflanna kanlabildiklerini açıklamakta
dır; Tekin Alp gibi, düşünce ve davranışlannı Osmanlı devletinin çıkarlannın hiz
metine sunan birçok Yahudi bu duruma örnektir. Azınlıklara Türklerle aynı hak
lan tanıyan liberal bir miillyetçilik anlayışı, Türk milliyetçiliği içinde çok sınırlı bir 
yer tutabilmiştir. Milliyetçiler, milliyetçiliği devletin amaçlanınn gerçekleştirilmesi-
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nin bir aracı olarak gören ve bu amaçlann gerçekleştirilmesini görev bilen asker 
ve sivil bürokrasinin yanında saf tutmuşlardır. 

Milliyetçilik "devletçileşirken", Osmanlı yönetici sınıfı da giderek milliyetçili
ğe ilgi duymaktadır. 1908 'den sonra iktidara gelen Jön Türkleri ele alalım. Oniann 
miiliyetçiliğini anlayabilmek için, önce imparatorluğun teritoryal evrimini hesaba 
katmak gerekir. 1908'de, Jön Türk Devrimi'nin ardından, Bulgaristan, Bosna
Hersek ve Girit kesin olarak Osmanlı egemenliğinin dışına çıkar. 1 912'de Osman
lı Imparatorluğu'ndan kopma sırası ıtalyanlar tarafından işgal edilen Libya'ya, 
sonra da Arnavutluk'a gelir. 1 913'te Balkanlar'daki bütün topraklar yitirilmiştir. 
Artık Osmanlı İmparatorluğu, Anadolu'ya ve Ortadoğu'daki Arap vilayetlerine 
dayalı, bir Asya devletidir. Bu toprak kayıplan birbirini izledikçe, Jön Türklerin 
Türk milliyetçiliğine ilgileri de giderek artar. 

Jön Türklerle miliiyetçi akım arasında bağlar kurulur, tavırlar yakınlaşır. Ziya 
Gökalp veya Ahmed Ağaoğlu gibi milliyetçi aydınlar İttihat ve Terakki kadrolan
na katılır; bu arada, bu örgüt mali yardım politlkasıyla milliyetçi girişimleri (dergi
ler, dernekler) destekler. Ulusal akımla Jön Türk yöneticileri arasında kurulan 
bağlann en iyi örneği, Ziya Gökalp'ın (1876-1 924) kariyeri ve düşünceleridir. 
Gökalp, Jön Türk Devrimi'nden sonra, önce Selanik'te edebi milliyetçilik akımına 
katılır, sonra Türk Ocağı gibi milliyetçi kurumlann oluşturulmasına önayak olur, 
çok sayıda yayına fikir babalığı yapar. Aynı zamanda İttihat ve Terakki Cemiye
ti'nin merkez komitesine girer ve özellikle savaş sırasında toplumsal ve kültürel 
politikasının esin kaynağı olduğu bu cemiyetin bir anlamda ideologu haline gelir. 
Düşünsel açıdan, ulus tanımında her türlü etnik yananlamı reddeder ve kültür, 
eğitim, din üzerinde durur (din üzerine vurgusu giderek azalacaktır). Pantürkist 
tezler\e de arası iyi olan bu Türk milliyetçisi özünde kararlı bir Osmanlıcı olarak 
kalmıŞtır; onun için ulusal topraklar Osmanlı devletinin topraklandır. 

Jön Türklerin milliyetçi politikası nedir? Bunun örnekleri iki alanda, idare ve 
ekonomi alanlannda verilebilir. Idare alanında tam anlamıyla jakoben olan Jön 
Türkler, özellikle imparatorluğlm Arap vilayetlerinde tam bir merkezileştirme poli
tikası izlerler; Arap vilayetlerinde devlet ve idare dili olan Osmanlı Türkçesini 
yaygınlaştırmaya çalışırlar. Onlann elinde milliyetçilik bir Türkleştirme aracıdır. 
Araplann da "milliyetçiliğe" haklan olduğunu kabul etıneye hazır "burjuva" milli
yetçilik anlayışıyla (Türk Yurdu dergisinde ifade edildiği gibi) fark açıkça götül
mektedir. Ekonomide ise, Jön Türkler hem imparatorluktaki azınlıklara, hem de 
Avrupa egemenliğine karŞı bir "milli iktisat" geliştirmeye çalışırlar. Savaştan ya
rarlanarak kapitülasyonlan kaldınr ve ekonomik gücün Müslüman Türk girlşimci
lerin eline geçmesini kolaylaştıracak kanunlar çıkanrlar. Onlar için söz konusu 
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olan, devlet tarafından korunan bir ulusal burjuvazi yaratmaktır. "Devlet çıkarla

rı"ndan esinlenen ve Ermenilerin dramatik bir biçimde katledilmeleri sonucuna 

varan azınlık politikalarını da unutmamak gerekir. 

Kemalist dönemde, milliyetçilik yeni ulus-devletin temel ilkelerinden ve 

Cumhuriyet Halk Fırkası'nın da altı okundan biridir. Hıristiyan azınlıklar, ekono

mik açıdan önemli olsalar da, artık nüfusun küçük bir bölümünü oluşturmaktadır

lar, ama Türkleştirme çabaları özellikle Balkanlar'dan, Çarlık Rusyası'ndan, Yu

nanistan'dan gelen muhacirler arasında sürdürülür ve diğer yandan, Kemalist 

Türkiye'de ulusal sorunun ilk sırasına Kürt sorunu yerleşir. Milliyetçilik, Türkleş

tirilmesi söz konusu olan bu nüfus gruplannı türdeşleştirmenin en önemli aracı

dır. İnönü, "Milliyetçilik bizim tek iç uyum aracınuzdır" der. Çünkü İslam Cumhu

riyet'te artık ikinci sıraya itilmlştir. İslami cemaate aidiyetin yerini alacak bir Türk 

klmliğinin yaratılması söz konusudur. 

Türk milliyetçiliğini geliştirmeye çalışan devlet, önce 1923'te yeniden kuru

lan Türk Ocaklan'na dayanır. Ama söylemi kendi elinde ve mllliyetçiliği de kendi 

tekelinde tutmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, üniversite öğrencileri arasında 

1924 ve 1933'te görülen milliyetçi gösteriler, öğrenci eylemciliğinin kendi önüne 

geçmesini istemeyen iktidar tarafından bastırılır. Milliyetçilik toplumun özlemleri

nin ifadesi değil, devletin elinde bir araç olmalıdır. Bu bakış açısıyla, iktidar, özerk 

bir demek olarak kalnuş Türk Ocaklan içine 1927'den itibaren kendi adamlannı 

sokar ve 1931'de bu dernekleri kapatır. Onlann yerini Cumhuriyet Halk Fırka

sı'nın bir örgütü olan Halkevleri alır. 

Artık milliyetçilik bir devlet işidir. Halkevleri, Anadolu'da yeni bir kolektif 

kimlik yaratmanın aracı olarak görülmektedir. Heyecanlı, küçük bir seçkirıler gru

bunu şehirlere ve kasabalara dağıtarak, yerel geleneklerle ilgilenrnek ve çok sayı

da dergi ve kültürel gösteri aracılığıyla, bir bilgilhaber dağıtım ağı oluşturmak 

amaçlanmaktadır. Başka bir dryişle, yerel araçlarla ulusal politikanınyayılması 
söz konusudur. Aynı zamanda, devlet diizeyinde de büyük milliyetçi tezler geliş

tirllmekte, Mustafa Kemal bu konuyla bizzat ilgilenmektedir: Önce, Doğu Akde

niz'in az nüfuslu bölgelerl iizerinde Mussolini'nin hak iddia ettiği bir dönemde ve 

Kürt sorununun henüz askıda kaldığı bir sırada, Türk Tarih Kurumu Hititlerin ve 

Sümerlerin Türk asıllı olduklan üzerine bir tez geliştirerek Türklerin Anadolu'daki 

tarihsel köklerini göstermeye çalışır. Güneş-Dil kuranu ise, evrensel kültür tarihi 

içinde Türklerin merkezi yerini hatırlatmaya ve onlan dünya tarihi içine katmaya 

yöneliktir. Ulus-devletin kuruluşundan sonra ve onun tarafından geliştirilmiş bu 

kültürel tezler, milliyetçilik alanında devletin mutlak egemenliğini göstermektedir. 
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Bir Kimlik Arayışı: Türk Milliyetçiliği 

Sonuç 

Yukandaki tahliller, Türkiye'de ulusalolgunun karmaşıklığını vurguluyor. 
Türk milliyetçiliğinin doğuşunda ve gelişiminde dış etkenlerin önemi çarpıcıdır. 
Bir muhalif milliyetçiliğin söz konusu olduğu söylenebilir: Bu, kendini diğer milli
yetlere göre ve onlarla çatışma içinde tanımlayan bir milliyetin milliyetçiliğidir. 
İmparatorluğun diğer halkiannın milliyetçiliklerine karşı tepki, İslami kültüre kar
şı tepki, panslavizme direnç, Avrupa hegemonyasına başkaldırı, Hıristiyanlığa 
muhalefet... Türk milliyeti bütün bu mücadeleler içinde şekillenir ve kendini ifade 
eder. Bu mücadelelerde başı çeken Osmaniı İmparatorluğu'nun yönetici sınıfı, as
ker ve sivil bürokrasidir. Türk milliyetçiliği öncelikle bürokratik bir sınıfın milliyet
çiliğidir. Bir ulusal devlet kurduktan sonra Türk milliyetçiliğine içerik kazandırnıa
ya çalışan bu sınıftır. 

O zamandan beri yaklaşık yanm yüzyıl geçti. Türk milliyetçiliğinin bugünkü 
durumu nedir? Bugün belki de belli bir buna1undan söz edilebilir. Artık Türk kim
liği konusunda kuşkuya yer kalınarnıştır, ama bu kimliğin algılanma ve yaşanma 
biçimi toplumsal sınıflara veya siyasi eğilinılere göre değişmektedir. Türk milliyet
çiliğinin bunalımı adını verdiğimiz olgu, birçok düzeyde ayırt edilebilir. 

Öncelikle devletle ulus arasında belli bir uyumsuzluk bıılunduğunu saptamak 
gerekiyor. Başka bir deyişle ıılusal sorun tam aniamıyla çözülmüş değil; bu bağ
lamda, içeride Kürt sorunu ve dışanda da Türkiye'nin yakınında, Yunanistan, 
Bıılgaristan ve Kıbns'ta Türk yerleşim çekirdeklerinin varlığı örnek verilebilir. Bu 
sorunlar Türkiye gündeminde ağırlıklannı tartışılmaz bir biçimde hissettiriyorlar. 
İkinci olarak, Türk milliyetçiliğinde belli bir tatırıinsizliğin söz konusu olduğu söy
lenebilir. Türk ulusal duygusu, Osmanlı İmparatorluğu nostaljisi ile olanaksız 
pantürkizm tutkulan arasında gidip geliyor. Türk milliyetçiliğinin imgelemi de bu 
iki düş arasında şekilleniyor. Bu bağlamda, imparatorluk konusunda yaşanmış 
düş kınklığımn Türklerin geçmişlerine ve geleceklerine bakışım belirlediği söyle
nebilir. Son olarak da, Türk milliyetçiliğinin içeriği konusunda belli bir kültürel ra
hatsızlık söz konusudur. Kemallst miras artık Türk toplumu tarafından ittifakla 
kabııl edilmiyor. Küıtürel açıdan bakıldığında, bir değil birçok Türk milliyetçiliğin
den söz edilebilir. Bugün, Türklüğü algılama ve yaşama biçimi konusunda farklı 
toplumsal katınaniar arasında bir mutabakat yoktur. Kimileri, Türk kimliğinin te
mel unsuru olarak vurguyu İslam'a yapıyor; İslamcılar, orta buıjuvazinin bir bö
lümü, hatta aşın sağ içinde bir fraksiyon bu konumdadır. Başkalan ise Türk milli
yetinin Batılı boyutu üzerinde duruyor; aydıniar, liberal buıjuvazinin temsilcileri, 
askerler bu tavn benimsiyor, ama sık sık kııllanılan bir deyimi yineleyecek olur-
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sak, onlann karşısına da "Batı sorunu" çıkıyor. Batı'mn ülkelerine karşı takındığı 
tavır karşısında yaşadıklan sürekli düş kınklığı bu sorunun temelini oluşturuyor. 
Aşın sağdaki kimi gruplar ise tam bir Türk milliyetçiliğinden yana. Türk milliyet
çiliğinin bu çeşitli bileşenleri arasında bireşim çabalan olduğunu da belirtmek ge
rek, ama bugüne kadar bu çabalar hep başarısız oldu. 

Ek Kaynaklar (1994) 

Taha Parla. 71ıe Social and Polıtical 71ıought if ZiYa Gökalp, 1876-1924, Leiden, 1985. 

Masarnİ Arai, Turkish Nationalism in the Yourw Turk Era, Leiden, 1992. 
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OSMANLı DEVLETİNDE 
TÜRK MİLLİYETÇİLİGİNİN YÜKSELİşİ 

(1908-1914)· 

Bilanço ve Perspektifler 

24 Temmuz 1908'de, otuz yıllık istibdadın ardından, Sultan Abdülhamid as
kıya alınmış Kanun-ı Esasi'yi Makedonya Ordusu'ndan gelen darbe tehditleri 
karşısında yeniden ilan etmeye ve meclisi toplamaya razı oldu: Jön Türk Devrimi 
tamamlanmak üzereydi. imparatorluktaki ınilliyetlerin çoğunluğunun (Yunanlı
lar, Bulgarlar, Ermeniler, hatta Arnavutlar ve Araplar) kısa ya da uzun süredir 
ulusal bir sürece girmiş bulunduklan bu dönemde, Türk milliYetçiliğinden oluşu
munu tamamlanuş bir hareket olarak söz etmek mümkün görünmüyor. Peki bu, 
Osmanlı lnıparatorluğu'nun Türkieri arasında bu türden hiçbir gelişim olmadığı 
anlanuna nu geliyor? 

Aslında, islam'ın her türlü etnik özgüllük izini yok etme iddiasına karşın, Os
manlı Imparatorluğu'nda gizli bir Türk kimiiği bilinci vardı. Bu gizli bilinç, özellik
le de, Arapça ve Farsça'dan alınmış terimlerle dolu olmasına karşın, Türk diline 
dayanıyordu. Bir Türk kimliği duygusu 19. yüzyılın sonunda, Avrupa'daki Tür
koloji biliminin etkisiyle, küçük bir Osmanlı yayımcı, edebiyatçı ve bilgin gru
bunun, Türklerin diline ve tarihine eğilmeye başlamasıyla güçlendi (D. Kushner, 
1977). Bu yazarlar, sarayın "Osmanlı" kültürüne bir tepki olarak, sadeleştirilmiş, 
halk diline yakın, yani daha "Türkçe" bir dil benimsenmesini vaaz ediyorlardı. 
Yazılannda öne çıkardıklan noktalar, Türk dilirün eskiliği (bu dilin ilk anıtlan olan 
Orhon yazıtlan 1892'de çözüldü) ve Osmanlı Türklerinin Orta Asya'nın Müslü-

~ Bu metin, Turquie, la eroisee des chemins içinde yayımlanmıştır, Revue du monde Musulman et de 
la Miditenwıee'nin özel sayısı, 1988, no: 50, s. 30-44. 
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man halklanyla kültür ortaklığıydı. Türkler artık kendilerini sadece Müslüman 

olarak gönnüyor, kendilerine ait bir halkı, bir uzamı ve bir tarihi keşfediyorlardı. 

Türk milliyetçiliğinin "arkeolojisi" böyle oluştu. 

Ama o sırada Türk klmliğinin dikkate alınması henüz küçük bir aydın gru

buyla sınırlıydı ve kültür alanı içine hapsolmuştu. Oysa 1914'te, Birinci Dünya 

Savaşı öncesinde, dernekleri, kadrolan, militanlan, yayın organlan, "edebiyatı" 

olan örgütlü bir Türk milliyetçiliğiyle karşılaşıyoruz. Bu milliyetçilik, "ümrnet" ve 

"Osmanlı milleti" fikrine karşı bir siyasi sistem olarak kendini dayatan "Türkçü

lük" gibi gerçek bir düşünce akımının da esin kaynağını oluşturuyordu. Hatta, 

kadının özgürleşmesinden devlet biçimine kadar Osmaniı devletinin karşılaştığı 

bütün büyük sorunlara cevap venneye çalıştığı ölçüde, bu akım İslamcılık ve Ba

tıcılık karşısında bir ideoloji olarak da beliriyordu (N. Berkes, 1964). Demek bir

kaç yıl zarfında, çok çarpıcı bir evrim yaşanmıştı: Suurlı bir düşünceden (siyasi, 

askeri ve sivil) seçklrıleri ve kentlerin orta sınıflannı giderek kazanmaya çalışan 

gerçek bir harekete geçilmişti. 

Türk milliyetçiliğinin kaderi açısından, Jön Türk Devrimi'yle Birinci Dünya 

Savaşı arasındakl bu altı yıllık dönem belirleyici bir önem taşımaktadır. Ancak, 

benim bildiğim kadanyla, bu döneme ilişkln hiçbir bireşim çalışması yoktur. Ama 

çok sayıda aynntı çalışması bir bilanço çıkannaya ve bazı araştınna perspektifleri 

çizmeye izin vennektedir. 

Evrim Etkenleri 

Jön Türk Devn"mi 
Bu devrim genellikle, Osmanlı imparatorluğu'nda Abdülhamid'in istibdad re

jimi tarafindan otuz yıldır askıya alınmış meşruti düzeni geri getinneye yönelik li

beral bir hareket olarak tahlil edilir. Ama söz konusu olan aynı zamanda, Abdül

hamid rejiminin imparatorluğun dağılmasına ve parçalanmasına yol açtığını dü

şündükleri için imparatorluğun birliğini, bütiinlüğünü korumak ve modernleşme

sini sağlamak amacıyla eyleme geçen subaylar tarafından yütütülen vatansever 

bir devrimdir. Bu nederıle Jön Türk Devrimi, 1905'te Rus Çarlığı'na karşı Japorıla

nn kazandığı zaferlerden sonra Asya'yı sarsan ve hem modernleştirici, hem de 

Avrupa karşıtı yönelişleri olan bir dizi devrimci hareket (Hindistan, İran, Çin) 

içinde yerini alır. Bunurıla birlikte, Jön Türk Devrimi'nin genellikle ihmal edilmiş 

bazı yönlerinin altını çizmek yerinde olur. Makedonya'dan başlayan bu devrim, 

başkentin kozmopolitizmine taşranın tepklsidir; aynı şekilde 1919' da, bu kez 
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Anadolu Mustafa Kemal'in önderliğinde İstanbul'un otoritesine karşı isyan ede

cektir. Diğer yandan, askerler tarafından gerçekleştirilmiş bir darbe söz konusu

dur. Hıristiyanlar genelde askerlik hizmetinden dışlandıklan için, devrimin aktör

leri içlerinde Türklerin ağırlıkta olduğu, ama Arnavutlann da yer aldığı Müslü

manlardır. Yani ağırlık merkezini Avrupa başkentlerindekl sürgünlerden Make

donya Ordusu'na kaydıran Jön Türk hareketi, başlangıçta etnik ve dini düzeyler

de çok kozmopolit bir yapı gösterlrken, sonra "tslaınlaşmış", hatta belli bir ölçüde 

"Türkleşmiştir". Her ne olursa olsun, Hıristiyanlar 24 Temmuz 1908 'de darbeye 

doğrudan katılmamışlardır. 

Ve bugüne kadar yine çok az vurgulanmış bir diğer yön, Jön Türk Devrimi'

nin ayru zamanda Abdülhamid'in çevresine, özellikle de Ebulhuda veya Arap İZ

zet gibi Arap kökenli danışmanlanna bir tepkl oluşudur. Bu adamlar bir anlamda 

Yıldız'dakl Arap "lobisirıl" oluşturuyorlardı. Temmuz 1908 Devrimi'nin ardından 

pıtrak gibibiten mizah gazetelerini kanştınnak, Yıldız'ın bu gizli akıl hocalanna 

duyulan düşmanlığı ve bunun bütün Araplara karşı bir nefrete dönüşmesine ra

mak kaldığıru anlamaya yetecektir. 24 Temmuz Makedonya darbesinde kesinlik

le Arap karşıtı bir özellik vardır. Üstelik Elie KMourie'nin çalışmalan (1974) sa

yesinde öğrendiğimiz gibi, Jön Türk Devrimi Arap vilayetlerinde genellikle kötü 

karşılannuştır. 

Siyasi gelişim 
Bu arada, Jön Türk Devrlmi'nin sağladığı özgürlükler çelişkili bir biçimde ulu

sal sorunun gelişmesinde rol oynanuş, binlerce siyasi sürgünün Türklye'ye dön

mesirıl sağladığı gibi, temmuz sonundan itibaren çok sayıda Türk, özellikle de Ta

tar ve Azeri aydırun Çarlık Rusya'sındakl baskıdan kaçıp Türklye'ye gelmesine de 

neden olmuştur. Rusya Türkleri ile Osmanlılar arasındakl ilişkilerin geçmişi tabü 

kl 1908'den gerilere uzanmaktadır. Iletişimdekl gelişmeler onları daha örıce de 

yakınlaştınnıştı ve Kırım' da basılıp, Türk halklannın birliği ve modernleşmelerinin 

zorunluluğu ("Cedidçilik") fikrirıi yayarı Gasprinskl'nin Tercüman gazetesi Ab

dülhamid sansürüne rağmen imparatorluğa giriyordu. Ama ancak Temmuz 

1908 'den sonra Rusya Türklerinin Türk milliyetçiliği üzerindekl kitlesel etkisin

den söz edilebilir. Onların beraberlerinde getirdikleri ve hem Ruslara hem pansla

vizme karşı yüzlerce yıilık mücadele içinde şekillenmiş ulus anlayışı, vurguyu 

Türk halklarırun birliğine, onların toplumsal ve dinsel açıdan modernleştirilmesi 

zorıınluluğuna yapıyordu (N. Devlet, 1985). 1908 'den sonra bu aydınların Rus

ya'dan Türkiye'ye gelişleri Türk milliyetçiliği üzerinde kesinlikle belirleyici bir rol 

oynanuştır. 
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Ama Kanun-ı Esasi 'nin yeniden ilanının sağladığı özgürlük esas olarak en 

örgütlü ve en dinamik, ulusal bilinci en gelişmiş cemaatlere yaradı: Rumiar, Er

meniler ve belli bir ölçüde Arnavutlarla Araplar. Basın ve Meclis-i Mebusan ulusal 

özlemlere kendilerini ifade edebilecekleri yeni alanlar açtı. "Kültürel" dernekler, 

"edebi kulüpler" imparatorluğun Türk oimayan Müslüman cemaatleri, Arnavut

lar, Araplar, hatta Kürtler arasında da çoğaldı. Böyle bir durumla karşı karşıya ka

lan Jön Türklerin, devleti kurtarmak için yaptıklan devrimden Türk olmayanlann 

kendi davalarını geliştirmek için yararlandıklarını anlamalan uzun sürmedi. ıtti

hat ve Terakki Cemiyeti'nin (İTC) Tamn gazetesindeki yan-resmi sözcüsü Hüse

yin Cahit, daha Kasım 1908'de imparatorluğun kaderinin sadece Türkleri, yanı 

millet-i hakime'yi ilgilendirdiğini yazdı (S. Akşin, 1987). Bir süre sonra özgür

lükler kısıtlanacak, sansür geri gelecek, Ocak 1913'teki darbenin ardından ise bir 

tür Jön Türk diktatörlüğü kurulacaktı. 

imparatorluktayaşanan toprak değişimleri 
1908'de imparatorluk hala Avrupalı (Makedonya), Afrikalı (Trablusgarp) ve 

Asyalıydı (Anadolu, Arap vilayetleri). 1914'te ise Avrupa'daki topraklannın bü

yük kısmını ve Afrika'daki son vilayetini kaybetmişti. Bu olaylar Türk kimliği so

runu üzerinde birçok açıdan etki yaptı. Birincisi, imparatorluğun parçalanmasına 

doğrudan katılan, doğrudan katılmadığı zaman da buna göz yuman bir Avru

pa'ya karşı yönetici sınıfta ve kamuoyunda giderek büyüyen bir düşmanlık oluş

tu. Jön Türk Devrimi'nden birkaç ay sonra Avusturya tarafından Bosna-Hersek'in 

ilhak edilmesine gösterilen şiddetli tepkiler bu açıdan anlamlıdır (D. Quataert, 

1983). ikincisi, savaşların (Trablusgarp Savaşı, Balkan savaşlan, Arnavutluk is

yanı, Yemen isyanı, vb) ağırlığı esas olarak Anadolu Türklerinin omuzlanna bindi 

(Mc Carthy, 1988; F. Ahmad, 1988). Üçüncü ve son olarak da, bu olaylar gözde 

ideolojilere ve siyasi sistemlere darbe indirdi: "Osmanlıcılık" (bir Osmanlı ulusu 

düşü yıkıldı), Arnavutluk isyanları ve Arap milliyetçiliğinin yükselişiyle zayıfla

yan panislamizm, Avrupa'nın saldırgan politikası nedeniyle zor durumda kalan 

Batıcılık bu darbelerden paylanna düşerıl aldılar. 

Ekonomik ve toplumsal gelişmeler 
Tanzimat'tan beri, devletin modernleştirilmesi ve modern eğitimin yaygın

laştırılması bir Müslüman Türk orta sınıfının oluşmasına yol açmış, ama Avrupa 

sermayesinin ülkeye girişirıln yol açtığı ekonomik gelişme özellikle gayrimüslim 

azınlıklara yaramıştı. Bu açıdan savaş öncesi yılları, şiddet patlamalarına 

(1909'da Adana'daki Ermeni katliamı) karşın, "komprador" buıjuvazilerin altın 
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çagını oluşturur. 1913-1 9 1 5 sanayi sayımı, azınlıklann ekonomik faaliyetlerdekl 
yeri hakkında eksik de olsa bir fiklr vermektedir. Bu sayım, savaş öncesinde sa
nayi sermayesinin % SO'sinin Rumiann, % 20'sinin Ermenilerin, % S 'inin Yahu
dilerin, % 10'unun yabancıların elinde olduğunu göstermektedir (A.G. Ökçün, 
1970). Imparatorluğun son döneminde İstanbul'dakl tüccarlar üzerine yapılan bir 
araştırmadan alınan bir diğer rakam da, İstanbullu tüccarlann (ithalat-ihracat, 
toptan ve perakende ticaret) sadece %S-%10'unu Türklerin oluşturduğunu göste
riyor (T. Çavdar,I 974, 128). Bu durum, siyasi iktidarla ekonomik iktidar arasın
daki çelişkiyi yansıtmaktadır: Müslüman Türk asker ve sivil seçkinler tarafından 
yürütülen bir devrim, gayrimüslimlerin ekonomik konumunu güçlendirmiştir. Di

ğer yandan Avrupa'nın ekonomik ve mali yönlerden imparatorluğa sızması, Os
manlı toplumunun istikrannı aşagıdan yukan dogıu bozmakta, Hıristiyanlar ile 
Müslümanlar arasındaki aynlığı derinleştirmektedir. ilk toplumsal mücadelelerin 
ve grev hareketlerinin tahlili de bunu ortaya koymaktadır (D. Quataert, 1983). 

Türk milliYetçiliğinin evre/eri 
Bu etkenlerin toplamı, Türk milliyetçiliğinin evrelerini saptamamıza olanak 

vermektedir. ileride göreceğimiz gibi, başlıca dernekler ve başlıca dergiler 1911 or
tasıyla 1912 ortası, yanı Trablusgarp Savaşı'nın çıkışıyla Balkan savaşlarının baş
langıcı arasında kurulur. Batı'da Türk milliyetçiliği hakkında yayımianan ilk tanık
!ıklardan biri olan, Tekin Alp 'ın "Les Turcs a la recherche d'une ame nationale" 
("Ulusal Bir Ruh Arayışındaki Türkler", ı.M. Landau,I 984) başlıklı makalesi, Mer
cure de France'da Ağustos 1 912'de yayımlanmıştır. Tekin Alp bu makalesinde, Se
lanik ve İstanbul'da hüküm süren milliyetçi kayrıaşmayı anlatır ve "ölü doğan Os
manlıcılık"a değinir. Demek ki sık sık söylenenin aksine, (Ekim 1 912'de çıkan) 
Balkan savaşlan Türk milliyetçiliği tarihinde belirleyici bir roloynamamıştır. Ama 
Osmanlı devletinin Avrupa'daki topraklarının büyük kısmını yitirmesine yol açan 
bu savaşlann siyasi sınıf ta ve kamuoyunda bir şok yarattıgı ve kentli kitleleri milli
yetçi gruplann sloganlanna ve düşüncelerine daha açık hale getirdiği de dogıudur. 

Kültür ve ideoloji 

İnsanlar 

Türk milliyetçiliğinin bugüne dek en çok incelenmiş yönlerinden biri belli 
başlı kişilikleridir. Ama çalışmalann sayısıyla kalitesi arasında büyük bir çelişki 
vardır. Özellikle Ziya Gökalp hakkında genellikle fazla değeri olmayan çok genış 
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bir bibliyograıya mevcuttur. Üstelik olayın çeşitli1iği unutularak, Türk ınilliyetçili
ği genellikle sadece onun düşünceleri aracılığıyla görülmüş ve incelenmiştir. Uriel 
Heyd, artık eski sayılabilecek bir eserde Gökalp'ı kısa bir biçimde tanıınuştır. Ay
nca Gökalp'ın metirı!erinden yapılmış bir derleme İngilizce'ye çevrilmiş ve sunuş 
yazısı da Niyazi Berkes tarafından yazılmıştır (Ziya Gökalp, 1959). Bu arada, 
Kültür Bakanlığı tıuafından girişilen bütün eserlerirıln basımı işi de oldukça ilerle
miştir ve bu yayın çalışması, son Gökalp yorumcusunun [Taha Parla] "20. yüzyıl 
Türkiye'sirıln tek sistematik düşünürü" olarak rı!telediği yazara kolayca erişilme
sini sağlayacaktır. 

Yakın zamanda Taha Parla Ziya Gökalp hakkında önemli bir kitap yaznuştır. 
Özellikle tutucu çevrelerin Gökalp hakkında yaptıklan çarpıtmalardan uzak bu ça
lışma, Türkçülüğün Esaslan'nın yazanna parlak bir bakış sunmaktadır. Bugüne 
dek Gökalp'ın en çok tarih, kültür, ulus hakkındaki düşünceleriyle ilgilenildiği 
halde, Parla projektörü toplumsal ve siyasal düşünceler alanına kaydırmaktadır. 
Eserin okunmasından çıkan Gökalp imgesi, genellikle söylenenden daha özgün 
(Gökalp genellikle basit bir Durkheim taklitçisi olarak sunulmuştur), gözüktüğıln
den daha bağımsız (tre ideologu olarak istediği gibi davranma özgürlüğılnü koru
maktadır) ve onu kendisine mal etmekten hiç vazgeçmeyen Türk sağının arı!adı
ğından çok daha "demokrat"tır. 

Peki bütün burı!ardan, bu eserin tarihçi açısından tamamen tatmin edici ol
duğu sonucu çıkarılabilir mi? Gökalp'ı 20. yüzyıl Türkiye'sinin üretti,gi "tek siste
matik düşünür" olarak gören Parla, vurguyu evrlmlere değil "sistem"e yapmakta
dır; Ziya Gökalp'ın şiirlerini kuramsal yazılanndan daha önemsiz görme eğilimin
dedir, oysa onun özellikle de Türk milliyetçiliğinin havarisi olarak nüfuzunun 
oluşmasında şiirlerinin büyük bir payı vardır. Son olarak da, Parla, Gökalp'ın son 
dönemine ayncalıklı bir yer vermektedir; halbuki Gökalp asıl 1908 ile 1914 ara
sında Türk gençliğinin akıl hocası olmuştur. Kısacası, Gökalp' ın ulusal sorun hak
kındaki düşüncelerinin evriınini olaylara koşut bir biçimde yakından izlemeyi ve 
Türk ulusal hareketi içindeki yerirı! kesin bir şekilde belirlemeyi sağlayacak ente
lektüel biyografiden henüz yoksunuz. 

Günümüzde, Ziya Gökalp 'ın yanı sıra yeni simalar da keşfediliyor. 1904 'te 
"siyasi" Türk milliyetçiliğini "icat eden", Tatar göçmeni ve ateşli bir Tatar buıjuva
zisi taraftan Yusuf Akçura bu simalara bir örnektir (F. Georgeon, 1980 ve 1987; 
A. Temir, 1987). Jacob Landau'nun kısa bir süre önce yayımlanan çalışmasıyla 
gün yüzüne çıkan Tekin Alp'ı da saymak gerek (J.M. Landau, 1984). Selanik'tey
ken Türk ıni1liyetçiliği davasını, en aşın biçimi olan "Turancılık" da dahil olmak 
üzere benimsemiş Seresli bir Yahudi olan Tekin Alp çok ilginç bir kişiliktir. Bu ör-
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nek, dış destekten yoksun Selanik Yahudi burjuvazisinin çıkarlannın Türklerin Çl

karlanyla aynı yönde olduğunu gösteriyor (Karş. genelolarak R. Olson, 1986). 
Ama ulusal hareketin diğer birçok militanı sadece isim olarak biliniyor. Örne

ğin, "Turan" ütopyasının gelişmesinde çok önemli bir roloynadığı anlaşılan Hüse
yinzade Ali çok az tanınmaktadır. Bir diğer Rusya göçmenl Türk, 1909 sonrasında 
basında ve örgütlerde etkin bir roloynayan Ahmed Ağaoğlu da aynı durumdadır. 

MilliYetçi örgütler 
Milliyetçi örgütlerin tarihi giderek daha iyi biliniyor. 1908 devriminl izleyen 

döneme, ulusal hareketin "örgütlenme aşaması" adı verilmiş, derneklerin ve der
gilerin incelenmesi sonucunda bazı genel çabşmalar kaleme abnnuştı (Akçuraoğlu 
Yusuf, 1928; H.N. Orkun, 1944; T.Z. Tunaya, 1984). Kısa bir süredir elimizde 
birkaç monografik inceleme de bulunuyor. Bu incelemelerde öncelikle kültürel der
nekler, yani Türk kültürünü gelişrirmeye çabşan bir rür bilgi cemiyetleri ya da aka
demiler, ele alınnuştır; bunlann arasında 1908 sonunda diğer rniliiyetlerin külrür 
kulüplerine bir tepki olarak kurulan Türk Derneği (M. Araj, 1984) ve Türk Bılgi 

CemiYeti (Z. Toprak, 1987) sayılabilir. Dergilerin en önemlilerinden ikisi de ince
lenmiştir: 1910-1911 'de Selanik'te yayımlanan Genç Kalemler, Ziya Gökalp'ın 
program niteliğindeki bir makalesinin başlığındaki sözlerle (M. Arai, 1985), halk 
diline yakın bir "yeni lisan", ama aynı zamanda bir "yeni hayat ve yeni kıymet
ler" arayan genç yazarlan (Ömer Seyfettin, Ali Carıib, Ziya Gökalp) bir araya getir
mişti. 1911 sonunda kurulan Türk Vurdu, Türk milliyetçiliğinin büyük dergisiydi; 
Akçura ve Ağaoğlu'nun yönetimindeki bu dergi, onlann etkisiyle çok açık panrür
kist bir çizgi izledi (P. Dumont, 1974). AmaHalka Doğru ya da Türk Sözü gibi di
ğer dergiler de daha aynntılı bir biçimde incelenmeyi hak etmektedir. Bu yayın or
ganlannın taşıyıcısı olduklan ideolojinin dışında, finansmanlannı, siyasi iktidarla, 
İttihat ve Terakki Cemiyeti'yle ilişkilerini, okuyucu kitlelerini saptamak ilginç olur. 

Birkaç yıldır bir Japon araştırmacı, Masami Aral bu gruplar ve dergiler üzeri
ne bir dizi araştırma yapıyorl ve bu örgütleri incelerken, Türk ulusal hareketi için
de iki farklı bakış açısırun varlığını göstermeye çabşıyor: Osmanlı devletinin siya
si formülüne bağlı kalan Osmanlı Türk aydıniannın bakış açısı ve gözlerini Orta 
Asya'ya dikıniş Rusya Türklerinin bakış açısı. Aslında belki de o kadar kesin bir 
aynm söz konusu değildir: Osmanlı devletinin güçlendirilmesi, bürün Türklerin 
panslavizm tehdidi altında olduğunu düşünen Rusya Türklerinin de çıkannaydı. 
Ama bu, onlar için bir aşama, daha ileri gitmenin bir yoluydu sadece. Üstelik "Tu
rancılığın" en romantik biçiminin en ateşli öncülerinin Osmanlı Türkleri olduğunu 
da unutmamak gerek: Halide Edip, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp. 
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Milliyetçi türdeki demekierin en önemlilerinden biri, Mart 1912'de kurulan 
Türk Ocağı'ydı. Ama yakın tarihli birkaç inceleme dışında (F. Georgeon, 1984-
85; K. Akyüz, 1986), bu kurumun kökenleri, gelişimi ve etkisi üzerine bir araştır
ma çalışması yoktur. Yukanda söz edilen bilgi cemiyet/erinden farklı olarak, daha 
pedagojik bir perspektifi benimseyen Türk Ocağı, Türkler arasında bilginin yay
gınlaştırılmasıru hedefliyordu. Bu demek başlangıçta, bir grup Tıbbiye öğrencisi
nin girişiminin sonucuydu; kendi okullarında bile Türkierin imparatorluğun diğer 
milliyet/erine göre geç kalmışlığının sıkıntısıru yaşayan bu öğrenciler, "Türklerin 
artık siyasi türde egemenlikten, tarıma, ticarete ve sanayiye dayalı bir egemenliğe 
geçmesi gerektiğini" düşünüyorlardı. 

Türk Ocağı 'run incelenmesi, Türk milliyetçiliği içinde gençliğin rolü sorununu 
gündeme getirdi (genelde, karş. J. Szyliowicz, 1970). Gerçekten de ulusal hareke
tin en fazla militan ve yandaşı gençler, özellikie de üniversite öğrencileri arasında 
bulduğu anlaşılıyor. Bu bağlamda Askeri Tıbbiye'nin [Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane] 
önemini belirtelim; 1889'da Jön Türk liberalizminin ilk ocağı olan bu okul, yeni
den Türkiye entelektüel tarihinin ön saflannda yerini alnuştı. Üniversite öğrenci
lerinin rolünden söz ederken, Rusya'dan gelmiş öğrenciler tarafından ıstanbul'da, 
191O'da 250 üyesi olan Kınm Talebe Cemıyeri, Jön Türklerle ilişkisi olan Buhara 
Talebe Cem(yeti ya da R~a Türk Talebe Cem(yeti gibi birçok derneğin kuruldu
ğıınu belirtmek gerek. Ne yazık ki bu kurumlar hakkında hemen hiçbir şey bilmi
yoruz (N. Devlet, 1985). 

Tartışmalar ve çatışmalar 
Türk milliyetçiliği kendine yol açmakta zorlandı: Bu akınun ortaya çıkışı, Os

manlı aydın çevrelerinde muhalefet/ere, direnişlere yol açtı. Milliyetçiler iki cephe
de mücadele etmek zorunda kaldılar: Din (İslam) ve devlet (Osmanlı). Türk milli
yetçiliğinin 1908 ile 1914 arasındaki tarihinde iz bırakan bir dizi büyük tartışma 
bu cephelerden kaynaklandı.2 Islamcılann ümmet bağrında bir partikÜıarizm do
ğuşunu iyi karşılarnamalan onlarla olan tartışmaların kökenini oluşturuyordu. Is
lamcılara göre milliyetçilik bir "kanser"di. "Osmanlıcılar"la, Osmanlı "ulusu" yan
daşlarıyla olan tartışmalann kaynağındaysa, milliyetçiliğin devleti zayıflattığı 
suçlamaları yatıyordu. 

Hatta ulusal hareket içinde de, Türkçülerin saflarında bazı noktalarda tartış
malar çıktı: Ulus içinde dinin yerl (Türk milliyetçiliği laikliği de bünyesinde barın
dınyor, ama Rusya Türklerinin desteklediği asıl güçlü akım dine de önemli bir yer 
veriyordu), dil sorıınu (Türkçe'yi bütün Arapça ve yabancı sözcüklerden anndır
mak mı -an dilcilerin tavn buydu- yoksa en özentili sözcük ve deyimleri atıp halk 
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diline yaklaşmak mı?-Ziya Gökalp'ın tavn buydu). Ulusun tanımı sorununda, ba
zılan tanım olarak eğitim ve kültürü önerirken (Ziya Gökalp), Alman anlayışının 
daba çok etklsinde olan diğerleri "ırk" ya da "kavim" kavramına dayanıyorlardı. 3 

Bu durum özellikle Rusya Türkleri için geçerliydi. 
Ulusal hareketin en yakıcı sorunlanndan biri de, "bir ulusal uzam" tanımıydı. 

Bu noktada milliyetçilerin fazlasıyla muğlak kaldıklannı kabul etmek gerek. Bu 
uzamın tanımında muğlak olduklan gibi, o uzarnda bulunan ve Türk olmayan 
azınlıklar hakkında kesin hiçbir şey söylemiyorlardı. Türk milliyetçiliği kendini 
Osmanlı Türkleriyle sınırlamak zorunda kalacaktı: Anadolu'nun bir anlamda 
"Türklerin anavatanını" oluşturduğu fikri, daha 1908 öncesinde ortaya atılmıştı. 
Balkan bozgunlannın ardından güçlenen bu fiklr, devletin toprak bütünlüğü soru
nunda tökezliyordu. Ama sayılan az da olsa bazı klşiler, vanlan sonucu siyasi 
açıdan en son noktaya kadar götürüyorlardı: Ulusal topraklar Anadolu'ydu. 

Bugün pantürkizm hakkında elimizde, ı.M. Landau'nun kısa bir süre önce yap
tığı çalışma bulunuyor (1981). Osmanlı Imparatorluğu'na Rusya'dan gelmiş Türk 
aydınlannın çoğunluğunu oluşturan Tatarlar ve Azeriler açısından, pantürkizm sa
dece bir kültürel bağ arayışı değil, aynı zamanda bir politika, bir stratejiydi: Modem
leşmiş ve yenilemnlş bir Osmanlı devletinIn, panslavizme karşı verilen mücadelede 
Rusya Türklerine yardım edebileceğini ve klmbilir, belkl de bütün Türk halklanmn 
gelecektekl birliğini sağlayabileceğini umuyorlardı. Ama bu birlik, onun sınırlan ve 
biçimi gibi konularda temkiııii genellemelerle yetiniyorlardı. Bir gün gelip Rus Çarlı
ğı'nın zayıflamasının "büyük tasan"yı gerçekleştirmek için kendilerine elverişli bir 
fırsat yaratmasını bekliyorlar, ama o sırada, bütün güçleriyle Osmanlılan Avras
ya'nın Türkdil halklanyla olan bağ\an konusunda ikna etmeye çalışıyorlardı. 

Pantürkizmin, bu stratejik yönünün yanı sıra, bir de "romantik" cephesi var
dı: Türk halklannın Orta Asya'da bulunduğu varsayılan ilk vatanı olan Turan ef
sanesi aracılığıyla ifade edilen, bütün Türk halklarının birleşmesi düşü. Bu izleğin 
özellikle Osmanlı aydınlan tarafından geliştirilmiş olması çarpıcıdır. Bu konuda ilk 
kalem oynataniardan biri olan Ziya Gökalp daha 1911 'de Selanik'te çıkan Genç 
Kalemler dergisinde şu dizeleri yazıyordu: "Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne tür
kistan / Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan." Halide Edip ya da Ömer 
Seyfettin gibi sonradan meşhur olacak genç yazarlann da (Ömer Seyfettin hak
kında, T. Alangu, 1968; K. Karpat, 1972; H.B. Paksoy, 1984; Z. Toprak, 1985-
87), Birinci Dünya Savaşı öncesinde bir "Turancı dönemleri" oldu. Diğer yandan 
Tekln Alp, Türklere bir asgari program (İstanbul'dan Baykal Gölü'ne kadar!), bir 
de azami program (Japonya'dan İskandinavya'ya) öneriyordu (J.M. Landau, 
1984). Bu değinmeler biraz hayal ürünü gibi gözükse de, Osmaniı İmparatorlu-
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ğu'nun tam bir çıkmaza girdiği dönemde düşlere açılan bu mekarılann rolünü kü
çümsememek gerekir. Bu açıdan bakıldığında, Turancılık ütopya işlevini hakkıyla 
yerine getiriyordu. Şimdi milliyetçiler tarafından yüceltilen Türk sözcügiİnün, 
1900'de bile hala aşağılayıcı bir yanarılam yüklü olduğunu da unutmamak gerek 
(İstanbul ağzında bu terim, kaba saba köylü arılamına geliyordu). 

Siyaset ve Toplum 

Demek ki ulusal hareketin incelenmesi birçok soruyu da gündeme getiriyor: 
Siyasi sınıf bu düşünceleri hangi ölçüde berılmsemişti? Bu düşünceler İttihat ve 
Terakki Cemiyeti tarafından ne kadar desteklendi? Bu örgütlenmelerin ve dergile
rin kitleler üzerindeki etkisi neydi? 

Jön Türkler ve Türk milliYetçiliği 
nk soru devrim öncesi İttihat ve Terakki'yi ilgilendirir: Bu cemiyet ne ölçüde 

"Türk milliyetçisi"ydi? Bu tartışılan bir noktadır. Hem Rusya Türklerinin, hem de 
Türkiye'deki edebi akıırıiann etkisiyle, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 1906'dan 
itibaren "ulusal bilince" daha duyarlı bir hale geldiği arılaşılmaktadır. Ama bu ko

nuda daha fazla bilgi sahibi olabilmek için, trc hakkındaki çalışmalann bitınesini 
beklemek gerekecektir. 4 

1908 Devrimi'nden sonra, tTC resmen Osmanlıcı bir siyaset berılmser, yani 
dirıl ya da etnik aidiyetleri ne olursa olsun imparatorluk tebaasırun eşitliğini savu
nur. Ama Hıristiyan, hatta Müslüman azırılıklann (Arnavutlar, Araplar), bu tasa
nya direnişleri karşısında, İTC kendini giderek Türklerin temsilcisi olarak kabul 
eder. Hedeflerinden biri, milletlerin içinde patrikliklerin ya da hahamlıklann oyna
dığına benzer bir rolü Türkler için oynamaya çalışmak, yani bir dayanışma odağı 
yaratmaktır. Jön Türkler, Osmanlı İmparatorluğu'nun sürdürülebilmesinin Türk 
unsurun moderrıleştirilınesinden ve seferber edilmesinden geçeceğine inanmakta
dır. imparatorluk okunannda ve mahkemelerinde kullanılan dil olarak Türkçe'yi 
dayatınaya çalışırlar. Bunu yaparken asıl güdüleri, hiç kuşkusuz "milliyetçilik"ten 
çok, merkezileştirme isteğidir. 

Bunun dışında, Jön Türkler ulusal hareketle birçok temas kurarlar. Temas 
öncelikle Ziya Gökalp, Hüseyinzade Ali ve Ahmed Ağaoğlu gibi, İTC'ye katılan 
bazı milliyetçi şahsiyetler aracılığıyla gerçekleşecektir. Ziya Gökalp 191O'dan iti
baren düzenli olarak Merkez-i Umumi'de yer alır. Onlann aracılığıyla devlet poli
tikasına biraz milliyetçilik sızar. Diğer yandan, bazı İttihatçılar (özellikle de Enver 
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Paşa), Türk milliyetçillğini savunan militanlara ve kuruluşlara maddi, manevi 

destek verrnektedir. 

O halde tTC bünyesinde iki milliyetçilik biçimi buluşmaktadır: Devlet çıkarla

rını dikkate alan bürokratik türde bir milliyetçilik ve sivil toplumdan çıkmış, 

"ulus" sorununa daha duyarlı bir milliyetçilik. Bu buluşmarun odak noktasında 

da Ziya Gökalp yer alınaktadır. Ama bu iki eğilim arasındaki eklernlenmeyi daha 

iyi anlamak için, İTC'nin yan-resmi yayın organı olan Tanın1n başyazan ve aynı 

zamanda ulusal davanın sempatizanı olan Hüseyin Cahit (Yalçın)S gibi şahsiyet

leri de yakından incelemek gerekir. 

O sırada Jön Türklerin milliyetçiliği de yeni bir boyut kazanıyordu. Birinci 

Dünya Savaşı arifesinde yolu İstanbul'a düşmüş bir sosyal-demokrat kazazede, 

"Parvus" adıyla tanınan Alexander Helphand, Türkiye'yi gerçek bir "esarete" sü

rüklemiş ekonomik ve mali emperyalizmin ne olduğunu öğretiyordu (P. Dumont, 

1980). 1908 sonrasının ekonomik liberalizmi yerine ikame edilen Alman ekono

mi-politiği de, hedefi iş dünyasının dizginlerini Müslüman orta sınıfin eline ver

mek olan bir "milli iktisat" yaranlmasının lehinde roloynadı. Amaç, hem Hıristi

yan azınlıkların egemenliğinden, hem de Büyük Güçler'in emperyalizminden kur

tulmakn. Burjuvazileri olınadan Türklerin devlet olarak varlıklannı sürdürmeleri 

çok güçleşecektir, deniyordu. 

Zafer Toprak'ın çalışmalan sayesinde bu "milli iktisat" siyasetini biliyoruz 

(1982; ayr. karş. F. Ahmad, 1980). Bu siyaset Balkan savaşlan döneminde şe

killenıneye başladı. İttihatçılar, ticari yeteneği olan Türklerin ortaya çıkmasını da 

kolaylaşnracağı umuduyla, Rum esnafa yönelik boykot hareketini örgütlediler 

(Rumiarın Birinci Balkan Savaşı sırasında Yunan Krallığı'na para yardımında bu

lunarak, Osmanlı devletine ihanet ettiklerinden kuşkulanılıyordu). Aynca, orta sl

nıflara yönelik bir propaganda hareketi başlatarak, onlan ekonomik yaşama anl

malan için teşvik ettiler. Rusya Türkleri örneğine (Türk Yurdu'nda) dayanan bu 

propagandada Ömer Seyfettin gibi gözde yazarlar da rol aldı (bkz. Z. Toprak tara

findan yayımlanan broşür, 1985-87). Birinci Dünya savaşı'ndan önce Jön türk

ler yerel girişimcileri sanayi macerasına anlınak konusunda cesaretlendirrnek için 

bir sanayii teşvik kanunu çıkaracaklardı. 

Bununla birlikte Jön Türkler, Türk unsuru lehindeki bu siyaseti sürdürürken, 

İslami boyutu da ihmal etmediler. Onların İslam'ı araç olarak gören bir bakışlan 

vardı: İslam, hem Osmanlı devletinin Türkleri arasında bir dayanışma unsuru, 

hem de imparatorluğun iki büyük halkını, Türklerle Araplan kaynaşnran bir harç

tı. Jön Türk siyasetinin bu yönü birçok düzeyde saptanabilir. Jön Türkler dini 

gruplarla, özellikle de başlıca İslamcı dergi olan Sırat-i Müstakim le sıkı ilişkiler 
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kurdu (A. Somel, 1987), sonra da kendi İslami yayın organlanm, Islam Mecmu
ası'nı çıkardılar. Balkan savaşlanndan sonra başlatılan "milli iktisat" seferberliği, 
kısa bir süre önce yayımlanan 1913-1914 boykotuna ilişkin belgelerin de göster
diği gibi (Z. Toprak, 1985), İslam adına yürütülmüştü: Burada özellilde" Müslü
man Türk" kadınlanna seslenen ve onlann Rum dükkfuılanna gitmekten vazgeç
melerini isteyen bir dizi çağn söz konusudur. Jön Türklerin Arap vilayetlerinl de 
hoş tutmalan gerekmekteydi: Merkezileştirme politikasını durdurup sadrazamlığa 
Arap asıllı Said Halim Paşa'yı getirdiler. Aslında Jön Türk siyasetinde laiklik eğili
mi, ancak 1916 Arap isyanından sonra öne çıkacaktı (D. Kushner, 1987). 

Türk mı1l(yetçiliği ve popülizm 
ıstanbul'da 1913'te ismi oldukça anlamlı bir dergi çıkıyordu: Halka Doğru. 

Yazı kuruluna bir göz atıldığında, bütün büyük milliyetçi aydınlan kapsadığı anla
şılmaktadır (Ziya Gökalp, yusuf Akçura, Halide Edip, Hüseyinzade Ali, vb). Bura
da Türkiye'deki halkçılığı bütünlüğü içinde incelemek gibi bir iddia taşımaksızın 
(bu konuda bütüncül bir eser bulunmamakla birlikte, bazı çalışmalar vardır: Z. 
Toprak, 1977, 1984; i. Tekeli ve G. Sayıan, 1978) halkçılığın Türk milliyetçiliğiy
le olan bağlanna işaret etmek gerek. Ilk sorun halkçılığın kökenlerine ilişklndir. 
Aydınlanmayı halka taşıma kaygısı (o dönemde de "entelijensiya" karşılığı kulla
nılan Osmanlıca sözcük, münevverler: aydınlardır) milliyetçi akımla birlikte baş
lamamıştır. Seçklnlerle halk kitlesi arasında bir uçurum bulunduğu duygusu ilk 
aydınlarda (Yenl Osmanlılar) ortaya çıkar ve onlan, kullandıklan dili daha genlş 
bir kitlenin an1ayabileceği şekilde sadeleştirmeye iter. Halkçılığın bu yönüne, Se
lanik'te Genç Kalemlerdergisi ve "YeniLisan"yaratma tasansı çevresinde top
lanmış ilk milliyetçi yazarlarda da rastlanacaktır. 

Ama asıl "halka doğru" sloganı, 19. yüzyılın ikinci yansındaki Rus Narod
niklerinin şiannı çağnştırmaktadır. Rusya'dan göçen Türk aydınlan (anlaşılan 
özellikle de Hüseyinzade Ali) Rusya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında bağlar 
kurulmasına yardımcı olmuşlardır. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı İm
paratorluğu'nun durumu bir ölçüde Rusya'nın 19. yüzyıl ortasındakl durumuna 
benziyordu: Bir yanda sayılan çok az bir aydın tabakası, diğer yanda büyük ço
ğunluğu köylülükten, küçük bir bölümü de proleteryadan oluşan okuma yazma 
bilmez bir kitle. Rusya aydırılan açısından söz konusu olan, kapitalizme hiç uğra
madan, köylülere seslenerek ve şiddete başvurarak feodal bir toplumdan sosyalist 
bir topluma geçmekti. Bununla birlikte, Türkiye'de halkçılık bu devrimci boyuta 
ulaşmadı. Tekeli ve Saylan'ın güzel bir biçimde gösterdikleri gibi, Türkiye'dekl 
halkçılık kapitalist türde bir ekonominin oluşum sürecinden kayıpla çıkan toplum-
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sal tabakaların ideolojisidir. O zaman milliyetçilik ve halkçılığın nasıl olup da at
başı gidebildilderi anlaşılmaktadır. Bununla birlikte Türkiye'de hedefkapitalist 
düzeni devirmek değil, eğitim, propaganda, vb yoııarla Türklerin bu sisteme katıl
masını sağlamaktı. Milli iktisat poııtikası ve bir milli burjuvazi oluşturma tasansı 
tam bu noktada gündeme girmektedir. 

Türkiye'de halkçılık ya seçkinler veya devlet tarafından uygulanan bir ataer
kUlik biçimine (alt sınıflara "aydınlanma" götürerek dertlerine derman olmak) ya 
da Fransız tarzı bir dayanışmacılığa (Durkheim) doğru evrilıniş, bu dayanışmacı
lıkta vurgu sosyal sınıflara değil, gruplar arasındaki sosyal dayanışmaya yapıl
nuştır. Ziya Gökalp'a göre, seçkinlhalk aynmına uygarlıklkültür aynnu denk düş
mektedir. Seçkinler modern uygarlığı taşımak üzere halka gitmeli, ama aynı za
manda yitirdikleri ulusal kimliği özümsemek için de bu temas fırsatından yarar
lanmalıdırlar. Bu tasan, Ziya Gökalp gibi bir taşralının (Diyarbakırlıdır) İstan
bul'un kozmopolit seçkinlerine karşı tepkisini de yansıtmaktadır. 

Geriye büyük bir sorun, Türk milliyetçiliğlnin yaygınlaştırılması kalıyor. Kit
leleri seferber etme ve onlara kimlik verme bağlamında, Türk milliyetçiliği İs
lam'la ne ölçüde rekabet edebilmiştir? Bu, incelenmesi zor bir sorundur. Bir süre
dir yapılmaya başlandığı gibi (D. Quataert, 1983; Z. Toprak, 1985), "vatansever" 
ya da "milliyetçi" dışavuruınlan yakından inceleyip tahlil etmek gerekir. Bir diğer 
olasılık, ulusal duygulan açığa vuran bir alan olarak, çok zengin mizah basınına 
eğilmektir. Ama mizah basınının sık sık yöneticilerin elinde bir propaganda aracı
na dönüştüğünü de unutmamak gerekir. 
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KEMALİsT DÖNEMDE TÜRK OCAKLARı 
(1923-1931" 

"Türkiye'nin ulusal bir temelde yeniden örgütlenmesinde Ocakiar'ın geçmiş
te ve şimdi oynadığı, muhtemelen gelecekte de oynayacağı rol üzerinde ne denli 
durulsa yeridir. "ı Türkiye'deki ingiliz Büyükelçisi Sir G. Clerk'in Şubat 1930'da 
Türk Ocakian hakkındaki yargısı böyleydi. Türk Ocakian Jön Türkler döneminde, 
ulusal duyguyu geliştirme ve ilerleme düşüncesini Türk halkı içinde yayma kay
gısı taşıyan bir grup üniversite öğrencisi ve bir avuç aydın tarafından kurulmuştu. 

İngiliz büyükelçisinin, söylediklerinin geleceğe ilişkin bölümünde yamldığını 
biliyoruz; Türk Ocaklan bir süre sonra, Nisan 1931 'de kapatılacaktı. Sözlerinin geri 
kalamyla ilişkili olarak da, bugün tarihçilerin "Türkiye'nin yeniden örgütlenme
sinnde Türk Ocakian'na ne kadar küçük bir rol biçtiklerini görse, Sir G. Clerk her
halde şaşınrdı. Aym tarihçiler, haklı olarak, 1932 'de Türk Ocakian'mn yerine kuru
lan Halkevleri üzerinde ise ısrarla durmuşlardır. Cumhuriyet Halk Fırkası'mn kültür 
kolian gibi çalışan Halkevleri, Kemalist rejimin halkçı eğilirnini ifade ediyorlardı. 

Jön Türkier döneminde öncü rolü oynayan Türk Ocakları'mn, ulusal Türk 
devletinin kuruluşuyla birlikte gerilediği sık sık söylenmiştir2 Bu yargı olgulara 
kesinlikle uymamaktadır. Çünkü tam tersine, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yeni
den örgütlenen Türk Ocaklan büyük bir atılım yaşamış ve 1930'lann başında An

kara'da heybetli bir merkezi olan, 250 şubesi ve 30.000 üyesiyle ülke sathına 
yayılmış güçlü bir kuruluş haline gelmiştir. 

Özgün bir kurum olan Türk Ocaklan, Osmanlı döneminin eski saray-reaya 
ikiliğiyle Kemalist devrimin getirdiği devlet-yurttaş ilişkisi arasına üçüncü bir 
odak sokına ve siyasi iktidar karşısında özerkliklerini korumaya çalışırken, ülke
nin gelişim sürecinde söyleyecek sözleri olduğuna da inanan aydınların gücünü 
temsil etme iddiasım taşımıştır. Bizce Türk Ocakları bu anlamda aynca incelenme-

• Turdca'da yayımlanmış metin, c. XIV, 1982, s. 168-215. 
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yi hak etmektedir. Bu kurumun Türk ulusal devletinin oluşumunda tutiugtl yeri 
kesin bir biçimde saptamak kuşkusuz güçtiir; ama elimizde bulunan bol sayılabi
lecek miktarda belge sayesinde, Osmanlı ımparatorluğu'nun yok olması ve· mo
dem Türkiye'nin doğuşuyla karşı karşıya kalan bir grup Türk aydılUlUn düşünce
si ve eylemini incelemek mümkündür. Başka bir deyişle, çağdaş dönemde yeni 
bir ulusun yaşadığı türden kimlik ve gelişme sorunları karşısında bir seçkinler 
grubunu işbaşında izlemek mümkün görünmektedir. 

Kurtuluş Savaşı'ndan Sonra Türk Ocaklan'nın 
Yeniden Doğuşu 

Türk Ocağı, iki akınun birleşmesinden doğmuştur. Bir yanda, Jön Türk reji
minin başansızlıkianndan, Jön Türkierin Osmanlı devletini dış güçlere ve merkez
kaç kuvvetlerin baskısına karşı korumada gösterdikleri yeteneksizlikten hayal kı
rıklığına uğramış, Türk olmayan öğrenciler arasında milliyetçiliğin gelişiminden 
kaygılanan Istanbul'daki üniversite öğrencileri, özellikle de Askeri Tıbbiyeliler 
arasındaki düşünce hareketi vardır. Bir grup Tıbbiye öğrencisi, "Türk dilinin ve ır
kılUn mükemmelleştiriimesi için, Türk halkına ulusal bir eğitim vermeye, onun bi
limsel ve toplumsal düzeyini yükseltmeye çalışmayı" amaç edinmiş bir kültür der
neği kurar. İkinci akım, Türk aydın tabakasılUn bir bölümündeki bilinçlenmenin 
ürünüdür. Bu kesim de Jön Türklerin izlediği politikanın iflas ettiğine ve Osmanlı 
devletini kurtarmak için Türk unsuruna dayanmak gerektiğine inanmaktadır. Do
layısıyla Türk Ocağı, Hamdullah Suphi Tannöver'in ifadesiyle, Türk gençliği ve 
aydınları içindeki bir "savunma refleksi"nden doğmuştur.3 

1912' de Beyazıt'taki bir lokalde kurulan İstanbul Türk Ocağı, başlangıçta 
güçlükler yaşadı. Hareket hiç popüler değildi; iktidardakilerin anlayışsızlığı ya da 
kuşkusu ve din adamlarılUn da düşmanlığıyla karşılaşıyordu. Bünyesinde Meh
med Emin, Ziya Göka1p, Halide Edip, Hamdullah Suphi, Ahmed Ferid gibi yazar
lar ve aydınlarla Ahmed Ağaoğlu, Yusuf Akçura, Hüseyinzade Ali gibi Rusya 
göçmeni Türkleri bir araya getiriyordu. Loka1de konferansıar, sohbet toplantılan, 
akşamdersleri düzenleniyor, yazarlar ve sanatçılar orada toplalUyordu; Türk Oca
ğı "bir tiir üniversite", "bir ulusal kültür ocağı"ydl.4 Mütevazı bir başlangıcın ar
dından, demek ağır ağır gelişti. İstanbul Ocağı büyürken, taşrada da yirmi kadar 
şube açıldı. 1915'de Türk Ocağı'lUn yaklaşık 2.000 üyesi vardı. Özerkliğini koru
mayı başarmış, Jön Türklerin kuşkulu yaklaşımı yerini destekleme politikasına bı
rakırken, bu destek örgütün özerkliğine zarar vermemişti. s 
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Mütareke döneminde, Türk Ocağı İzmir'de Yunan işgaline karşı, ıStanbul'da da 
İtilaf Devletleri'nin Osmanlı devletine layık gördükleri sonu protesto etmek için mi
tingler örgütledi. Yunan ordulan tarafından İzmir ve Bursa şubelerinin, İngiliz birlik
leri tarafından da İstanbul Ocağı'nın kapatılmasından sonra, dernek fiilen her türlü 
etkinliği durdurdu. Bazı militanlar Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk cerniyetle
rinde önemli roller oynadılar;6 yöneticiler ise, yavaş yavaş Ankara'da, Mustafa Ke

mal'in çevresinde toplandılar. KUrtuluş Savaşı sona erer ermez, Ocağın şubelerini 
yeniden açmaya giriştiler: Ege ve Trakya bölgelerinin kurtarılmasıyla birlikte altmış 
kadar Ocak açılnuştı. Hamdullah Suphi'nin çabalanyla Ankara ve İstanbul şubeleri 
de Nisan ve Haziran ı 923'te yeniden faaliyete geçebildiler. Örgütün bu yeniden do
ğuşu, Ankara hükümeti tarafından da ciddi biçimde desteklendi. Çünkü Ankara hü
kümeti, derneğin savunduğu ilkelerin Büyük Millet Meclisi 'nin etkinliğinin temellni 
oluşturan ilkelerle özdeşliğinin ve demek militanianmn Kurtııluş Savaşı'nda oyna
dığl rolün bilincindeydi.7 Bu elverişli koşullar Türk Ocaklan yöneticilerini, Ocaklar 
için yeni bir yapı ve bir yayılma politikası tasarlamaya götürecekti. 

a) Türk Ocaklan'nınyeniyaplSlB 

Türk Ocaklan'nın yeni örgütlenmesi Nisan ı 924'te yapılan kurultayda oluş
turuldu. Kurultay nedeniyle Ankara'da toplanan altmış kadar şube delegesi, Ocak 
yasasını onayladılar. Bu yasa daha sonra getirilen bazı düzerılemelerle geliştirildi 
ve Türk Ocaklan kapamncaya kadar yürürlükte kaldı. 9 

Yasanın iklnci maddesi Ocakların etkinlik yürüteceği coğrafi alanı, bütün 
Türkler arasında diye belirler ve ulusal bilincin güçlendirilmesini, Türk ham'ının 
(kültür) meydana çıkanlmasını, uygarlığın ve sağlık bilgisinin ilerletilmesini ve 
ulusal bir ekonominin geliştirilmesini amaç olarak benimser. Üçüncü madde, ör
gütün siyasi sorurılara yaklaşımını belirler: "Ocak, fırka siyasetiyle uğraşmaz. 
Hiçbir Ocaklı Cemiyeti siyasi emellerine alet edemez." Türk Ocağı kurulduğu 
günden beri, siyasetin dışında kalmayı kuralolarak benimsemişti. Maddenin ifa
de biçiminde Hamdul1ah Suphi' nin düşüncelerinin izine rastlamyor; Hamdul1ah 
Suphi'ye göre, Ocaklar bir ölçüde siyasi bir kuruluştur, çünkü "milli bir siyaset" 
izlerler. Engellenmesi gereken, partilerin siyasi oyunlanna katılmalandır. l o Bu 
düşünceler Ocaklar'ın kendi içinde de eleştirilecektl; örneğin Ahmed Ağaoğlu'na 
göre, saltanat dönemindeOcaklar'ın siyasi yaşama katılmayı reddetmesinin bir 
anlamı vardı, ama hükümet artık ulusal bir politika izlediğine göre, bu reddin bir 
arılamı kalmamıştı. i i 

Yasanın daha sonraki maddeleri, Ocaklar'ın örgütlenişinde iki farklı düzey 
saptar. Burılardan ilki yerel düzey, yani derneğin taşra şubeleridir.Her Ocak'ta, 
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militanlann oluşturdukları bir "dernek", "dernek" tarafırıdan bir yıllığına seçilen 

ve Ocak yönetimiyle görevlendirilen 7 kişilik bir "idare heyeti" ve mali sorunlarla 

ilgilenen bir "murakabe heyeti" bulunur. "Dernek" her yıl mart ayında, Merkez 

Heyeti'ne sunulacak faaliyet raporunu hazırlamak ve Ocak delegesinin Kurul

tay'a sunacağı şube önerilerinl hazırlamak üzere genel toplantı yapar. 

İkinci düzey, merkezi örgütlenmedir ve ilk birimi her Ocağın bir delegeyle 

katıldığı "Kurııltay"dır; Kurultay bir anlamda Türk Ocakları'nın en yüksek mer

ctidir. Her yıl Ankara'da 23 Nisan tarihinde toplanan Kurultay, şubelerin genel 

faaliyetini gözden geçirir, delegelerin eleştirilerini ve önerilerini inceler, yasada 

gerekii gördüğü değişikliklere gider ve Merkez Heyeti'ni seçer. Kurultaylann 

Türk Ocakları'nın hayatındaki önemi üzerinde durmak gerekir; 1925'e kadar 

her yıl, sonra bir yıl arayla 1930'da toplanan altı Kurultay, delegelerin yerel şu

belerin karşılaştıkları bütün sorunları olanca içtenlikleriyle ifade etmelerine ola

nak tanımıştır. ı2 Merkez Heyeti, Türk Ocakları'nın yürütme organıdır; Kurultay 

tarafından seçilen II üyeden oluşur ve yerel şubeleri denetler, raporlan inceler 

ve alınacak önlemleri belirler. Merkez Heyeti'nin başkanı Türk Ocakları'nın bir 

anlamda en üst düzey yetkilisidir. Yine Kurultay tarafından seçilen Murakabe 

Heyeti, örgütün bütün hesaplarını denetler. Hars Heyeti'nde ise, Kurııltay tara

fından hayat boyu atanan ve Türklük için yaptıklarına ve şöhretlerine göre se

çilen 10 ila 40 üye yer alır. Heyet, Türk kültürüne ilişkin eserler yayımlanması 

ve "bütün Türk aleminde" propaganda yürütmekle yükümlüdür. Heyetin asıl 

görevi ise, Ocaklar arasındaki bağlantı organıı3 ve örgütün Türkiye'nin dışın

daki Türk halkları içinde propaganda aracıı4 olan Türk Vurdu dergisini çıkar

maktı. Bu kalıcı kurumların dışında, yasa, yerel şubelere eylemlerinin Ocakiar 

talimatnamesine uygun olup olmadığını denetleyecek müfettişler gönderilmesi

ni de öngörüyordu. 

Örgüt mali düzeyde özerkliğini korumaya çalışıyordu. Elindeki kaynaklar, 

üyelerin verdiği aidatlar (aidat miktarı 4 lira olarak saptanmıştı), düzenlediği kül

türel gösterilerden gelen gelirler, yerel şubelerin gelirlerinden alınan %5 pay, ba

ğışlar ve çeşitli mali desteklerden oluşuyordu. 

h) Türk Ocaklan 'nın gelişimi 

Nisan 1924'te, yeni yasayı oluşturan Kurultay'ın toplandığı sırada, Türk 

Ocakları örgütienmesinde 71 şube bulunuyordu. 1931'de, Ocak.lar kapatıldığı sı

rada, şube sayısı 267'ye, üye sayısı da 32.000'e çıkmıştı. Aynı süre zarfında 

Ocaklar'ın bütçesi 6.900 liradan 1.500.000 liraya çıkmıştı. Demek ki çok çarpıcı 

bir ilerleme söz konusuydu. 
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• Ocak 1925'ten önce açılmış ocak (T.Y., l/4, Ocak 1925, s, 33S-336'da yayımlanmış listeye göre) 

• Ocak 1925'ten sonra açılmış ocak (Türk Yurdu, III/7, Aralık ı 963, S. 64-6S'te yayımlanmış listeye göre) 

Bununla birlikte söz konusu ilerlemenin düzenli olmadığım kaydetmek gere

kir; gerçekten de Nisan 192s'te 135, Nisan 1926'da 217 olan şube sayısı, Nisan 

1928 Kurultay'ında ise 2s0'yi aşmıştır. ıs O dönemde dernek 25.000 üyesiyle 

gururlanabilecek bir düzeydeydi. Demek ki ilk yıllarda (1924-1927), şube ve üye 

sayısındaki artış çok hızlı olmuş, daha sonra hissedilir ölçüde yavaşlamıştır. Bu 

yavaşlamayı mevcut şubeleri donatmak, Ocaklar'a girişi daha iyi denetlernek is

teklerine olduğu kadar, örgütün 1920'lerin sonundan itibaren yaşadığı mali güç

lüklere de bağlamak mümkündür. 

1924 ile 1931 arasında, Türk Ocaklan 'mn Anadolu'daki coğrafi dağılımı da 

hissedilir ölçüde değişmişti. 192s'ten önce açılan ocaklarla 192s'ten sonra açılan 

ocaklan birbirinden ayırt etmeye özen gösterdiğimiz haritamn incelenmesinden 

bu sonuç çıkmaktadır. 192s'te ocaklar esas olarak Anadolu'nun batısında ve 

özeilikle de Ege Bölgesi'nde yoğunlaşmıştır. Ocaklann sayısı 1920-1922 'de Yu

nan ordulan tarafından işgal edilıniş bölgelerde çok artmaktadır. Kemalist ordula

nn zaferinden sonra, işgal altında kalnuş bu bölgenin maddi ve kültürel yeniden 

yapılanmasına yardımcı olmak amacıyla çok sayıda ocak kurulduğu düşünülebi

lir. Buna karşılık, Trabzon'dan Adana'ya çekilecek bir hattın doğusunda kalan 

bölgede sadece on kadar ocak vardır; birçok vilayet merkezinde hiç ocak yoktur. 

1931 'de ise, sayılan batıda yine daha kalabalık olsa da, ocaklar doğuya doğru 

daha geniş ölçüde dağılmıştır. Aşağı yukan her vilayet merkezinde ve hatta bazı 

kazalarda ocaklar kurulmuştur. 1925 ile 1931 arasında açılmış yeni ocaklann 
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yaklaşık %40'lnın, Trabzon-Adana hattının doğusunda kalan bölgede kurulmuş 

olması ilginç bir noktadır. Türkiye'nin doğusu ile batısı arasındaki dengesizliği gi

dennek için açık bir çaba gösterilmiştir. Daha ileride ocaklardaki bu "Doğu'ya açıl

ma"nın belirli bir politikaya denk düştüğünü göreceğiz. 

Türk Ocaklan'run taşra şubelerinden söz ederken, bunlann çok farklı gerçek

liklere denk düşebileceğini unutmamak gerekir. Bursa, İzmir, Ankara, Adana ve

ya Ayvalık ocaklarının kaynaklan geniştir, güzel binalara yerleşmişlerdir ve çok 

sayıda üyeleri vardır. Adana şubesinin 1927 bütçesi 37.000 lira iken, Trabzon vi

layetindeki of şubesi 300 lirayla iş görmektedir. 16 Ülke düzeyinde Ocak başına 

üye ortalaması 130'dur; İzmir şubesinin üye sayısı 600'ü geçerken, 17 Orta veya 

Doğu Anadolu'daki kimi şubelerde üye sayısı 20'yi bulmaz. iS ızmir Ocağı'nın 

bahçe içindeki büyük binasının yapırm 80.000 liradan fazlaya mal olmuştur, oy

sa Ulukışla'daki militanlar toplantılannı tekgöz bir odada yapmak zorundadır. 

Ocaklann çeşitliliği üç aşağı beş yukan Türkiye'nin bölgesel koşullannın çeşitlili

ğiııi yansıtmaktadır. 

c) İnsanlar ve eğilimler 
Merkez Heyeti ya da Hars Heyeti üyesi veya Kurultaylara katılan şube dele

geleri olarak Türk Ocaklan'nın yönetici seçkirılerini oluşturan şahsiyetler içinde, 

Jön Türkler döneminde de Ocak üyesi olan birçok aydırıla karşılaşıyoruz. Içlerin

den Mehmed Emin, Ahmed Ağaoğlu, Köprillüzade Mehmet Fuat, Halide Edip, 

Yusuf Akçura ve Ziya Gökalp'ın (1924'te öldü) isirrılerini saymak mümkün. Bu 

aydırılar Meşrutiyet döneminden beri Ocaklar'da sürekliliği sağlarken, derneğe bir 

arılamda manevi ve entelektüel açıdan kefil de oluyorlardı. 

Türk Ocakları'run bütün tarihinin egemen siması Hamdullah Suphi'dir. 19 

1913'ten sonra Ocak başkaru, 1923'teki yeniden oluşumun da mimarı olan 

Hamdullah Suphi, 1923-1931 arasında her kurııJtayda büyük bir çoğurılukla ye

niden seçildiği Merkez Heyeti başkanlığı görevinde sürekli örgütün başında kal

mıştır. Bu sıfatla Türk Ocaklan'run kültürel ve toplumsal politikasrmn anahatlan

ru gerçekte o belirlemiştir. Otoritesi öncelikle geçmişinden kaynaklanmaktadır; 

Türk Ocağı kurulduktan bir yıl sonra -o sırada 27 yaşındadır ve Darülfünun'da 

Türk-İslam Sanatı dersi vennektedir- Tıbbiye öğrencilerinin desteğiyle derneğin 

başına getirilir. Türk Ocakları'nın fikir hocası Ziya Gökalp ise, örgütleyicisi de 

HamduIlah Suphi'dir. Diğer yandan Hamdullah Suphi bir hatiptir ve Ocak militan

lanyla gençliğin bir bölümü üzerinde asıl bu özelliğiyle büyük bir etki yapmıştır. 20 

Son olarak, Anadolu' daki direniş hareketiyle çok erken bir tarihte bağlantı kurdu

ğunu, Ankara hükümetine katılıp, bu hükümette önerrıli mevkilere getirildigini de 
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unutmamak gerek: Maarif Vekilliği, Matbuat ve istihbarat Umum Müdürlüğü, 

1925'te yeniden MaarifVekilliği görevlerinde bulundu. Yine de Hamdullah Suphi 

tartışmalı bir şahsiyetti; bazılan uzun hitabetleriyle coşar ve önünde el pençe di

van dururken, onu Türk milllyetçisi ve demokrat kılığına girmiş bir Osmanlı aris

tokratı (Suphi Paşa'nın oğluydu), bir şarlatan olarak gören pek çok düşmanı da 

vardı.21 Bolşevizrnle sosyallzmin azılı düşmanı olan, Türkiye'deki sınıf çatışmala

nnı inkar eden Hamdullah Suphi hiç kuşku yok ki Türk Ocaklan'nın tutucu bir 

görünüm almasında pay sahibi olmuştur. 

Kemalist dönemde Türk Ocaklan'nda ön planda roloynayan bir diğer sima 

Dr. Reşit Galip'tir.22 Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'den [Askeri Tıbbiyel mezun olan 

Reşit Galip, öğrenciyken gönüllü doktor olarak Balkan ve Birinci Dünya savaşla

nna katılınıŞ, daha soma da 1915'de Köycüler Cemiyeti'ni kurarak köylerde dok

torluk yapmaya girişınişti,23 Kemalist harekete katıldı ve Büyük Millet Mecli

si'nde Aydın mebusu oldu. iki yıl boyunca, Türk Ocaklan Merkez Heyeti'nin baş

kan yardımcılığında bulundu. Daha soma, 1930'da, Türk Ocaklan bünyesinde 

Türk Tarih Tetkik Heyeti'nin kuruluşunda önemli bir roloynadı. Mustafa Kemal'e 

yakındı ve Türk Ocaklan içinde Hamdullah Suphi'ninkinden farklı bir çizgiyi tem

sil ediyordu. Hamdullah Suphi derneği uygarlık, sanat ve tarih konulannda fıkir 

alışverişierinde bulunulan bir "entelektüeller kulübü" olarak kabul ederken, Reşit 

Galip Türk Ocaklan'nı yoksul kitleler lehine çalışan bir sosyal yardım kuruluşu 

olarak görüyordu. Hamdullah Suphi, Ocaklar'ın siyasi iktidardan bağımsızlığının 

kararlı savunucusu olarak ortaya çıkarken, Reşit Galip derneğin Cumhuriyet Halk 

Fırkası bünyesine katılınasına taraftar olan yöneticiler arasındaydı. Türk Ocakla

n'nın kapatılmasından soma da, tam arılanııyla CHF'nın kültürel kollan olan ve 

daha halkçı yönelirnleriyle onun savunduğu görüşlere yakın Halkevleri'nin başlı

ca önderlerinden biri oldu. 

dj Türk kime denir? 
Türk Ocaklan'nın örgüt yapısına bakıldığında sistemin demokratik niteliği 

çarpıcıdır; tabanda "dernek" halinde toplanan milltanlar kendilerini Kurultay'da 

temsil etmekle görevli bir delegeyi ve bu delegeler de Türk Ocaklan'run yütütıne 

organı olan Merkez Heyeti'ni seçer. 1926 Kurultayı sırasında çıkan bir makale

sinde, Ahmed Ağaoğlu Kurultay'ın temsili niteliğini övüyor, farklı vilayetlerin ve 

farklı sosyal sınıfıann orada temsil edildiklerini ileri sütüyordu.24 Kurultay'ı Türk 

ulusunun bütününü ifade eden bir "milli içtima" olarak niteliyordu. Ahmed Ağa

oğlu'nun bu yargısı nasıl değerlendirilmeli? Bu soruya yanıt verebilmek için, Türk 

Ocağı üyesi olabilme koşullannı incelemekte yarar var. 
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Öncelikle militanlann etnik ve kültürel aidiyet sorunu gündeme geliyordu. 

Jön Türkler döneminde Ocağın kurucu üyeleri açısından sorun basitti, örgüt üye

lerinin Türk olmalan gerekiyordu. 1913 nizamnamesinin 5. maddesi şöyle diyor

du: "Ocak azalan Türktür. "25 1918 nizamname taslağında da, Ocak üyesi olabil

mek için Türk olmanın yeterli olduğu söylenmektedir.26 Örgüt yöneticilerine göre 

etnik-küıtürel "Türklük" kavramı yeterlnce açıktı. Osmanlı Imparatorluğu gibi ço

kuluslu bir devlet bünyesinde Türk unsuru sonunda kendi özgüllüğünü kazan

mayı bilmişti. 

Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ise durum o kadar basit değildi. Mustafa Kemal 

tarafından bir ulusal Türk devletinin kurulmasıyla birlikte, Türk terlminin aniamı 

esnekleşmişti: Bu terlm yeni devletin yurttaşını mı (eskl azınlıklar da dahil olmak 

üzere), yoksa doğum veya kültür yoluyla Türklüğe ait olan yurttaşı mı ifade edi

yordu? Diğer yandan Balkanlar'dan ve Kafkasya'dan muhacirler akın etmişti; ço

ğu Müslüman'dı, ama Türkiye Türkleriyle aynı dili konuşmuyor, aynı adetleri 

paylaşmıyorlardı. Ocak militanlan oniara karşı nasıl bir tavır takınmalıydı? 1924 

Kurultayı'nda, Hamdullah Suphi bu sorun karşısındaki şaşkırılığı yansıtır. ["Kü

tahya Ocağı bize soruyor: Boşnaklan kabul etmeli miyiz? Samsun, Sinop, vb yer

lerden de aynı soru geliyor. Başka yerlerde aynı soru Gürcüler, Çerkesler, Abaza

lar, Kürtler hakkında soruluyor. Demek ki, milliyet kavramına dayanan bizlerln 

Türk sözünden ne anladığımızı çok açık bir biçimde tanımlamamız gerekiyor."]27 

Aynı şekilde Sinop delegesi Kurultay'dan şu soruya yanıt verilmesini rlca ediyor

du: "Türk kime denir?"28 

1924 Kurultayı sırasında, "yasa encümeni" tarafından hazırlanan, Ocak 

üyelerinin etnik aidiyeti hakkındaki 5. maddenin incelenmesinde uzun tartışma

lar çıktı. Bunlar ilginç tartışmalardır, çünkü Kurultay üyelerinin "Türklüğü" ta

nımlamak konusunda karşılaştıklan güçlüğü gözler önüne sermekte ve nasıl bir 

milliyet anlayışına sahip olduklannı yansıtmaktadırlar.29 Tartışmalar sırasında, 

oturum başkanı Ahmed Ağaoğlu Türk kavramının açık olmadığını itiraf ediyordu. 

Zaten bu kavram açık olsaydı, diye ekliyordu, ne Türk milliyetçiliği akımına, ne 

de Türk Ocaklan'na gerek kalırdı. Tarsus delegesi Niyazi Bey gibi bazı delegeler, 

halk yargısına güvenilmesini önerlyordu: Halk tarafından Türk olarak kabul edi

len klşi Türk'tür. Ama bu öneri birçok itiraza neden oldu; tartışmaya konu olan 

bölgelerin delegelerl örneğin Sinop'ta ahalinin Giresunlulan ve Tatar muhacirleri 

Türk olarak kabul etmediklerini; Istanbulluların Iran, Azerbaycan ve Kafkasya 

asıllı Türkleri Acem olarak değerlendirdiklerini belirttiler. 

Tartışmada iki tez çarpışıyordu. Bir tarafta, Türklüğü esas olarak etnik bir 

kavram olarak kabul edip "dar" bir tanımdan yana olanlar ve Ocak üyeleri arasın-
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da Arnavut ya da Arap asıllı Türkler bulunmasına alınanlar vardı. Diğerleri -bü

yük çoğunluk- daha hoşgörüıüydü. Onlann içinde yer alan Hamdullah Suphi, 

kan ya da ırk kavramını gündeme getirecek her türlü milliyet tanımına karşıydı: 
"Şimdi bir mesele var. Esas düsturu, tarlfi intihap edeceksiniz. Irk, kan Türkçülü

ğü mü istiyorsunuz? Bir de kan alıp tahlil için klmyagerlere göndereceksiniz, yüz
de beş Ermeni, on altı Rus, bilmem ne nispette Çerkes, Arnavut ve Türk kanı var 

diyecekler. İkl yoldan birini intihap etınek lazımdır. Ya ırkı kabul edeceksiniz, ya 
hars!.. ... Tek geçerli olan soyaçekim değildir, diye devam ediyordu; asıl önemli 
olan karakter, bilinç, eğitim, başka bir deyişle, kültür ve zihniyettir; aynca Türk 
milliyetçillği davasına gösterilen bağlılığı da dikkate almak gerekir. Türk Ocakla

n'na girerken etnik ölçütlere göre katı bir eleme yapılmasından yana olan bir de
legeye Hamdullah Suphi şu yamtı veriyordu: "Türk Ocaklan'mn vazifesi Türkle

rin sayısım azaltınak mıdır, çoğaltmak mı?"30 

Türk Ocaklan'na giriş konusunda sonunda bu liberal anlayış öne çıktı. Yasa
mn, üyelerin etnik ve kültürel aidiyetine ilişkin 5. maddesi kapıyı oldukça geniş 

bir biçimde aralıyordu: "Neslen Türk olan veya hars dolayısıyla tamamen Türk 

duygusu ve Türk dileği besleyen ve mazlleriyle Türklüğe bağlı olduklarını ispat 
etmiş bulunan bir kadın ve erkek Türk Ocağı'na aza olabilirler." Maddede ne dlle 

(bazı Ocak delegelerinin aksi yöndeki isteklerine rağınen), ne de dine illşkin hiçbir 

koşulun yer almadığına aynca dikkat çekelim. 

e) Taşra seçkin/eri 
Üniversite öğrencilerinin ve aydıniann girişimiyle kurulan Türk Ocağı örgütü 

1 91S'e kadar, %95'i gençlerden ve aydırılardan oluşan, üye saYlSı2.000'i geçme
yen, görece kapalı bir "kulüp" olarak kaldı.3 ! 1 91S'dekl Ocak Kongresi'nde üye 

sayısının artışının üye kalitesinde bir düşüşe neden olacağından korkan bazı dele

geler Ocaklar'a giriş sorununu gündeme getinııişlerdi. Orılar, sadece yüksek öğre
nim görmüş erkek ve kadırılann Ocak üyeliğine kabul edilebilmesini istiyorlardı. 

Kemalistlerin zaferinden sonra şube sayısı çoğalmaya başlayınca, üye kayıt 

sorunu yeniden gündeme geldi. 1924 Kurultayı şu sorularla karşılaştı: Türk Ocak

lan sadece küçük bir seçkln aydırılar grubunun elinde kalınaya devam mı edecek

ti, yoksa tam bir dönüşüm içindeki Türk toplumunun yeni katınarılanna da açıla
cak mıydı? Gereken az sayıda bilinçli ve bağlı militan mıydı, yoksa bir kitle örgütü 

müydü? Bütün burılann sonucunda, Ocaklar'a üye kabul koşullan ne olmalıydı? 

Kurultay'ın 25 Nisan tarihli üçüncü oturumunda, bütün bu sorurılar tartışıldı ve 

çatışan iki tez ortaya çıktı. 32 Birinci tez, Merkez Heyeti Başkam Hamdullah Sup

hi'nin şahsında güçlü bir savunucu buldu. Hamdullah Suphi, "Ocak bir misyoner 
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müessesesidir" diyordu; bu nedenIe bünyesine ancak oldukça yüksek bir entelek

tüel düzeye sahip, bu ideali anIayabilecek ve yayabilecek yetenekte üyeleri kabul 

edebilir. Bu koşuııarda Ocak bazılannın istediği gibi köylülerden, işçilerden ve as

kerlerden üye kaydedebilir mi? "Türk Ocağı'mn köylüye, ameleye, nefere karşı 

vazifeleri vardır. Fakat onIan mesaisine teşrik edemez. Bu müessese lalettayin so

kaktan adam alamaz." Ve Hamdullah Suphi Türk Ocağı'mn hiçbir zaman köylüle

re ve işçilere yardımdan geri kalmadığını, onlara tıbbi yardım hizmeti, bedava 

dersler, maddi destek gibi olanaklar sunduğımu ekliyor, ama Ocak bünyesine işçi

leri alırsa, sosyalist bir kulübe dönüşür, diyordu. Delegelerin çoğunIuğımun duy

gu1anm özetleyen Kemaleddin Sami Paşa, Türk Ocağı'mn sadece bilinçli ve istekli 

insarılan kabul etmesinI önerdi. OnIann karşısında örgütün toplumsal genişlemesi 

tezi Kurultay delegelerinin küçük bir bölümü tarafından destekleniyordu ve burıla

rm arasında İzmir delegesi Vasıf Bey'le Yusuf Akçura da vardı. 

Bu tartışmarun taraflan üç aşağı beş yukan somaki Kurultaylarda da karşı

mıza çıkar. Örneğin 1928 Kurultayı'nda, "az olsun temiz olsun" formülünün 

yandaşlan ile şubelerin nitelikierine zarar vermeden üye sayısım artırmak iste

yenIer ("çok olsun temiz olsun") karşı karşıya geldiler.33 Bu ikinci tezin savunu

cusu olan Yozgat delegesi Cemal Bey, İstanbul, Ankara ya da İzmir gibi büyük 

şubeler için katı kabul kurallanrun kuşkusuz geçerli olduğımu, ama bu kurallann 

Orta ya da Doğu Anadolu'daki küçük ocaklan tamamen kurutma tehlikesi göster

digini ileri sürüyordu. Birinci tezi savunarılar ise, toplumsal ve entelektüel açıdan 

yüksek düzeyde üye kaydımn sürdürülmesiyle yetinmiyor, üye kayıtlanru sıkıca 

denetlemek ve örgütü içeriden ele geçirmeye heveslenebilecek gerici unsurların 

yolunu tıkamak da istiyorlardı. 

Sonuçta zaferi ocakiara girişte sıkı bir eleme uygulanmasından yana olarıIar 

kazandı. 1924 yasasının 9. maddesinde (yasamn 1928'deki düzeltllmiş haliyle 

11. maddesi) belirtilen ocaklara kabul koşullan, gerçekten de utangaçlarla müte

redditleri caydırmak ve istenmeyen unsurları bertaraf etmek için birebirdL 8. 

maddeye göre 18 yaşın üstünde, temiz bir isme ve bir mesleğe sahip olması gere

ken adayın, şube idare heyetlnIn masasına başvuru dilekçesinI bırakırıadan önce, 

en az 2 senelik 5 Ocak üyesi tarafından tavsiye edilmesi gerekiyordu. Üç ay so

ruşturmanın ardından heyet karara varıyor, ama adayın "asil aza" olabilmesi için 

"dernek" karannı beklemek gerekiyordu. Ayrıca 1928 yasasımn 11. maddesinde, 

her adaylık başvurusu öncesinde, şubenin gelecekteki üyesinin "hüviyeti" hak- . 

kında iki militan tarafından bir önsoruşturma yürütülmesi gerektiği belirtiliyordu. 

Bu Kurultay'da bir delege Türk Ocağı'na girmenin mason locasına girmekten da

ha zor olduğuna dikkat çekırıiştl ... 34 
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Bir Türk Ocaklan militanı örnek portresi çizebilrneyi isterdik. Ne yazık ki ye
rel şubelerin bileşimi hakkında çok az bilgiye sahibiz. Bununla birlikte, belli sayı
da Türk Ocağı'nın ı 928'deki idare heyetlerine ilişkin verilerden yola çıkarak top
lumsal oluşumian hakkında bir fikir sahibi olabiliriz. Türk Yurdu dergisi, ı ı 6 şu
beııin (o sırada yakiaşık 250 Türk Ocağı şubesi vardı) idare heyetleri üyeleriııin, 
çoğunun meslekieriııi de içeren bir Iistesiııi yayımlamıştır. 35 Böylelikie idare he
yetleriııin 480 üyesini kapsayan bir istatistik hazırlayabildik: 

Türk Ocaklan Kadrolannm Mesleki Dağılımı 

Öğretmen (ilk ve orta öğretim) 68 

Doktor 60 

Tüccar 60 

Küçük memur, ücretli 60 

Avukat 26 

Kaymakam, belediye başkanı 26 

ııkokul, lise müdürleri 23 

üst düzey memurlar 17 

Yargıçlar, savcılar 17 

Subaylar 11 

Jandarma komutanlan 11 

Çiftçiler 9 

Eczacılar 9 

Veterinerler 8 

Sanayiciler 8 

Işçiler O 

Diğer 67 

Toplam 480 

% 14,2 

% 12,5 

% 12,5 

% 12,5 

%5,4 

% 5,4 

%4,8 

%3,5 

%3,5 

%2,3 

% 2,3 

% 1,8 

Bu sayılar Ocakiar'ın yerel kadrolan hakkında yakiaşık bir fikir sahibi olma
mızı sağlıyor. Öğretmenler, tüccarlar, doktorlar ve küçük memurlann neredeyse 
eşit ağırlıkta temsil edilmesi çarpıcıdır. Buna karşılık çiftçi sayısının azlığının ve 
hiç işçi olınamasuun da kaydedilmesi gerekir. Demek ki Ahmed Ağaoğlu'nun id
dia ettiği gibi, Türk Ocakian'nın Türk ulusunun bütününü temsil ettikieri söylene
mez. Daha çok, Türk Ocakian'nda kendilerlne bir kimlik oluşturmanın araçlannı 
ve çağnlı olduklaruu hissettikleri uygarlaştınma işleviııi gerçekleştirebilecekleri bir 
çerçeve bulan taşra seçkinleriyle karşı karşıyayız. 
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Kemalist Türkiye'de Türk Ocakları 

a) Ocak/ar ve iktidar 
Türk Ocaklan 1923'te yeniden oluşturulduğunda, siyasi iktidardan özerklik gibi 

bir gelenekleri vardı. Başından itibaren bağımsız bir demek olan Türk Ocağı, Türk 
ulusal kimliğinin güçlendirilmesi ve yayılması için çalışan bir grup aydından sağlaya
bilecekleri faydayı anlayan Jön Türklerin ilgisini uyandırmakta gecikmedi. İttihat ve 
Terakkl Cemiyeti'nin derneği denetimi altına alma çabalanna rağmen, başta Hamdul
lah Suphi olmak üzere Türk Ocağı yöneticileri, bağımsızlıklanm korumayı başardı
lar.36 Bununla birlikte Türk Ocağı ile İttihat ve Terakkl arasında bağlar kuruldu; örne
ğin Gökalp hem Jön Türklerin politikasının esin kaynağı, hem de Ocak militanlanrun 
fikir hocasıydı. Jön Türk hükümeti, Türk Ocağı'na sübvansiyon biçiminde mali yar
dımda da bulunuyordu. 1915'de Türk Ocağı Kongresi'ne sunulan rapora bakı\acak 
olursa, mütevazı bir yardun söz konusuydu ve raporda hemen ekleniyordu: "Bizim 
hükümete en çok şükran duyduğumuz konu, bize sağladığı sımrslZ özgürıüktür."37 

Kurtuluş Savaşı'mn sona ermesiyle birlikte, Ankara hükümeti Anadolu'da ye
niden Ocaklar açılmasım ve merkezlerinin de Türklye'nin yeni başkentinde kurul
masım teşvik etti.38 Anlaşılan, Türk Ocaklan yeni ideolojiyi yayma konusunda des
tek alınabilecek bir güçtü. Aralık 1924 'te Mustafa Kemal imzalı bir kararname, 
"ha\kçılık ve milliyet düsturlanm menıleketin en uzak köşelerinde neşr ve tamime 
çalışan" Türk Ocaklan'mn kamu yaranna çalışan bir demek olduğunu açıklıyor
du.39 Aynca Büyük Millet Meclisi ile Türk Ocaklan arasında birçok klşisel bağ da 
vardı; örneğin 1924 Kongresi'ndekl 64 şube delegesinden 42 'si Büyük Millet Mecli
si'nde mebustu.40 Bazı Ocak yöneticileri hükümette önemli görevlerdeydi; bu bağ
lamda, Ankara hükümetinde ikl kez Maarif Vekllliği yapan Hamdullah Suphi'yi 
saymak yeterli olacakttr. 

Şubat 1925'te Doğu Anadolu'da patlayan isyamn ardından, hükümetin Türk 
Ocaklan'na verdiği destek artn. Mayıs 1925'te bir Heyet-i Vekile kararnamesiyle, 
tüm askeri ya da sivil hükümet memurlanna, Türk Ocaklan'na ellerinden gelen her 
türlü yardunı yapmalan bildirildi.41 Bundan bir ay önce de, Mustafa Kemal'in eşi 
Latife Hamm Türk Ocaklan'run fahri başkanlığına getirilnıişti.42 Aynca hükümet ör
güte yardım da çıkardı. 1925'te 5.200 lira olan bu yardım, 1930'da 75.000 liraya 
YÜkselecekti. Demek kl Cumhuriyet'in ilk yıllannda, Jön Türk döneminde olduğu gi
bi, Türk Ocaklan hem siyasi makanılann desteğini alınayı, hem de özerkliğini koru
mayı başanmşn. 

Ancak, 192 Tde işler değişmeye başladı. Nisan 192 Tde Ankara'da yapılan 
Türk Ocaklan Kurultayı'nda yasa encümeni 3. maddede önemli bir değişiklik önerdi 
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ve Cumhuriyet Halk Fırkası'na katılma fikrini gündeme getirdi: "Cumhuriyet, milli
yet, muasır medeniyet, halkçılık mefkürelerini takip eden Türk Ocağı, bu mefküreleri 
tahakkuk ettirmekte olan Cumhuriyet Halk Fırkası'yla devlet siyasetinde beraberdir." 
Ve Ocağın bu idealleri yayacağı alanın bilim, kültür ve sosyal etkinlik olduğu belirtil
di. Değişiklik önerisi, mevcut delegelerin tümünün onayıyla, hiç tartışılmadan kabul 
edildi. 43 Türk Ocaklan'nın yöneticileri bağımsızlıklan konusunda her zaman çok du
yarlı olduklan için, onian Fırka'yla bu birleşmeyi kabul etmeye zorlayacak baskılar 
yapılmadığına inanmak güçtür. 

Birçok önemil şahsiyet bu öniemi alkışladı. Örneğin Mustafa Kemal'e yakın bir 
gazeteci olan Falih Rıfkı, HakimiYet-i MilliYe'deki bir makalesinde, ayın amaçlan gü
den, ayın düşmanlarla çarpışan, ama farklı alanlarda çalışan iki kıırum arasındaki bu 
görev bölüşümünün ("taksim-i vezaif') resmen kabul edilmesini kutluyordu.44 Bu 
birleşme, diye ekliyordu, hükümetin Türk ulusal devletini kurmak için çok destek al
dığı Türk Ocaklan'ndaki aydırıiara ve gençliğe Türk milliyetçiliğinin düşmarıiannın 
yıkıcı etkilerinden korunma olanağı verecekıir. Aslında bu görev bölüşümü düşünce
sinin arkasında, taşradaki kollan, kasaba ve köylerdeki etkinlikleriyle Cumhuriyet 
Halk Fırkası 'nın yerel şubeleriyle rekabet edebilecek özerk bir örgütü denetim altına 
alma isteği gizleniyor gibidir. 

Gerçekten de yerel düzeyde Fırka şubeleriyle Ocaklar arasındaki illşkiler çok de
ğişkenlik göstermektedir. Örneğin ıZmir'de Fırka'ııın kent ocağı üzerinde tam bir ege
menliği vardı.4s Başka yerlerde çatışmalar yaşanabiliyordu; örneğin Bafra'da Ocak 
militanlan Fırka adayına karşı tavır almışlar ve bu nedenle Ocak kapatılmıştı.46 Fırka 
yöneticileri işte bu tip olaylan gerekçe göstererek ("siyasete kanşıyorlar"), Ocaklar 
üzerinde daha sıkı bir denetim kurmak istiyorlardı. Bazı Fırka müfettişIeri Ocak şube
lerinin sağiam bir biçimde yerleşmiş olduklan yörelerde Fırka'nın pek başan kazana
madığından şikayet ediyorlardı.47 

Cumhuriyet Halk Fırkası yöneticilerinin Ocaklar üzerinde bir gözetim kurma is
teği Kasım 1927' de toplanan CHF Kongresi'nde iyice belirginleşti; bu kongrede oluş
turulan yeni talimatname Fırka'yı, Ahmed Ağaoğiu'nun sözleriyle, tüm hükümete ve 
ulus sathına yayıirnış ulusal bir organ haline getiriyordu. Fırka müfettişierinin artık, 
Türk Ocaklan Merkez Heyeti seçimleri de dahil oimak üzere, ülkedeki tüm seçimlere 
müdahale etme haklan vardı.48 Bu önlem fazla gecikmeden hayata geçirildi: Türk 
Ocaklan'nın Nisan 1928'deki kıırultayında, Merkez Heyeti adaylannın listesi CHF 
genel sekreterinin başkanlık ettiği özel bir komisyon tarafindan hazırlandı. Fırka ta
rafindan gösterilen adaylar ittifakla seçildiler.49 1924'ten beri pek değişmeden ka1mış 
Merkez Heyeti'nde geniş bir yenilenme yaşandı ve Heyet neredeyse tamamen me
busların ve CHF müfettişIerinin eline geçti. 
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b) IdealOcak 
Türk Ocaklan Yasası örgütün Türk toplumu içinde gerçekleştirmesi gereken 

görevleri çok genel terimlerle tanımlıyordu: Ulusal bilincin güçlendirilmesi, Türk 

kültürünün öne çıkanlması, uygarlığın ve sağlık bilgisinin ilerletilmesi, ulusal 

ekonominin geliştirilmesi. Ocak yöneticilerinin Türkiye'deki etkinliklerini nasıl 

yürütmek istedikleri konusunda bir fikir sahibi olmak için, 1926'da çıknuş Türk 
Ocaklan Mesai Programı'na başvurabiliriz.SO Bu "Program", yerel şubelerin et

kinliklerini bir eşgüdüm içinde yürütebilmeleri amacıyla, Merkez Heyeti'nin, bu 

şubelerin idare mecıislerinin kullanımına yönelik olarak yayımladığı küçük bir 

broşürdür; bu, bir anlamda, Ocaklar'ın etkinliğine rehberlik etsin diye hazırlanmış 

bir talimat derlemesidir. Bu broşürü tahlil ederek, Ocak yöneticilerinin gözünde 

"ideal Ocak"ın ne olduğunu tanuıı1amak ve onlann ülkenin gelişimini nasıl tasar

ladıklannı saptamak mümkiin olabilir. 

Broşür öncelikle şube "mesailerinin" maddi düzenlemesiyle ilgilidir. Her şube 

mümkünse haftada bir kez, cuma günleri çok çeşitli konularda halkın eğitilmesine 

yönelik konferanslar düzenlemelidir: Ekonomik sorunlar, yo1culukiar, tarih, coğ

rafya, yerel araştırmalar, güzel sanatlar, vb Aynca halka açık ve özeilikie Türk

lükle ilgili eserlere yer veren bir kitaplık oluşturmalıdır. Şubeler Türkiye'nin doğa 

manzaralannı, insan tiplerini, köylülerin çalışmalannı ve gündelik yaşamlannı, 

anıtlan, vb gösteren fotoğraf koleksiyonlan oluşturmaya da çalışacaklardır. Bun

lann dışında, her Ocak'ta gazete ve dergilerin bulunacağı bir okuma salonu olma

lı ve her Ocak sanat eserlerinin ve yerel zanaat ürünlerinin yer alacağı sergiler dü

zenlemelidir. Aynca her Ocak'a, öğrenimini sürdürmek üzere bir öğrenciyi Avru

pa'ya göndermesi tavsiye edilmektedir. 

Daha sonra belge, Türk Ocaklan'nın küıtürel, tıbbi, ekonomik ve "medeni" 

rolünü vurguluyor. Küıtürel ("harsi") düzeyde de her Ocak Türk kültürünü unu

tulmaktan ya da yok olmaktan kurtarmaya katkıda bulunmalı, bunun için gele

nekleri derlemeli, lehçe biçimlerini incelemeli, masallan, atasözlerini, türküleri, 

halk müziğinl kaydetmeli, yerel danslan betimlemelidir. Aynca mezhepler, göçe

beler, vb üzerine belge toplamalıdır. Böylece yavaş yavaş gerçek kültür müzeleri

nin unsurlan biriktirilnıiş olacak, her Ocak da halk sanatı ve zanaat ütünlerini sis

tematik olarak toplayarak buna katkıda bulunacaktır. Aynca her şube geleneksel 

nesneleri, giysileri, araçlan, tanm araçlannı, vb toplayarak küçük bir "ırk müzesi" 

kurmaya çalışacaktır. Tıp konusunda, Türk Ocaklan'nda çalışan doktorlann göre

vi, civardaki köylere gidip ("köycülük") orada halkı muayene etmek, ilaç dağıt

maktır. Bu arada, her merkez ücretsiz bir dispanser kurmaya çalışmalıdır. Aynca 

Ocaklar'dan küçük bir sağlık müzesi kurmalan da beklenmektedir. Ekonomik dü-
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zeyde Ocaklar, ekonomik sürece katılmasalar da, ekonominin önemini, ekonomik 

faaliyet türlerini, uluslar arasındakl ekonomik savaşlan öğreterek halka rehberlik 

etmelidir. Ayrıca yerel üretimi iyileştirmek ve Trabzon ya da Mersin gibi büyük 

dış ticaret merkezlerinde ticaret teknikleri ve yabancı dil kurslan açmak için uz

manlara başvurmalıdırlar. 

Program daha sonra Türk Ocakları'nın Türk ulusuna verdiği özel yerden 

kaynaklanan "medeni" işlevi üzerinde durur. Türk ulusu, Batı'nın Doğu'dakl 

"mümessili"dir;5ı Batılı yöntemierin ve tekniklerin benimsenmesi konusunda İs

lam dünyasında en ileri gitmiş ulus odur. Bu nedenle Türk Ocağı'nın görevi Batılı 

modelleri halk arasında yaygınlaştırmak olmalıdır. Program, Batı dillerinin, Batı 

müziğinin ve Batı'da yapıldıklan biçimiyle spor etklnliklerinin öğretimine öncelik 

verir. Broşür, diğer uluslann kültürel katkılanna açık olan Türk Ocağı'nın dar mil

liyetçilikle suçlanamayacağını belirtir. Eğitim alanında, sonunda değişmez ve ha

talı şemalar haline gelmiş alışkanlıklann, yöntemlerin ya da görüşlerin yerine bi

limsel verileri temel alan ve düşünce özgürlüğünü koruyan bir öğretimi geliştir

mek gereklr. Söz konusu olan, "Şark'a ve Asya'ya mahsus olan ölü muhafaza

karlığın aleyhine daimi bir cereyan" uyandırmaktıL52 Kısacası ekonomi, tıp, sa

nat ve spor alanlarında olduğu gibi, düşünce alanında da batının düşünce ve dav

ranış kurallannı uygulamak yerinde olacaktır. 

Program bu ilkelerin bazı alanlara uygulanmasından söz eder: Spor buna bir 

örnektir. Türk Ocaklan gençliği, cirit ya da güreş gibi geleneksel Türk sporlarına 

değil, Batı'da yaygın olan sporlara yönlendirmelidiL Müzik konusunda da Türk 

Ocakları'nın rolü eski Türk müziğini, örneğin kaybolmaya mahküm olduğu dü

şünülen tekke müziğini değil, evrensel bir nitelik kazanmış ve Türk ulusunun 

duygularını aktarmaya çok daha uygun olduğu düşünülen modern Batı müziğini 

yaymak olmalıdıl. "Türkün müstakbel musikisi Garp musikisi hamı altında tanı

dığımız büyük ve iilemşümul musiki içinde bir nev-i mahsus olarak tekamül 

edecektir. "53 

Bu programın tahlili Ziya Gökalp'ın düşüncelerinin Ocak yöneticileri üzerinde 

ne kadar derin bir etki yapmış olduğunu gösteriyor. 54 Gerçekten de bu program

da, Türk milliyetçiliğinin büyük kurarncısının bazı gözde izleklerine rastlamak 

mümkündür: Halkın ürünü olan "hars" ile seçkinler tarafından özümsenen "me

deniyet" arasındaki ayrım; Batı'dan alınması zorunlu şeyler; hem halk kültürüyle 

dolarak "ulusallaşması", hem de halka "medeniyet" taşıması gereken seçkinlerin 

("güzide") rolü. Türk Ocakları yöneticilerinin, Ziya Gökalp'ın seçkinlere biçtiği ro

lü oynamaları gerektiğini düşündükleri açıkur. 
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c) idea/den gerçekliğe, Türk Ocak/an'mn etkin/i ği 
Ocak etkinlikleri hakkında, Türk Yurdu dergisi sayesinde, görece bol bilgiye 

sahibiz; Ocaklann iletişim organı her ay şube çahşmalan hakkında raporlar, not
lar, yorumlar, toplu tahliller yayımlıyordu. Bunlar doğrudan Ocaklar'dan gelen 
belgeler olduğuna göre, kuşku yok ki hata payı saklı tutulınalıdır, ama yine de 
şube etkinliklerinln niteliği hakkında bir fikir verebilir ve onlan çalışma progra
mıyla karşılaştırmanuzı sağiayabilirler. 

Örneğin Merkez Heyeti tarafından sunulan Ocaklar'ın 1928 etkinlik bilanço
sunu ele alalım;55 200 Ocağı kapsayan bu bilanço Ankara'ya gönderilmiş raporla
ra dayanmaktadır. Bu belgeye göre Ocak etkinlikleri neleri kapsamaktadır? nk sıra
da Ocak binalannın inşaatı ya da bu inşaatlann tamamlanması yer almaktadır; 
onu bazı Ocaklar (Adana, Ayvalık, Elmalı, Ankara, Bursa, Burdur, Kars, Nazilli) 
tarafından köylerde sürdürülen tıbbi etkinlikler izlemektedir; bazı şubelerin (Antal
ya, Adana, Ayvalık, Istanbul, Bursa) kendi dispanserleri vardır; yoksullara yapılan 
sosyal yardımlan, halk okullan ve kurslannın (26 Ocak'ta) açılışını da listeye ekle
mek gerekir. Bu okullarda yabancı dil, dakrilo, muhasebe, ticari teknik dersleri ve
rilmektedir. Şube kitaplıklanndaki gelişmeler de bilançoda yer almakta, toplam ki
tap sayısının 18.000'i aştığı belirtilmektedir. Müzik bölümlerinln, tiyatro heyetleri
nin kuruluşuna, tıbbi, ekonomik ve kültürel sorunlar hakkında konferanslar dü
zerılenmeslne yer verilmiş, spor etkinlikleri de unutulınanuştır. Şimdi hakkında çok 
fazla bilgiye sahip olduğumuz bir şubeyi, Ayvalık Ocağı'nı ele alalım; burası, 1926 
bütçesi 17.000 lirayı geçen büyük bir şubedir.56 Burada da etkinliklerin büyük bö
lümü eğitim çalışmalan ve sosyal yardıma yoğurılaşmıştır: Ocak'ta çalışan genç 
aydırılar tarafından düzerılenen akşam kurslan, ücretsiz tıbbi muayene, çocuk eği
timi konusunda kadırılara verilen konferansıar, bir yetimhanenln açılışı, jlnınastik 
bölümü, vb Aynca Ocak, bölgerıln başlıca zenginlik kaynağı olan zeytlnyağı üreti
mi ve ticareti üzerindeki yabancı egemenliğine karşı da mücadele etmeye çalış
maktadır. Şubat 1925'te Doğu Anadolu'daki "gerici" ayaklanmayı protesto etmek 
üzere büyük bir miting düzenler. Bir başka örnek olan Nazilli Ocağı görece daha 
mütevazı bir şubedir; başlıca etkinliği halk için akşam kurslan, Fransızca, müzik 
ve biçki-dikiş dersleri, vb düzerılemektir. Aynca kadırılar için özel film gösterileri 
düzerıleyip on1an peçe takmamalan konusunda teşvik etmektedirP 

Ocak şubelerinin etkinliklerinl programla karşılaştınnca ortaya çarpıcı bir so
nuç çıkmaktadır: Programın sadece bir bölümü uygulanmaya başlanuştır. Gerçek
ten de, şubelerin çoğu kent ya da civar köylerin halkına yönelik çeşitli düzeylerde 
eğitim ve sosyal yardım çalışmasını başlatmışlardır. Programda kııllanılan sözler
le, Ocaklann "mederıl" işlevi gerçekleşme yoluna girmiştir. Buna karşılık, birkaç 
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istisna dışında, programın anladığı manada bir "kültürel" etkinliğe, yanl halk kül
türünün entelektüel ve manevi unsurlanru derlerneye girişmemişlerdir. Hiçbir yer
de, "Mesai Programı"nda tavsiye edilen etnografya ya da kültür müzelerinl kur
maya yönelik bir girişim gönnüyoruz; unutulmuş ya da kaybolma yolundaki bir 
kültürün gelenekierini derleme konusunda bir çabaya da hiçbir yerde rastlamıyo
mz. Başka bir deyişle, seçkinler tarafından "medeniyet" taşınması ile seçkinlerin 
halk "harsı"yla dolması arasındaki, Gökalp tarafından arzulanan denge hiçbir 
yerde gerçekleştirilememiş gibi gözüküyor. 

Türkiye'nin bütününde kültürel etkinlikleri yürütmekle görevli "Hars Heye
ti"ne gelince, o da hiç etkin bir görüntü çizmemiştir. Bu göreve hayatlan boyunca 
atanmış ve çoğu Ankara'dan uzakta oturan üyelerden oluşan bu heyet nadiren 
toplanmakta ve kumlma amacıru oluşturan görevi hiç yerine getinnemektedir.58 

1927'de Ankara Türk Ocağı'na bir matbaa kumlması da işleri düzeltmez, çünkü 
Heyet Mehmed Emin, Ahmed Ağaoğlu veya Hamdu\lah Suphi gibi kendi üyeleri
nin eserlerini yayımlamakla yetinir. Ocak Yasası'run 2. maddesinde açıklanan 
amaçlar arasından, 1928'de "Türk harsının meydana çıkanlması" ibaresinin çıka
nlması anlamlıdır. Ziya Gökalp'ın seçkinler ile halk arasında tasavvur ettiği alış
veriş artık tek yanlı bir ilişkiye indirgenmiştir. 

Bu konuda, halk kültürüne çok az ilgi duyan şube militanlamu da sorumlu 
tutmak gerektiğine kuşku yoktur. Türk Ocaklan'run, Batı değerlerini özümsemiş, 
Türk'ün, Hamdullah Suphi'nin sözleriyle, batı ailesinin bir evladı olduğuna ina
nan,59 kendi üstünlüğünden emin, küçük seçkinler grubu tek görevinin etrafına 
"medeniyet" taşımak olduğunu düşünmektedir. Bu seçkinlerin halkla kurduklan 
ilişkinin biraz "kolonyal" niteliği gönnezden gelinerneyecek kadar çarpıcıdır; yok
sul insanlara sağlık, okul, "medeniyet" götünnek, bunda, "beyaz adamın sırtın
daki ağır yük" yaklaşımıru hatırlatan bir şeyler yok mudur? 

dj "Kijycülük" etkinlikleri 

Türk Ocaklan'nın 1926'daki "Mesai Programı"nda, "köycülük" etkinliği 
Ocak\ar'ın "kudsi bir umdesi" olarak değerlendirilmektedir;60 programı yazanlara 
göre, bu etkinlik esas olarak tıbbi niteliktedir. Peki pratikte neler olmuştur? 

Öncelikle, Türk Ocağı örgütünün Türkiye'de "halka gitmek" düşüncesinin or
taya çıktığı sırada doğduğunu unutmamak gerekir. Aslında Türk ayduılannda Jön 
Türk Devrimi 'ni izleyen yıllarda görülen bu parolada, Tatar ya da Azeri göçmenler 
tarafından Türkiye'ye taşınan Rus Narodnizminin izleri kolaylıkla seçilebilmekte
dir. 1913-1914'te Halka Doğro dergisi çıktı; bu derginin yazarlan arasında yer 
alan Ha\ide Edip, Mehmed Emin, Yusuf Akçura, Hüseyinzade Ali, Ziya Göka!p gi-
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bi isimler Türk Ocağı'nın da esin kaynaklan olmuşlardı. Bununla birlikte, önce 
Balkan savaşlan, ardından da Birinci Dünya Savaşı "halka gitme" hareketinin 
gerçekleşme aşamasına gelmesini engellemişti. 

Savaş sonunda Askeri Tıbbiyeli ve Türk Ocağı militanı olan birkaç genç dok
tor, amacı köye medeniyet götürmek, köylüleri onlarla birlikte çalışarak, tıbbi yar
dım sağlayarak ve eğitim vererek uyandırmak olan KCjycüler Cemtveti'ni kurdu
lar. Nisan 1919'da içlerinde Reşit Galip ve Hasan Ferit'in de yer aldığı bu doktor
lann birçoğu Kütahya vilayetinde Tavşanlı'ya yerleştiler: Köycülük hareketini bu
rada hayata geçirrneyi düşünüyorlardı. Bir yılı biraz aşkın bir süre orada kaldıktan 
sonra Reşit Galip girişilen deneyimi kuramlaştırmaya çalıştığı bir rapor kaleme al
dı; bu metnin anafikri Osmanlı devletinin Türk unsurunun nüfusun diğer kesimle
rine göre geri kalmışlıktan kurtulabilmesi için "içtimai köycülük" hareketinin baş
latılması gerektiğidir; köylülere gitmek, köy kurumunu otopsi masasına yatınp 
zayıf noktalannı, "hastalıklannı" bulmak, teşhis koymak ve ilaçlar önermek ye
rinde 0lacaktır. 61 

Türk Ocaklan'nın yeniden örgütlenmesinden sonra, bazı şubeler kent ya da 
kasaba çevresindeki köylere yönelik çalışmaya kararlı bir şekilde giriştiler. Adana 
Ocağı'nı ele alalım; burada köycülük hareketinin üç cephesi vardı. Bitincisi eğitim
di; cehaleti köylerdeki yaralardan biri olarak gören Ocak militanlan kentte özelola
rak köy çocuklan için bir okul kurdular. Köylüler başlangıçta çocuklannı kente 
gönderme konusunda pek istekli davranmadılar, ama okul belli bir başan kazandı. 
Orada köylülerin oğullanna yavaş yavaş kınn kaba adetlerinden kuttulup şehirli 
alışkanlıklannı edinmeleri öğretiliyordu. Bir rapor şöyle diyordu: "Küçük köylüler 
okulda kendi bayağı oyurılannı bırakıp daha medeni eğlencelere yöneliyorlar." Ay
nca Ocak, Adana bölgesinde yaygın olan sıtmaya karşı mücadele etmek için bir kır 
dispanseri de kurmuştu. Ekonomik düzeyde ise, Ocak militanlan kırsal alaniann 
bir diğer salgın felaketi olan tefeciliğe karşı mücadele etmeye çalışıyor, düşük falz
le borç vererek köy sandıklan kurulmasına yardım ediyor ve köylüleri geleneksel 
bir borçlanma nedeni olan düğün masraflannı kısmaya çağınyorlardı.62 

Bursa'da, kent ocağının idare heyeti civar köyleri geliştirmek için özgün bir 
strateji oluşturmuştu; mevcut olanaklann zayıfuğuun bilincinde olduğundan, kente 
yakın ve bir kavşak noktasında yer alan iki veya üç köyü sağlık, temizlik, yollar, 
vb açısından "numune köyler" haline getirmek üzere seçmişti. Böylece ilerlemenin 
bu "numune köyler"den civardaki kırsal alana yavaş yavaş yayılacağı umuluyor
du.63 Ankara ya da Antalya gibi bazı şubeler de köycii!ük hareketlerine giriştiler. 

Türk Ocaklan tarafından bu alanda göstetilen çabalar, çok ilginç olmakla bir
likte, çok sınırlı kaldı. Hep kentten başlayan ve bu nedenle civar köylerin ancak 
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küçük bir bölümüne ulaşabilen bir etkinlik söz konusuydu: Ankara bölgesinde on 

dört köy, Adana civannda sadece üç ya da dört köy. Bazı Ocak yöneticileri köy

cülük hareketinin daha da gelişmesini, hatta Ocaklar'ın temel etklnliği haline gel

mesini arzu ediyorlardı. Bu, özellikle Reşit Galip ve Hasan Ferit gibi doktorların 

düşüncesiydi ve her iklsi de Merkez Heyeti'nde önemli görevlerdeydi.64 Oniar bir 

anlamda örgütün "halkçı" kanadını temsil ediyorlar, Ocaklar'ı tek işlevi kendi kü

çük seçklnler kltlesine yine kendi kafalarmdakl görüntüyü sunmak olacak "kültü

rel kulüpler" olarak görmeyi reddediyorlardı. 

e) Asimilasyon sorunu 
Etklnlikleri gelişrikçe Türk Ocakları büyük bir sorunla, Kemalist Türklye'de 

azınlıklann durumuyla karşı karşıya kaldı. Ulaşmayı amaçladıklan uzak hedef ül

kenin birliğini sağlamaktı. Ahmed Ağaoğlu, "Türk Ocaklan 'nın yönelmesi gere

ken amaç, dil, din ve zihniyet birliğini sağlamaktır" diyordu.65 Söke delegesinin 

1926 Kurultayı'nda açıkladığı gibi, "Türk Ocağı'nın birinci ödevi, ulus için 

Nuh'un gemisi oimaktır." 

Ocak militanlannın, Türklye'deki Türk oimayan azınlıklar sorununu algılayış 

biçimi ve önerdikleri çözümler hakkında, Ocak kurultaylannın tutanaklan zengin 

bir belge yığını sunmaktadır. 66 Bu konuda üç farklı düzeyi ayırt etmek gerekir. Bi

rinci olarak, Lozan Antlaşması'ndan sonra Türkiye'de kalan Türk olmayan gayri

müslim azınlıklar sorunu. Bazı büyük kentlerin ya da Ege bölgesi veya Trabzon 

vilayetl gibi bazı bölgelerin Ocaklan bu sorunla yüz yüzedir. YerelOcak şubeleri 

halk tarafından yabancı bir dilin, İzmir'de Fransızca veya Trabzon'da Rumca'nın 

konuşulmasına karşı mücadele etmeye çalışırlar. Kent delegesine göre, Trab

zon'da 90.000 kişi hill§, Rumca konuşmaktadır. 67 Şubeler Osmanlı imparatorlu

ğu'ndan kalma ve Türk kültürüne yabancı adetleri de (örneğin Trabzon bölgesin

de Ortodoks ayinınden alınmış bazı unsurları) yok etmeye uğraşmakta, bunun 

yanı sıra Yunan işgalinin ardından Ege bölgesine yerleşen veya Mersin ticaretini 

ele geçiren Yahudiler, vb Türk olmayan unsurların ekonomik yaşam üzerinde 

kurduklan egemenliğe de cephe almaktadır.68 

Azınlıklar sorununun ikinci yönü, Balkan ve Kafkas muhacirleridir. Türk 

Ocaklan'nın bu insanlara açılıp açıimaması gerektiğini Ocak militanlannın arala

nnda tartıştıklannı daha önceki bölümlerde görmüştük. Ama genel arılamda, hep

si Müslüman olsa da, dilleri ve adetleri farklı nüp.ls gruplannın Türk ortamıyla bü

tünleşmesinden kaygılanmaktadırlar. 1926 Kurultayı'nda ıshak Raif muhacirler 

tarafından yaratılan sıkıntılan sergiler: Kentlerde ayn semtler ortaya çıkmaktadır; 

Boşnaklann ve Arnavutlarm kendilerine ait kahveleri vardır. 69 Bazı kentlerde o 
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zamana dek biç bilinmeyen Rumca duyulmaya başlamıştır (Yunanistan veya Gi
rit muhacirleri nedeniyle). Gelenlerln !Örenleri, bayramları, yemekleri ve giysileri 
farklıdır. Kütahya'da çok sayıda Başnak, Kırklareli'nde ise Ba1kan muhaciri var
dır. Kocaeli vilayetine Çerkesler, Gürcüler, Lazlar yerleşmlştir; bu vilayet şubele
rlnden Kandıra'nın delegesi muhacirlerin beraberlerinde çok tutucu bir zihniyeti 
de getirınelerinden yakımr: ["Vilayetle yıllardır Türk Ocakları var, ama geçerli ka
nun haıii Kuran"] saptamasmı yapar,70 

Ama en ciddi sorun, tabü kl Türklye'nin doğusundakl Türk olmayan nüfusa 
ilişkln yaşanandır. Kııradeniz kıyısından gelen delegeleri ayn bir ha1k gmbu olarak 
var olmayı reddeden Lazlar bir yana,71 Doğu vilayetlerinden gelen delegeler Do
ğu'da Arap ve Kürt nüfusun varlığının yarattığı güçlükler üzerinde uzun uzadıya 
durur ve tam anlamıyla imdat çığlıkları atarlar. Delege Cevdet şaklr'e göre, Mar
din'de nüfusun %sO'si Türkçe konuşmamaktadır. Adarıa'da Arapça çok yaygındır. 
Delege Hüseyin Bey'e göre, SM nüfusunun tamamı Kürtçe ve Arapça konuşmak
tadır. Bitlis, Diyarbakır, Urfa, Siverek ve Kııracadağ bölgeleri ise tamamen Kürtleş
mlştir ve nüfusun %30'u Kürtleşmiş Türklerden oluşmaktadır. Aynca Doğu'da gü
venlik olmadığı da duyıırulur; örneğin SM'te 5.000 şüpheli ve suçlu şahıs dağlara 
sığınrruştır ve bir o kadar da silahlı asker kaçağı vardır. Bazı delegeler klrnl güçlerin 
(Rusya, Ingütere) bu durumdan yararlandığı uyarısında bulunurlar. 72 

Ocak delegelerinin çoğu, Ocaklar'a azınlık sorunlanyla ilgili özel sorumluluk
lar düştüğü inancındadır. Türk olmayan unsurların Türklük içinde asimile edilme
sinde Ocaklar'ın çok önemli bir rol oynayacağını düşünmektedirler. Ahmed Ağa
oğlu Türk Ocağı'na düşen "asimilasyon ödevi"nden söz eder ("Ocağın temsil va
zifesi"),73 Asimllasyon tek çıkar yololarak gözükse de, Ocak delegelerl bu konu
da klmi zaman farklı tanımlamalar yapmaktadır. Bazılarına göre basit bir dil soru
nu söz konusudur; devletin Türkçe konuşulmasım zorunlu kılan, karşı gelenlere 
ağır cezalar verilmesini öngören bir yasa çıkarması74 ve diğer yandan da Türk 
Ocaklan'nın bir teşvik, afişlerne, propaganda kampanyası yürütmesi halinde so
runun çözüleceğini düşünmektedirler. Başkalarına göre sorun küıtüreldir; Türklük 
hakkında Türklerin bilinci bile henüz bulanıkken, bunu dayatmak güç bir iş, de
mektedirler. Gerçekten de birçok Türk kendisini Müslüman olarak tanımlamayı 
sürdürınektedir. Önce Türklerde ulusal bilinci güçlendirmek, Türk kültürünü geliş
tirmek yerinde 0lacaktır,75 Bu külrür yeterince güçlü olursa, Türk olmayan unsur
lan da kendine çekecektir. Demek kl Türklüğü, Yusuf Akçura'mn deyimiyle, "ca
zip" bir hale getirınek gerekınektedir. Bu kültürel değerlendirmelerden başka bir 
de sorunun ekonomik tabiilini yapan bir yaklaşım gözlenmektedir. Mardin dele
gesi Dr. Cevdet Şaklr, kendi yaşadığı yönetim bölgesinde Arapça'mn niye o kadar 
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yaygın olduğunu şöyle açıklar: Çölün sınınnda yer alan Mardin Türk ekonomisiy
le değil (Türk lirası orada tedaville girmekte zorlanmaktadır), Ortadoğu Arap eko
nomisiyle bütünleşmiştir/6 Yusuf Akçura bu görüşü genelleştirir: Türklye'nin do
ğusundakl dil sorunu doğu bölgelerinin ülkenin geri kalanına ekonomik bakım
dan yeterince bağlı olmamasından kaynaklanmaktadır. Abali alışveriş ilişkilerini 
daha çok Türkçe konuşmayan komşu ülkelerle yürütmektedir. Bu bölgelerle sağ
lam ekonomik ilişkiler kurulmazsa yapılacak propaganda boşuna olacaktu; hükü
met doğuda bir ulaşım, özellikle de demiryolu politikası geliştirme!idir. Ve Yusuf 
Akçura sözlerini şöyle noktalar: "Bendeniz zannediyorum ki, !isan meselesinin en 
mühim amili, hatta henüz Türkiye Cumhuriyeti'nde bile muhtelif menatıkın ikti
saden birbirine merbut olmayışıdır."77 

Genel kanı, devletie Türk Ocaklan'nın birlikıe yürütecekleri bir hareketle, mu
hacirlerin hızla asimile edilebileceği yönündedir. Türk Ocaklan bu konuda özel ola
rak propaganda ve eğitime ilişkin görevleri üstlenecektir. Hamdullah 5uphi, on beş 
ya da yirmi yıl içinde Türklye'de Türklük içinde asimile edilmemiş Müslüman mu
hacir kalmayacağını düşünmektedir/8 Buna karşılık Türkiye'nin doğusunda asi
milasyon sorunu Türk Ocaklan tarafından gerçek bir strateji uygulanmasını gerek
tirmektedir. 1926 Kurultayı'nın faaliyet raporunda şöyle denir: ["Türkiye'nin do
ğusu ve güneydoğusunun Ocaklannıızdan özel bir çaba beklediği açıktır. "]79 Ocak 
militanlannın Doğu'dan yana bu bilinçlenmeleri ne zamana tarihlenebilir? 1924 
Kongresi'nde Türkiye'nin doğu vilayetleri için hiçbir özel örı1em öngörülmemiştir. 
Buna karşılık daha sonrakl kurultaylarda doğuya ilişkin sorurı1ar hatın sayılır bir 
yer tutar. Arılaşılan Türk Ocaklan'nın doğuya doğıu bu açılımını başlatan, en azın
dan hızlandıran Şubat 1925'te Türkiye'nin doğusunda patlak veren isyandu. 

Büyük bir olasılıkla hükümet de bu açılımı desteklemiştir. Gerçekten de Ma
yıs 1925'te hükümetin Ocak çalışmalannı sistematik olarak desteklemeye karar 
verdiği görülüyor. Bundan sonra hükümetin Ocaklar'a yaptığı maddi yardım sü
rekli artacaktır. Cumhuriyet Halk Fukası Doğu Anadolu'da baskıcı devletle özdeş 
görüldüğü için güçlü değildi.8o Özerk bir örgüt olan Türk Ocaklan Doğu'da, kaba 
kuvvet kullanmaktan hiç çekinmeyen bir politikanın ikna edici yüzünü oluştur

maya kuvvetle adaydı. 
Peki, Ocaklar'ın Doğu'daki bu "özel çabası" neleri kapsıyordu? Öncelikle Ocak 

şubelerinin doğu vilayetlerine hızla yayılmalan arı1amına geliyordu; daha yukanda 
ele aldığımız haritanın tahlili Trabzon-Adana arasında çizilecek bir hattın doğusun
da 1925'ten sonra saptanan çok hızlı gelişmeyi göstermişti. Aynca bir inşaat poli
tikası, doğudakl bu şubelerin büyük bir bölümünün binalarla donatılmasını sağia
dı. 81 Ankara'da özelolarak doğu sorurı1anyla görevli bir büro kuruldu ("Şark Bü-
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rosu") ve Diyarbakır, Van ve Malatya'da üç daimi mümessilIik kurularak doğuya 
ilişkin teftiş çalışmalan güçlendirildi.82 DOğu Ocaklan delegelerinin isteği üzerine, 
1928 Kurultayı tüm Ocaklar'ın gelirinin %S'ini doğu şubelerine bırakmaya karar 
verdi.83 Bazılan bu bölgeye seçme militaniar gönderilmesini önerdiler. 1928 Kurul
tayı'nda, batıdakl Ocaklar'dan doğu vilayetlertne özel heyetler gönderilmesini iste
yen bir önerge şöyle gerekçelendirilmişti: "Doğu ve Orta Anadolu'da Ocak ilkeleri
ni halk arasında yayabilecek bilinçte yeterli sayıda militan yok. Şubeler kendilerini 
çevreleyen ortanu etklleyeceklerine, daha çok o ortamdan kendileri etkileniyorlar. 
Oysa Ocaklar'ın amacı kent aydırılanm yasama veya demek yaşamına alıştırmak 
değil, Türkiye'nin bütürılüğüne zarar veren yabancı unsurlan yok etmek ve en ge
ri kalnuş bölgelerin en ileridekilere yetişmesini sağlamaktır. "84 

Bu çabalar meyve verdi mi? Kuşku yok ki Türk Ocaklan, Doğu'daki girişim
leri hakkında doğru bir yargıya varılamayacak kadar erken bir dönemde kapatıl
mıştır. 1930 Kurultayı'nda, doğu vilayetlerinde Ocak müfettişliği yapan Hasan 
Reşit Bey, Doğu'da sağlanan ilerlemeler hakkında çok iyimser bir rapor sunmuş
tu: Bina inşaatlan, şubelerin mali özerkliği, çeşitli sosyal ve kültürel etklnlikler. 
Ama aynı zamanda Türk dili ve kültürünün doğu ahalisine öğretilmesinin henüz 
çok sınırlı ölçüde gerçekleştiğini de kabul ediyordu.85 Demek ki asimilasyon göre
vinde pek bir ilerleme sağlanamanuştı. 

Ocaklar'ın Doğu'ya yayılması ve orada karşılaştıklan en büyük sorunun asi
milasyon olması, örgütün kendi niteliğini tartışma konusu yapma tehlikesini içer
miyor muydu? O zaman bazı kişiler, aslında farklı hedeflere ilişkin iki ayrı Ocak 
tütü bulunduğunu fark ettl;86 örneğin 1928'de Mehmed Emin, Türk gençliğinin 
entelektüel açıdan yetiştirilmesine yardım etmeyi hedefleyen Batı Türkiye Ocakla
rı 'yla, Türk dilini ve kültütünü yayarak ulusal bütünlüğü güçlerıdirme işlevini 
üsrlenen Doğu Ocakları'nı birbirinden ayırıyordu.87 Beyazıt Ocağı'ndaki monden 
konferanslar dönemi Van ya da Elazığ'daki militanlara çok uzak olmalıydı. Doğu 
Ocakları başka araçların harekete geçirilmesini ve "misyoner"e daha yakın, kerı
dini tamamen Türklük davasına adamış yeni bir militan tipinin geliştirilmesini ge
rekli kılıyordu. 88 Türk Ocakları'nın geleceğinin büyük ölçüde Türkiye'nirı doğu 
vilayetlertndeki başarıya ya da başarısızlığa bağlı olacağı açıktı . 

.f) Türk Ocaktan ve pantürkizm 

Türk Ocaklan örgütünün bir pantürkizm odağı olarak görülmesine alışıImış
tır. Pantürklzm, Türk halklannın tümünü, sadece Türkiye değil Çin, İran, Irak ve 
özellikle de Rusya Türklerini de dikkate alan, bu halkların yakın ya da uzak va
dede gerçekleşecek birliğine temeloluşturabilecek ortak kültürel ve toplumsal 

60 



Kemalist Dönemde Türk Ocakları (1923-1931) 

özelliklerini öne çıkartmaya çalışan bir milliyetçillk tütüdür. Kemalist diplomasi
nin köşe taşlanndan olan Rus-Türk dostluğu üzerinde bir tehdit oluşturan Pantür
kizm, Mustafa Kemal tarafından hayata geçirilen Anadolu Türk devleti anlayışıy
la çelişiyordu. Türk Ocaklan 1931'de bu nedenle kapatıldı. Geleneksel tez budur. 
Pekl bu sorun hakkındakl gerçekler nelerdir? 

Öncelikle, Türk Ocağı'nın Türklye'de Pantürkist birlik düşüncesinin yayılma
ya başladığı bir dönemde kurulduğunu hatırlatmak gerekir. Pantürkizm Türk Oca
ğı'na iki yoldan girmiştir; birinci taşıyıcı, sadece Anadolu ve Rumeli'de değil, bir 
Türk nij/Usuna sahip diğer ülkelerde de şubeler açmayı düşünen Tıbbiyelilerdir. 89 
Ocak kuruculan arasında yer alan Azeri Hüseyinzade Ali ve Ahmed Ağaoğlu ve
ya Tatar Yusuf Akçura gibi bazı Rusya asıllı Türk aydınlan ise bu düşüncenin 
ikinci taşıyıcısı olmuştur. Onlar Türkiye'ye beraberlerinde Türk halklan arasında 
belli bir birlik anlayışını getinnişlerdir; bu anlayışın oluşmasında, Rusya Türkle
riyle yaşadıklan deneyler, Gasprinski ve Tercüman 'ın etkisi belirleyici olmuştur. 
Rusya'dan gelen bu göçmenler de Ziya Gökalp, Halide Edip, Ömer Seyfettin, Te
kin Alp, Hamdullah Suphi gibi Türk aydınlarmı etkilemişlerdir. Bu sayılan isimle
rin hepsi, üyesi olduklan Türk Ocağı'nın "tüm Türk dünyası için bir okul" olınası 
gerektiğirtl düşünüyorlardı. 90 

Ama bütün örgüt yöneticileri, daha Türk Ocağı'nın doğuşunda gözlemlenen 
bu pantürkist yöneliş konusunda aynı fıkirde değildi. Anadolu direniş hareketi 
başlamadan çok daha önce, Ocak bünyesinde etkinlik alanının Anadolu'yla sınır
lanmasını isteyen sesler yükselınişti. Örneğin Ocağın ilk başkanı olan Ahmed Fe
rid 1914'te, Türk Ocağı'nın kendini, "Habsburg lınparatorluğu'nun Almanlan gi
bi, Osmanlı saltanatının asıl dayanağı olan" Anadolu Türklerine hasretmesi, et
kinlik alanını "Halep-Kerkük etnik sının"nın kuzeyindeki bölgeyle, "Türk ülkesi
nin sınırlan"nı belirleyen "dört köşe burcu, Edirne, Rize, Rodos ve Süleymani
ye'nin" oluşturduğu dörtgenle sınırlaması gerektiğini yazıyordu. Ocağın macera
cılıktan ve özellikle de "gerçekleşmesi olanaksız Turan düşü"nden uzak durması
nı istiyordu; bu Turan düşünün" Moskova politikasının ekmeğine yağ sürdüğü
nü" ekliyordu.9ı 1915'deki Türk Ocağı Kongresi'nde, Ocağın etkinlik alanını "bil
hassa Türkiye" olarak saptamanın yerinde olup olınadığı konusunda canlı bir tar
tışma yaşandı. Bu formül, Turancılan hayalperestlik ve maceracılıkla suçlayan 
Halide Edip'in şahsında en ateşli savunucusunu buldu. Halide Edip, ulusal eneıji
lerin harekete geçebileceği tek eylem alanının Anadolu olduğu üstünde durdu. Yi
ne de bu önerge Kongre üyelerinin çoğunluğu tarafından reddedildi, çünkü böyle 
bir karann dışandaki Türk kardeşleri arasında bir terk edilmişlik duygusu yarat
masından endişe ediyorlardı. 92 Demek ki pantürkist bir eğilimle, ulusun Anadolu 
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Türkleri'nden oluştuğuna inanan "memleketçilik" adı verilebilecek bir eğilimin 
Türk Ocağı bünyesinde bir arada var olduğu görülüyor. 

1923'ten itibaren Türk Ocaklan yeniden kurulmaya başlanınca, yöneticiler 
çok farklı bir durumla karşı karşıya kaldılar. Misak-ı Milli ilkelerine göre Anado
lu'ya odaklanan bir Türk devleti vardı. Pantürkist ideoloji Mustafa Kemal tarafın
dan resmen mahkum edilmişti (Eskişehir Nutku, 1921). Rusya'da Devrim'den 
sonra Müslüman Türk topluluklar içinde derin altüstlükler yaşanmış, bu topluluk
lardan çok sayıda aydın veya siyasetçi Türkiye'ye sığınnuştı. Bu yeni durum kar
şısında Türk Ocaklan'nın tavn ne olacaktı? 

Türk Ocaklan, yeni devletin hizmetine girmekle birlikte, dışandaki Türk top
luluklarıyla i1gilenmeyi de sürdürdü. Bazı kişilerin gözünde, Kemalist Devrim, 
Türk halklarının kurtuluşu açısından bir sonuç değil başlangıçtı. Bu nedenie 1924 
Yasası'nın, "bütün Türkler arasında" çalışmayı Türk Ocaklan'nın görevi olarak 
belirlemesine şaşmamak gereklr.93 1925 Kurultayı'nda VasıfBey verdiği bir öner
geyle, Kongre'den dış Türklere dostluk ve ilgisini beyarı etmesini istedi; ittifakla 
kabul edilen bir başka önerge Ocaklar'ın yayın organı olan Jürk Yurdu'nu dış 

Türkler nezdinde de propaganda organı olmaya çağırdı.94 

Aynca Ocak yöneticileri arasında "Pantürklstler"le de karşılaşıyoruz. Bu bağ
lamda iki kuşağı birbirinden ayırmak gerek. ilk kuşak Türk Ocağı'nın kurucula
nydı, birçoğu 1923'ten sonra yeniden oluşturuları örgü:tte, özellikle de "Hars He
yeti"nde yer aldı. Bu heyetin hayat boyu atanmış üyeleri, Türk milliyetçiliğine 
yaptıkları hizmetlere göre seçilmişlerdi. Burada, Ahmed Ağaoğlu, HamduIIah 
Suphi, Ziya GÖkalp, Mehmed Emin, Yusuf Akçura, Hüseyinzade Ali gibi isimierle 
karşılaşıyoruz. Bu kuşağın, Rus Devrimi'nin getirdiği değişikliklerden ve Kemalist 
Devrim 'in başarılarından ders çıkaran pek çok üyesi, pantürkist ya da Turancı 
düşlerini terk ettnişti, ama Türk halkları arasında kültürel birlik fikrini savunmaya 
devam ediyorlardı. Yeni rejim oniarı inkar etmediği ve bir kenara itmediği gibi, 
kültürel veya siyasal yaşamda da önemli yerlere getirdi. Bu "eskiler"in yanında, 
Bolşevik Devrimi sırasında ulusal mücadelelerde yer alnuş ve sonra Türkiye'ye sı
ğınmış yeni bir Rusya Türkleri göçmen kuşağı da vardı. Sadri Makaudi veya Baş
kır Cumhuriyeti'nin eski başkanı Ahmed Zeki Velidi bu yeni kuşağa örnek göste
rilebilir. Oniar Türk Ocaklan bünyesinde eskilerden daha radikaL, daha tutucu bir 
eğilimi, daha nostaljik bir rnilIiyetçiliği temsil ediyorlardı. Ama Türkiye'de kendi 
ayn dernekleri de bulunan bu yeni göçmerıIerin Türk Ocakları içinde ikincil bir rol 
oynadıklan arıIaşıIıyor. 

Kemalist dönemde Türk Ocakian'ndaki Pantürkıst eğilim kendini nasıl gös
terdi? Bunun birinci aracı, dışarıdaki Türk topluluklarının kültürel yaşamı ve bi-
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limsel etkinlikleri hakkında haberler yayımlayan Türk Yurdu dergisi oldu; bunu 
Hars Heyeti'nin himayesinde gerçekleştirilen bazı eserler izliyordu ki, bunlann 
içinde ilk sırada Türk Yılı'm saymak yerinde olur.95 

1926'da hazırlanmaya başlanan ve iki yıl sonra Yusuf Akçura'mn sorumlu
luğunda yayımlanan bu kalın yıllık, Türk dünyasımn durumunu bütünlüğü içinde 
betimlemektedir. Bu eser, iki açıdan pantürkizmin dışavurumu olarak değerlendi
rilebilir. Birincisi, Türk milliyetçiliğinin bizzat Akçura tarafından kaleme alınmış 
uzun tarihi içinde, Rusya Türklerinin rolüne, Tatar refonnizmine ve göçmenlerin 
Osmanlı devletindeki çalışmalarına büyük bir yer ayrılırken, bir Ziya Gökalp'ın 
ulusal hareket içindeki rolü fazla önemsenmemlştir;96 ikincisi, Türk Yılı Trakya, 
Kafkasya, Kınm Türkleri, Kazan Tatarlan ve Karalmler'ın siyasal, kültürel ve eko
nomik durumu hakkında aynntılı bilgiler vermektedir. 97 

Türk Ocaklan'ndaki pantürkist eğilimin, kültürel alanla sınırlı bu dışavurum
lardan başka, daha somut girişimlere yol açıp açmadığım da sormak gerekir. Bir
çok belgede, dış Türkler arasında Ankara'daki örgüte üye, benzer dernekler bu
lunduğundan söz edilmektedir.98 Bir diğer belge, Çin Türkistam, Bulgaristan ve 
Azerbaycan'dan üyelik başvurulan geldiğini, ama hepsinin Ocak yöneticileri tara
fından reddedildiğini belirtmektedir.99 1928'de Hamduilah Suphi Türk Ocakla
rı'nın Türkiye sımrlan dışında hiçbir girişimde bulunmadığı konusunda güvence 
veriyordu. Ama bir fıkir hareketinin söz kcnusu olduğunu ve fıkirlerin sımr tam
madığım da ekliyordu.! 00 

Türk Ocaklan'mn pantürkizminin Kemalist dönemde hiç dışa vuru1madığım 
söylemek gerek. Özelolarak dış propagandayla görevli Türk Yurdu dergisi sürekli 
sıkınU içindeydi; en fazla beş ya da alU yüz basılıyor ve Türk Ocaklan'mn içinde 
bile birçok eleştiriye hedef oluyordu. ıoı Bu derginin, Pantürkist düşünce açısın
dan önemli bir roloynadığı çok şüphelidir. Aynca, 1929'dan itibaren Türkiye'nin 
dışındaki Türklerle ilgili bütün haberlerin yok olduğu görülmektedir. Türk Yılı ise 
1928'deki ilk cildin ardından bir daha çıkmayacaktır. 

Türk Ocaklan'mn pantürkizm sorunu hakkındaki bu göreli suskuniuğu neye 
bağlanabilir? 1927 Kurultayı'nda, Yasa'mn, örgütün etkinlik alamm belirleyen 
ikinci maddesine bir değişiklik getirildi. Yeni madde, "bütün Türkler"den söz et
mek yerine, şöyle diyordu: "Türk Ocaklan'mn etkinlik alanı Türkiye Cumhuriyeti 
suurlan içindedir." Değişiklik bütün Kurultay üyelerinin oylanyla ve tartışılmadan 
kabul edildi.! 02 Bu değişikliğin, Ocak yöneticileri üzerindeki siyasi baskılarla iliş
kili olması akla yakın görünüyor. G. jaeschke'ye göre bu değişiklik, Türk Ocakla
n'mn Pantürkist hayaileri sürdürmesini hoş karşılamayan Sovyetler Birliği'nin is
teği üzerine yapılrmşU.I03 Demek ki hareket noktası dost Sovyetler Birliği'ni kcl-
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lama isteğiydi. Ama bu değişiklik, Türk Ocaklan'm siyasi yöneticiler arasında ge
çerli milliyetçilik anlayışına göre "hizaya sokmak" isteği olarak da görülebilir. Fa
lih Rıfkı olaylara getirilen bu açıklıktan hoşnuttu: Artık kimse Türk Ocaklan'm 
emperyalist emeller beslemekle suçlayamayacaktı. ı 04 

Siyasi baskılann dışında, Ocak yöneticilerinin temkinli tutumunu da hesaba 
katmak gerek. 1930 tarihli bir ingiliz raporunun açıkladığı gibi, "yurtdışındaki Türk 
topluluklanmn çoğunun, Türkiye'nin asla iç işlerine kanştınnak ve böyle bir fırsat 
vennek istemeyeceği Rusya'da bulunduğu düşünülürse, Ocaklar'ın bu topluluklarla 
Ilişkiler konusunda takındıklan temkinli tutum kolaylıkla aniaşılabilir." Raporun ya
zan hemen ardından şunu da ekilyordu: "Aıua Türklye'nin bu topluluklann kade
riyle artık hiç ilgilemnediğine veya bu toplulukların Türkiye'yi bir esin kaynağı ola
rak gönnekten vazgeçtiklerine inanmak yanlış olur, buna da eminim. "ı05 

Türk Ocaklan 1931 'de pantürklzm nedeniyle mi kapatıldı? Bu pek inamlır 
görünmüyor; çünkü bir yandan yurtdışındakl Türk topluluklanna karşı tavırları 
çok ihtiyatlıydı, diğer yandan da bazı Ocak yöneticilerinin beslemiş olabilecekleri 
pantürkist özlemlere dört yıl önce zaten ket vurulmuştu. Ama bazı yöneticilerinin 
kökenleri ve şahsiyetleri nedeniyle, Rusya'ya yönelik emperyalist düşler beslediği 
endişesiyle Türk Ocaklan' ndan kuşkulamlmaya devam edilmiş de olabilir. 

g) Türk Ocak/an ve Kemalist riformlar 
Türk Ocağı kurulduğunda, bir tür öncü güç, belli bir toplumsal yenilik kayna

ğıydı. Örneğin, Türk kadınına halka açık kültürel etkinliklere katılma şansı vere
rek, tiyatro temsilierinde yer almasım sağlayarak, vb onun özgürleşmesinde tartı
şılmaz bir rol oynadı. ı06 Ama Kemalist Devrim'le birlikte işler değişti; toplumsal 
değişimin kaynağı devlet oldu. Türk toplumunun büyük refonnlanna devletin ba
şındakiler karar veriyordu: Medeni Kanun'un kabulü, laiklik, Kıyafet Reformu, al
fabenin değiştirilmesi. Siyasi yöneticilerin bu girişimleri karşısında Türk Ocaklan 
nasıl bir tavır alacaktı? 

Her şeyden önce, Türk Ocaklan'mn Kemalist Devrim'in büyük ilkelerine ta
mamen katıldığım belirtmek gerekir. Milliyetçilik, toplumsal modernleşme, yöne
tim biçimi olarak cumhuriyetin benimsenmesi ideallerinden bazılan Birinci Dünya 
Savaşı'ndan önce Türk Ocağı'nda da ifade edildiği için, Ocak militanlan tarafın
dan çok olumlu karşılandı. Hamdullah Suphi'nin dediği gibi, Türk Ocağı "devri
min bekçisi"ydi.107 

Türk Ocaklan, Kemalist devrimlerin kltleye yayılması konusunda kendilerine 
çok önemli bir rol düştüğü kanısındaydı. Reformların kaynağı hükümetti, ama bu 
refonnlan halka nakletmek Ocaklar'a düşüyordu. Bu düşünce Türk Ocaklan 1926 
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Kurultayı'nda Dr. Hüseyin Enver tarafından açık bir biçimde dile getirildi: [" (Türk 
Ocaklan'nın) en önemli görevi, halkın devrimi sindirmesini sağlamaktır. ( ... ) Ha
yaHere kapılmayalım arkadaşlar, gerçekleştirdiğimiz bu devrim henüz halk tara
fından gerçekten sindirilmemiştir. Ne yazık ki halk cehalet içinde bırakılmıştır. 
Çok hızlı bir ritmle birbirini izleyen bu reformlar karşısında, başı dönüyor, yolunu 
yitiriyor, hiç düşünmeden gerici hareketlerin içine atılıyor. Ona şapka giymesi mi 
emredi1iyor? Kabul edip bir şapka takıyor. Belki de bunu gerçekten isteyerek yap
tığını düşünüyorsunuz? Hayır arkadaşlar, halk bugün şapka takılmasına karşıdır 
( ... ). Halka öğretmek, halka kavratmak: Bugün bunu başarabilecek tek demek 
Türk Ocaklan'dır ( ... ). (Türk Ocaklan'nın) tek yapması gereken, devrimi sindir
mesini, özümsemesini sağlamak için halkın içine daırnaktır."] los 

Demek ki yeniden örgütlenmelerinden itibaren Türk Ocakları 'nın kendine 
biçtiği işlev, Kemalist devrimlere hizmet etmektL Taşra şubelerinde, reformları 
halka açıkiamak ve kabul ettirmekie görevli "irşad heyetleri" kuruldu. 1928'e ge
lindiğinde 14 Ocak'ta bu tür heyetler vardı. Köylere gidiyor, sohbet toplantılan, 
miringler düzenliyorlardı. ı09 Örneğin Trabzon Ocağı'nda, "inkılap işleri"yle ilgile
nen bir "irşad heyeti" vardı; düzenli olarak köyleri ziyaret eden bir ilkokul müdü
rü ve iki öğretmenden oluşuyordu. Köylerde, cumhuriyet, demokrasi fikirleri hak
kında halkla sohbet ediyor, onları yeni reformlara alıştınyorlardı. Ocak militanian 
köy ihtiyar heyerini toplayıp oniara 1924 tarihli Köy Kanunu'nu okuyor ve yo
rumluyorlardı. Bazı köylerde irşad heyeti üyelerinin camiye kafalarında şapkayla 
girdikleri de söylenmektedir. 1 ı o 

Türk Ocaklan tarafından açılan okullann ve halk kurslarının Kemalist Türki
ye'nin okuryazar hale gelmesinde yaptıklan değerli katkının altını çizmek gereklr. 
MaarifVekaleti, bu kadar büyük bir görevin altından tek başına kalkabilecek ola
naklardan yoksundu. Türk Ocaklan'nın bu alandaki görevi sadece okuma yazma 
öğretmekle sınırlı değildi, aynı zamanda halk kltleleri içinde bu girişimin sürdürül
mesini de kapsıyordu. 11 1 

1928 'de Türk Ocakları yeni kabul edilen Latin alfabesi lehinde geniş bir 
kampanya başlattı. Yıl sonuna kadar 73 şubede yeni alfabeyle okuma yazma öğ
reten kurslar açılmıştı. 1 12 1929 tarihli bir raporda, Merkez Heyeti Ocaklar'ın ça

bası sayesinde 50.000 kişiye Latin harfierinin öğretilmesinden duyulan övüncü 
dile getiriyordu. 113 

Kemalist reformlar içinde Türk Ocakları'nın en kararlı desteğini hiç kuşku 
yok kllaiklik aldı. HamduHah 5uphi gibi Ocak militanlarının çoğu da bu ilkeye sı
kı sıkıya bağlıydı ve çeşitli Ocak Kurultaylarında yapılmış tartışmalardan, dinci 
gericiliğin maskesini indirmenin, ona karşı mücadele etmenin ve dinci düşüncele-
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rin ŞU ya da bu şubeye bulaşmasuu engellemenin en önemll kaygılan oluşturduğu 
arılaşılmaktadır. Şeyh Sait isyam döneminde, Türk Ocaklan, "din ve şeriat maske
sine bürünen gericiliği" kınadılar. ı ı4 Merkez Heyeti ve Hars Heyeti devrimi sa
vunmak için üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklanm açıkladılar. Bir
kaç ay sonra, Fransa Büyükelçisi Albert Sarraut Türk Ocaklan örgütienmesi hak
kında şu yargıya vanyordu: "(Bu örgütlenme) mIlliyetçi cumhuriyetin en iyi des
tekçilerinden biridir ve eskl İslarrıl düşüncenin saldırgan bir biçimde geri dönmesi 
söz konusu olursa, hükümetin dayanabileceği en sağlam ve güvenilir güçlerden 
biri olacaktır."llS Türklye'nin doğusunda, daha önce de söz ettiğirrılz gibi, şubele
rin çoğalmasının da temel ilkesi laik düşünceyi yaymaktı. Menemen olayları 
(Aralık 1930) duyulduğunda, Türk Ocakları çok sert tepkl gösterdi; ı ı 6 bu tepki 
kurumun laiklik ilkesine bağlılığımn kaıutıdır. 

Kuşkusuz tahlili daha ileri bir noktaya taşıyıp Ocaklar'ın din karşısındaki bu 
tutumunda dini kururrılarla rekabet etıne yönünde az ya da çok bilinçli bir istek de 
aranabilir. Genellikle şehrin ya da kasabanın merkezindeki neo-Türk üslupta gü
zel bir binaya yerleşmiş olan Ocak, bir arılamda kendini carrılnin rakibi. olarak 
görınektedir. Köy papazımn yerine geçmeye çalışan III. Cumhuriyet'in öğretmeni 
gibi, Ocak militam da gençliğin görılünde köy hocasımn yerini aimaya çalışmak
tadır. Ocak, kendini katı bir laik ahlakın ve yeni bir imamn, "rrıllli imamn" yay
gırılaştınlmasına adanuş "misyoner" bir düşüncenin mekanıdır. ıı7 Hamdullah 
Suphi, 1930'da Ankara'daki görkemli Ocak binasım açarken, Türk Ocakları'nın 
bu yeni "mabedini" kutlar. 

Düşüncelerini kitlelere yaymaya çalıştıklan Kemalizmin hizmetindeki Türk 
Ocaklan, belli bir noktaya kadar kitlelerin de iktidar nezdindekl sözcüsü aimuştur. 
Kuşkusuz iktidarla kitleler arasında, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın yerel şubeleri 
gibi, başka bağlantılar da vardı. Ama bölgelerine iyi yerleşrrılş bazı Ocaklar bu ko
nudaki sorurılan çok yakından öğrenme imkam bulmuşlardı. Mustafa Kemal'in 
Anadolu gezileri sırasında genellikle her gittiği kentte Türk Ocağı 'nı ziyaret ettiği
ni belirtmek gerek; orada rrıllitarılarla sık sık uzun tartışmalar yapıyor, militarılar 
da ona bölgenin sorurıları ve düşündükleri çözüm yollan hakkında bilgi veriyor
lardı. lla Bu tartışmaiar çok içten bir hava içinde cereyan ediyordu; öyle kl, Ham
dullah Suphi'ye bakılırsa, Mustafa Kemal sonunda Ocak şubelerini hoşnutsuzluk 
ocakları olarak görıneye başlanuştı. ıı9 

Kemalist Türkiye'de Türk Ocakları'nı bir yere oturtmaya çalışacak olursak, 
iktidar ile halk arasmda bir roloynama iddiası taşıyan entelektüel ve sosyal açı
dan seçkin bir grubun söz konusu olduğu söylenebilir. Sarraut'nun sözleriyle, 
"(Ocak şubelerinin) idare heyetleri içinde bile, tam veya yan eğitimli bir topluluk, 
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Türk milliyetçi idealini benimseyen ve eskiden Türk'ten çok Müslüman olan çev
relerde Cumhuriyet biçiminin mükemmelliğini ilan eden bir tür yan-seçkinler gru
bu oluşmaktadır. "ı20 1926'da çıkan bir dizi makalede, Ahmed Ağaoğlu bu seç
kinlerin Türk toplumunda üstlenmesi gereken işlevi tanımlamaya çalışıyordu; 
Türk Ocaklan'nı artık yararsızlaşmış bir organ olarak görenleri eleştiriyor, Ocak
lar'ın bir yaygınlaştırma ve uygulama görevi olduğunu hatırlatıyor ve şunlan ek
liyordu: "Türk Ocaklan, aynı hedefleri güttüğü hükümet ile millet arasında mane
vi bir bağ kurmalıdır."ı2ı Demek ki Türk Ocaklan iktidar ile kitleler arasında bir 
aracıgövde, Ankara'da alınan kararlan kitlelere ulaştıran ve derin Anadolu'nın 
yankısını geri taşıyan bir ara konak olma iddiasındaydı. 

Türk Ocakları'nın Kapatılması 

23 Nisan 1930'da, Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılışının onuncu yıl
dönümünde, Ankara Türk Ocağı'nın yeni binası, Meclis Başkanı Kazım (Özaıp), 
vekiller ve mebusların da katıldığı bir törenle açılmıştı. Binanın temeline ilk taşı üç 
yıl önce İsmet Paşa koymuştu. Ankara kentine egemen ve taraçalar halinde dü
zenlenmiş bir tepenln yamacında yer alan neo-Türk üslubundaki yenl bina, Türk 
miman Hikmet Bey'in eseriydi. Dış süslemelerde Türk tezhip sanatından çiçek 
motifleri kullanılmasına özen gösterilmişti. Giriş sofasında, Türkiye' de Batı yolu
nu açanlan, Mustafa Reşid Paşa'yı, Midhat Paşa'yı ve Naınık Kemal'i öven yazıt
lar yer alıyordu. İçeride bir Türk salonu (burasının renkli süslemeleri geleneksel 
bir Erzurum evinden esinlenerek yapılınıştı), bir okuma salonu, bir kitaplık ve 
800 kişi alabilen büyük bir temsil salonu vardı.122 Bu anıtsal yapının maliyeti 1 
milyon lirayı aşınıştı.123 Hamdul1ah Suphi, projeyi 1927 Kurultayı'nda savunur
ken, dinler tarihinde büyük mabetierin rolüne değinmiş ve Türk Ocaklan militan
lannın takip ettikleri "idealin büyüklüğüne layık bir yapı" istediğini açıklamıştı. ı24 

Bu yapının tamamlanmasıyla Türk Ocaklan 'nın gücünün doruk noktasına 
çıktığı söylenebllir. ı25 O sırada örgütlin 2S0'yi aşkın şubesi ve 30.000'den fazla 
üyesi vardı. Ocaklar'ın toplam mal varlığının 6 milyon liradan fazla olduğu tab
min ediliyordu; 1931 'den sonra Cumhuriyet Halk Fırkası'na aktanlan gayrimen
kullerin değeri 1.300.000 TL'den fazlaydı.126 Türk Ocakları'nın sahibi olduğu 
gayrimenkuller arasında sadece çok sayıda bina değil, sinema salonlan, dükkan
ıar, spor sahalan, kahveler, araziler, meyva bahçeleri, vb de vardı. Aynca 1930 
Kurııltayı'nda şube sayısını artırma ve etkinliklerini çeşitlendirme kararı alınmıştı. 
O zaman gerçekleştirilıneye başlanan projeler arasında, "1lim ve Sanat Heyeti" ta-
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rafından "1ürk Tarih Tetkik Heyeti"nin kuruluşunu da belirtmek gerekir. Anado

lu'daki 1ürk nüfusun eskiliği hakkındaki tarih tezlerinin ilk kez sergilendiği bir ta

rih ders kitabının yazımına girişen bu heyet, meşhur "1ürk Tarih Kurumu"nun 

kaynağını oluşturmuştur. 

Daha sonra, bir yıl geçmeden Türk Ocakian kapatıldı. Bu sona yol açan se

naryo iyi bilinmektedir. ı27 Mustafa Kemal'in bilgi toplama amacıyla çıktığı uzun 

Anadolu gezisinin (1930 sonu-1931 başı) ardından, Türk Ocaklan'nın kapatıla

cağı ve Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kültür kolianna dönüştütüleceği söylentileri 

dolaşmaya başladı. Mart ayında, Mustafa Kemal, Celal Bayar, Mahmut Esat, Sad

ri Maksudi, Vasıf Çınar ve Reşit Galip Çankaya'da bir toplantı yaptı. Bu toplantı

nın amacı, Türk Ocakian'nın ne olacağına karar vermekti. Vasıf Çınar ve Reşit 

Galip, Türk Ocaklan'nın özerk bir kuruluş olarak varlığını sürdürmesine gerek 

kalmadığını ve Fırka bünyesine katılması gerektiğini açıkladılar. Çoğuniuğun da 

katıldığı bu götüşe sonunda Hamdullah Suphi de boyun eğmek zonında kaldı. 10 

Nisan 1931 'de hükümetin isteği üzerine, 1ürk Ocakian Olağanüstü Kurultayı top

landı. ı28 Burada Hamdullah Suphi delegelere, Mustafa Kemal'in Türk Ocakia

n 'nın bağımsız varlığına son verme isteğini aktardı. Hamdullah Suphi, Mustafa 

Kemal'in devrimin ülke gençliği nezdinde bir destek bulınasını istediğini açıkiadı. 

Önceki yılın olaylan (özellikie de Serbest Fırka) izler bıraknuştı; tutuculuğuyla ta

nınan bir toplumda ilerici düşünceleri yayabilmek için tüm devrim güçlerini birleş

tirmek yerinde olacaktı. Otururnun sonunda Kurultay, 1ürk Ocaklan'nın lağvedil

diğini açıkladı ve tüm hakianyla yükümlülükierinin Cumhuriyet Halk Fırkası' na 

devredilmesine karar verdi. 

Türk Ocakları'nın kapatılması çeşitli şekillerde açıkianmaya çalışılnuştır. 

Sovyetler Birliği'ne yönelik bir tehdit ve oniarın Türkiye'nin içişlerine kanşması 

için bir bahane oluşturan 1ürk Ocakian'ndaki pantürkist eğilime daha önce değin

miştik; bu açıkiamaya göre, Türk Ocakian 1ürk-Sovyet dostluğuna kurban edil

mişti. ı29 Bir diğer açıkiama, 1ürk Ocaklan'nın en temel ilkelerinden birini ihlal 

edip siyasete kanşmasıdır; bu konuda özellikle Bandırma'dan bir olay örnek gös

terilmektedir: Bandırma Türk Ocağı Halk Fırkası'na muhalefet etmiş ve bu olay 

Fırka Genel Sekreteri Saffet Ankan tarafından cımbızla seçilip örnek gösterilmiş

ti. ı30 Bir üçüncü açıkiamaya göre, Mustafa Kemal bu bağımsız aydın grubunun, 

bir muhalefet odağı haline gelebilecek bu Ocağın varlığından rahatsız olınuştu. 

Bunurıla birlikte, bu açıkiamalann hiçbiri olayı tam yansıtmak açısından ye

terli görünmemekte, en önemlisi de 1930-31 yıllannın konjonktürünü dikkate al

mamaktadır. 1ürk Ocakian'nın pantürkizmi o yıllarda epey yatışnuştı ve siyasete 

de yeni karışnuyorlardı. Bir aydınlar muhalefetinden duyulan kaygıya gelince, 
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aydınlann iktidar karşısındaki uysal tavn göz önüne alındığında bu da pek inan

dıncı görünmemektedir. Bu olayda daha derindeki nedenlerin araştınlması ve 

esas olarak da hem Türk Ocakian'nın iç sorunlannın hem de konjonktürün hesa

ba katılması gerekir. 

Önce Türk Ocakları'nın iç sorunlarından söz etmek gerek. ıık sırada mali 

güçlükler yer alıyordu; kuşkusuz fazla iddialı bir inşaat programı, özellikle de An

kara binasının maliyeti Türk Ocakları'nı ağır bir borç yükü altına sokmuştu ve 

1931 'de arkasında 263.000 TL borç bıraktı. Diğer yandan Türk Ocakian 1930 yı

lında Son Posta gazetesi ve onun yayın yönetmeni Zekeriya Sertel'in yütüttüğü 

şiddetli bir basın kampanyasının hedefi oldu. l3l Sertel, "şehir sokaklannda aç ço

cuklar dolaşırken", Türk Ocakları personelinin zenginieşmesini, Ankara'daki Mer

kez Heyeti binasının aşın pahalı oluşunu eleştiriyor; Türk Ocaklan'nı Amerikan 

misyonlanna hizmet etmek ve onlardan para almakia suçıuyordu.1 32 Özellikie 

"soytan" olarak nitelediği Hamduliah Suphi'ye yönelik saldınlan çok şiddetliy

di.1 33 Aynca Merkez Heyeti'nin çizgisi Ocak bünyesinde de giderek eleştirilere 

konu olmaya başlamıştı. Bazılan Türk Ocakiarı'nın gençliği çekmeyi başarama

masından yakınıyor, başkalan ekonomik düzeydeki girişimlerin zaafını, kendile

rini tecrite mahkUm etmelerini eleştiriyordu. l34 Örgüt ağır bir mekanizma haline 

gelmişti ve Merkez Heyeti uzaktaki şubelerin etkinlikierini denetlemekte zorlanı

yordu. Bu durumun yol açtığı kimi sapmalar Ocaklar'ın düşmanlan tarafından 

kullanılablliyordu. 

Türkiye'de 1929-1930 yıllannda yaşanan olayları da hesaba katmak gere

kir. Ilk sırada ekonomik kriz ve yankıları, ülkede alttan alta varlığını sürdüren 

ama Serbest Fırka deneyinin birdenbire ortaya çıkardığı hoşnutsuzluk yer almak

tadır (bu partide Ahmed Ağaoğlu, Mehmed Emin, Reşit Galip gibi Türk Ocakla

n'nın bazı gözde üyeleri de yer alınış, bu da hiç kuşkusuz Halk Fırkası'nın düş

manlığını artırmada bir etken olınuştur). iki önemli olayı daha hatırlamak gerekir: 

Bir grup yobaz ve dervişin ayaklandığı Menemen hadisesi (Aralık 1930) ve Kürt

ler arasında yeniden isyan çıkması (Ağn Dağı isyanı, Temmuz-Aralık 1930). Bu 

iki olay her zaman mevcut olan dini gericilik tehlikesini ve Doğu'da yürütülen 

asirnilasyon politikasının sınırlarını ortaya koyuyordu. Ve Türk Ocakları her iki 

sorunla da derinlemesine Ilişkiliydi. 

Mustafa Kemal, 1930 sonu ve 1931 başında Anadolu'da yaptığı büyük gezi

de, her zaman olduğu gibi bazı Türk Ocakları'm da ziyaret etti. Bazı Ocaklann mi

litanlanna yönelttiği övgülerin yanı sıra, iki yerde de şubelerin işleyişini eleştirdi. 

Aydın'da (3-4 Şubat) Menemen hadisesinden yaklaşık 1 ay sonra, militanların 

köylülere gidip devrimi arılatmadıklanndan yakındı: ["Yobazlar, devrimin yolunu 
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tıkamak ve kendi düşüncelerini yaymak için köylere gidiyor, ama siz elinizi kolu

nuzu kavuşturup seyrediyorsunuz!"] Adana'da (17 Şubat 1931), Türk Ocağı'nı 

fazla dağılmakla suçladı; okul ve dispanser açmak yerine (bunlar devletin görev

leriydi) , Türkçe konuşmayan 20.000 kişinin bulunduğu Adana'da Türk dilini ve 

kültürünü yaymakla uğraşma1ıydılar. ı35 

Demek ki iki alanda, gericiliğe direniş ve Türk olmayan nüfusun asimilasyo

nu alanlannda, Türk Ocaklan sonınlan çözmedeki yetersizliğini göstennişti. Türk 

Ocaklan daha genelolarak da gençliği çekmeyi ve örgütlemeyi becerememekle 

suçlanıyordu. Şubelerde gençlerin azınlıkta kaldığını, militanların çoğunun orta 

yaşın üstünde olduğunu bazı militanlar da itiraf ediyordu. ı36 Oysa tam da Musta

fa Kemal'in reformları ülke gençliğine benimsetmekle uğraştığı bir dönerndi ve 

anlaşılan bir gençlik örgütü kurmayı düşünüyordu.1 37 

Daha uzun vadeli bir perspektiften bakıldığında, Ocaklar'ın lağvedilmesinln 

siyasi iktidarın onlara yönelik politikasının bir sonucu olduğu söylenebilir. Onlara 

dayanma ihtiyacını hissettiği bir dönemde dizginlerini serbest bıraktıktan sonra, 

1927-28'de denetime başlamış, 1931'de de onları yutmuştu. Bu son dönemde 

Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ülkede kimseyle paylaşmayacağı bir otorite kurma 

isteğini de göz ardı etmemek gerekir. Daha önce söylediğimiz gibi, Türk Ocakları 

bir ölçüde Fırka'yla rekabet ediyorlardı. Ama Fırka 192Tden 193 ı'e otoriter bir 

yönde ilerlemiş, kısa ömürlü Serbest Fırka'nın kurulması da bu eğilimi güçlendir

mişti. Bazı dış modeller, Faşist İtalya, esas olarak da çok güçlü ve her şeye hakim 

partisi ve gençlik örgütleriyle Sovyetler Birliği, Fırka yöneticilerini etkiliyordu. Fa

lih Rıikı, Sovyetler Birliği'ne yapılmış bir yo1culuğıın izlenimlerinin derlendiği Ye

ni Rusya adiı kitabı o dönemde yazmıştı. 138 Yazar bu kitabında Komünist Patti

si'nin "totaliter" yapısından çok etkilenmiş görünüyor ve Türkiye'nin biçimsel 

düzeyde bu modelden esinlenebileceğini düşünüyordu. Zaten Hamdullah Suphi 

de, Türk Ocakları'nın kapanlmasını Sovyet modelinin Türk yönetici sınıfı üzerin

deki etkisinin bir sonucu olarak görüyordu. 

Cumhuriyet Halk Fırkası'nın Kemalist Türkiye'nin altı ilkesinin belirlendiği 

ı 931 'deki kongresinde, fırkanın kitleleri ve gençliği denetlernesi gerektiği düşün
cesi dile getirilmişti. Böyle bir denetim, özerk yapıları ve liberal zihniyetieriyle 

Türk Ocakları aracılığıyla gerçekleştirilemezdi. 139 Aynca Türk Ocaklan'nın ilhak 

edilmesinin Fırka'ya sağlayacağı maddi çıkar da azımsanmama1ıdır. Gerçekten de 

böylelikle büyük bir gayrimenkul toplamına el konmuş oluyordu. Fırka'ya devre

dilen eski Ocak binalanndan 7Tsinin yerel Fırka şubelerine ve sadece 44'ünün 

Halkevleri'ne dönüştürülmesi ilginç bir noktadır. 140 

1932'den itibaren Halkevleri ülke sathını kaplamaya başladı. Bu yeni örgüt-
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lenmeyi eski Türk Ocakian ile karşılaştırmak öğretici olabilir.Hı Tüzük açısından 

büyük farklar vardı; Halkevleri tamamen Fırka denetimindeydi ve onun kültür 

kollanm oluşturuyorlardı. Fırka Genel Sekreteri'ne bağlıydılar ve şube müdürleri 

Fırka tarafından atamyordu. Ülkeye yaygınlık açısından bakıldığında, Halkevle

ri'nin sayısı Türk Ocaklan'ndan fazlaydı: 1 939'da kurulan, köylerde ya da semt

lerde açılan ve 1 9S0'de sayılan 4.322'yi bulan Halkodalan'm hesabın dışında tu

tarak, 19S0'de 478 Halkevi vardı. Dernek ki yeni sistem ülke sathında daha "sık 

dokunmuş" bir ağ sağlıyordu. Etkinlikier düzeyindeki en çarpıcı farklılık, Halkev

leri'nin halk kültürünü unutulmuşluktan ya da yok olma tehdidinden kurtarmak 

için yaptığı hatın sayılır çalışmadır. En başta Ankara Halkevi tarafından çıkanlan 

Ülkü dergisi olmak üzere, Halkevleri'nin yayırn1adıklan çok sayıda dergi bunu 

kanıtlarnaktadır. Yeni örgütle Türk Ocaklan arasında bu sayılan düzeylerde 

önemli farklar vardı. 

. .. 

Mart 1931 'de Türkiye'deki bir ingiliz diplomat Türk Ocaklan'mn lağvedildiği 

haberini üzüntüyle karşıladıktan sonra şurılan yazıyordu: "Katı yapılı ve her türlü 

korporatif yaşamdan yoksun bir hükümet veya parti örgütünden çok, bu tür bir 

kuruluş bizim ingiliz düşüncelerimize daha uygundur." Ve ardından ekliyordu: 

"Diğer yandan yeni Türkiye'yi kuraııiann çalışmalan birleştirme, çabalann yerel 

düzeyde devasa boyutlara ulaşabilen boşa harcamşından ve dağılmasından sa

kınma isteğinin de haklı gerekçeleri olduğunu kabul etınek gerek."ı42 Bu Ingiliz 

diplomatın gözünde, siyasi iktidara karşı bağımsızlık geleneği ve neredeyse eksik

siz mali özerkliğiyle, Türk Ocakian örgütü liberalizmin bir ifadesi gibiydi. Bu açı

dan bakıldığında, ekonomik alanda liberalizmden devletçiliğe geçildiği bir dönem

de Türk Ocaklan'nın kapatılmasının entelektüel ve toplumsal yaşam üzerinde 

devlet denetiminin kurulması arılarmna geldiği söylenebilir. 

Türk Ocaklan'nın Kemalist dönemdeki tarihinde üç evre ayırt edilebilir. Kur

tuluş Savaşı'ndan sonra yeniden oluşturulan örgüt 1923 ile 1927 arasında tam 

gelişim halindedir; şube sayısı luzla artar, katılımlar çoğalır. ideallerini yaymak 

için yerelleşmiş bir yapıya ihtiyaç duyan Kemalist rejim, özellikle de Türkiye'nin 

doğusunda, Ocak etkinliklerini destekler ve teşvik eder. Kemalist ortodoksluğa 

uygun olmayan pantürkizm gibi bazı düşünceler de Ocak bünyesinde dile getirile

bilir. O halde bu dönem, bir özerklik ve hükümetle Ocaklar arasında bir işbirliği 

dönemi olarak nitelenebilir. 1 92Tden itibaren rejim Türk Ocakian üzerinde gide

rek sıkılaşan bir denetim kurar, Cumhuriyet Halk Fırkası yönetime kendi adamla-
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mu sokar ve Ocaklar'ın ideolojisi tam ortodoks bir çizgiye çekilir. Böylece Türk 
Ocaklan örgütü basit bir "volan kayışı"na dönüşmeye başlar, bu arada yayılması 
da hissedilir ölçüde yavaşlar. Son evreye damgasıru vuran, ı 93 ı 'de Türk Ocakla
n 'run lağvedilmesi ve örgütün Fırka tarafından yutulmasıdır. 

Türk Ocaklan'run başansızlığı, ı 929- ı 930 krizleri tarafından Türkiye'deki 
ekonomik yaşam üzerinde olduğu gibi, toplumsal ve kültürel yaşam üzerinde de 
giderek sıkılaşan bir denetim oluşturmaya itilen bir rejimin evrimiyle ilişkilendiril
melidir. Ama bu başansızlık ayru zamanda, aydın tabakarun devlet ile toplum 
arasında aracı bir güç olarak ortaya çıkma konusundaki yetersizliğini göstermek
tedir. lik kurulduklan dönemde yaptıklan gibi, reformiarm esin kaynağı, eleştirel 
bir tavrın kaynağı olacaklanna, Türk Ocak1an neredeyse sürekli olarak siyasi ikti
dann kuyruğuna takılmıştır. Bu açıdan "Harf Devrimi" çok anlamlıdır; Türk Ocak
lan 'ndaki Köprü!ü gibi bilim adamlan bu reforma kesinlikle karşıydl. Ama siyasi 
iktidar bir kez alfabe değişikliğine karar verdikten sonra, Türk Ocaklan'run yeni 
reform yarunda tam anlanuyla seferber olduğu görüldü. 

Kısaltmalar 
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"Edirne'den Orta Asya'ya, oradan İpek Yolu'nun Çın vahalanna kadar bütün 
Türk halklannın birliği .. ," Andre Malraux pantürkizmi böyle tarunılıyor. La Con
dition Humaine'in [insanlık Dunımul yazan, 1948'de çıkan Les Noyers de 1'A1-
tenburg [Altenburg'un Ceviz Ağaçlan] adlı garip otobiyografik romanda, "Turan
cılık" adını verdiği olguya birkaç yoğun sayfada değiniyor. Anlatıcının (Andre 
Malraux'nun kendisi mi?) konusu, babası Vincent Berger'nin öyküsüdür: Alsacelı 
Berger Alman ordusunda subayolmuş, sonra Balkan Savaşlan sırasında görevli 
olarak Istanbul'a, Enver Paşa'nın yanına gönderilmiştir. 

O dönemde Jön Türk Devrimi'nin kahramanıru "Turan tutkusu kemiriyordu". 
Osmanlı ımparatorluğu'nun Balkanlar'ı artık yitirdiğine ikna olmuş ve düşleri, Tu
rancılığı gerçekleştirmek, "başkenti Semerkand olacak Jön Türk İmparatorluğu'nu 
kurmak" için Doğu'ya yönelmişti. Orta Asya Türkleriyle ilişkl kurmak isteyen En
ver, Almanlann da teşviklyle, Vincent Berger'yi keşif göreviyle oraya göndermeye 
karar vermişti. Ama Berger orada beklenmedik bir gerçeklikle karşı1aşacaktı: Ora
da kabile ve din aidiyeti, Türk etnik topluluğuna aidiyetten daha önemliydi. 
"Pers'ten Semerkand'a kadar uzanan göçebe ya da yerleşik toz bulutunu birleşti
ren tek şey şeriattı [ ... l Çıplak dağianyla beyaz gökyüzünün törensel gökgüriiltü
leri arasında, harabelerin ortasında uyurgezer gibi dolaşan bu halkı ayakta tutan 
tek çatı, kemikleşmiş İslam'dı." Sonuç kaçınılınazdı: "Yeni Türk tutkulanm can
landıran ve belki de İstanbul'u kurtarmış olan Turan, aslında yoktu." Bununla bir
likte Enver pes etmiyordu; Turan gerekliydi, mutlaka var olmalıydı: "Turan henüz 
kendi bilincine varmanuşsa, ona bu bilinci vermek bize düşer!" 

Aslında bu garip bir öyküdür. Malraux'nun mistifıkasyon zevklni unutan ba
zılan, bu öyküyü gerçek kabul ermişlerdir. Bu kadar saf olmayan digerleri, yazann 

Bu metin, Stefanos Yerasimos yönetiminde yayımlanan Les Turcs, On"ent et Ocddent. islam et [ald
te içinde yer almıştır, 1994, s. 192-209 (Collection Autrement, Serie Monde, no: 76). 

77 



Osmanlı-Türk Modernleşmesi -1900-1930 

düş gücünün Orta Asya bozkırlannda alevlendiğinden kuşkulanmışlardır. ı Bir di
ğer kesim ise bu bulmacayı bir izdüşüm olarak kabul etmiştir: Ispanya Savaşı'na 
katılışından Alman-Sovyet saldırmazlık paktının yarattığı uzaklaşmaya kadar ken
di devrimcilik öyküsünü anlatmak için, Malraux pantiirkizmin öyküsünden yarar
lanmış ve böylelikle bir diğer" enternasyonal" hareket olan komünizmden serbest
çe söz etmek olanağım bulmuştu, Lucien Goldmann US Noyers d'Altenburg hak
kında şunlan yazar: "Bu kitapta Türkiye 'yi Rusya, Abdülhamid 'i Çarlık hükümeti, 
panislanıizmi panslavizm, Almanya tarafından desteklenen Birinci Jön Türk Devri
mi'ni Batılı güçler tarafından desteklenen Şubat Devrimi, Turancılığı komünizm, 
son olarak da Enver Paşa'yı büyük olasılıkla Stalin diye okumak gerekir."2 

Her ne olursa olsun, Malraux'nun dehası pantürkizm hadisesinin dramatik 
düğüm noktalanm bütün boyutlanyla yakalamayı bilmiştir: Balkan Savaşlan'mn 
yarattığı travma, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü, Almanya'mn oyunu, En
ver'in rolü, büyük uzamlann çağnsı, yerel gerçeklikler, bu işte düşlerin payı. Bir 
Türk başbakammn Malraux'nunkileri hatırlatan sözlerle "Adriyatik'ten Çin seddi
ne kadar uzanan Türk dünyası"ndan söz edebildiği günümüz gerçekliği, bizi Pan
türkist yolcu\uğu zaman ve mekan içinde yeniden yapmaya davet ediyor. Acaba 
biz de bu yolun sonunda bir hayaletle mi karşılaşacağız? 

Bir imparatorluk Bir Diğerini Gizleyebilir 

Yüzyılın başında pantürkizm yeni bir fikirdir. Balkanlar'dan Çin'e kadar uza
nan farklı Türk halklan arasında bir birlik bu\unduğu duygusu da çok yenidir. Os
marı1ı Imparatorluğu'nda Türk kirnliği, Islam aidiyeti ile maskelemnişti: Insan Türk, 
Kürt, Arnavut ya da Arap olmadan önce, Müslüman'dı. Türk olmak hiçbir aynca1ık 
sağlamıyordu; bunun tek istisnası idari mekanizmaya dahil olabilmek için Osmanlı 
TürkçeSini bilme gereğiydi. Üstelik "Türk" teriminin aşağılayıcı bir anlamı da vardı; 
Istanbulluiann kaleminde ya da ağzında, bu sözcük 19. yüzyılın sonuna doğru 
"köylü, kaba saba adam" anlamına geliyordu. "Türklük", önce 19. yüzyılda Rum
lar, Bu\garlar veya Enneniler gibi Hıristiyanlar, soma da Müslümanlar (Araplar, Ar
navutlar) arasında milliyetçi hareketlerin ortaya çıkması karşısında şekillendi. 3 

Buna koşut olarak, bazı aydınlarda da bir pantiirkist kirnliği duygusu gelişi
yordu.4 Batı'daki Türkoloji incelemelerinin ilerlemesi bu açıdan belirleyici bir rol 
oynadı: Guignes'den ve onun 18. yüzyıl ortasında yazılmış Histoiregenerale des 
Huns, des Turcs, des Mongols et autres Tartares occidentaux adlı eserinden beri, 
Arthur Lurnley Davids ya da Arminius Vambery'den Radloff ve Thornsen'e kadar 
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Avrupalı bilginler, filologlar, gramerciler, tarihçiler Türk halklannın eski tarihleri 
ve sonraki evrimleri hakkındaki bilgilerimizi derinleştirmişlerdi. Onlann araştır
malan bazı olgulan gün ışığına çıkartmıştl: Özellikle Çin yıllıklan aracılığıyla öğre
nilen Islam öncesi Türk tarihinin (Osmanlı tarihyazıflll geleneğinde bu dönem ta
mamen unutturulmuştu) önemi; S. yüzyılın ortasına alt Orhon yazıtlannın çôzül
mesiyle anlaşılan Türk dilinin eskiliği; Türk halklannın bütününde görülen dil ve 
uygarlık birliği. Batı Türkolojisinin tüm bu yeni verileri, bilginler ve Ahmed Vefik 
Paşa ya da Necip Asım gibi bu bilgileri popiilerleştirenler tarafından kiiltürlü Os
manlı kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Bunun sonucunda, bir Türk klmliği 
duygusu yavaş yavaş yerleşti. IS97'de bir şair, Mehmed Emin, Türkçe Şiirler 
(Osmanlıca değil) adını verdiği bir derlerneyi yayımlayarak küçük çaplı bir edebi 
devrime (bunu büyük çaplı bir siyasi devrim izleyecekri) yol açmış, bu derlernede 
"Türk milleti"nin ve "ırkı"nın büyüklüğünü övmüştü. 

Türk halklan arasında -kiiltürel- bir birlik olduğu düşüncesi Osmanlı Impa
ratorluğu'nda yavaş yavaş doğarken, Rusya'dagiderek öne çıkan düşünce, -si
yasi- bir birleşmenin gerekli olduğuydu. Bu gereklilik, Rus boyunduruğunda, 
panslavizmin ve III. Aleksandr döneminin asimilasyoncu politikalannın güçlen
mesinin tehdidi altında klmliğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış, "çe
şitli ırklardan" (onda dokuzu Türkçe konuşuyordu) Çarlık Müslümanlan için ge
çerliydi. Bu direniş hareketinin başında, uzun bir Rus hegemonyası deneyi yaşa
mış -16. yüzyıl ortasından beri- Kazan (veya Volga) Tatarlan vardı. Kazan ve 
Orenburg Müslüman buıjuvazisinin de itki gücüyle, Tatarlar 19. yüzyılın ikinci 
yansından beri çarpıcı bir ekonomik, sosyal ve kiiltürel patlama yaşıyordu. Onla
nn Rusya Müslümanlan arasına dağılmalan, ticari yetenekleri, Türklstan' da Rus 
kapitalizminin rekabetine karşı direnme istekleri, bütiin bunlar onlan doğal olarak 
Çarlık Rusyası'nın farklı Türkdil gruplan arasında birleştirici bir roloynamaya gö
türüyordu.5 Bu birleştirme isteği bir Kınm Tatannın, ısmail Gasprinskl'nin [Gaspı
ralı] şahsında sözdisünü bulacaktı; GasprtnskllSS3'ten itibaren Tercüman adın
da bir gazete yayınılamaya başladı. Türklye Türkçesine yakın bir dil kuilanan bu 
gazete, Rusya Türkleri arasında bir "dil, düşünce ve eylem birliği" gerçekleştiril
mesini vazediyordu. 

Panslavizme bir yanıt olarak gelişen Rusya Müslümanlannın siyasi pantür
klzmiyle, klmlik sorununa bir yanıt olarak geliştirilen Osmanlı Imparatorlu
ğu'ndakl kültürel pantürkizm, 1905 Jön Türk Devrimi'nden sonra buluştu. Rusya 
Türkleri, 1905-1906 yı1lannın kaynaşmasının ardından baskıdan kaçmak zorun
da kaldılar. Çoğu, İttihat ve Terakkl Cemiyeti'nin güdümünde göreli bir özgürlük 
yaşayan Türklye'ye geldi. 
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Pantiirkist ideolojinin tarihindeki bir diğer kilit an, 1911-1913 yıllanydı. ıtal
yan ordusunun Trablusgarp'ı -imparatorluğun Afrika'daki son toprağı- işgal etme
si, Rumeli'nin Balkan devletle d koalisyonunun eline geçmesi, Istanbul kapılanna 
dayanan Bulgar ordulanınn tehdidi Osmanlı seçkiruednde tam bir travma yarattı 
ve oruar da ülkeyi uçurumun kenanna sürüklediği düşünülen siyasi yönelimled 
sorgulamaya başladılar: Jön Türkledn Osmanlıcılığı ve liberalizmi, Osmanlı aydın
lan ve yöneticilednden bazılan o zaman yeru bir dayanışma ilkesini ve yeru ufuk
lan gündeme getiren yeni bir siyasi formüle yöneldi. Bu bağiamda, 1877-1878 Sa
vaşı'ndan sonra ortaya çıkana benzer bir tepkiye tanık oluyoruz; 1877-1878 Sa
vaşı sonrasında da, Rus ordulan karşısında alınan yenilgiler Osmanlı Sarayı'nı pa
ruslarnizme yöneltmişti, 1912-1913 yenilgiled ise, Osmanlı seçkiruetirıln bir bölü
münü pantürkizme yöneltecekti, Her iki durumda da, ileriye doğru bir dcat gerçek
leştirerek, Osmanlı ımparatorluğu'nun çöküşüneyanıt vermek söz konusuydu, 

Pantürkizm o dönemde örgütlü bir harekete dönüştü, Dernekler kunıldu, ka
muoyunu harekete geçirmeye çalışan yeni dergiler çıkanldı. 6 Daha da önemlisi, 
pantiirkizm ıttihat ve Terakki Cemiyeti saflanna sızdı: Birçok Rusya Türk'ü (Hüse
yinzade Ali, Ahmed Ağaoğlu) Jön Türk hareketinin önde gelen üyeledydi, ıttihat 
ve Terakki Cemiyeti'nin belli başlı liderlednden Enver Paşa da davaya kazanıldı, 

Hareket artık ideologunu da bulmuştu: Ziya Gökalp, Durkheim'ın takipçisi bir 
sosyolog olan Gökalp, Türk kültürünü keşfe gidşti: Ahlak, aile, dil, töreler, folklor 
pantürkist bakış açısıyla unutulduklan köşelerden gün yüzüne çıkarıldılar, O za
man Gökalp pantürkist tasansının coğrafi sınırlannı, çeşitli evreleri de tanınılaya
rak, çizdi: Önce Türkiye, sonra Oğıız Türkledrun (Türk halklannın Ba1karuar'dan 
Türkınerılstan'a kadar uzanan güney kolu) birleşmesi, son olarak da Adriyatik'ten 
Sibirya sınırlanna kadar Türkdil haikiann bütününü kapsayan Tınan'ın gerçekleş
tirilmesi. Çizilen bu sınırlar, bir yüzyıldan uzun bir süredir topraklan kurumuş deri 
gibi küçülen Osmarılılann düşledne girebilecek bir uzam oluşturuyordu, Ziya Gö
kalp'ın güdümünde tadhe yeru bir bakış da yerleşti: Bu tadhte, artık Türkler Batılı 
kroniklerin göçebe ve barbar farihleri değil, devletier kuran, Iran, Çin ve Tibet'le 
girdikled ilişkiler içinde parlak uygarlıklar yaratan insarılardı, Bu tarih aruayışında 
Türklerin İslamıaşması, evrinıleri içindeki bölümlerden biriydi sadece, Bu tarihin 
altınçağı Kanuni Sultan Süleyman dönemi değil, 13, yüzyılda Türk-Tatar halkian
nı birleştiren Cengiz Han dönemiydi, 

Kısa sürede Ziya Gökalp yeru bir kuşağın akıl hocası oldu, Slogarılan tam he
defe ulaşıyor, dizeleri düş güçlerini etkiliyordu, Örneğin şu dizeler: "Vatan ne Tür
kiye'dir Türklere ne Türkistan i Vatan büyük ve müebbed bir ülkedir: Turan," Eski 
folklor kaynakianndan derlediği Kızıl Eima -Türkledn "vaat edilırı1ş ülkesi- gibi ef-
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saneler yeni düşler yaratıyordu. Halide Edip veya Ömer Seyfettin gibi genç yazar

lar onun açtığı bu perspektifler karşısında coşuyordu. 
Böylece Osmanlı ımparatorluğu'nun yıkıntılan üstünde, imgelemlerde yeni bir 

imparatorluk şekiIIenmeye başladı: Türk Imparatorluğu. Bu aynı zamanda yeni 
uzamlann, yeni degerlerin, tarihten alınacak rövanşm da düşüydü. Ama bu düşün 

gerçek olabilmesi için, önce çok büyük bir engeli aşmak gerekiyordu. 

Yolun Üstüne Dikilen Rusya 

"Adriyatik'ten Çin'e" gitmek isterseniz, karşınıza muhteşem bir dag kütlesi, 

Himalayalar çıkar; dolayısıyla Ipek Yolu'nun yaptığı gibi, oniann kuzeyinden dola
nıp Türkistan vahalanndan geçmeniz gerekir. Tarihin bu yol boyunca dağıttığı 

Türk halklannın birligini gerçekleştirmek için, devasa bir engel daha vardır, ama o 
siyasi niteliktedir: Rus engeli. Çarlık ordulannın 1876' da tamamladıklan Orta Asya 

fetihlerinden beri, Türkdil halklann yarısından fazlası Rus egemenliğı altırıdadır: 

Kırım Tatarlan, Volga Tatarlan, Azeriler, Başkırlar, Özbekler, Türkmenler, Kazak
lar, Kırgızlar, vb Onlan hangi düzeyde olursa olsun birleştirmeye kalkışmak, dog

rudan Çarlık (sonra da Sovyet) Rusya'sını hedef almak anlamına gelir. 

19. yüzyıl ortasından itibaren Türklerin birliğı ya da pantürkizm sorununun, 

bir buçuk yüzyıldır Karadeniz'in iki yakasındaki iki büyük rakip imparatorluk, Os
manlı ve Rus imparatorlukları arasındaki kabank ihtilaflar (Bogazlar sorununu dü

şünün) dosyasına yeni bir unsur olarak eklenmesinin nedeni böylelikie anlaşıl

maktadu. Rus politikasının hiç değışmeyen ögelerinden biri, Kafkasya ve Orta As
ya'nın türkıIiI halklarını olabildiğınce bölmek ve onlan Türkiye'nin olası çekim gü

cünden uzak tutmak olmuştu. Örneğın Stalin'in 1 930'lann sonunda Orta Asya dil
lerinin yazımında Latin alfabesinden Kiril alfabesine geçişi emretmesinin nedeni, 

hem dilleri kendi içlerinde farklılaştırmak (çünkü bir dilden digerine değışen yazım 
sisterrı!eri uygulanıyordu), hem de artık Latin harfleriyle yazılan Türkiye türkçe

siyle iletişirrı! güçleştirmekti. 

Istanbul da, 19. yüzyılın son çeyreğınden itibaren, kalıtsal düşmanını zayıflat
mak için Rusya Türkleri kartını oynamaktan hiç geri kalmamıştı. Zaten Türkiye'de

ki pantürkist faaliyetlerin en düşük düzeyde seyrettlğı dönemin -iki savaş arası Ke

malist dönem-, Sovyet Rusya'yla dostluk dönemine denk düşmesi an1aıııIıdır. 

Türkiye'nin Rusya Türkleriyle dayanışma bağıarını ilk kez 1877-1878 Türk

Rus Savaşı sırasında, Ruslann Türkistan'ın fethinl tamamlamasının hemen son

rasında kullandıgını görmüştük. Ama o dönemde bu eylemin dayanak noktası, 
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Türk kimliğinden çok Islami kimlik duygusuydu. Etnik argüman Birinci Dünya 
Savaşı sırasında jön Türk yöneticiler tarafından üretildi: Almanya'run da teşv1kiy
le, Rusya Türkleri arasında Çarlığa karşı isyanlar örgütiemeye çalıştılar. Türk ca
suslar Orta Asya ve Kafkasya'da, ahaliyi isyana kışkırtarak, para ve silah dağıta
rak dolaştılar. Gerçeği söylemek gerekirse, bütün bu faaliyetlerden fazla bir sonuç 
çıkmadı. Tam tersine, Çarlık ordusunda askerlik yapan Müslüman unsurlar Ro
manovlara sadık kaldı. Bu, onlan beşinci kol haline getlrmeyi düşlemiş Istanbullu 
pantürkistler için acı bir dersti! 

Daha sonra, Soğuk Savaş döneminde, Türkiye ve Rusya düşman kamplar
daydı. Ama ikinci Dünya Savaşı sonrasında Ankara'ya yönelik Rus tehditleri, Sov
yet ordusunun giderek güçlenmesi Türkiye'nin çok daha temkinli davranmasına 
yol açtı. Ama CIA dosyalannda, Orta Asya Türklerinin Pantürkizm adına SSCB'ye 
karşı ayaklanmalanna ilişkin senaryolar bulunduğu varsayılabilir. Ama tarih daha 
atik davrandı: Sovyetler Birliği'rı!n parçalanması Rusya Müslümanlanrun baskısıy
la açıklannuş olsa da, olaylar farklı bir seyir izledi. Sovyetler Birliği parçalanmadı, 
kendi içinde çöküp dağıldı. 

Rusya zayıflama işaretleri gösterdikçe, pantürkist faaliyetler de yoğunlaşmıştı. 
Kısacası pantürkizmin zikzaklı tarihi Rus konjonktürünü yakından takip eder. 
Böyle bakıldığında, bu tarihte üç önemli an ayırt edilebilir. 

Birincisi, 1905-1906 yıllandır. O dönemde Rusya, japonya karşısında aldığı 
askeri yenilgiler ve ertesi yıl bütün ülkeyi saracak devrimci çalkantı nederı!yle za
yıflamıştı. Pantürkizmin siyasi kuramıru ilk kez sergileyen metnin, Tatar Yusuf 
Akçura'run kaleminden çıkmış Üç Tarz-/ Sıyaset'in Mart 1904'te, Rus donanması
run port-Arthur'de japorı!ann saldınsına uğramasından birkaç hafta sonra yazılnuş 
olması anlamlıdır. 7 Rusya Türkleri örgütlenme ve haklanru elde etme fırsatıru ka
çırmanuşlardı. 1906'da Pantürkist kongreler topladılar ve Rusya Müslümanlan 
Birliği'rı! kurdular, ama daha sonra baskı nederı!yle bu faaliyetleri durdunnak veya 
sürgiine gitmek zonında kaldılar. 

Pantürkist faaliyetlerin ikinci güçlü dönemi: 1917 Rus Devrimi. Şubat Devri
mi'rı! izleyen ilk kargaşalardan itibaren, Rusya Müslümanlan örgütlendiler ve Ma
yıs 191Tde Moskova'da, Rusya'daki tüm Müslüman bölgelerinden 900 delegerı!n 
katılınuyla büyük bir Müslüman kongresi topladılar. Ama bu çabalar Rusya Müs
lümanlan birliği taraftarlanyla federasyon yandaşlan arasında anlaşmazlıkla so
nuçlandı. Rusya Türklerirı! birleştinne girişimleri aynlıkçı eğilimleri ve çıkar farklı
lıklarını aşarruyordu. 

Diğer yandan Osmanlı ordulan, Brest-Litovsk banşından ve Kafkasya'da Sov
yet iktidanrun uğradığı bozgundan yararlarup Eylül 1915'de Bakü'yü işgal ettiler. 
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Bir Türk toprak bütünlüğünün oluşmasına doğru mu gidiliyordu? Ama Osmanlı iş
gali ancak birkaç ay sürecekıL. Birkaç yıl sonra, Türk ordulanrun Sakarya'da ka
zanc!ığı zaferin ardından Anadolu'ya dönme umudunu yitiren Enver Paşa, şansını 
Orta Asya'da denedi. 1921 sonunda Buhara bölgesine gitti ve Basmacılann Sov
yetler' e karşı yütüttüğü isyan hareketinin başına geçti. Türkistanlı şefler kendisini 
pek sıcak karşılamasa da, gelecekteki Türk imparatorluğunun çekirdeğini oluştura
bilecek bir birlik sağlamayı umut ediyordu. Ağustos 1922'deki ölümü pantürkist 
tutkulara son verdi. Ama Enver Paşa, maceracı karakteri, yiğitliği ve kahramanlı
ğıyla, pantürkizm idealinin simgesi olarak kaldı. Düşleri Sovyet gerçekliği karşısın
da parçalanmış bile olsa ... 

Pantürkist faaliyetlerin üçüncü önemli dönemi: 1941-1944. Airnan ordulan 
Sovyetler Birliği'ni işgal etmiş ve Kafkasya'ya doğru ilerliyorlardı. Alman yarma 
harekatı Türk aşın sağında ve pantürkist çevrelerde (bunlar genellikle aynıydı) fa
aliyetlerin yeniden !uz kazanmasına yol açtı. Bu çevreler, resmen tarafsızlığını 
açıklamayı sürdüren Ankara hükümetini Mihver devletleri yanında savaşa girmesi 
için sıkıştırmaya başladılar. Wehrmacht'ın baskısı altında Sovyetler Birliği çökerse, 
pantürkizm davasının önüne yeni bir fırsat çıkacaktı. Pantürkistler örgütlendiler, 
seslerini duyurdular, gösteriler yaptılar, Kızıl Ordu'ya karşı yütütülen gerilla faali
yetlerini destekiediler. Ama Sovyet direnişi ve Ukrayna'nın Sovyetler tarafından 
geri alınması bu dalganın geri çekiimesine yol açtı. Ordulan Balkaniar'a yaklaşan 
SSCB 'yle iyi ilişkileri koruma kaygısındaki Türk hükümeti, Mayıs 1944 'te pantür
kist hareketi bastırdı: Liderlerden otuz kadan tutukiandı, örgütlenmeler çökertildi 
ve Eylül 1944 'te Istanbul Askeri Mahkemesi'nde büyük bir dava açıldı. Aslında 
pantürkizrnln bu ani carılanışı bir saman alevinden başka bir şey değildi. 

Rus Imparatorluğu açısından bir tehdit oluşturamayacak kadar zayıf bir hare
ket olan Pantürkizm, Çarlık ya da Sovyetler Rusya'sının her zayıflayışında su yü
züne çıktı. Bugün kaçınılmaz bir soru karşımızda duruyor: Sovyetler Birliği'nin 
çökmesi o kadar beklenen fırsatı sunmuş olmadı mı? 

Pantürkizın, çıkmaz Bir Yol ınu? 

Ama bu soruyu yanıtlamadan önce, bir başka soruyu ele almak gerek. Rus 
engelinin aşılmaz niteliği, pantürkist ideolojinin zaaflarını da örtmeye yaramanıış, 
pantürkist hareketin eksikliklerini gizleyen bir bahane oluşturmanıış nııdır? 

Bu sorunu aydınlatınak için, dağınık nüfus gruplannı bir metropol etrafında 
birleştirmeyi hedefleyen bir başka hareketle, pancermenizmle bir koşutluk kur-
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mak ilginç olabilir. Öncelikle, pancermenizmde "ırk" ya da "halk" kavramının 
merkezi yerine karşılık, Türk bağlamında aynı şeyin geçerli olmadığını kaydede
lim: Kuşkusuz "ırk" düşüncesi daha sonra Türk siyasi söz dağarcığına da girmiştir 
- bu kavram 19. yüzyıl sonuna doğru Tatarlar tarafından Osmanlı imparatorlu
ğu'na sokulmuş olınalıdıL Irk kavramına dayalı ulus anlayışı Rusya Türkleri tara
fından yaygıniaştınimışsa da, Türk milliyetçiliğinin fıkir babası Ziya Göka!p, eği
tim, dil ve ortak dine dayanan bir tanım getirerek bu aniayışı reddetmiştiL Üstelik 
Osmanlı Türklerinin tarihsel deneyleri de bu noktada orılan Gökalp'ın öğretisini 
izlemeye çağınyordu. Türklerin çoğu, Arnavut ya da Çerkes bir ataya sahip 01-
duklannı gururla anlatırlar. Bazı aşınlar dışında, "saf ırk" ya da "üstün ırk" dü
şüncesi fazla yandaş toplayamamıştır -halbuki Arapça ve Farsça sözcüklerden 
anndırılmış "öztürkçe" düşüncesi geniş ölçüde kabul ediliyordu. 

Diğer yandan pancermenizm, Zollverein döneminde ortaya çıkmış, ağır en
düstrideki büyümeyle desteklenmiş ve Almanya'nın doğal uzantısı olarak görülen 
Orta Avrupa (Mitteleuropa) pazan üzerindeki egemenllk iddiasının gerekçesini 
oluşturmuş gerçek bir ekonomik dinamizme dayanıyordu. Buna karşılık, ekono
mik azgelişmişliğin pençesindeki bir Osmanlı imparatorluğu veya Türkiye 'ye gö
re, Orta Asya hiçbir zaman Mitteleuropa'nın Almanya için temsil ettiğine benzer 
bir arılam taşımıyordu. Yann böyle bir arılam yüklenebilir mi? Bu ayn bir sorudur 
ve buna daha ileride cevap vermeye çalışacağız. 

Pantürkizmde eksik olan bir diğer etken, demografık dinamizmdir - pancer
menizmin ilerlemesinde bu dinamlk önemli bir roloynamıştır. Geniş Türk halklan 
birliği, nüfustaki arılamlı bir artışla desteklenmemişti. Osmanlı imparatorluğu'nun 
nüfusu fazla sayılmazdı ve Kemalist Türkiye de uzun süre az nüfuslu bir ülke ola
rak kaldı. 1960'lardan itibaren artan doğum oranıyla birlikte demografık baskı 
Türkiye' de kendini güçlü bir şekilde hissettirmeye başlayınca, nüfus fazlası Ü çün
cü Dünya türü işgücü göçü biçiminde Batı Avrupa'ya yöneldi; "irredantizm"e ko
nu olan topraklarda hiçbir kolonizasyon yaşanmadı: Zaten Soğuk Savaş'ın jeopo
litik konjonktürü de buna olanak vermezdi. Bunlara bir de görev, Türkiye'nin dış 
Türklere karşı görevleri izleğinin -bu türde bir başka harekette, panslavizmde çok 
güçlü bir izlek- hiçbir zaman gerçek arılamda öne çıkmadığını eklersek, pantür
kizmin tarihindeki eksikilkler konusunda bir fıkir sahibi olabilirlz. 

Peki bütün burılardan söz konusu hareketin tam bir başansızlığa uğradığı so
nucu çıkarılabilir mi? Pantürkizmin Rus engeline toslamaktan başka bir sonuç 
vermediği söylenebilir mi? Aslında, pantürkizm modern Türkiye'yi derinden etki
lemiş, öncelikle Türk milliyetçiliğinin oluşum aşamasında önemli bir rol oynamış
tır. Daha yukanda vurguladığırnız gibi, 1900'e doğru Türk kimliği diye bir olgu fı-
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ilen yoktu, oysa yirmi yıl soma, Anadolu'da bir ulusal devlet gün yüzüne çıkmış

tı. Milliyetçiliklerin (Yunan, Bulgar, Ermeni milliyetçiliklerinin yanı sıra Arap ve 

Arnavut milliyetçilikleri) yükselişi karşısında Osmanlı Türklerinin "Türklük"leri

nin bilincine varmasında, pantürklst düşünceler hızlandırıcı bir roloynamıştır. 

1910'lann ulusal hareketinin bellibaşlı simalan arasında, Hüseyinzade Ali, Ah

med Agaoglu, Yusuf Akçura gibi çok sayıda pantürklste rastlanır. Onlann düşün

ce ve eylemierigin ulusal ideallerin şekillenmesine ve güç kazanmasına katkıda 

bulundugu kesindir. Osmanlı Anadolu'sundan Türk Anadolu'suna geçmek için 

yolu biraz uzatıp pantürklzm aşamasından dolaşmak gerekmiştir. Anadolu' da 

ulusal devlet bir kez kurulduktan soma ise, Kemalizm SSCB'yle sürdütülen iyi 

kcmşuluk ilişkileri açısından can sıkıcı bir hale gelen bu anlayışa cephe almıştır. 

Türk kimliginin inşasına bu katkısının dışında, pantürklzm çökınekte olan bir im

paratorlugun yönetici seçkinlerine umut da aşılamıştır. Hatta bunun da ötesinde, 

Osmanlı toplumunun temellerinin çöktügü bir zamanda, Türk umutlannı ayakta 

tutan bir "mistik anlayış" oluşturmuştur.B 

Diger yandan, Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren Türkiye, "Türklük" adı

na, çeşitli nedenlerle topraklanndan kaçan yüz binlerce muhacire kucak açmıştır. 

1923 ile 1949 arasında Türkiye'ye 877.000 muhacirin yerleştigi kabul edilmek

tedir; bunlann 400.000'i Lozan Antlaşması'nca öngörülen nüfus mübadelesi so

nucunda Yunanistan'dan gelen "Türkler"dir.9 İkinci Dünya Savaşı'ndan soma 

ise, Balkanlar'da kurulan komünist rejimierden kaçan yeni muhacir dalgalan Tür

kiye'ye sökün etmiştir. Daha yakın bir tarihte, 1989'da "Bulgarlaştırma" politika

sı sonucunda sürülen 350.000 Bulgaristan Türkünün geldigini de belirtelim (ama 

o zamandan beri bunlann yanya yakııu geri dönmüştür). Afganistan'daki Sovyet 

işgalinin ardından, Pamir bölgesindeki dagiannı terk edip önce Pakistan'a sıgı

nan, oradan da Dogu Anadolu'ya gelen yüzlerce Kırgız allesini de bunlara ekle

mek gerekir. ıo Anadolu'ya yönelen bütün bu göç hareketlerl, Türkiye'nin tüm 

Türklerin "anavatanı" oldugu düşüncesi adına gerçekleştirilmiştir. 

Türkdil halklan Türkiye'ye kabul etıne yönündeki bu politika, Osmanlı İmpa

ratorlugu'nun 18. yüzyıl sonundan beri izledigi politikanın uzantısından başka 

bir şey degildir. Ruslann önce Kırım'a, soma Kafkasya'ya, en sonunda da Orta 

Asya'ya yayılması Osmanlı İmparatorlugu'na dogıu çok büyük nüfus hareketleri

ne yol açmıştı. Osmanlı halifeliginin koruması altına girmeye gelen Müslümanla

nn sayısı milyonlarla ölçillmektedir. O dönemde sadece Türkler degil, Müslüman

lar söz konusuydu. Ömegin Türkiye'ye yerleşen Çerkesler çok kalabalıktı ve Os

manlı devleti onlan gerçekten asimile etmeye çalışmamıştı. Cumhuriyet ise aslıni

le edicidir; iskan "Türklük" adına yapılmıştır: Hepsi mutlaka Türkdil olmasa da, 
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mülteciler resmen "Türk" kabul ediliyorlardı. Dünyadaki bütün Türklerin birliğini 
gerçekleştiremeyen Türkiye, tüm bu göçmeniere bir bannak sunuyordu. Bu olun
tuda görülen, aslında bir tür tersten pantürkizmdir; söz konusu olan bir yayılına 
ya da birleştirme gücü değil, dışandaki Türk topluluklarmı Anadolu'ya doğru çe
ken bir çekim gücüdür. 

Demek ki pantürkizm tüm zaaflanna karşın, modern Türkiye'de önemli bir 
tarihsel rol oynanuştır: Türk milliyetçlliği akımını beslemiş ve Anadolu'nun bu
günkü "insan manzarası"nın şekillenmesine katkı yapmıştır. Bu tarihsel rol bu
gün sona ermiş midir? 

Pantürkizınin Saati Geldi ıni? 

Şimdi, Sovyet ımparatorluğu'nun çökınesi ve Orta Asya ile Kafkasya'da ba
ğımsız cumhuriyetler oluşmasıyla, pantürkist düşlerin yoluna dikilebilecek başlıca 
engelortadan kalkınış durumdadır. Bugün, bu olaylann etkisiyle, Türklerin birliği 
düşüncesinin yeniden uyanışına tanık olmuyor muyuz? Acaba pantürkiznıin sa
ati artık geldi mi? 

Önce bu olaylann Türkiye açısından güç bir döneme denk geldiğini belirte
\im. Gerçekten de ı 980'Ierin son yıllannı belirleyen, Soğuk Savaş'ın sona ermesi, 
bu durumun da Türkiye'nin stratejik önemini azaltarak, onu maıjinal bir konuma 
itmesi tehlikesiydi. Diğer yandan ı 98Tde Avrupa'nın kapısını resmen çalan Tür
kiye, o yönden de bazı hayal kırıklıklan yaşıyordu. Avrupa Topluluğu, Anka
ra'nın Onikiler Kulübü'ne katılmasının gündemde olmadığını bildirdi; üstelik 
ATnun kendisini yardıma çağıran Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri gibi kaygılan da 
var. Türkiye'nin bir gün Avnıpa Topluluğu'na girebilme şansı giderek azalıyor gi
bi. Ortadoğu cephesinde de durum gergirıleşti. Son on beş yıl içinde ve özellikle de 
ı 980'Ierin başında Türkiye Ortadoğu'nun Arap ülkeleriyle ilişkilerini ekonomik, 
politik ve kültürel düzeylerde derirıleştirdi. Ama ı 985- ı 986'dan itibaren, uzayan 
Iran-Irak savaşı, petrol ülkelerinin alım gücünün azalması ve son olarak da Kör
fez krizi nedeniyle, bu Ortadogu'ya girme politikasının solugu kesilir gibi oldu. 
Demek ki Orta Asya ve Kafkasya cumhuriyetlerinin bağımsızlaşması, Türkiye 
açısından elverişsiz bir jeopolitik ortamda gerçekleşti. 

Burada Türkiye ile Orta Asya ve Kafkasya arasındaki ilişkilerin gelişmesini 
işlernek gibi bir iddia taşımasak da, yine de bu süreci anahatlanyla yansıtmakta 
yarar var. Bu yeni satranç tahtasında konumunu belirlerken Türkiye'nin elinde 
bazı kozlar bulunuyor. Öncelikle dil düzeyinde, yakın bir dile (kimi zaman karşı-
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lıktı anlaşmada bazı sorunlar yaşansa da) sahip olmak gibi çok büyük bir avanta
ja sahip, çünkü Orta Asya ve Kafkasya cumhuriyetleri Türk dillerini konuşuyorlar 

(Iran dil grubundan olan Tacikistan dışında). Türkiye Batılı ortaklan nezdinde, 
aracılık durumundan, Batı ile Orta Asya ve Kafkasya arasında bir "köprü" görevi 
(bu izlek Ortadogu konusunda da işlenmişti) görme olasılıgından kaynaklanan 
anahtar ülke konumunu değerlendirebilir. Türkiye bu yeni sahnede ABD'nin bü
yük desteğiyle -ve belki de en önemli kozu bu- i1erliyor; hatta bugünkü güçsüz
lüğü içinde eski topraklarının Tahran'dan çok Ankara'ya yönelmelerini tercih 
eden Rusya da bu durumuonaylar gibi. Gerçi Türkiye'nin -rakibi Iran'ın aksine
yeni cumhuriyetlerle sınırı yok, ama Moskova aktarmasına gerek bırakmayan 
dogıudan hava hatlannı hemen kurdu. 11 

Ilişkiler bir buçuk yıldır hızla i1erliyor. Türkiye, yeni devletlerin bütün baş
kentlerinde büyükelçilikIer açtı. Ve doğnıdan bağlantılar sayesinde, karşılıklı res
mi ziyaretler, delegasyorılar ve misyorılar birbirini izliyor. Ekonomik ilişkiler ku
nıluyor. Orta Asya ve Kafkasya, tanm, gıda, tüketim mallan, teknoloji ve Türki
ye'nin sunduğu hizmet alarılarında birinci sınıf bir pazar oluşturabilir. Türkiye de 
oradaki hammaddelerle ilgileniyor: Petrol, doğalgaz, demirsiz metaller, vb. 

Küıtürel ilişkiler ise daha da hızlı ilerliyor. Bu düzeyde, Türkiye'nin dil avan
tajı var. Yeni başkentlerde kültür merkezleri açıyor, çok sayıda burs veriyor. Ör
neğin bu yıl Türk üniversitelerine 6.000 Orta Asyalı ve Azeri öğrenci bekleniyor
du. Diğer yandan temel bir sorun olan alfabe konusu var. Yeni devletler (Kazakis
tan dışında) Stalin 'in 1930'lann sonunda kendilerine dayattığı Kiril harflerini bı
rakmaya kararlı görünüyorlar. Latin alfabesinin (Azerbaycan şimdiden bu karan 
aldı, Türkmenistan ve Kırgızistan'ın eğilimi de bu yönde) ya da Arap harflerinin 
(Iran dil grubundan Tacikistan bu yönde karar verecek) seçimi, bu devletlerin ge
lecekteki yönelişlerinde uzun süreli etkiler yapabilir. Özbekistan ise bu konuda te
reddütlü. Türkiye Özbek yöneticilere Latin harflerini kabul etmeleri için örtülü bir 
şekilde baskı yapıyor - bu tercihi yaparsa, Özbekistan kapılannı Türkiye'nin kül
türel ve siyasi nüfuzuna daha geniş bir biçimde açmış olacak. 

Türkiye'nin Orta Asya ve Kafkasya'daki bu varlığının en Çarpıcı yörılerinden 
biri, modem bir iletişim ağı kıınılmasında oynadığı roldür. Ankara, her şeyden önce 
ulaşımı düşünen bu devletler için, iletişimin en önemli sorun olduğunu anladı. Bura
da söz konusu olan telefon bağlantılan (Türk-Sat uydusunun fırIatılmasıyla sağian
dı), ama asıl önemlisi televizyon. Bu alanda, ıntelsat IV uydusu sayesinde Türkiye 
rakipleri, özellikle de Iran karşısında çok belirleyici bir avantaj sağlamış durumda. 
Bu iletişim ağı sayesinde, Orta Asya ve Kafkasya Türkleri'ne kendi "model"ini, yani 
laik ve modem bir Müslüman devlet modelini yayabilecek durumda olacak. 
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Demek ki Türkiye'nin yeni Orta Asya ve Kafkasya devletlerine gerçek an

lamda bir dalışı gerçekleştirmekte olduğu tartışma götürmez. Peki ama bu durum 

bazı Batılı gözlemcilerin sevdikleri türden "pantürkizm" yorumlan yapmaya izin 

verir mi? Ya da soruyu başka sözlerle soracak olursak, Türkiye ile Orta Asya ve 

Kafkasya cumhuriyetleri arasında bir birleşmeye doğru mu ilerlenmektedir? 

Aslında bu noktadan oldukça uzaktayız. Bunun ilk nedeni söz konusu cum

huriyetlerin tavnndan kaynaklaruyor. Kendilerini güçlendirmeye çalışan bu ülke

ler en gelişmiş ülkelerden özellikle ekonomik ve teknolojik yardım bekliyorlar. 

Türkiye'nin, özellikle bayındırlık alanındaki bazı kozlanna rağmen, liberal kapita

lizmin en çekici versiyonunu temsil etınediğini de kabul etınek gerek. Kavşak ol

ma konusundaki taribsel ününe yeniden kavuşmakta olan Orta Asya, sadece An

kara'ya değil her yöne bakıyor. Orta Asya sahnesi Çin, İran, Pakistan, hatta Hin

distan gibi yerel aktörler kadar, gelişmiş ülkeler tarafından da işgal ediliyor ve 

bunlann hepsi Türkiye için ürkütücü rakipler. Siyasi düzeyde ise, çok diplomatik 

birkaç açıklamaya rağmen, Türkiye'de bile sorgulanmaya başlayan Kemalist mo

delArta Asya seçkinlerini hiç de cezbedebilecek nitelikte görünmüyor; bu seçkin

ler Anadolu Türklerinin kendilerine karşı oynamak istedikleri "ağabey" rolüne de 

sanki pek sıcak bakmıyor. Cumhuriyetierin birbirlerinden farklılaşmaya başladığı 

algılanabilen süreçlerini, Özbekistan ya da Kazakistan'da ortaya çıkan hegemon

yacı istekleri, gizli çatışmalan da bunlara eklemek gerek. Bütün bunlann sonu

cunda, Orta Asya hiç de Türkiye ile birleşmeye hazır türdeş bir blok olarak gözük

müyor. Bu düşe inananlar açısından, 30-3 ı Ekim ı 992 tarihlerinde Ankara'da 

toplanan "Türki Devletler Zirvesi" soğuk bir duş tesiri yaptı. 

İkinci neden, doğrudan Türkiye'yle ilgili. Öncelikle Türk seçkinleri, Avru

pa'da pek çok hayal kınklığı yaşamış olmalanna karşın, yine de temelolarak ül

kelerinin Avrupa'yla bütünleşmesi düşüncesine bağlı kalıyorlar. Bir buçuk yüzyıl

dan fazla bir süredir, onlann niteliklerini hep Batı'ya dönük bakışlan, daha çok 

Batı'ya yönelmek isteği belirledi. Türkiye Türkleri açısından bir anlamda Doğu ve 

Asya yönünde bir geri dönüş anlanuna gelecek pantürkist bir macera için bu Batı 

yönelişinden vazgeçmeleri pek olası gözükmüyor. 

Konuya daha genel bir açıdan bakılacak olursa, Türkiye Türklerinin Orta Asya 

ve Kafkasya'daki "kardeş"lerine duyduklan ilgi -ne kadar gerçek olursa olsun

gündemlerinin kuşkusuz ilk sırasında yer almıyor. Türklerin komşulanna ilişkin 

seferberlik yetilerinin üç ölçüte göre değiştiği söylenebilir: Tarihsel (Osmanlı İmpa

ratorluğu içinde yer aldılar mı, almadılar mı?), dinsel (Müslümanlar mı, değiller 

mi?) ve etnik-dilsel (Türkçe konuşuyorlar nu?) ölçütler. Her üç ölçüt birden geçer

liyse, o zaman duyarlılık en üst düzeyine çıkıyor: Bulgaristan Türkleri (yüz binler-
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cesi kısa bir süre önce Türkiye'ye kabul edildi) ya da Kıbns Türkieri (Türk ordusu 
yardımlanna koştu) bu duruma örnektir. Ama hiçbir zaman Osmanlı çerçevesi 
içinde yer almamış Türkdil Müslümanlar söz konusuysa, ki Orta Asya Türkleri tam 
da bu durumdadır, duygulann canlılığı hissedilir ölçüde azalmaya başlar. 

Başka bir deyişle, Orta Asya'daki pasta ne kadar önemli olursa olsun, Türk
ler orasının kendilerini Balkanlar'da ya da Kıbns'ta olup bitenler kadar yakından 
ilgilendirmediğini düşünüyorlar. Orta Asya, Türk duyarlılıklannın "ilk halka
sı"nda yer almıyor; bu ilk halkayı "Osmanlı" niteliği belirliyor. Orta Asya'nın 
ikinci halka içinde -Azerbaycan'ı da kapsayan hemen yakındaki bölgeler- yer al
dığı bile söylenemez. 

Ama tüm bu saptamalar bir hataya yol açmamalıdır: Bu söylediklerimiz, Tür
kiye-Orta Asya ve Kafkasya yakırılaşmasının gerçek bir amaca yönelmediği anla
mına gelmediği gibi, aslında tam tersine işaret ediyor. Ama bu amacın ne olduğu 
konusunda anlaşmak gerekiyor. Şimdiye dek pantürkist düşünceler Türk toplumu
nun dar ve maıjinal bir kesimiyle, "ırk"ın büyüklüğünü düşleyen aşın sağ ve yiti

rilmiş vatan meşalesini nostaljiyle yaruk tutan göçmen çevreleriyle sırurlı kalmıştı. 
Sovyetler Birliği Türklerlnden söz etmek bu gruplardan birine ait olmak anlamına 
geliyordu; bu konu özellikle de sol entelektüeller arasında tabuydu. Bugünkü yeni
lik, uzun süre bastınlan pantürkist kültürel kimlik duygusunun ansızın serbest bı
rakılmasıdır. Basın ve medya "uzaktaki soydaşlar" a ilişkin haberlere veya röpor
taj1ara geniş yer veriyor. Türkler tarihlerinde ilk kez tamamen bilinçli olarak ve şo
venizm damgası yemekten korkınayarak, biraz Arap "dünyası"ndan söz edildiği 
biçimde, bir Türk "alaru"run ya da "dünyası"ıun varlığına değinebiliyorlar. 

Bu boyut küçümsenirse hata edilmiş olur. Çünkü "Türk dünyasC'na duyulan 
bu yeni ve daha geniş ilgi yannın Türkiye'sinde bazı sonuçlara yol açabilir. İslam 
aidiyeti ile Avrupa yönelişi arasında kalmış bu ülkenin bugiin yaşadığı kimlik bu
nalımı içinde, ideolojik değerlendirmelerden ve siyasi artdüşüncelerden nihayet 
kurtulmuş haliyle Türklüğe geri dönüş bir denge etkeni oluşturabilir. Yüzyıl başı
run milliyetçileri "Biz Batı dünyasına, islam dünyasına ve Türk dünyasına aitiz" 
diye yinelemeyi seviyorlardı. Belki de bu bireştirici formül şu sırada gerçek anla
mına kavuşmaktadır. 

Daha yukanda belirtilen nedenlerden ötürü, Asya kıtası için "pantürk" bir 
yeniden bileşim süreci pek gündemde gözükınüyor. Belki de bu durumdan asıl 
sorumlu tutulması gereken, çelişkili de görünse, Orta Asya'daki ve Kafkasya'run 
bir bölümündeki Rus egemenliğinin yok olmasıdır. Bu egemenlik bir anlamda 
Türk halklan arasındaki bir birliğin de varlık nedeni değil miydi? Birdenbire ortak 
düşmanlanndan yoksun kalan Türkler, Azeriler, Özbekler, Kazaklar, Kırgızlar, 
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Tatarlar karşılıklı güzel sözlerin ve uzlaşma çabalan geliştirmenin dışında birleş
rnek için gerçek bir neden bulamaz oldular. 

Türkiye açısından Orta Asya'ya açılmak, ı 990'lann başında ortaya çıkan je
opolitik dönüşümler içinde ek bir fırsat olarak gözüküyor. Çok yörılü bir diploma
si atağı içine giren Ankara her telden çalıyor: Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerle 
coğrafi yakınlığı, Müslüman ülkelerle ümmet bağlanm, Avrupa'yla seçkirılerinin 
tarihsel yönelimini gündeme getiriyor. Eski SSCB 'nin Türkleriyle iyi akrabalık iliş
kileri kuruluyor; bu ilişkilerin kimi zaman tatmin edici, kimi zaman hayal kıncı ve 
fırtınalı geçeceği söylenebilir, ama her ne olursa olsun bir siyasi birleşmeyle so
nuçlanmayacaklardır. 

Enver Paşa'mn yalınkılıç pantürkizmi, hem Slav egemerıliğinin reddini, hem 
de kalıtsal düşmana karşı duyulan kini simgeleyen o savaşçı ve kurtııncı pantür
kizm, bundan yetmiş yıl kadar önce, 4 Ağustos ı 922 'de, Buhara'mn doğıısunda 
bir yerlerde öldü. 

Meşhur çizgi roman yazan Hugo Pratt, La Maison doree de Samarkand adiı 

eserinde kahramanı Corto Maltese'i Orta Asya'ya, Enver Paşa'yı aramaya gider
ken gösterir. Çizgi romandaki kişiliklerden biri sorar: "Enver Paşa nu? Şu Asya 
Türklerini birleştirmek isteyen deli mi?" 

Anlaşılan o ki, pantürkizm Andre Malraux'dan Hugo Pratt'a kadar, Batılılara 
pek çok düş kurdurmuştur. 

Notlar 
Malraux'nun öyküsü haliyle Türkiye'nin de dikkatini çekmiştir. Bkz. Andre Malraux, Turan Yolu, 
İstanbul, 1965, Noyers de l'Altenburgun Pantürkizme ilişkin bölümlerinin Sabahattin Eyüboğlu 
tarafından yapılmış çevirisi. Eyüboğlu sunuş yazısında bazı açıklamalar yapması için birçok kez 
Malraux ile görüşmeye çalıştıgını, ama onun bundan kaçındığını anlanr. 

2 Lucien Goldmann, POUT une sociologie du roman, Paris, Gallimard, 1964, s. 166-167. Ayr. bkz. 
Andri Malraux. cahiers de I'Heme, Gallimard, Paris, 1982, s. 66. 

3 Pantürkizm üzerine toplu bir bakış içeren bir eser için, bkz. Jacob Landau, Pan-Turkism in Turkey. 
a5tudyinlrredentlsm, Londra, 1981. 

4 Karş. David Kushner, The Rise qfTurkish Nationalism, 1876-1908, Londra, 1977. 
5 Bu konudaki en yetkin çalışmalar, Alexandre Bennigsen ve Chantal Lemercier-Quelquejay'e aittir. 

Ayr. bkz. A. Zenkovsky,Panturkis"m andıslam in Turkey, cambridge (Mass.), 1960. 
6 Karş. Massami Arai, Turkish Nationalism in the Young Turk ETa, Leiden, 1992. 
7 Karş. François Georgeon, Auxongines du nationalisme twc, Yusif AkçlO"a (1876-1935), Paris, 

1980, s. 27. 
8 Geoffrey Lewis, La Turquie, Fr. çev., Brüksel, 1968,5.61. 
9 P.A. Andrews (ed.), Ethnic Groups in the RepublicllfTurkey. Wıesbaden, 1989. s. 28. 

10 Karş. Remy Oor, "Les Kirghiz de Turquie", Turcica, XVIII, 1986, s. 191-202. 
11 Kısa süre önce yapılmış bir saptama için, bkz. Eric Rouleau, ~La Turquie et les pays turcophones", 

Dqense nationale, Ekim 1992, s. 41-46. 
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ULUSAL HAREKETİN İKİ LİDERİ: 
ZİYA GÖKALP VE YUSUF AKÇURA" 

20. yüzyıl başındaki Türk milliyetçiliği, genellikie, Mustafa Kemal tarafından 
kurulan ulusal devlete kadar deyim yerindeyse tek bir çizgi halinde uzanan, 
uyumiu bir hareket olarak sunulur. Ama gerçek farkbdır. Türk ıılusal hareketinin 
tarihi, duraksamalardan, el yordamıyla ilerlemelerden, çeşitli ve çoğunlukla birbi
rine zıt savlar arasındaki gerilimlerden oluşmuştur. Teritoryal düzeyde, genlş bir 
Türk dünyası yandaşlanyla (pantürkizm, Turancılık) Anadolu'ya odaklannuş bir 
devletin savunucıılan arasında çatışmalar yaşanmıştır. Ulus kavranu konusunda, 
Türk devletini kuranlarla bir Anadolu devletinden yana olanlar arasında anlaş
mazlık çıkmıştır, vb ... 

Türk ulusal hareketinln bu çeşitliliğini ve karmaşıklığım yansıtabilmek için, 
bu hareketin tartışmasız liderleri olan Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura arasında bir 
koşutluk kurmak ilginç bir yöntem olabilir. Ikisi de Mustafa Kemal'in Türk devle
tine vereceği biçimi öngörmemişti, ama ulusal bir ideoloji oluşturulmasında katkı
ları vardı. Aym yılda, Osmanlı Imparatorluğu'nda Meşrutiyet'in ilan edildiği 
1876'da doğan Gökalp ve Akçura, Abdülhamid rejimine yönelik liberal muhalefet 
hareketine katıldılar, Jön Türk Devrimi'nden sonra ise, düşünce hareketlerinin 
başrollerinde yer aldılar. Daha sonra her ikisi de Kemalist rejimi destekledi ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi'nde mebus oldu. 

Tüm bu benzerliklere karşın, ikisi arasında çok önemli farklar da vardı. Os
manlı lırıparatorluğu'na göç etıniş bir Tatar olan Akçura, Türk rnilliyetçiliği hakkın
da siyasi bir kavrayışa çok erken bir tarihte ulaşnuş, oysa Ziya Gökalp uzun süre 
ümmetin türevi olan bir ulus aniayışına sadık kalmıştı. Jön Türk rejiminin ideologu 
olan Gökalp, iktidardaki aydın tipini temsil etırıiş, onun imgesi Türk gençliği üze-

" Bu metin Pro/. Dr. Omit Y. Doğanqy'a Armağan içinde yayunlanmıştır, Istanbul, 1982. s. 367-381. 
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rinde büyüleyici bir etki yaratmıştı. Akçura ise temkinli bir şekilde iktidardan uzak 
kalmış, ıttihat ve Terakki Cemiyeti'yle uzlaşmayı reddetmişti. Gökalp Kemalist 
Türkiye'nin de fikir hocası olmuş, oysa Akçura'nın etkisi yavaş yavaş sönmüş, 
Akçura sonunda Niyazi Berkes'in deyimiyle, "unutulan adam" haline gelmiştir. 

... 

Ziya Göka!p ve Yusuf Akçura, "Türk dünyası"nın iki zıt ucundandır. Diyarba
kır'da doğan Göka!p, bir memur ailesinden, hem Islam'a saygılı hem de yeni fikirle
re karşı hoşgörülü taşra küçük buıjuvazisinden, heterodoks veya tasavvutl özellik
lerin derin izlerini taşıyan bir ortamdan geliyordu. Kuzey Suriye'deki Arap nüfusla 
sınır bölgesi olan Diyarbakır, etnik ve kültürel bir temas alanıydı ve Türk, Kürt, Er
meni ve Araplardan oluşan nüfusuyla Osmanlı ımparatorluğu'nun bir özeti görünü
mündeydi. Bölgede hakim ekonomi biçimi "prekapitallst" ya da "yan-feodal"di. Yu
suf Akçura çok farklı bir ortamdan geliyordu. 0, Volga üstündeki Simbir'de doğmuş 
bir Tatardı (Volga ya da Kazan TatarlanJ. Kuzey Avrupa düzlüğündeki Tatarlar, 
Türk nüfusun kuzeybatı ucunu oluşturuyorlardı. Bu nedenie Akçura'nın doğduğu 
bölge yüzyıllar boyunca Rus uygarlığıyla temas, çatışma ve Slavlann doğuya doğru 
llerleyişine karşı direniş alanı oldu. 18. yüzyılın sonundan itibaren batıdaki Rus 
kentlerlyle Orta Asya ve Türkistan pazarlan arasındaki aracı konumu sayesinde, bir 
büyük buıjuvazi oluştu. 19. yüzyıl sonunun Islam dünyasında bu büyük buıjuvazi
nin bir benzeri yoktu: zengin, girişimci, eğitimli, panslavizm tehdidine karşı koya
bllmek için modernieştlrmeye ve güçlendirmeye çalıştığı dinsel ve kültürel gelenek-
1erine bağlı bir büyük buıjuvazi. Demek ki bir tarafta Diyarbakır bölgesinin "yan-fe
odal" ortamı, diğer yanda tam gelişim çağındaki Tatar kapitalizmi vardı. 

Gökalp ve Akçura "Türkiüğün" sınır bölgelerindendi, ama bu sınırda olma 
durumu Diyarbakır'da ve Volga kıyılannda çok farklı yaşanmıştı. 

Her ikisi de, Tanzimat'tan sonra kunılmuş modem okullarda, az çok benzer bir 
eğitim aldı. Fransızca'yı okıılda öğrenmeye başladılar, orada, öğretimle aktanlan ras
yonel bilgilerle iman arasındaki çatışmadan kaynaklanan bir tür "ergenlik bunalı
ını"ndan geçtiler. Akçura, Istanbııl'da gördüğü orta eğitimden sonra Harbiye'ye gir

di; Göka!p Mülkiye Baytar Mekteb-i A1isi'nde öğrenim görmek üzere başkente gelip 
yerleşti. Istanbııl'un diğer büyük okullan gibi, bu ik! okul da liberal düşüncelerin oca
ğıydı; öğrenciler gizli gizli Naınık Kemal'in eserlerini okuyor ve Jön Türk hareketi 
mensuplannın önemli bir bölümünü bu okullardan topluyordu. Gökalp ve Akçura 
yasadışı muhalefet hareketi içinde çalıştılar. Her ikisi de, farklı gizli tertiplere kanştık
lan için tutuklandılar ve Göka!p Diyarbakır'a, Akçura ise Trablusşam'a sürüldü. 
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1876 Kanun-ı Esasi'sinin yeniden ilamyla sonuçlanan 1908 Devrimi'nin ar
dından, Akçura ve Gökalp Jön Türk rejimine karşı farklı tutumlar benimsediler. 
Devrime kadar Diyarbakır'da sürgünde kalan Gökalp, 1909'da İttihat ve Terakki 
Cemiyeti Merkez Komitesi'ne seçildi. Selanik'e yerleşti ve ulusal akımın önderle
rinden biri oldu. Genç Kalemler gibi dergilerde Türk milliyetçiliğinin dilbilimsel ve 
kültürel yönleri üzerine makaleler yazdı, siyasi düzeyde ise Osmanlıcı ilkelere 
bağlı kaldı. Bu sırada Akçura öğrenimini Fransa'da tamamladı ve 1905 Devrimi 
döneminde yıilarca Rusya'da kaldı. Bu devrim sırasında, Rusya Müslümanla
n'nın siyasi ajitasyon merkezinde bulundu. 1909'da İstanbul'a döndükten sonra 
siyasi etkinliğin dışında durdu ve Talat Paşa ile bizzat Ziya Gökalp'ın baskılanna 
karşın, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girmeyi reddetti. Aslında İttihatçılan, padi
şahın yetkilerini fazla kısıtlamak, siyasi işlerin yönetiminde aslan payım orduya 
bırakınak ve özellikle de "ittihad-ı anasır" (etnik unsurlann birliği) politikasım sa
vunmakla suçluyordu. 

Ziya Gökalp ile Akçura arasındaki ilişkinin geçmişi, Balkan Savaşı sırasında 
Yunan ordulanmn ilerleyişi yüzünden İTC Selanik şubesinin İstanbul'a çekilmek 
zorunda kaldığı günlere uzamr. Gökalp 1912 ile 1914 arasında, Akçura yöneti
minde çıkan Türk Yurdu dergisine düzenli olarak katkıda bulunur. Sonra aralanna 
bir mesafe girer. Hatta bazılan, siyasi iktidara katılma konusunda aralannda yaşa
nan bir anlaşmazlıktan söz ederler; bağımsızlığını korumak isteyen Akçura Türk 
Yurdu ya da Türk Ocağı gibi kurumlan Ittihatçılann denetimi dışında tutmak isti
yordu. Başkalan bu anlaşmazJıgın kişisel sorurılardan kaynaklandığım, Ziya Gö
kalp'ın büyüyen şöhretinden Akçura'mn rahatsız oldugunu belittirler. Her ne olur
sa olsun, Gökalp'ın Türk Yurdu'ndaki yazılaruun 1914'te kesildiği, Akçura'nın ise, 
savaş sırasında Göka!p tarafindan çıkanlan Mılli Tetehhular Mecmuası, lçtimaiyat 
Mecmuası, lktisad(yat Mecmuası veya Yeni Mecmua gibi yayırılarda hiçbir rol oy
namadığı görülmektedir. Savaş sırasında, Gökalp'ın İttihat ve Terakki Cemiyeti 
içindeki siyasi ve entelektüel ağırlığı eksilmezken, Akçura özellikle Rusya'daki 
Türk halklanmn davasım önce İtilaf Devletleri, sonra tarafsızlar (Lozan Konferan
sı, Haziran 1916) ve Rus sosyalistleri nezdinde savunmakla uğraşacaktır . 

. . . 
20. yüzyıl başında Osmanlı devletinin ve toplumunun önündeki siyasal ve 

toplumsal sorurılarla karşı karşıya kalan Ziya Göka!p ve Yusuf Akçura, on1an çok 
farkiı entelektüel ve kavramsal araçlarla ele almışlardır. Biraz basitleştirerek, so
rurılara Göka!p'ın sosyolog, Akçura'mn ise tarihçi olarak eğildiği söylenebilir. Bu 
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yaklaşım farklılığı onların kariyerlerlnde de ortaya çıkmaktadır. Gökalp Türki

ye'de, Comte-Durkheim akımından esinlerıen sosyolojik okulun kurucusu olmuş 

ve Darülfünurı'da ilk sosyoloji ("ilm-i içtima") kürsüsünü kurmuştur. Sosyoloji 

Türkiye'deki toplumsal bilimler arasındaki öncelikli yerini ve lise müfredatına ka

dar girmiş olmasını Gökalp'ın nüfuzuna borçludur. Ecole des Sciences Politiqu

es'te Albert Sorel'in öğrencisi olan Akçura ise, önce Rusya sonra da Türkiye'de 

tarih müderrlsliği yapmış, sonra da Türk Tarih Kurumu'nun kurulmasında öneınli 

rol oynayanlardan biri olmuştur. 

Türkiye'nin 20. yüzyıl başındaki entelektüel yaşaırıında, istisna gibi görünen 

sosyolojiye değil tarihe başvurmaktır. Ister Comte akıırıından, ister Le Play oku

lundan esinlensin, Fransız sosyolojisinin Osmanlı entelijensiyası içinde nasıl o 

kadar büyük bir başan kazandığı öneınli bir konu oisa da burada ele alınmaya

caktır. Sadece, Türk aydınlarının sosyolojiyi, "Osmanlı çöküşü"nün ve Avrupa 

emperyalizmlerinin baskısının getirdiği yeni sorunları çözümleyebilecek yeni bir 

bilim olarak gördüğünü belirtip geçelim. Onlar genellikle "hasta adam"ın toplum

sal bir hastalığa yakalandığını ve teşhisi koyup tedaviyi yapmanın toplum bilimi

ne ("ilm-i içtima") düştüğünü kabul ediyorlardı. Prens Sabahaddin'in girişiını bu 

yaklaşıma bir örnektir. 

Bizi asıl ilgilendiren sorun ise, Türk aydınlannın sordukları soruların yarurla

nnı niye hiç tarihte aramadıklarıdır. Bunun en öneınli nedeni hiç kuşku yok ki ta

rihin Osmanlı toplumu içindeki yeri ve statüsüydü. Egemen tarih biçiınl, devlet 

hizmetindeki resmi vakanüvislik göreviydi. Yabancı ülkelerle ilgilenme yönünde

ki bazı çabalara karşın, Osmanlı tarihyazıırıı Osmanlı Imparatorluğu'na odaklan

mıştı; bu nedenle de 20. yüzyıl dünyasının anlaşılması için gerekli anahtarları 

sağiayamıyordu. Endüstri Devrimi ya da 19. yüzyılda Avrupa'daki ulusal hare

ketler gibi önemli oluntular, bu geleneksel tarihçiliğin kavrama alanı dışında kalı

yordu. Aynca, bu tarih anlayışı yöntem düzeyinde de fazla gelişmeınlşti. Avru

pa'nın 19. yüzyılda yaşadığı "tarih devrimi" Osmanlı devletine hiç girmemişti. Iş

te bu nedenlerden ötürü, tarihi inceleyen ve Osmanlı devletinin sorunlanna orada 

yanıt arayan bir Türk aydını olarak Akçura örneği, Kemalist döneme dek göreli is

tisnai bir durum olarak kaldı. 

Içinde yaşadığı toplumu gözlemleyen Gökalp, toplumsal yaşaırıı yöneten ide

alleri araştınr ve onlann niteliğini, etkilerinin işleyiş biçimlerini sorgular. Evrensel 

tarih analizcisi olan Akçura ise, derindeki güçleri keşfetıneye, tarihin büyük akın

tılarını bulup çıkarmaya, tarihin anlamını ortaya koymaya Çalışır. Her ikisi de ide

al kavraırıına büyük bir önem verir, ama bu kavramın anlaırıı konusunda arala

nnda önemli farklılıldar da vardır. Gökalp, ideali toplumsal bir oluntu olarak kav-
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rar; ona göre idea!, bir bunalım döneminde bireyin ve değerlerinin ait olduğu top
lumsal grubun varlığının ortaya çıkışıdır. Demek ki Gökalp'ta ideal (mifkı2re) , 

toplumu toplum olarak harekete geçiren gizil bir gücün ortaya çıkışı olarak belirir. 
Akçura'ya göre idea! (emel) ani bir ortaya çıkışın değil bir evrimin ürünüdür ve 
onu öne çıkarmak tarihçinin işidir. Tarihin anlamının araştınıması, insanlığın ulu
sal ideal ya da demokratik ideal gibi, çeşitli insan toplumlannın doğasını aşkın 
ideallere doğru ilerlediğini ortaya koyar. 

Akçura, insanlığın tarihsel evrimini koşullandıran etkenier arasında, ekono
mik etkene büyük bir önem verir. Onun oluntulara materyalist bir yaklaşımı oldu
ğu söylenebilir. Aslında bu dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Çeşitlenmiş eko
nomik etkinliklerle yoğun bir biçimde uğraşan Tatar buıjuvazisi içinden çıkan, 
Darwin'in düşüncelerinden ve zaman zaman takipçisi olduğunu söylediği Karl 
Marx okuma!anndan etkilenen Akçura, ekonomiye tarihsel evrim ve toplumsal 
gerçeklik içinde öncelikli bir rol tanımaya yönelmiştir. Tarihsel materya!izme da
yanan Akçura, Osmanlı entelijansiyasının idealizmi adını verdiği olguya karşı sal
dınya geçmişti; bu ideaUzme yönelttiği başlıca suçlama, tarihte sadece düşüncele
rin ve ahlakın rolünü dikkate almasıydı. Örneğin Türk aydınlan 1908 Devrimi'ni 
sadece bazı düşüncelerin (özgürlük, ilerleme, kardeşlik) sonucu olarak görüyor, 
İstanbul buıjuvazisinin yerini almak isteyen Selanik buıjuvazisinin tutkulannın 
oynadığı rol gibi başka etkenleri dikkate alınıyorlardı. 

Bir örnek, Akçura'nın talılillerinin Gökalp'ınkilerden ne kadar uzak olduğu
nu gösterebilir. Her ikisi de Türk milliyetçiliğinin doğuşu sorunu üzerinde düşün
müşler, ama bunu farklı farklı yorumlamışlardı. Gökalp'a göre, Türk milliyetçiliği 
öncelikle bir fikir hareketinden çıkmıştı ve bu hareketin köklerini Avrupa'da ara
mak gerekiyordu (18. yüzyıldaki "turgueries" modası, sonraki yüzyılın Türkoloji 
araştırmalan). Bu hareket daha sonra Ahmed Velik Paşa ya da Mehmed Emin gi
bi aydınlar tarafından Osmanlı Imparatorluğu içinde de yayılmıştı. Sonra 1908 
devrimi ve Balkan savaşlan bir "açığa çıkarma" işlevi görmüş, Türk toplumunda 
ulusal düşünce ve duygunun gün yüzüne çıkmasına olanak sağlamışlardı. Türk 
milliyetçiliğinin köklerini Rusya Müslümanlan arasında bulan Akçura'ya görey
se, Türk ulusa! düşüncesinin ortaya çıkışı temel bir sosyoekonomik değişinıl yan
sıtınaktadır; bu hareket, kendine bir ulusa! pazar oluşturmak ve siyasi özerkliğini 
fethetmek isteyen Türk burjuvazisinin oluşumuna koşut olarak ortaya çıkmıştır. 
19. yüzyılın ekonomik evrimi imparatorluktaki Hırlstiyan azınlıklann (Ermeniler, 
Rumiar) Türk unsurun zaranna zenginleşmesine yol açtığı için, Osmanlı İmpara
torluğu'nda da ekonomik etken ulusal duygunun uyanışında belirleyici bir rol 
oynamıştır. 
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Gökalp ile Akçura arasında Türk milliyetçiliğinin doğuşu konusunda saptadı
ğunlZ bu farkIılıklara başka düzeylerde de, örneğin "stratejiler" adım verebileceği
miz konuda rastlıyoruz. Türk ulusal hereketini güçlendirmeye çalışan Gökalp ve 
Akçura, farklı araçlar kullannuşlardır. Gökalp özellikle kültür alanında çalışmış, 
Türk halklanmn eskl geleneklerini, dinlerini, §.detlerini incelemiş ve ulusal bir kül
tür geliştirmeye ugraşnuştır (dil reformu, estetik reform, vb). Akçura'mn ise başlı
ca tutkusunu Türk ulusal hareketine ekonomik ve toplumsal bir temel saglamak 
oluşturmuştur. Daha ileride göreceğimiz gibi, Akçura'mn yapmaya çalıştıgı, Tür
kiye'de kendisinin içinden geldiği Tatar burjuvazisi modeline uygun bir ulusal 
burjuvazi oluşmasına katkıda bulunmaktı . 

. . . 
Jön Türk Devrimi'nden Kemalist zaferlere kadar uzanan dönemde, Gökalp ve 

Akçura ulusal hareketin belli başlı iki önderi olınuştu. Şimdi onlann bir Türk ulu
su kavranuna hangi yollardan geçerek ulaştıklanm ve bu kavranu hangi özellik
lerle rtitelediklerini belirlemeye çalışmanuz gereklyor. 

Gökalp'ın Türk nıilJiyetçiliğinin bilincine varması, anlaşılan Diyarbakır' da ol
duğu ve Ahmed Vefik Paşa ya da Süleyman Paşa gibi ilk Türkçülerin eserlerini 
okuduğu döneme tarihlendirilebilir. İstanbul'da kültürel milliyetçilik akınuna daha 
da yakınlaşır ve İkdam gazetesi çevresinde geliştirilen fiklrleri ögrertir. Aym dö
nemdekl bir diger önemli tamşması, Rusya'dan gelmiş Azerbaycanlı bir aydınla, 
Hüseyinzade Ali'yle gerçekleşir. Gerçekten de Gökalp'a ve Türk ünlversite gençli
ğinin bir bölümüne gertiş Turan ufuklannı açan Hüseyinzade Ali'dir, aym zaman
da üniversite gençliği içinde halkçılık gibi o sırada Rus entelijansiyası içinde ge
çerli olan bazı düşünceleri de yaygınlaştınr. Ziya Gökalp aynca Jön Türklerin "va
tanperverliğinden" de çok etkllenir. Savaşın sonuna kadar milliyetçiligi "İslam 
milleti" kavranundan ya da Jön Türklerden miras alınnuş "Osmanlı milleti" kavra
mından pek kurtulamayacaktır. Belkl de Gökalp'ta, Türk ulusunu arayan aydınla 
devlet çıkarlanna göre ve Osmanlı devletirtin toprak yapısım koruma arzusuyla 
hareket eden Jön Türk yöneticisi arasındakl çelişklyi, en azından gerilimi hisset
mek mümkündür. Gökalp'ın milliyetçiligi ve geçirdiği evrim, 20. yüzyıl başında 
Osmanlı İmparatorluğu'nda Trablusgarp Savaşı, Arnavutluk isyam (1912) ve Hi
caz isyam (1916) gibi dış etkenlerin de çok tesirinde kalmış ulusal akınun gelişi
mini mükemmelen temsil etınektedir. Sayılan son ikl olay, Avrupa emperyalizmi
ne karşı Islami dayamşmamn geçerliliği konusunu iyice şüpheli bir hale getinrtiş

tir. 
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Akçura'yı ulusal olgunun bilincine varmaya götüren güzergah çok farklıdır. 

Öncelikle yaşanmış bir deney, Rusya'daki Türk halklann varlığı üzerinde pansla

vizmin oluşturduğu tehdit söz konusudur (baskılar, zorunlu ihtidalar, okullarda 

Ruslaştırma, Türkistan'ın fethinden sonra Orta Asya'da Rus kapita\lzmi lle Tatar 

burjuvazisi arasında yaşanan rekabet). Bu ürkütücü tehlikeler karşısında, Rus

ya'nın Türk halklan ve en başta da Tatarlar hem dini, hem kültüreL. hem de eko

nomik yönleri olan gerçek bir ulusal direniş örgürlemişler, Gasprinski'nin eserleri 

de bu direnişin en açık ifadesini oluşturmuştur. Akçura'nın milliyetçiliği, esas ola

rak yabancı ve Batılı tehdide karşı bu direniş ruhundan beslenmektedir. Milliyet

ler sorununun ve aynı zamanda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'ndaki ulu

sal sorunun yakından incelendiği bir yer olan Ecole des Sciences Politiques de Ak

çura üzerinde iz bırakmıştır. Çokuluslu bir yapının başında bulunan Habsburg 

Monarşisi'nin Slav ve Macar milliyetçiliklerinin yükselişini önlemekte karşılaştığı 

güçlükler Osmanlılar açısından da oldukça düşündürücüdür. 

Bu farklı deneyler, Akçura'nın Türk ulusu hakkında siyasi bir kavrayışa niye 

Gökalp'tan daha önce Uıaştığını açıklamaktadır. Gerçekten de, ırk kavramına da

yalı siyasi bir Türk milliyeti düşüncesinin Akçura tarafından 1904'te kaleme alın

dığını görüyoruz. Akçura Oç Tarz-ı Siyaset'te, karşısına sayısız iç ve dış engel di

kilen, en önemlisi de imparatorluğun milliyetleri arasında artık geri dönülınez bir 

noktaya varmış ulusal duygunun gelişimi tarafından engellenen Osmanlı milleti 

tasansının saçmalığını gösterir. Peki Abdülhamid'in izlediği siyasete uygun olarak 

İslam kartını oynamak yerinde midir? Aslında İslami dayanışma bağlan çok güç

lüdür, ama sömürgeci güçlerin her türlü panislamist politikaya gösterecekleri dire

nişten çekinmek gerekir. Akçura bir yedek çözüm önerir: Etnik dayanışma üzeri

ne kurulu bir Türk devleti. Akçura pantürkizmi kullanarak Tatar burjuvazisinin 

hegemonyacı özlemleriyle Jön Türklerin devlet çıkarlannı koruma ideolojisinin bi

reşimini gerçekleştirir. Aslında ikili bir tasan söz konusudur. Tatar burjuvazisine, 

Rus kapitalizminin Orta Asya'daki rekabetini telafi etmeyi sağlayacak yeni bir pa

zar sunmak: Osmanlı İmparatorluğu; Osmanlı devletine de, yeni bir dayanışma il

kesi, yeni bir etnik örgütlenme ve yeni bir teritaryal yapılanma sayesinde, parça

lanmaya ve dağılınaya direnebilecek araçlan sağlamak. 

Daha sonra Osmanlı İmparatorluğu'nda, pantürkist ütopyayı milliyetçi akım 

da sahiplenecek, ama ona Akçura'dan çok farklı bir anlam yükleyecektir. Gö

kalp'ın Selanik'te kaldığı günierden itibaren, Türk halklannın bütününü kucak

layan o geniş ülkeye, Turan sorununa değindiği görülür. Gökalp şiirlerinde bu 

efsanevi ülkeyi över ve Türk halklanınn ilk ocağını simgeleyen Kızıl Elma tür

küsünü söyler. Bu şekilde yaklaşılan izlekler, genellikle büründükleri şiirsel bi-
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çim, Turan'ın Türk ulusal hareketi içinde aldığı niteliği göstermektedir: Burası, 
ancak uzun ve biraz mistik bir arayışı da andıran bir yolculuktan sonra ulaşılabi
lecek uzak ve büyülü bir ülkedir. Gökalp'ta pantürkizm Türk milliyetçiliğinin ro
mantik boyutunu sağlar. Turan nihai hedef olarak görülür, oysa Akçura'da uzun 
vadede Osmanlı devletini kurtarmayı sağlayacak bir "tarz-ı siyaset", bir yol ola
rak sunulmuştur. Akçura'nın milliyetçiliğinde Çarpıcı olan, her türlü romantizm
den arınmışlığıdır. Şemalaştırma pahasına, ulusal akımda Gökalp'ın romantik, 
Akçura'nın da (örneğin savaş sırasındaki etkinlikierini düşünün) politik tarafı 
temsil ettiği söylenebilir. 

Her ikisi de Fransız kültürünü tanıyan Gökalp ve Akçura ulus hakkındaki Al
man kııramlarından az ya da çok etkilenınişlerdi. Ya da daha doğrusu, kendi ulusal 
arı!ayışlarının doğıulanmasını Alman kültüründe aramışlardı. Külrürel ve etrı1k bir 
zatiyet olarak ulus düşüncesi, dil ve kültür aracılığıyla bir milliyete aidiyet düşün
cesi Türk dünyasının durumuna, bireylerin ulus haline gelmiş bir siyasi ve kültürel 
zatiyete özgür katılımına dayalı Fransız ulus arı!ayışından daha uygundu. Gökalp 
Alman kuramianyla, Fransızlann, özeilikle de Durkheim'ın eserleri aracılığıyla ta
nışmıştı. Akçura ise, Alman kavraırılannın Türk milliyetçiliğini ideolojik açıdan 
desteklemek konusundaki önemini daha erken hissetmiş ve milliyetçi düşünürlerin 
eserleriyle doğıudan temas kıırabilmek için Almanca öğrennıişti. 

Ama ikisinin ulus anlayışlan aynı değildi. Akçura'ya göre ulus, ırk (etnisite), 
dil ve ortak geleneklerle tanımlanır. Gökalp'a göre ise, "millet lisanca, dince, ah
lakça, bedilyatça müşterek olan, yarı! aynı terbiyeyi alnuş ferrlerden mürekkep 
bulunan bir zümredir." Kısacası, ulusun temeli ortak din ve kÜırürdür. O halde 
aralarındaki farklılıklar, Akçura'nın "ortak gelenekler" içinde saydığı dine ayn bir 
yer vermeyip, "ırk" (etrılsite) kavranuna vurgu yapmasıdır. Bugün "ırkçı" ve "ırk
çılık" türevIeriyle, "etnisite"den farklı bir anlam yüklenmiş olan "ırk", 20. yüzyıl 
başının siyasi sözlüğünde yeni bir terimdir ve Osmarı!ı Imparatorluğu'na Rusya 
Türkleri tarafından Türk halklarının tamanunı ifade eimek üzere sokulduğu arı!a
şılmaktadır. Genel bir kavram olan "ırk"ın Türk halklarının özeline uygulanmış 
hali, "Türklük"tür. Akçura 'nın düşüncesinde bu kavram, modern bir antropolo
gun "büyük ölçüde ortak bir mirası paylaşan, ama mutlaka aynı siyasi irade altın
da birleşmiş olmayan insan topluluğu" olarak tanımladığı, Fransızca'daki "eth
nie" (etnisite) terimine denk düşmektedir. Bu terim, Türklerin örfleri ve dilleriyle 
ayrı bir topluluk oluşturduklarının kabulünü ifade etınektedir . 

. . . 
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1908 Devrimi'nden sonra, hem Gökalp, hem de Akçura, Osmanlı devletinin 
durumunu düzeltrnek ve çağdaş devletler düzeyine yükseltmek için, siyasi değişi
min ötesinde bir toplumsal dünüşümün ("inkılab-ı içtimai") de gerekli olduğunu 
belirttiler. Gökalp bu gerekliliği, 1911 'de Genç Kalemler'de çıkan "Yenl Hayat ve 
Yeni Kıymetler" başlıklı bir makalede dile getirdi. Daha önce, Kahire'de Abdullah 
Cevdet tarafından yayımlanan İçtihat dergisinde 1 909'da çıkan bir makalesinde, 
Akçura Jön Türk Devrimi'nin getirdiği siyasi değişimi yetersiz bulmuş ve Osmanlı 
toplumunda derinlemesine bir dönüşümün gerçekleşmesini dilemişti. Her ikisinin 
de vazettigi bu "toplumsal dönüşüm" neyi kapsamaktadır? 

Gökalp ve Akçura, siyasi ve kurumsal değişimin yetersiz kaldığı konusunda 
aynı fikirdedir. Tanzimat'a yönelik sistematik eleştirilerinde de buluşmaktadırlar. 
Belki de Türk milliyetçileri arasında, "reformcu paşalann" yaptıklanm sorgulamak 
konusunda en ileri gidenler onlar olınuştur. Paşalann siyasi İCraadanmn impara
torluğun parçalanmasım durdurmaktaki başansızlığım, Tanzimat'ın, ülke kapıIa
nm Avrupa'mn mamul maddelerine ve sermayesine ardına kadar açarak derın 
dengesizlikler yaratan ve yerel zanaaderin yıkılmasına neden olan ekonomik po
Iitikasım eleştirmektedirler. Tanzimat'ın kültürel politikasına da karşı çıkınakta
dırlar; Gökalp meşhur metinlerinde Tanzimat'ı, okullarda, kurunılarda, vb bir "iki
ye bölünme" yaratarak, Osmanlı toplumunda bir kopuşa yol açmakla suçlar. Ay
m düşünce Akçura tarafından, Tanzimat'ın maarif politikası konusunda ifade 
edilıniştir; Akçura'ya göre, Tanzimat'ın devlet adamlan bir medrese reformuna gi

rişmedikleri için, mevcut sisteme koşut bir modem maarif sistemi yaratmışlar, bu
nun sonucunda da toplumun iki kesimi, medrese mezunu öğrencilerle modem 
okuIlardan mezun diploma1ıIar kitlesi arasında bir çatışmayı kaçımIınaz hale getir
mişlerdi. Kısacası gerek Akçura, gerek Gökalp'a göre, Tanzimat tam anlamıyla iz
lenmemesi gereken yol, bir karşı-model'dir. 

Toplumda derinlemesine bir dönüşümün gerçekleşmesirı! dileyen Gökalp ve 
Akçura, bu dönüşümün hedefi konusunda da anlaşmaktadır: Gökalp'ın meşhur 
bir makalesirı!n başlığına göre, Türkleri "daha Türk, daha Müslüman ve daha mo
dem" kılmak. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Türk milliyetçi çevrelerinde gerçek 
bir slogan haline gelen bu formül, yanıImıyorsak Hüseyinzade A1i'ye aitti. Ama, 
bu üçlü hedefi gerçekleştirmek için kullanılacak araçlar konusunda Gökalp ve Ak
çura hiç de aym fikirde değildir. 

Rus Narodnizminin ve Durkheim dayamşmacıIığımn etkisindeki Gökalp, ku
ramsal bir modeloluşturur; Türk toplumunun üç temel unsurunun, yani Türklük, 
İslam ve modernitenin bireşimirı! gerçekleştirebilmek için, seçkinler ile halk ara
sındaki alışverişe güvenir. Gökalp, maddi ve manevi açılardan en yüksek hali 
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temsil eden ve insanlığın ortak mirası olan "medeniyet" ile insanlığın belirli bir 
topluluğunun gelenek ve göreneklerinin bütününü oluşturan "hars" (kültür) ara
sında temel bir aynm yapar. İkinciyi zedelemeden birinciyi, örneğin "Batı" uygar
lıgının teknik yönlerini benimsemek mümkündür, der. Toplum sınıflara bölün
mez, aralannda organik bir dayanışmanın bulunduğu iki unsur içerir: Seçkinler ve 
halk. Seçkin özümsediği "medeniyeti" götürmek üzere halka gitmelidir; buna kar
şılık, halktan onun sahip olduğu miIIi kültürü ögrenmelidir. Başka bir deyişle, seç
kin, Gökalp'ın "yaşayan miIIi kültür müzesi" adını verdiği şeyi oluşturan halkın 
yanında "millileşmelidir." Ziya Gökalp'ın bu düşüncelerinin, Türk entelektüel ve 
siyasal dünyası üzerinde derin bir etkisi olınuştur. Toplum içinde uzlaşma düşün
cesini getiren, Türkiye'ye uygun görmediği sınıflar mücadelesi şemasını reddeden 
bu düşünceler, özellikle de Kemalist seçkinleri çok etkilemiştir. Halkevleri gibi bir 
kurumda ve Cumhuriyet döneminde girişilen etnograflk ve folklorik araştırmalar
da bu düşüncelerin yankısını bulmak mümkündür. 

Akçura'nın yaklaşınu ise çok farklıdır. Rusya Türkleri toplumunu yakından 
bildiği için, Hüseyinzade'nin kendi vatandaşlanna önerdiği amacı Tatarlann ger
çekleştirdiğini saptamaktadır. Aslında 19. yüzyılortasından beri Tatarlann yaptı
ğı nedir? Panslavizmin oluşturduğu dış itki gücüne karşı kendi ulusal niteliklerini 
güçlendirmişler (tarihlerini inceleyerek, dillerini geliştirerek), İslam'da reform 
yapmışlar (özellikle de medreselerde verilen eğitimi modernleştirmişler), toplum
sal (kadının özgürleşmesi, tıbbın gelişmesi) ve ekonomik düzeylerde (Tatar toplu
mu içinde sınai ve ticari kapitalizmin gelişmesi) güçlenınişlerdir. Demek ki Türki
ye Türklerinin de Tatar dindaşlannın örneğini izlemesi yerinde olacaktır. Akçura, 
tahlilini daha da ileri götürür ve Tatarlardaki ilerlemenin kaynağının burjuvazi ol
duğunu gösterir; ulusal nitelikleri güçlendiren, dinde reforma giden ve ekonomik 
etkinlikleri geliştiren Tatar burjuvazisi olmuştur. Demek ki Türkiye'de de, Osman
lı devletinin hayatta kalması için zorunlu "toplumsal dönüşüm"ü saglayabilecek 
tek güç olan bir ulusal burjuvazi gelişmelidir. Halka modem uygarlığı götürecek 
ve ondan ulusal kültürü ögrenecek seçkinler düşüncesinin karşısına, Akçura, 
ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişimin gerçek motoru olan bir ulusal burjuva
zi düşüncesiyle çıkmaktadır. 

Kuşkusuz Akçura'nın eserlerinde de popülist unsurlarla karşılaşıyoruz; ama 
onun popülizmi Gökalp'ınkinden oldukça farklı gözükmektedir. O halkı, toplu
mun yoksul sınıflanyla özdeşleştirir: Yoksul köylüler, zanaatkarlar, ırgatlar, işçi
ler. Halka gitınek, emekçi sınıflara tıp, okul, refah götürerek, yardımlaşma ve ha
yırseverlik kurumlarını geliştirerek onlann maddi ve manevi sefaletini azaltınak 
anlanuna gelir. Halk kültürünün önemini küçümseyen Akçura'nın popülizmi, as-
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lında kapitalizmin gelişmesinin Batı'da görülenlere benzer zararlı etkilerini denge

lemeye yönelik bir tür ataerkilliği temsil etmektedir. 1908 Devrimi'nden sonra 

Akçura'nın Türk toplumuna önerdiği "Tatar modeli", Batı tarzı kapitalizmle Rus 

tarzı popülizmin bir kanşımıdır. 

Birkaç yıl önce moda olan bir kurama göre, toplumsal dönüşümlerin, özellik

le de burjuva sınıfının doğuşunun sonucu olan "Batılı" milliyetçiliklerle, büyük 

toplumsal dönüşümlerden önce ortaya çıkan ve bu dönüşümleri de hızlandıran 

"Doğulu" (örneğin Balkanlar'daki) milliyetçilikler arasında bir karşıtlık vardır. Bu 

görüş aşın şematizmi nedeniyle kuşkusuz tartışmalıdır, ama milliyetçiliklerin do

ğuşu ile toplumsal dönüşümler arasındaki ilişkileri vurgulaması açısından da 

önemildir. Bu perspektiften bakıldığında, Türk ulusal hareketinde Akçura tarafın

dan temsil edilen bir "Batılı" ve Gökalp tarafindan temsil edilen bir "Doğulu" yön 

bulunduğu söylenebilir. 

Aslında aynı hareketin iki yüzü söz konusudur. Akçura'yla karşımıza çıkan 

Türk milliyetçiliğinin, ılımlı, gerçekçi, akılcı, stratejik, ataerkil, burjuva yüzüdür. 

Gökalp ise, daha radikal, ntitleştirmeye daha açık, daha romantik, daha duygusal, 

daha popüler ve kültüre daha çok vurgu yapan bürokratik yüzü temsil eder. 

Gökalp'ın Kemalist Türkiye'nin fikir hocası olurken (1924'te vefat edince 

resmi törenler düzenlenmiştir), Yusuf Akçura'nın ise giderek unutulmasında bu 

nedenle şaşılacak bir şey yoktur. Gökalp, 19. yüzyıldaki reformlardan çıkınış ve 

henüz pek farklılaşmamış, çokuluslu ve azgelişmiş bir toplumda iktidannı güçlen

dirmeye çalışan küçük bir Batılılaşrmş seçkinler grubunun özlemlerini dile getir

meyi bilntiştir. Türk, Müslüman ve gelişmiş bir topluluktan, Tatar toplumundan 

gelen, daha sonra Osmanlı olan Akçura ise Gökalp'tan daha ileri görüşlü çıkınış

tır. Tarih incelemeleri ve kişisel deneyimleri sayesinde, Türk toplumunun nasıl bir 

geleceğe doğru yöneldiğini hissedebilntiş, ulusal olgunun ve sınıf çatışmalannın 

önemini anlamıştır. Bu bağlamda, Rusya'daki ı 905 Devrimi'nde proletaryanın 

rolünü gözlemleyebildiğini de unutmayalım. Gökalp'ın dayanışmacılığı karşısına, 

Akçura Türk toplumunun giderek büyüyen farklılaşmasına ve sınıf çatışmalanna 

dayanan bir tahlille çıkar. Türk burjuvazisinin 1950'lerden itibaren gelişmesi, 

ekonomik gelişmenin güçlükleri, çağdaş Türkiye'deki toplumsal ve ideolojik çatış

malann şiddeti kendi zamanından daha ileride olan bu düşünceyi yeniden günde

me getirmektedir. 
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AZERBAYCANLı BiR AYDıNıN iLK ADıMLARı: 
AHMED AGAOGLU FRANSA'DA 

(1888-1894)" 

Ahmed Agaoğlu, tarihçiler tarafından, Türk ulusal hareketinin 20. yüzyıl ba
şındaki önderlerinden biri olarak bilinir.I Onun Türk milliyetçiligi kariyeri, ı 905 
Rus Devrimi öncesinde memieketi olan Azerbaycan'da başlamıştır. O, Rusya'nın 
Türkdil halkiannın hakiannı Çarlık bünyesinde kabul ettirmeye ugraşan Müslü
man entelijansiya içinde yer almaktadır. O dönemdeki başlıca kaygısı, panislaınist 
bir bakış açısıyla Şiilerle Süruıiler arasındaki bölünmeye karŞı mücadele etmektir. 
Faal gazetecidir, önce Rusça gazetelere yazar, daha sonra Bakü'de, Hüseyinzade 
Ali ve Ali Merdan Topçubaşı Bey'le birlikte Azerice yayımlanan ilk büyük gazete
lerden birini, H!{)lat'ı çıkanr.2 ileride, ı 905 Devrimi'ni izleyen propaganda yılla
nnda bu gazeteyi Irşad ve Terakki adlı digerleri izleyecektir. 

ı 909'dan itibaren Türkçülük faaliyetlerini Jön Türk Devrimi'nden birkaç ay 
sonra sıgındıgı Türkiye'de sürdürür. O sırada Agaoğlu, Ziya Gökalp ve Yusuf Ak
çura'yla birlikte, ulusal hareketin önde gelen simalanndan biridir. Onu Osmanlı 
başkentinin belli başlı milliyetçi örgütlenmelerinin, Türk Ocagı 'nın ya da Türk 

Yurdu dergisinin başında buluyoruz.3 Jeune Turc veya Tercüman-/ Hakikat gibi 
gazeteler yayımlar. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin merkez-i umumi üyesi olur; 
milliyetçi akımia Jön Türk iktidan arasındaki bağlantı rolünü oynayanlardan biri 
de odur. Faaliyetlerini Birinci Dünya Savaşı'nda da sürdürür, birçok kez Orta Av
rupa ve Kafkasya'ya görevli olarak gider. 

ı 92 ı 'de, Malta sürgünü dönüşünde Anadolu direnişi içinde yer alıp Kemalist 
davaya coşkuyla katılınca, Agaoğlu için yeni bir evre başlar. Önce Ankara hükü-

• B II metin şu kitap içinde yayun1anmıştır: Passe turco-tatar. present soviitique. Etudes qifertes cl 
Alexandre Bennfgsen Louvain-Paris, 1986, s. 373-387. 
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metinin yan-resmi yayın orgaıu Hdkim(yet-i Mill(ye'nin başyazan, sonra Matbu
at umum müdürü olur, Kars mebusu olarak Büyük Millet Meclisi'ne girer. Ağaoğ
lu siyasi kariyerine koşut olarak, gazetecilik faaliyetini de sürdürür ve Cumhuriyet 

ya da Mill(yet'teki makaleleriyle dikkat çeker. Bu makalelerde bir yandan Kema
lizme bağlılığııu ifade ederken, diğer yandan Türkiye'deki dönüşümler konusunda 
büyük bir düşünce bağımsızlığı sergilemektedir. 

çünkü milliyetçi inançlan dışında, aslında Ağaoğlu bir liberaldir ve genelde 
Doğu'nun, özelde de Müslüman ülkelerin geriliğinin bireyin dini taassup, toplum
sal değerler veya devlet gücü tarafından boğulmasından kaynaklandığına inan
maktadır. İnançlı bir Batıcı olarak Kemalizmi bireyin kurtuluşu yolunda bir aşama 
olarak görmektedir. Ama Mustafa Kemal'in reformlanıun dini ya da toplumsal 
düzeyde getirdiği kurtuluşa bürokrasinin ya da devletin gücünün bir ur gibi büyü
mesi eşlik etmemelidir. Ve Ağaoğlu'nun başlangıçta Kemalist harekete karşı duy
duğu coşkuyu giderek söndüren bu çekincesidir. 

Liberal inançlan Ahmed Ağaoğlu'nu, 1930'lann başında entelektüel ve siya
sal sahnenin ön planına çıkanro Önce, 1930'da Mustafa Kemal'in onayıyla Fethi 
Bey tarafından kurulan ve dünya buhralUlUn Türkiye'de de hissedildiği bir dö
nemde İnönü hükümetinin ekonomi yönetimini eleştiren kısa ömürlü Serbest Fır
ka'lUn ideologu olur.4 Daha sonra, 1932-1933'te, Ağaoğlu Kadro dergisi çevre
sinde toplanrıuş devletçilik doktrini savunucularına karşı uzun bir polemik başla
tır; Türkiye'nin gelişmede geç kalmasılUn bireyin toplum tarafından ezilmesine, 
toplumsal dinamiğin merkezi iktidar tarafından frenlenmesine bağlı olduğunu 
açıkiar. Bu nedenle devletçilik gelişmek için bir çözüm olamaz; devletin ekonomik 
ve toplumsal yaşama müdahelelerini azami ölçüde sılUrlamak gerekir.s 

Demek ki Ahmed Ağaoğlu, bir milliyetçi ve liberalizm savunucusu olarak, 
Rusya ve Türkiye' de Türk ulusal hareketinin başlıca serüvenleri ve gelişme hak
kındaki büyük fikir tartışmalan içinde yer alrıuştır. 6 Bu da onun kariyerinin önemi
ni ve kendisi hakkında ciddi bir biyografi çalışmasılUn ne kadar ilginç olabileceğini 
ortaya koyar. Aşağıdaki sayfalar, Ahmed Ağaoğiu'nun yaşamılUn sadece kısa bir 
bölümünü, 1888 ile 1894 arasında Fransa'da geçirdiği, öğrenimini tamamlayıp 
entelektüel yaşama anldığı yıllan aydınlatınaya bir katkı niteliği taşımaktadır. 

... 
Ahmed Ağaoğlu'nun Fransa yıllanıu esas olarak Yusuf Akçura'nın Türk mil

liyetçiliğinin tarihinde verdiği bilgilerden öğreniyoruz.7 Kendi de Rusya'dan gelen 
Akçura, Ağaoğlu'nun en yakın arkadaşlarından biri olmuştu ve ikisinin kariyerle-
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ri arasında çarpıcı bir koşutluk da vardı. Diğer yandan Akçura, Ağaoğlu'nun ya
yımlanmamış bir özyaşamöyküsünden de yararlannuş ve eserinde buradan bir
çok alıntı yapnuştı. 1888'de yirmi yaşında Paris'e gelen Ahmed Ağaoğlu hakkın
da neler biliyoruz? 

Ağaoğlu, Iran sırunna yüz kilometre kadar uzaklıktaki bir Rus Azerbaycaru 
şehri olan Şuşa 'nın hali vakti yerinde bir ailesindendir. Bir ulema çevresinden gel
diği için çocukiuğu dirıi tartışmalar içinde geçmiş ve kendisirıi bir müçtehid yap
mayı hedefleyen klasik bir eğitim alarak Farsça ve Arapça öğrenmiştir. Ama Rus 
okulunda ve daha soma şehir lisesinde modem eğitim de görmüş, daha soma da 
Sen Petersburg Politekrıik Okulu'na kabili ediimiş, ancak sağlık nedenleriyle bu 
oku\a gidememiştir. Azeri aydınlann çoğu eğitimlerini tamamlamak için Kerbela, 
Meşhed veya Kahire'rıin yolunu tutarken, o, Pada'e gitmeyi tercih etmiştir. Akçu
ra, onun yüksek öğrenimini Batı'da yapan ilk Azeri olduğunu belirtiyor. 

Ağaoğlu Paris'te hukuk ve Doğubilim (Oryantalizm) öğrenimini bir arada sür
dürür (Ecole des Liıngues Orienta\es ve College de France'ta), Barbier de Maynard, 
Scheffer ve özellikle de kendisini himayesine aldığı anlaşılan James Darmesteter gi
bi hocalardan ders alır. Pada' e yerıi gelmiş Jön Türklerle ve esas olarak Ahmed Rı
za'yla da ilişki içindedir. Kısa süre içinde Pada yaşamına katılır, Mary Robinson'ın 
(Mme. James Darmesteter) ve Madam Adam'ın edebiyat salorıianna devam etme
ye başlar, Renan, Taine, Gaston Paris, Jilies Lemaitre, vb kişilerle tanışır. 

Ağaoğlu edebiyat hayatına, Madam Adam'ın yönettiği meşhur La Nouvelle 
Revue'de adım atacaktır. 1891 ile 1893 arasında bu dergiye düzenli olarak ya
zar. 8 Aynca daha çok Revue bleue adıyla bilinen Revue politique et litteraire'e ve 
Journal des Debats'ya da yazı verecektir. 9 Ağaoğlu'nun o dönemdeki üretimini 
tamamlamak için, Paris dergilerinde çıkan bu makalelere ek olarak, 1892'de 
Londra'da yapılan 9. Doğubilimciler Kongresi'ne sunduğu bir tebliği de saymak 
gerekir. lO Ağaoğlu'nun gençlik yazılanyla ilgili bu bilgileri borçlu olduğumuz Ak
çura, muğlak bir şekilde burıiann tarih ve Doğu dirılerirıi konu aldığıru söylüyor. 
Söylemeyi unuttuğu, Ağaoğlu'nun bu makalelerde görüşlerini bir Iranlı olarak di
le getirdiği ve o dönem yazdıklannın özünün "Iran toplumu"na ilişkin olduğudur. 
Journal des Debats'da da "İran muhabiri" olarak yazılar yazar. 

Ağaoğlu'nun moda edebiyat dergilerinde yayımlanan bu bir dizi makalesi, 
öncelikle genelde İslam ve özelde Iran uygarlığı hakkında Paris salorılanna yayıl
mış önyargılarla mücadele etme isteğini yansıtır. Işlerin Montesqieu'den beri hiç 
gelişmediğini görmerıin kendisinde yarattığı şaşkınlığı ve "umutsuzluğu" itiraf 
eder. Bir iranlırun "Avrupalı bir çevrede etrafındakilerde alaycı bakışlar uyandır
ma kaygısı taşımadan milliyetirıi açıklayamayacağıru" ve bu konuda Lettres per-
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sanes zamanından ileride olunmadığını yazar. 11 Ağaoğlu'nun hedefi geniş kamu
oyu kesimlerince bilinmeyen bir toplumu tanıtmaknr. Yazılannın bizim açımızdan 
ilginç yanı bu topluma ilişkin içeriden bir bakış sunmalandır. Ama aynı zamanda, 
Ingiliz emperyalizminin tehdidi a1nndaki bir ülkeye Fransız kamuoyunun dikkali
ni çekınek de söz konusudur. 

• •• 

Öncelikle Ağaoğlu'nun kimliği sorununu, gençlik yazılannda ortaya çıkan 
biçimiyle incelemeliyiz. 1890'lann başında Ağaoğlu'nun üçlü bir aidiyeti savun
duğu görülmektedir: Müslüman dünyaya, İran toplumuna ve Şiiliğe aidiyet. Önce 
kendi uygarlığı hakkında konuşmaya Batılılardan daha yetkili olduğuna inanan, 
İslam hakkındaki yanlış düşünceleri düzeltmek isteyen ve o dönemin bürün Müs
lüman aydırılan gibi Müslüman ülkelerin gerilemesi ve otılann yeniden doğuşunu 
sağlamanın yollan üzerine sorular soran bir Müslüman olarak kendini ifade et
mektedir. Aynca kendisini Iran'ın kaderiyle doğrudan ilgili ve Iran'ın kültürel mi
rasını kendi mirası olarak benimseyen bir Irarılı olarak sunmaktadır. Son olarak 
da, Şliliğin "ayn bir din" olması üzerinde ısrarla durması ve Şii törerılerini belimie
me biçimiyle, neredeyse militarılık düzeyine varan bir Şii tavn sergiler. ı2 

1920'lerin laik Kemalizm davasına bağlı aydını düşünüldüğünde şaşımcı 
gelebilecek bu üçlü kimlik beyanında, aslında bir 19. yüzyıl sonu Azerisi açısın
dan şaşılacak hiçbir yön yoktur. Azerbaycan'daki Rus varlığı ülkede İran ve Şi
ilik etkisinin egemerıliğini engelleyememişti. Toplumun üst sınıflan Farsça ko
nuşmayı sürdürürken, Şii din adamları okullarda Iran etkisini koruyorlardı. I3 

Ama Ağaoğlu'nun yazdığı dönemde bu durum değişmektedir: Iran ve Şiilik nü
fuzu pantürkist eğilim tarafından geriletiimeye başlarruşnr. Bu değişimin ilk işa
retlerinden biri, 1875'te Bakü'de Azeri Türkçesiyle ilk gazetenin, Ekinei'nin ya
yımlanmasıdır. Bu gazete İran monarşisini ve mollalann bağnazlığını hedef al
mış, bu nederıle de yerel soyluluğun ve din adanılannın düşmanlığını kazanmış
tı. ı4 Ekinei'yi Kafkasya "köylüleri arasında nihilizmi yayma" girişimi olarak 
suçlayan Ağaoğlu da orılara uyar. IS 

Ağaoğlu'nun gençlik yazılan, onun bu dönemde Türkleri nasıl gördüğünü de 
ortaya koymaktadır. Ona göre Islam'daki büyük çöküşün en büyük sorumlulan 
Türklerdir; orılan "İran'ın nihai yıkınu"na yol açmakla suçlar. 16 ileride pantürkist 

tarlhyazınunın kahramanlan olacak Cengiz Han ve Timur'un "korkunç istila
lar"ından söz eder. Dahası Türkleri, Müslüman kadının hayat koşullannı malıvet
mekle suçlar. Islam dünyasının başına geçtiklerinde "henüz barbar" olan Türkler, 
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beraberlerinde "kadının tamamen hor görülmesini" de getirmişlerdir.17 Ama bizce 
Ağaoğlu'nun bu Türk karşıtlığına aşın bir önem vermek gereksizdir. Bu yaklaşım, 
Iran seçkinlerinin Türk komşuları hakkındaki sıradan önyargılarının bir parçası
dır. Onun kaleminden çıkan bu saptamalar, Türklere karşı derin bir düşmanlıktan 
çok, onun Iran kültürüne aidiyetini göstermesi açısından anlam kazanmaktadır. 
Her ne olursa olsun, Ağaoğlu'nun 1890'ların başında Fransa'da yayımlanmış 
makalelerinde herhangi bir Türk kimiiği duygusunun izine rastlanmadığı açıktır. 

Ama o dönemde hiçbir şekilde Türk milliyetçisi olmayan Ağaoğlu, Iran toplu
mu hakkındaki tahiillerinde Uıusalolgu hakkında belli bir kavrayışa ulaşmaktan 
da geri kalmamıştu. Bütün bu metinlerde örtülü biçimde iki soru gündeme getiril
mektedir: Bu topluma yönelik tehditler nelerdir, toplumun hayatta kalmasını sağ
layabilecek unsur nedir? 

Ağaoğlu'na göre Iran iki tehlikeyle karşı karşıyadır. Birinci tehlike, Rus ya da 
Ingiliz, bir yabancı egemenliğinin kurulmasıdır. Iran'daki İngiliz-Rus rekabetini 
ele aldığı bir makalesinde, Ağaoğlu iki rakibin şanslarını değerlendirir. IS Rus
ya'nın elinde siyasetini geçerli kılabilecek daha iyi kozlar bulunduğunu ileri sürer; 
Rusya, haritada açıkça görülen coğrafi yakınlığının dışında, İranlılanrı çoğunlu
ğunda inkiir edilmez bir sempati de sağlamıştır. İran'ın en zengin, en etkin, en ka
labalık kesimince desteklenmektedir. İranlı tüccann çıkarları genellikle Rusya'nın 
kaderine bağlanmıştu. Ağaoğlu şu saptamayı yapar: "(Iranlı tüccarın) Rusya'nın 
Asya'daki yayılmasına niye olumlu baktığı, hatta bazen bunu desteklediği kolay
ca anlaşllmaktadır."19 Çarlık lehindeki bir diğer etken de, Ingiltere'nin despotik 
Şahlık rejimine verdiği destek nedeniyle gözden düşmüş olmasıdır. Bu tahlilin so
nucunda, Ağaoğlu İran'da bir İngiliz mandası kurulması olasılığını "çok kuşkulu" 
bulurken, ülkenin Rusya tarafından işgaline "neredeyse kesin" gözüyle bakar. 
Aynı zamanda, kendisinin de Rusya'yı tercih ettiğini gizlemez.2D 

Iran'ı ve İran'ın ötesinde genelde islam dünyasını tehdit eden bir diğer tehli
ke Hıristiyan misyonlandır. Ağaoğlu, Amerikan Protestan misyonerlerinin, özel
likle de Urmiye'ye yerleşmiş olanların etkinliklerini şiddetle eleştirir. Bu misyo
nerler, "İran milleti için büyük bir tehlike oluşturan", şUa:J'l Şems adında Farsça 
bir gazeteçıkarmaktadır. Ağaoğlu, bir millet organik bır madde gibidir, diye açık
lar, direniş yeteneği unsurlar, bir başka deyişle, kendisini oluşturan bireyler ara
sındaki çekim gücüne bağlıdır. Onları birbirlerine doğru çeken "ortak düşünceler, 
genel önyargılar, ulusal inançlardır. "2 i 

Bu tehditlere ve ülkede egemen olan anarşiye ragmen, Ağaoğlu'nun tahmi
nine göre, Iran dayanacaktır: 
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Geride, bu bedbaht ülkenin ulusal varlığını güvence altına alabilecek ne 
kalıyor? Edebiyat ölınÜ!1, yönetici çevreler yozlaŞllll§, köylü zavallı omuzla
nma binen yükün ağırlığı altında ezilmiş, kozmopolit tüccar göreli bir güven
lik ortamı bulduğu yabancı ülkelere kaçmış, Şiilik tarafından ifade edilen 
Iran gelenekleri dışmda her şey harabe halinde.22 

lran'ın şansı, gerek manevi gerek entelektüel tüm faal hayatını besleye
bileceği dokunulmamış bir kaynağının hala var olmasıdır, Şiilik. Ulusun 
içindekl etkin ve akıllı ne kadar unsur varsa o yana akıyor; onsuz hiçbir şey 
yapıImıyor.23 

Şülik ölmedi ve Talhol'larla şüıekasının açgözlülüğüne kıırşı Iran milli
yetirıln ve ruhunun en sonuncu, en güverıli sığınağı orasıdır. 24 

Iran ulusal olgusuna yönelik bu anlayışı, Şiilige olan bu inancı Agaoglu hiç 
kuşkusuz Renan'ın etkisine borçludur. L'islamisme et la science yazanmn tavnnı 
zaman zaman eleştirse de, Renan'ın Iran "rrıIlliyeti" hakkındaki yaklaşırrundan 
açıkça esirıIenmektedlr. Bllindigi gibi, Renan'a göre Iran, "ancak yüzeysel arıIam
da Müslüman'dır. ( ... ) Sünniligin sultan-halifesiyle gerçekleştirmeye çalıştığı o bir 
tür Katolikligin asirrıIle ettlgi ülkelere göre, ilkel dehasımn özelliklerirıl çok daha 
iyi korumuştur." Şiilik lrarıIıların imgelerrıInde, "gerçek Müslüman'ın kendirıl gö
nüllü olarak içine hapsettlgi dar duvarları aşan bir açılım" yaratmıştır. Renan 
Iran'ı, Islam'ın bir tür Hint-Avrupa versiyonu olarak gÖrüL25 Aynca Renan'ın 
ulus kavrarm da Agaogiu'nu etkilerrıIştir. Qu'est-ce qu'wıe nation? (Ulus nedlr?) 
hep 1870-1871 bozgunu hatırlanarak yazılrruştır: Renan şöyle der: "Ortak acı se
vinçten daha birleştiricidiL Ulusal amlar konusunda, yaslar zaferlerden daha de
gerlidir: çünkü orılar belli görevler yükler, ortaklaşa çabayı gerektirir." Acı ve dra
ma odaklanmış bu ulus tamınının ulusal kimlik arayışındaki genç bir Şil'de nasıl 
bir yankı bulabilecegi kolaylıkla arıIaşılmaktadlL 

Renan'ın hatın sayılır etkisinin dışında, Agaoglu'nun yazılarının La Nouvel
le Revue'de çıkmaya başladığı sırada yaşanan çarpıcı bir olayı da hesaba katmak 
gerekir: Tütün Rejisi olayı. 1890'da Şah, Iran tütürıIeri tekeli imtiyazım bir Ingiliz 
yıırttaşına, Binbaşı Talbol'a verrrılş, bu da halk içinde bir hoşnutsuzluk dalgasına 
yol açmıştı.26 Tüccarlarla birlikte isyamn başına geçen ulema, tütün tüketimlrıIn 
boykot edildigirıl açıklarruş ve Şah 1892 yılının başında karanndan vazgeçrnek 
zorunda kalrruştı. Ilginçtir ki, ayaklanma ulemamn güdümünde gerçekleştikçe 
Agaoglu'nun da Şiiligin direrıIş yetenegine olan inancı güçlenmektediL 

Agaoglu'nun Şlilik hakkında ileti sürdügü görüşletin kendi içletinde dogrulugu
nu yanlışlıgını tartışmak burada bizim işimiz degil, ama tütün olayı sırasında ortaya 
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çıkan bu gücü Ağaoğlu'nun nasıl aktardığını belirlemekte yarar var.27 Ağaoğlu'na 

göre, Şüliğln gücünü oluşturan onun ulusal bir inanç olmasıdır. Şüük "ayn ve esas 
olarak ulusal bir inançtır" der; Şüük "İran'ın ruhu", "İran ınilliyetirıln ifadesi", "hal

kın derinliklerinden çıkmış bir inanç"tır. 1892'de Londra'da yapılan 9. Doğubiliınd

ler Kongresi'ne sunduğu tebliğde, Ağaoğlu şüüğin hangi süreçten geçerek İran'ın 
ulusal inancı olabildiğini, İran'ın eski Zerdüşt inançlanyla Islam arasında nasıl bir 
"alaşım" gerçekleştirdiğini göstermeye çalışır. Tarihsel tahüü içinde, bu olguda Pey

gamber'in sahabesinden İran kökenli Selman pak'ın (Farisi) rolünü öne çıkanr.28 

Ama Ağaoğlu'nun tahlilleri bunurıla da kalmaz. Sünnilikten çok daha iyi 
olan Şüüğin, ulusun kurulmasını sağlayan, bireyler arasındaki o "çekim gücü"nü 

nasıl oluşturduğunu da göstermeye çalışır. Şüüğln özgün yanı, çok sayıda bayra
ma ve kolektif ritüele yer vermesi, bu ritüeller sırasında da "İran ruhu"nun hem 

şekillenmesi, hem de ifade edilmesidir. İmarnlann mezarlarına yapılan ziyaretler, 

Muharrem ayında sergilenen Şii tiyatro temsilleri [taziyeler] bu ritüellere örnek 
gösteriiebilir. Ağaoğlu çocukken izlediği bu temsilleri uzun uzun betirnler ve Hü

seyin'in şehadeti her arııldıkça, seyirci kitlesine egemen olan o yoğun toplu ayin 
duygusunun altını çizer. Tiyatro, der, "törelerin yumuşamasında, bireylerin ya

kın1aşmasında ve milliYetIerin gelişiminde önemli bir etkendir. "29 Tiyatro, "ulu

sal ruh"un ifade edildiği ayncalıklı bir alandır. MÖ 5. yüzyılın Atina'sı, sonra kla

sik çağın Fransa'sı buna örnektir. Modem İran da bunun yeni bir yansımasıdır. 
Demek ki bu dönemde, Ağaoğlu'nda ulusalolgu anlayışı Renan'ın etkisi ve 

İran toplumu hakkındaki kendi deneyimi aracılığıyla oluşmuştur. Şu sonuca vanr: 

Şiilik, ulusal bir inanç ve "İran müüyetinin ifadesi" olarak, İran'ın Batı ile çatışma

sında elindeki en iyi kozdur. 

... 
Ağaoğlu'nun Fransa'daki yıIlannda Müslüman toplumunun sorurılannı nasıl 

gördüğü La Nouvelle Revue'deki makalelerinden birinde çok güzel özetlenmiştir: 

Eğer işler bugün olduğu gibi devam ederse, Müslüman dünyanın en 

azından siyasi açıdan yok olmaya mahküın olduğu açıktır ve siyasi açıdan 

yok olmanın ne anlama geldiği bilinmektedir. Bağımsızlıklannı yitirmiş 

Müslüman ülke örnekleri gözlerimizin önünde durmaktadır. Krnpp'un topla

nna karşı dervişleninizle mücadele edemeyiz: başka bir şey gerekiıdir ve bu 
başka şey kendini yüce duygulara adayabilecek ve onlan maddi olarak sa

vunmaya yetecek kadar manevi güce sahip bireydir: ama Müslüman ailesi 

109 



Osmanlı-Türk Modernleşmesi -1900-1930 

içinde kadının durumu bireyin her türlü inisyatif gücünü ve kiıjisel enerjisini 

elinden alarak onu öldürmekıedir. Bireyin diıilebilmesi için, kadınlarımızın 

dinimizin onlara tanıdığı haklardan tam olarak yararlanabilmesi gerekir. 30 

Ağaoğlu önce bir saptamadan, bireyin ölümünden yola çıkmaktadır. Her yer
de, hem Iran hem de Türkiye'de gördüğü bu olgunun girişilen reform çabalannı 

yararsız kıldığını düşünmekıedir. Bireyin ölümü, Müslüman dünyanın genelleşmiş 

çöküşünün anahtandır. Ağaoğlu'na bu saptamayı yaptıranın, 19. yüzyıl sonunun 
liberal Batı toplumunda edindiği deneyim olduğu açıktır. Batı'da, birey ile toplum 
arasında Doğu'da var olan çelişkiyi görmemekıedir. Batı'da insanlar bireysel de

ğerlerlne göre yargılanmaktadır. Ona göre Batılı bireyi karakıerize eden, hep bir 
ideale, bir tasanya doğru yöneimesidir: Bu, dün dindi, bugün özgürlük ve eşitliktir, 

kısa bir süre soma da "yann için hazır bekleyen" sosyalizm olacaktır. Ağaoğlu'na 

göre Batılı "tam bir hayal insanıdır." "Önüne koyduı;tı hedef hep etkinlik, eneıji, 
ilerleme bekler."3ı Doğu'ya egemen olan "korkunç sinizrnle", "lanetli kuşkucu

luk"la ne büyük bir zıtlıktır bu! Ona göre, Batı'nın genelde Doğu, özelde de Müslü

man ülkeler karşısındaki üstünlüğünün temeli yanşma ve rekabettir. 
Birey neden ölmektedir? Ağaoğlu'na göre bu neden, hiç kuşkusuz Müslü

man ülkelerde kadının dunırnudur. Islam'ın gerilemesinde kadının durumuna bir 

sorumluluk payı yüklemek yeni bir düşünce değildir; ama Ağaoğlu bu etkene o 
kadar öncelikli bir yer vermektedir ki, Iran toplumu üzerine inceleme dizisini ka

dınlann dunırnu üzerlne bir makaleyle başlatır. 32 Bu makalede Iranlı kadının ce

haletini, eş durumunun iğretiligini, annenin çocuklanna eğitim vermedeki yeter
sizliğini betirnler. Batı'da kadın "genellikle bir ilerleme aracıyken", Müslüman ül

kelerde "alçaltılmış" ve özellikle yönetici sınıflar açısından ayırt edici bir özellik 
halini alan bu alçaltma sonuçta bütün topluma sıçramıştır. Kadının durumunun 

incelenmesi, İslam ülkelerlnde daha genel bir soruna, birey haklarının ve güven
celerinin olmayışına açılmaktadır. Bireyler "bugün alim, yann nazır, ertesi gün er 

ve bir süre soma da dilenci" olabilirler. Kısacası koşullann istikrarsızlığı Müslü
man dünyanın bir özelliğidir. 33 

Bununla birlikte sorun aslında ertelenmekledir: Müslüman ülkelerde kadının 
böyle "alçaltılmasının" nedeni nedir? Ağaoğlu'na göre, daha yukanda da gördü

ğümüz gibi, bunun sorurnluluğu Türklere aittir. Avrupalılar tarafından sık sık ifa

de edilen, kadının bu dunırnunun doğrudan islam' a, özeilikle de çokeşliliğe bağlı 

olduğu düşüncesini eleştirir. Artık klasikleşmiş bir söyleme uygun olarak, Ku

ran'ın Arap kadınının statüsünü çok düzelniğini, islam'ın altınçağında kadınlann 
büyük bir roloynadığını belirtir. Çokeşlilik ise uygulamada, bu kadar genel bir 
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olayda rol oynaması düşünülemeyecek kadar az yaygındır. Sorun, Kuran'ın ka
dınlara tamdığı haklann ve güvencelerin unutulmasından kaynaklanmaktadır.34 

Kadımn durumu konusunda tartışmaya dahil edilmeyen Islam, böylelikle bi
reyin ölümüyle ilgili olarak da aklanmaktadır. Eğer Müslüman ülkelerde birey öl
müşse, bu, geçmişte var olduğu anlamına gelir. Hicret'ten sonrakl ilk yüzyıllann 
yaratıcı dehalan da bunu kamtlamaktadır. Demek kl Islami toplum özü itibanyla 
Batı toplumundan farklı değildir. Onu ayırt eden, bireyci Batı'ya taban tabana zıt 
bir cemaat özelliği değildir. İslami toplum belirli tarihsel nedenlerin etklsiyle dönüş
müştür. Liberalizm Islam'a hiç zıt olmadığı gibi, aslında onunla uyum içindedir. 

Demek kl bireyin dirilişini sağlayabilmek için, Müslümanlann "ilk Islam'a 
daha uygun bir zihniyet"ten esinlenmeleri gerekmektedir.3s Ağaoğlu'nun bu 
noktadaki düşünceleri hiç özgün değildir; özellikle Cemaleddin Afgani ve Muham
med Abduh tarafından temsil edilen ı 9. yüzyıl reformcu İslami düşüncesi pers
pektifinde yer almaktadır. Ağaoğlu Afgani'yle Paris'te tamşmış ve ondan etkilen
miştir.36 La Nouvelle Revue'deki makaleler bu büyük reformcu şeyhin açık izleri
ni taşımaktadır: Mezhepler arası aynmlan aşkın panislamist perspektif ya da mo
derniteyi kitlelere daha kolay benimsetınek için onu İslam'la bağlantı içine sok
mak düşüncesi, bu izlerin örnekleridir. 

Bununla birlikıe Ağaoğlu'nun dini yaklaşımlan aym zamanda Şi! geleneğln
den de beslenmektedir. Ona göre, "Şiliik" düşünce olarak ilerici bir inançtır, Sün
niliğin "bağnazlığından" ve "mutlakiyetçiliğinden" farklıdır. 37 Sünnilik her şeye 
kaadir bir Allah düşüncesine dayanır, insan ile Yaradan arasına "uçsuz bucaksız 
bir mesafe" koyarken, Şülik insana daha çok güven duyar ve bu mesafe boyunca 
"üç köprü" kurar: Mehdi, imamlar ve müçtehidler.38 Ağaoğlu, "Şiiliğin en güzel 
kurumu"nu temsil ettiklerini söylediği müçtehidlere ayrı bir hayranlık duyar. 
Müçtehidler risalelerinde Kuran'ı "liberal bir yönde" yorumlar ve bu yorumlar 
"hayatın sürekli değişen koşullanna uyar."39 Böylelikle reformizme özgü ikili bir 
hareketle, Ağaoğlu hem ilk Islam'a dönülmesini, hem de Islam'ın çağın koşUııan

na uyarlanmasım savunur. 
Ağaoğlu'nun bu düşünceleri Islam tarihine bakışım da belirler. Islam'ın altın

çağı kadırun haklanna saygı gösterildiği, "sınırsız bir entelektüel rekabetin" ege
men olduğu, Hicret'ten sonraki ilk yüzyıllardır. O sırada ulema en iyi beyinlerden 
oluşuyordu; eğitim görme koşuluyla herkes molla olabilirdi. Bu liberal sistem "bi
reyin tüm yeteneklerinin gelişmesini, en çeşitli bireysel yetilerin açığa vuru1ması
m" sağlıyordu; "bunlar da, her türlü gelişme ve ilerlemenin vazgeçilmez koşulla
nydı." Herkesin içinde en eğitimli kişi olan halife bu özgürlüğün anarşiye dönüş
memesini gözetiyor, ama bu arada araştırma ve ilerleme ruhunu da boğınuyordu. 
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"Ortaçagda Islam'ın en büyük insanlan din adamlan oldular: ıbn Sina, İbn Rüşd, 
Ceber!, Sadi, Mesnevi, vb hepsi de basit mollalardı. "40 

Agaoğlu'nun kendi çagırun alt kademe Şil din adamlan hakkında çizdiğl tab

lo, geçmişe yönelik bu yüceltilmiş bakışla taban tabana zıttır; mollalar sivil iktidar 
tarafından denetlenmedikleri için, aşın bir anarşi halinde yaşamaktadır. "İran'ın 

talihsizliğl", bu zengin mollalann, kitleler üzerinde çok büyük bir nüfuz sahibi 01-
malandır, kitleleri derin bir cehalet içinde tutarlar. Her tiirlü vatanseverlik duygu

sundan yoksun olan mollalar, her an Ruslara ya da İngilizlere satılmaya hazırdır. 
Agaoglu, "ileriye dogru her türlü hareketi engelleyen" alt kademe Şii din adamla

nnın "dar göriişlüliigBnü" müçtehidlerin ilericiliğlyle tam bir zıtlık içinde sunar. 
Agaoglu'nun yapılmasını gerekli buldugu reformlann ilk sırasında niye alt 

kademe din adamlarına yönelik refonnun da yer aldıgı arılaşılmaktadır. Bir liberal 
olan Agaoglu, bu görevi devletin üstienmesi gerektigini düşünmektedir. Şah'a, 

hiyerarşik bir örgütienme yoluyla, din adamlan üzerinde sivil bir vesayet oluştur
masım tavsiye etmektedir. "Böylece sivil iktidar, dini iktidann boyundurugundan 

kurtulacak ve artık aynı ulusun bagnnda birbirine zıt iki devlet yer aimayacak

tır. "41 Aynca, refonn politikasının başanya ulaştırılması için müçtehidlere dayan

masını tavsiye eder: "Ulusun ilerlemesi ve yeniden doguşu için müçtehidlik kuru

mundan neler kazanılabileceğlni arılama mutluluguna erlşen akıllı bir yönetim, 
bu kururnda güçlü bir kendini yenileme aracı bulacaktır. "42 

Agaoglu, devletin, kadının statüsünün eski haline getirilmesiyle de ilgilen

mesini ister. Genel arılamda, toplumun modemleştirilınesini başlatmanın bagım
sızlıgım korumuş Müslüman ülkelerln "ulusal hükümetlerine" düştügB görüşün

dedir. Sömfugeleştirmenin getirdiğl, Avrupa medeniyetini yerleştinnek konusun

daki hoyrat girişimin yerine, Dogu ve Batı uygarlıklan arasındaki zorurılu "alaşım 
işlemlerl"ne sadece bu tür hükümetler yönelebilir.43 Agaoglu'nun umudu, Do

gu'da ve Müslüman ülkelerde gericilik ve despotizm yerlne, modernleşme ve Ba
tılılaşma çabalannı desteklemenin kendi çıkarlanna oldugunu Avrupalı güçlerin 

bir gün arılayacaklandır: 
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Avrupalı setirler, Avrupa'nın çıkarlanm anlamadıklan için refornılan en

gellemek yerine, Asya'nın reformcu prensIerine tavsiyeleriyle yardım etmeli, 

bununla da kalmayıp gerektiğinde onlan reform yapmaya zorlamalıdır. An

cak bu reformlar ülkenin törelerini zedeleyen hoyrat biçimler alınamalı, tam 

tersine onlarla tam bir uyum içinde olınalıdır. Avrupalı sefirler özellikle de, 

coğrafi konumu, dilinin ve edebiyatının evrensel nüfuzu, ülke sakinlerinin 

bazı manevi ve entelektüel nitelikleri nedeniyle Islam'ın geleceğinde önde 
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gelen bir roloynayacak Iran'da böyle davranmalıdır. Ölümcül yaralı, tam 
sönmemiş ateşinde bir gün bütün Islam dünyasını alevler içinde bırakabile
cek ürkütücü kıvılcımlar banndıran bir Iran yerine, Asya ile Avrupa arasın
daki doğal araalık rolünü oynayan, güçlü, etkin bir Iran yeğlenmelidir.44 

... 

Ahmed Ağaoğlu'nun gençlik yazılanrun bu kısa dökümünü noktalarken, ba
zı saptamalar yapmak gerekiyor. 

Önce kişisel gelişimi açısından baktığımızda, Devlet ve Fert yazannın libera
lizmi bu dönemin satırlannın özünde de bulunmakia birlikte, Türklüğe aidiyet 
duygusu hakkında henüz hiçbir ize rastlanınamaktadır. Ağaoğlu'nun yüzü İran'a 
ve İran kültürüne dönüktür. Demek ki onun 1894'te Kafkasya'ya geri dönüşünü 
izleyen dönemde tam bir "Türklüğe dönüş''ten söz edilebilir. Bu "dönüş" Akçu
ra'nın sözleriyle, "aşama aşama" gerçekleşmiştir. Bu aşamalan belirlemek, gele
cekte Ağaoğlu'nun biyografisini yazacaklara düşmektedir. 

Ağaoğlu'nun süreci aynı zamanda, 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren ya
vaş yavaş İran nüfuzundan yüz çeviren Azerbaycan Türk entelijansiyasının da 
sürecidir. Bakü'de bir Türk burjuvazisinin doğuşu, Gasprinski'nin Rusya'daki 
Müslüman Türklerin birliği hakkındaki düşüncelerinin etkisi ve Azerbaycan'da 
daha çok hissedilmeye başlayan Sünni Osmanlı imparatorluğu'nun ağırlığı bu sü
reçte roloynamıştır. 45 Bu farklı etkenler, Azerbaycan entelijansiyasını panisla
mizme ve pantürkizme yöneltntiştir. 

Son olarak şunu da ekleyelim: Ağaoğlu örneği 20. yüzyıl başında Müslüman 
dünya içinde ulusal olgunun ortaya çıkışı konusunda düşünıneyi gerektirmektedir. 
Onunki gibi bir süreç başka yerlerde, başka kültürel alanlarda pek olası gözükme
mektedir. 1 9. yüzyıl Balkanlar'ında, bir Yunan vatanseverin Sırp milIiyetçisine dö
nüşmesi hayal edilemez. Ağaoğiu örneği, ana referansı Islam olan bir oluntu içinde, 
milliyetçiliğin benimsenmesinin başlangıçta, zamana ve mekana bağlı koşullann, 
baskın etkiler arasındaki ilişkilerin dayattığı stratejik bir tercih olduğunu hatırlatmak
tadır. Bu tercih, hic et nwıc (burada ve şimdi) hissedilen bir tehdide cevap niteliğin
dedir. Şü İran'ı sahiplenen bir Azeri aydın, tıpkı bazı inançlı Osmanlıcıların Arap mil
liyetçilerine dönüşmeleri gibi, Türk milliyetçisi 0lmuştur.46 Avrupa'nın Müslüman 
toplumlarına meydan okuması, sanki öncelikle bir kimlik istikrarsızlığına yol açmak
tadır. Ağaoğlu, kendi kimliğinin Ingiliz emperyalizminden çok Çarlık tarafından teh
dit edildiğine inanınca, irarılılıktan Türklüğe geçer. Bu açıdan bakıldığında Türk milli
yetçiliği, ilk kuramcılanndan birinin de söylediği gibi, bir "siyasi sistemdir."47 
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AYDıNLANMA VE FRANSIZ DEVRİMİ HAYRANı 
BİR TÜRK A YDINI' 

1930'da İstanbul'da Serbest Insanlar Ülkesinde adlı küçük bir kitap çıktı. ı 
Doğu tarzı hikaye ile Aydınlaruna çağı tarzı ütopyanın bir kanşınıı olan bu kitap, 
zincirlerini kınp köleilkten kurtulan bir Türk'ün "serbest insanlar ülkesi"ne girişini 
anlatıyordu. "Pirler" tarafından el verilen Türk, kendi bildiklerinden çok farkb ku
rurrılan ve adetleri hayranlıkia keşfediyor ve sonunda ikna olup serbest insanlar 
ülkesinln yurttaşı olmayı kabili ediyor, bu ülkenln kımunlanna saygı gösterme ve 

özgürlüğe hep sadık kalma yemini ediyordu. 
Bu eserin yazan, ünlü bir siyasetçi ve yazar olan Ahmed Ağaoğlu'ydu. Mus

tafa Kemal'in yakını olarak kabili edilen Ağaoğlu, o sırada Büyük Millet Mecli
si'nde Kars mebusu ve Ankara Hukuk Fakültesi'nde hocaydı. 1921 'de Anadolu 
direnişine katıldıktan sonra, yeni rejimde önemli bir roloynamış, Matbuat Uınum 
Müdürlügü ve Ankara hükümetinin yan resmi yayın organı HdkimiYet-i MilliYe 
gazetesinde başyazarlık yapmıştı. Hukukçu olarak 1 ~24 Anayasası'nın hazırlanı
şına katılmış, Cumhuriyet Halk Fırkası içinde önemli görevlerde bulunmuş, Türk 
Ocaklan'nda canla başla çalışmıştı. Kısacası Ağaoğlu Türkiye Cumhuriyeti'ne hiz
met hanesi oldukça kabank bir şahsiyetti. Peki, Atatürk'ün büyük reformlannın 
hayata geçtiğl ve Türkiye'de ekonomik buhranın ilk etkilerinin hissedildiği bir dö
nemde, 1930'da bu sağlam Kemalistin kaleminden çıkan Serbest Insanlar Ülke
sinde gibi tam bir özgürlük bildirgesi ne anlama gelmektedir? 

Kitabın girişinde, Ahmed Ağaoğlu Montesqieu'nün farklı yönetim biçimleri 
arasında yaptığı meşhur aynmı hatırlatıyordu: Korku üzerine kurulu despotizm, 

onur üzerine kurulu monarşi ve fazilet üzerine kurulu cumhuriyet.2 Bilindiği gibi, 

• Bu metin Les Arahes. Us Turcs et la Rivolutfon Française içinde yayımlanmıştır, Revue du Monde 
Musulman et de laMedite"anee özel sayısı, 1989, no: 52/53, s. 186-197; "Revolution française et 
revolutian kemaliste" (Fransız Devrimi ve Kemalist devrim) bölümü sonradan eklenmiştir. 
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Montesgieu'ye göre cumhuriyetçi yönetim biçimi geçmişe aitti. Antikçağın Ati
na'sı gibi küçük toprak parçalan için geçerli olan cumhuriyet, büyük devletlerin 
modern rejimi olamazdı. Montesgieu'nün tercihi, aristokrasi tarafından ılımlılaştı
nlmış bir monarşiden yanaydı. Ağaoğlu bu bakış açısından rahatsız olmaz: Ma
demki Türkiye, kaderini belirleyen "Dahi Rehberi" sayesinde bir cumhuriyet ol
muştu, o zaman cumhuriyet rejimine özgü bu "fazilet"in ne olduğunu araştırmak 
gerekir. Bu fazilet neyi kapsamaktadır? Nasıl ortaya çıkmaktadır? Yazar, burıIann 
gerekii sorular olduğımu vurgular, çünkü cumhuriyet, sağlamlaştınlınası gereken 
hassas, kolay incinebilir bir yönetim biçimidir. 

Bu eser, tek parti sisteminin radikal bir eleştirisi midir? Yoksa Kemalist Dev
rim'in "liberal" bir yorumu mudur? Serbest Insanlar Ülkesinde'nin anlamı üze
rinde bir fikir ileri sürmeden önce, onu Ağaoğlu'nun kariyeri ve eserleri içinde bir 
yere ve daha genel arıIamda 20. yüzyıl başında Türkiye'de liberalizm çerçevesine 
oturtmayı denemek yerinde olacaktır. 

Liberal Bir Aydının Güzergahı 

Ahmed Ağaoğlu Rusya Azerbaycan'ındaki Karabağ'dandır.3 1869'da Şuşalı 
zengin bir alienin çocuğu olarak doğdu. ilköğrenimini orada gördü, sonra şehrin 
ortaokuluna gitti. Bu öğrerılm ona kendi düzeyindeki bir gencin aldığı klasik eğl
tim, Arapça ve Farsça bilgisinin yanı sıra modern bir eğitim de sağladı. Daha son
ra bu modern eğitimi Tiflis Lisesi'nde sürdürdü (1887) ve 1888'de de Sen Peters
burg Politeknik Okulu'na kabul edildi. 1888 sonunda Çarlık Rusya'sının başken
tinden aynlıp Paris'e gitti. Orada altı yıl kalacak, hukuk ve dil alanında yüksek 
öğrerıInıirıl tamamlayacaktı. Schelfer veya Darmesteter gibi hocalann öğrencisi ve 
Juliette Adam'ın salonunun gediklisi olmuştu. Bu salona devam eden aydınlar 
arasında Ernest Renan ve Hippolyte Taine gibi isimler vardı. Genç Azeri öğrenci 
edebiyat alanında ilk adımlannı Paris dergilerinde attı. Cemaleddin Afgarıl'yle ta
nıştı ve Ahmed Rıza gibi sürgündeki Jön Türklerle bağlantı kurdu.4 

1894'te K.alkasya'ya döndüğünde, önce Tiflis, sonra Bakü'de Fransızca öğ
retınenliği yaptı, Rus gazetelerinde yazdı. Rusya'nın Japonya karşısında bozguna 
uğraması ve 1905 Devrimi'yle birlikte, Ahmed Ağaoğlu Rusya'mn Türkdil Müs
lüman halkiannın haklan için başlatılan harekete çok etkin bir biçimde katıldı. 
Hüseyinzade Ali ve Ali Merdan Bey Topçubaşı ile birlikte, Azerice yayımlanan ilk 
gazetelerden biri olan Hayat'ı Bakü'de çıkarmaya başladı, sonra kendi yöneti
minde Irşad ve Terakki dergilerirıl yayımladı. 

1909'da, Rusya'da gericilik mevzi kazanmaya başlarken, !stanbul'a yerleşti ve 
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bundan sonraki faaliyetlerini esas olarak Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye çerçe
vesinde yürüttiL İttihat ve Terakki merkez-i umumi üyesi ve AfYonkarahisar mebu
su olarak siyasi hayata, Darülfünun müderrisi, Türk Ocağı gibi milliyetçi kulüplerin 
ya da Türk Yurdu gibi dergilerin önderlerinden biri olarak da kültürel hayata katıldı. 
Gazetecilik yapmayı da sürdürdü; TercÜJnan-ı Hakikat1n başyazan ve Fransızca 
yayımlanan günlük /eune Turc gazeteslııin başlıca sorumlulanndan biriydi. 

Savaş sırasında, Ahmed Ağaoğlu Orta Avrupa'da çeşitli görevlerde bulundu 
ve 1918'de Osmanlı ordulanyla birlikte Azerbaycan'a gitti. Ertesi yıllstanbul'a 
döndüğünde ıngilizler tarafından tutuklandı ve Malta'ya sürüldü. 1920 sonunda 
serbest bırakıldı, daha sonra Anadolu'ya geçti ve Mustafa Kemal'in direniş hare
ketine coşkuyla katıldı. Yeni Türkiye'de yukanda belirtildiği gibi önemli ve çok 
yörı1ü bir roloynadı. 

Serbest İnsanlar Ülkesinde yazarının güzergillıı kısaca böyledir. Bu karma
şık yolonu Sen Petersburg, Paris, İstanbul üzerinden ve çeşitli kültürler, kurum
lar, siyasi rejimler içinden geçirip Karabağ'dan Anadolu'ya getinniştir. Bu Azeri
nin aslında üç vatanı vardır: İran, Rusya ve Türkiye. III. Aleksandr'ın Rusya'sı, 
Nasreddin Şah'ın Iran'ı ve Abdülhamid'in Türkiye'si ile otokrasi deneyini yaşa
mıştır. Ama aynı zamanda yakından ya da uzaktan bir dizi devrime de katılınıştır: 
1905 Rus Devrimi, 1906 İran Devrimi, 1908 Jön Türk Devrimi ve daha sonra 
Bolşevik Devrim ve tabü Kemalist Devrim. 

Gazeteci, yayıncı, siyasetçi, parlak bir polemikçi olan Ağaoğlu, Müslüman 
halkların ve daha genel arı1amda "Doğu"nun tarihine ve sosyolojisine ilişkin çok sa
yıda kitap, makale ve deneme yazmıştır. Doğu'dan söz ederken hem içinde yaşadı
ğı bir coğrafi uzarna, hem de Batı'dan farklılaşan daha genel bir siyasal ve kültürel 
çerçeveye gönderme yapmaktadır. Üstelik bu alan içinde kendini koyduğu yer de 
değişmiştir. Önceleri onun kendini -o çağdaki Azerilerin birçoğu gibi- her şeyden 
önce İran'ın kaderiyle ilgilenen bir ŞÜ Müslüman olarak gördüğiinü, "Türklüğe" ai

diyetini algılamaya ve Türk milliyetçiliğine "dönmeye" ise ancak 19. yüzyı1 sonun
da Kafkasya'ya dönüşünden sonra başladığım başka bir yerde arılatımştım.5 

Demek ki Ahmed Ağaoğlu için ulusal bilinç İslami kimlik içindedeyim yerin
deyse "yer değiştirmişti", ama bütiin hayatı boyunca bağlı kaldığı bir fikir vardı: 
Özgürlük. Tiflis Lisesi'nde öğrenci olduğu ve III. Aleksandr'ın otokrasisine karşı 
yasadışı muhalefet hareketine karı1dığı gürı1erden ölümünden hemen önce çıkınış 
son makalelerine kadar, özgürlüğe olan inancını açıklamaktan geri kalmadı. Bu 
özgürlük yalnız despotizme karşı değil, serbest rekabeti ve birf[)1in gelişmesini en
gelleyen dinsel, toplumsal, hukuki ya da kültürel kullaştırmalara ve kısıtlamalara 
karşı da savup.ulmalıydı. 
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Birey; onun düşüncesinin anahtar sözcüğü budur. Ahmed Ağaoğlu tarih ve 
sosyolojiyi incelerken, insanlığın bireyselliğe doğru aşamalı bir gelişme gösterdiği 
kamsına vanr. ilkel kabileden modem çağa kadar, farklılaşma, özelleşme ve birey
selleşmeden oluşan üçlü bir sürecin varlığını fark eder. Tarih, bireyin yükaelişine 
doğru ilerlemektedir. Topluma -doğa olarak statiktir- dinamizıni katan bireydir. 
Ağaoğlu'na göre, ortaçağ toplunılanm modem toplumlardan ayıran, birincilerin ce
maat, kolektivite, ikincilerin ise bireysellik üzerine kurulu olmalandır. 6 Ona göre, 
modemite oluntusu tarllıte, terimin siyasi anlamında bireylen'n, yani hakian ve 
ödevleri olan kişilerin ortaya çıkışına bağlıdır. Modem toplumlann temeli bireydir.7 

Ağaoğlu'na göre Doğu ile Batı tam da bu noktada farklılaşır. Batı'da özgürlük
lerin elde edilmesi bireyseIlikierin serbestçe gelişmesine izin verip maddi ve entelek
tüel ilerlemeyi sağiarken, Doğu'da birey boğulmuştur. Tanzimat dönemine kadar 
uzanan liberal gelenek çizgisinde yer alan Ağaoğlu'na göre, Doğu'nun geri kalması
mn sorumlusu özgürlük eksikliğidir. Doğu toplumunun çöküşü ve Batılılaşmanın 
gerekliliği hakkındaki düşüncelerini en eksiksiz biçimiyle, Malta sürgünlüğü (1919-
1920) sırasında yazdığı ve ancak 1927'de yayımlanan Üç Meden(yet adlı eserinde 
sergilemiştir.B Din, ahlak. birey, aile, toplum, devlet, hükümet; "Doğu" toplumunu 
tüm bu yönleriyle inceleyen Ağaoğlu, kurumlarda ve zihinlerde bireyi boğan bir 
despotizmin varlığından yakuunaktadır. Ve sonuçta, bugün sivil toplum adım vere
bileceğlıniz olgunun Doğu'da neredeyse hiç bulunmadığım saptar. 

Böylelikle Ahmed Ağaoğlu Türk entelijansiyası içinde, en kararlı özgürlük ve 
radikal Batılılaşma yandaşları arasında yer almaktadır. Bu açıdan, Türk Devri
mi'nin ideologu Ziya Gökalp'ın geliştirdiği tezlerden çok uzaktır. iki adam Türk 
ulusal hareketi içinde yan yana çalışnuş olsalar da, birey, toplum ve devlet ara
sındaki ilişkileri neredeyse taban tabana zıt bir biçimde değerlendiriyorlardı. Durk
heim'dan çok etkilenen Gökalp birey karşısında cemaate, hak karşısında ödeve 
öncelik tamyordu. Diğer yandan, kültür ile uygarlık arasındaki ayrıma dayana
rak, Türk toplumunun belli alanlarda Batılılaşmasım savunuyordu. Halbuki Ağa
oğlu Batılılaşmamn her alanı kapsaması gerektiği düşüncesindeydi. 

Liberalizmin Kaynakları 

1889: Fransa devrimirı yiizüncü yılım kutlarken, İstanbul'da Askeri Tıbbiyeli 
bir grup öğrenci gizlilik içinde, Jön Türk hareketi adıyla bilinen, Abdüihaınid'e karşı 
muhalefet hareketinin temellerinl atıyorlardı. Bu çok simgesel bir kesişmedir, çünkü 
ilk hedefleri Abdüihaınid "istibdadına" son vennek ve Kanun-ı Esasi'yi yeniden ilan 
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etmek olan Jön Türkler, kendilerinin 1789'un mirasçılan olduklannı açıklayacaklar
dı. 1860'lann Osmanlı liberalleri olan Yeni Osmanlılar, Fransız Devrimi'ne yönelik 

romantik bakıştan etkilerunişlerdi. Bu bakış vurguyu özgürlük, halk ve vatan kav

ramlanna yapıyordu. Jön Türkler daha çok, nı. Cumhuriyet tarafından geliştirilen 
"radikal" devrim arılayışından esirılenecekti. Bu yaklaşım, devrimin patlamasında 
felsefi düşüncelerin rolü, 1789, insan ve yurttaş haklan, burılann evrensel geçerlili

ği ve dayanışma kavrarrı1an üzerinde duruyordu.9 Birçok Jön Türk'ün Ecole des Sci
ences Poliligues'te derslerini izlediği Albert Sorel ya da Emlle Boutmy gibi en tutucu 
tarihçiler bile, vatanseveriik nedeniyle Devrim'i savunuyorlardı. 20. yüzyıl başının 

Türk seçkirıleri gerçekten Fransız Devrimi'ne ilişkin bu "radikal" bakışla yetişmişler
di. Modem Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal üzerinde Fransız radikalizminin 
-özellikle de Kilise karşıtlığımn- etkisi inkar edilemez. 

1889: Ocak ayında genç bir Azeri öğrenci, devrimin yüzüncü yıl kutlamalan

mn ve evrensel serginin coşkusuyla yaşayan Paris'e geldi. Ağaoğlu, daha Rus
ya'daki öğrenimi sırasında halkçı ınilitarılarlailişki içindeydi. Daha o zamandan 

18. yüzyılın Ansiklopedicilerine ve Fransız Devrimi'ne büyük bir hayranlık duyu

yordu. Fransa'ya gitmek üzere Rusya'dan aynldığında, "büyük devrimin vata
mnda" olacağım düşündüğünde duyduğu coşkuyu ve heyecanı itiraf etti. 10 Arka

sında petrol devriminin daha yeni başladığı bir Azerbaycan bırakan Ağaoğlu, 
1889 evrensel sergisinde gözler önüne serilen (Eyfel Kulesi ve "elektrik perisi") 

Ban'mn ilerlemelerinden derirılemesine etkilendi. Bir başka büyük etkilenme: Col
lege de France'ın avlusunda Voltalre'in heykeli önünde donup kaldı. "O çok zayıf, 

alaycı, haksızlığı ve aptailığı asla cezasız bırakmayan yüzüyle, sanki önümde 
canlı olarak duruyordu. "ı ı 

Genç Ağaoğlu'nun Aydırılanma'ya, Fransız Devrimi'ne ve daha genel an

lamda liberal Ban'ya duyduğu hayranlık, sona ermeyecektir. Ancak kimi zaman 

bazı eleştirileri olduğu da h1ssedilmektedir. Örneğin Ağaoğlu, 16. Louls ve çevresi 
birkaç akıllı reformla devrimi ve onunla birlikte gelen şiddeti kolayca geçiştirebilir, 

böylece Fransa ve onu izleyen diğer ülkeler birçok acıyı yaşamaktan kaçınabilirdi, 
diye düşünmektedir. 12 Başka bir yerde devrimci dönemi, bir "volkan"a, bir "sel"e, 

kendi yarancılan da dahil olmak üzere "her şeyi silip süpüren" bir "tufan"a ben

zetmektedir.13 Bu, şiddeti eleştiren ama devrimci süreci onaylayan bir insamn 

söylemidir. Bu da zaten o dönemin Türk entelijansiyasımn karakteristik bir tutu

mudur. Belki de bu nedenle Osmanlıca sözlükte, "revolution" kelimesinin tam 
karşılığı bulunmamakta, hep "ihtilal" ile "inkılap" arasında tereddüt edilmektedir. 

Bütün bunlar bir yana, Fransız Devrimi Ahmed Ağaoğlu'nun düşüncesinde ola

ğanüstü bir yer tutar. O bu devrimi öncelikle toplumJann ilerlemesinde düşüncelerin 
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yeri ve aydınlann rolü konusunda harika bir ders olarak görür. Aslında Agaoglu 

devrimin dogrndan Aydııı1anma'mn ürünü oldugu karusındadır. Devrim insanlannın 

18. yüzyıl filozoflanndan beslendiklerini yineler. "Büyük Fransız inkılabı'nın tarihini 
mütalaa ediniz [okuyunuz]: Mirabeau'dan Robespierre'e, Charlotte Corday'den Ma

dame Rolland'a kadar ( ... ) bütün kahramanlan Voltaire'den, Dideroedan, Montesgi

eu'den ve bilhassa Rousseau'dan mülhemdirler [esinlerunişlerdir]." İnsan ve yurttaş 
Haklan Bildirgesi dogrndan Rousseau'nun görüşlerinden kaynaklanmaktadır. Giron

dinlerin başvuru kaynagı L 'Esprit des LoIS'mn, Montagnardlann başvuru kaynagı 
ise Contrat soda/in yazandır.14 Aydınların rolü, bu kez tersten giderek, Müslüman 

halkların tarihince de kanıtlanmaktadır. "Erbab-ı kalem" bayagı dalkavukluklar ara
cılığ;ıyla despotlarla uzlaşabilmek için eleştiri görevlerini yerine getirmediklerinden, 

Islam ve genelde Dogu ~leri tam bir çöküş içine girrniştir,1s 
Son olarak ve hiç kuşkusuz en önemli noktabudur, Fransız Devrimi Ağ;aog

lu'nun gözünde bireyin kurtuluşu tarihinin belirleyici bir evresini temsil etmekte

dir. Şöyle yazar: "Yüksek ferdiyet, serbest saha üzerinde serbest faaliyet, serbest 
müşareket [ortaklık] ve serbest rekabet esaslanna müsteniddir. Bu esaslan ilk ev

vel Fransız Inkılabı Kebiri tatbik etmeye başladı ve o zamandan itibaren Garp'ta 

aile, devlet ve cemaat teşkilatlannın kaffesi mezkür esaslardan mülhem olmaya 

koyuldu."16 Bu nedenle Agaoglu'nun eserlerinde, "bireyin doguş belgesi" diye 

adlandırılan (Louis Dumont) insan ve Yurttaş Haklan Bildirgesi'ne çok sayıda 

gönderme bulunmasında şaşırtıcı bir yan yoktur. Agaoglu Fransız Devrimi'ni top
lum-birey ilişkileri sorunsalı içine yerleştirir; Auguste Comte'tan beri devrimin 

gündeme getirdigi ve şu şekilde ifade edilebilecek temel soru tartışılmıştır: "Birey

lerin var olmaya başladıklan andan itibaren toplum ne olacaktır?" Olaydan yüz 
yıl soma yazan ve Batı tarafından gerçekleştirilmiş ilerlemeleri de gözlemleyebil

miş Agaoglu'nda bu soru başka bir biçime bürünür: "içinde bireylerin bulunmadı
gı bir toplum neye berızer?" Sorunun yamtım şöyle verir: "Fertsiz cemaat tasav
vur etmek elsiz, ayaksız, başsız ve gövdesiz insan tasavvur etmektir."ı7 

Bireye, rekabete böylesine yer veren bir aydın üzerinde ingiliz liberalizrııinin ne 
kadar etkisi bulundugu haklı olarak sonılabilir. Gerçegi söylemek gerekirse, bu soru 

Ahmed Agaoglu örnegini aşmakta, tüm Osmanlı ve Türk entelijensiyasım ilgilendir

mektedir. Genel anlamda, Fransız dili ve kültürünün hegemonyasının ingiliz düşün
celeri önünde kesin bir engel oluşturdugu söylenebilir. ingiliz düşüncelerinin Türk 

seçkinlerine ulaşmayı başardıklan dunınılarda bile, buna Fransız yazarlar aracılık et

miştir. Bu konuda en anlamlı örnek, ingiliz modelinin büyük hayram, Fransız Ed

mond Demolins'i okuyarak, ingiliz liberalizminden beslenen Prens Sabahaddin'dir.18 

Ağ;aoglu ise, 19. yüzyıl sonunda ingilizlerin Iran'da çevirdikleri dolaplara yönelik ilk 
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eleştirilerinden beri, Ingiltere'yi Müslüman ülkelerin baş düşmanı olarak görmekten 
asla vazgeçmemiştir. Foreign Office tarafından kınanan Ingiliz düşmanlığı kuşkusuz 
Ingiliz demokrasisini bir esin kaynağı olarak kabul etmesine pek elverişli değildi. Bu
nunla birlikte 1925-26 'dan sonra, Türkiye Cumhuriyeti ile Ingiltere arasındaki ihtilaf 
hallediimeye başlanınca (MUSUL sorununun çözümü) tavnnın esnekleştiği görülmek
tedir. 192Tde yayıınlananHukuk-1 Esaszye Notlan ıngilizlerin demokrasi deneyine 
giderek artan bir ilgiyi yansıtmaktadır. ı9 1929' da yayıııılanan Ingiltere ve Hindistan 
başlıklı bir broşür daha da ileri gider: Ağaoğlu bu eserde Magna Carta'nın, Bill if 
Rights'ın ve Habeas COJpusun İngiltere'sine hayranlığını itiraf eder. Herkesin ömek 
aldığı ve başka yerlerde kanlı devıirnlere, geçmişin yok ediimesine yol açarken, Ingil
tere'de "tedrici bir şekilde ve doğallığı içinde yerleşen" demokratik sisteme övgüler 
yağdınr.20 İngilizlerin girişimcilik ruhunu över, bu ruha diğer halklan hor görme ve 
üzerlerinde egemenlik kurma eğiliminin eşlik etmesinden ise yakınır. 

Fransız Devrimi ve Kemalist Devrim 

Her şeye rağmen Ağaoğlu'na göre diğer devrimlerin kökenini Fransız Devri
mi oluşturmaktadır. O hem bir kaynak, hem de modeldir. 1913'te yazdığı "Os
manlı İnkılabının Şark'taki Tesiratı" başlıklı bir makalede, 20. yüzyılın başında 
"Doğu"yu (Rusya, İran, Osmanlı İmparatorluğu, Çin) çalkalayan devrimci hare
ketlerin 1 789'da patlayan ve Avrupa'dan Asya'ya ulaşması bir yüzyıl alan bü
yük devrimci dalganın doğal sonuçlanndan başka bir şey oimadığını belirtiyor
dU.21 Ağaoğlu'nun yazdığına göre, Fransız Devrimi sınırlan aşıp Avrupa'da ken
dini kabul ettirebilmişse, bunun tek nedeni dayandığı düşüncelerin çekim gücü 
değil, devnmden önce de Fransız dili ve kültürünün yaygınlığı sayesinde "Fransız 
Avrupası" denen yerde önde gelen bir yere sahip oimasıydı. Jön Türk Devrimi için 
de aynı şey geçerliydi: 1 908'den önce Osmanlı Imparatorluğu Halifelik ve İslam 
aracılığıyla çevresinde güçlü bir nüfuza sahipti; Jön Türklerin hareketi de bu nüfuz 
sayesinde Müslüman dünyayı ve Doğu'yu etkiledi. 

1919-1923'ün Anadolu Devrimi de aynı süreçten geçti. 1923'te YeniMec
mua'da çıkan bir dizi makalede, Ağaoğlu bu devrimi Fransız Devrimi'nin bir tür 
tekran olarak yoruınlar: "Fransa'da devrim ne idiyse, aynı şey yüz yıllık bir aray
la Türkiye'de de yaşanıyor ve Doğu halkları Fransız Devrimi'nin Batı'ya yaydığı 
iyiliklerden faydalanmaya hazırlanıyorlar. "22 Bu faydalar, milliyet ve ulusal ege
menlik ilkelerinin yükselişidir. Türk Devrimi'nin ürünü olan iki temel metin bunu 
yansıtmaktadır: "Misak-ı Milli" ve "Teşkilat-ı Esasiye." Birincisi, Türk vatanının 
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birliğini, özgürlüğünü ve bağımsızlığını bütün dünyaya ilan etmiş, ikincisi ise içe
ride ulusal egemenliği kurmuştur. 

Batı'da bu ilkeleri yayan nasıl Fransız Devrimi olınuşsa, Türk Devrimi de Doğu 

devriminin başlangıç noktasına işaret eder: "Garp'ta Fransız lnkılabı ile her millet 

kendi varlığını duydu ve bu varlığa karşı koyulan bütün muzır kuvvetleri tam yüz 
sene devam eden mücadelelerle kınp attı; öylece Türk lnkılabı ile de Şark'ta yeni bir 

devr-i tarihi başlıyor ve bütün Şark milletleri, asırlardan beri kendilerini, hariç ve da

hilde ezmekte olan kuvvetlere kıırşı attık tahammül etmemeye koyuldular." 
Ağaoğlu Doğu'nun Türk Devrimi sayesinde kurtulacağı düşüncesini geliştirir: 

"Bu inkılaba kadar Şark'ta esaslı tebeddiiller, göklerden gelen işaretler veya me

leklerin ilhamatı ile oluyordu. Bu hal kurun-ı madan Türk İnkılabı'na kadar böy
lece tekerrür edip gelırıiştlr. Yüzlerce milyon insarılar kendi hayatlannı tanzim ve 

tertip için yüzlerce seneler bir Buda'nın, bir Zerdüşt'ün, bir Mehdi'nin zuhuruna 
intizar ediyorlardı. Bu defa aynı insarılar, göklere, meleklere ihtiyaç duymadan, 

Mehdi'lerin zuhumna intizar etmeden, kendi mukadderatlannı elierine alıyorlar 

ve kendilerini hayatlanna hiikim-i mutlak telakki ederek her an, her dakika ve ih

tiyaca göre onu tanzim ve tertlp etmek hakkını kendilerinde ve yalnız kendilerin
de görüyorlar." Dolayısıyla, o zamana kadar etkileri sadece Batı ile sınırlı kalınış 

Fransız Devrimi'nin faydalannı Türk Devrimi artık Doğu'ya da yayacaktı. 

Ancak, bu kıırşılaştırma en azından bir temel farklılığı da ortaya koyuyordu .. 

Türk Devrimi çok elverişsiz koşullarda gerçekleşmişti: İç ve dış düşmanlara, İs
tanbul hükümetine ve eski, yüzlerce yıllık bir zihniyete karşı kendini kabul ettlr

mesi gerekınişti. Ağaoğlu bu noktayı daha da açar: 1919'un Anadolu'su 1789'un 

Fransa'sı değildir. Fransız Devrimi, 17. yüzyılın eleştirel düşüncesi (Descartes, 
Moliere), sonra da Aydırılanma çağının felsefi düşüncesi tarafından uzun süredir 

hazırlanmıştı. 1789'da Fransız toplumunun büyük bir bölümü Devrim ilkelerini 
ve hangi yönü tutacağını biliyordu. Türkiye'de buna benzer hiçbir şey yoktu: Ba
tılı düşüncelerin etkisi sınırlıydı. Modellerin benimsenmesi çoğurılukla sadece bir 

öykürırne düzeyinde kalmaktaydı; yeni düşünceler sadece İstanbul'a girebilmiştl, 
Anadolu'daki kitleler eski zihniyetlerini koruyorlardı: "Anadolu Altaylar'dan ta

şınmış kara sabanı ve onurıla beraber getirilmiş zihniyeti korumuştu." 
1923-24'te ilk Kemalist reformlann coşkusu içinde, Ağaoğlu bu eski zihni

yetin kısa sürede süpüriilüp atılacağından kuşku duymamaktadır. Bu konuda da 

örnek Fransız Devrimi'dir. "Gelişme için elverişli bir temeloluşturan" milliyet ve 

egemenlik ilkelerini yayarak, her !Ürlü bilimsel, teknik, sanatsal ilerlemenin yolu

nu açan Fransız Devrimi alınuştur. Ağaoğlu şu sonuca vanr: "Doğu'da da aynı 
nedenlerin aynı sonuçlan yaratacağından kim kuşku duyabilir ki? "23 
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Doğu "İstibdadı" 

Ağaoğlu'nun Doğu'da yerleşeceğini düşlediği liberalizm, her şeyden önce 
despotizmin anti-tezidir. Fransa'ya gelir gelmez, Doğu'yu yöneten siyasi sistemin 
bilincine varabilmiştir. Gerçekten de, Paris 'te yaşayan bir "İranlı" olarak, Şah'ın 
1889 Evrensel Sergisi'ne yaptığı ziyaretin ayncalıklı tanığı olmuştur. ilk anlattığı 
görünrü, bir arabada yan yana oturan N asreddin Şah ile Fransız Cumhurbaşkanı 
Camot'dur. "Şah'ın tacındaki pırlantalar, gözlerl kamaştınyordu. Göğsü mücev
heratla mestur idi. İti gözlerl, kalın çatık kaşlan, dik başı, tasvir! kabil olmayan bir 
gurur ve tekebbür ifade ediyordu ... Camot'nun sade siyah redingotu, dik beyaz 
fokolu [faux col] mütevazı tavn, bu gurur ve tekebbür ile tam bir tezat teşkil edi
yordu. Bir ilk defa hür ve serbest bir milleti temsil eden bir reis ile azamet ve ce
berutu temsil eden bir müstebidi yan yana görüyordum." Başka bir zaman çok il
ginç bir sahneyi izler: "Gece idi; yine halkın iki safı arasından geçiyordu, yolda 
üzetindeki mantoyu, her nedense omzunun bİr hareketi ile yere attı ve arkasın
dan gelen sadrazama çevrilerek: 'Berdar!' emrini verdi. Zavallı sadrazam, derhal 
bütün o kalabalığın gözü önünde yerlere kadar eğildi, mantoyu kaldırdı ve bir 
uşak gibi kolu üzerinde olarak taşıdı, durdu. Şahın bu edası ve sadrazarnın bu 
mezelleti, şark isribdadının mahiyetini gösteren bariz numunelerdendii"24 Bunlar 
önemli metinlerdir, çünkü Ağaoğlu'nun daha sonra eserletinde geliştireceği birçok 
tema burada bir arada bulunmaktadır: Liberal Batı ile müstebit Doğu arasındaki 
zıtlık, iktidar stmgelerinin önemi, bir "istibdad" modeli olarak İran. 

Daha sonra, 191O'da istanbul'daSırat-1 Müstakim'de çıkan bir makalede, Ka

çarlann, özellikle de saltanatı 19. yüzyılın neredeyse bütün ikinci yansını kaplayan 
Nasreddin Şah'ın istibdadının etkilerini uzun uzun anlatacaktır.25 Onun pençesi al
tında İran'da ne adalet, ne de kanun kalmış, şeriata bile uyu1mamıştı. Nasreddin 
Şah ileri gelenletin ve ulemanın yetkilerini yok elınişti. İran'ı kendi özel mülkü gibi 
görmüş, ailesi ve yakınlan arasında paylaştınnış, mutlak bir keyfi idareyi egemen 
kılnuştı. Şah'ın çevresi yağcılar, dalkavuklar ve menfaatçilerden oluşuyordu. Kimse 
iktidan eleştirmeye cesaret edemiyordu. Zengin İran edebiyatı, Şah'ın şanını öven 
kasidelerle parlaklığını yitinnişti. Maddi hayattaki güvensizlik ve müsadereler nede
niyle ekonomi de yıkılmıştı. Binlerce köylü kaçıyordu ve bir zamanlar "Gül1stan" 
olarak bilinen İran bir çöl hallnl almaya başlanuştı. Maddi yıkım yine de onanlabilir
di, ama Nasreddin Şah'ın İran'ı sürüklediği manevi yıkım ne olacaktı? 

Demek ki Ağaoğlu'na göre, İran Doğu istibdadının paradigmasını sunmakta
dır. Üç Medeniyet gibi bir metin incelendiğinde, burada çok eleştirel bir biçimde 
betimlenen "Doğu toplumu"nun Abdülhamid Türkiye'sinden çok Nasreddin Şah 
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İran'ından esinlendiği görülür. Burada İran örneği Osmanlı ve Türk toplumunu 
karikatürleştirmeye yaramaktadır. Ağaoğlu tersten giderek görüşlerini destekle
mektedir. Müstebit Doğu'yu karanlık renklerle resmettikçe, özgürlük de o kadar 

güzel ve gerekli görünmektedir. 
Doğu istibdadı, Batı'nın eskl rejiminden çok daha katıksız bir rürdedir, der 

Ağaoğiu. XN. Louis ve i. Nikola hükümdardı, ama yine de belli kurallara ve adet
lere uyuyorlardı. En mutiak keyfi idarenin hüküm sürdüğü Doğu'da bu geçerli de
ğildir; her rürlü yerleşik kuralın üsründe egemen olan hükümdann kaprisleridir. 
Kimse canından, malından ya da şerefinden emin olamaz.26 

Aynca istibdad çok uzun süre devam ettiği ve etklleri çok derin olduğu için, 
devrimlere direnmekte, özgürlük ele geçirildikten sonra da varlığını sürdürmektedir. 
Örnek yine İran 'dan gelir: 1906'da kurulan meşnıti rejimden çok kısa sürede istib
dada geri dönülmüştür. Ağaoğlu, şu formülün hiçbir yerde böylesine doğrulanmadı
ğını belittir: "Özgürlük verilınez, alınır."27 Ağaoğlu'nun gözleri önünde, birkaç yıl 

içinde Stolipin gericiliğl ile sonuçlanan 1905 Rus Devrimi örneği vardı. Jön Türk 
Devrimi'ne gelince, o da -Iran devriminden farklı olarak- İttihat ve Terakki Cemiye
ti gibi bir güce dayanınış da olsa, toplumda derinlere kök salmayı başaramamıştı. 
Ahmed Ağaoğlu daha 1910'da Jön Türk Devrimi hakkında kuruntulardan uzaklaş
mış şu saptamayı yapıyordu: ["Osmanlı devrimi, sadece seçklrıleri kapsayan askeri, 
siyasi bir devrimdir. Kitle esklden olduğu gibi yaşamayı ve düşünmeyi sürdürü
yOL"J28 Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Malta'da tutuklu olarak bulunan Ağa
oğlu, kendisinin de içinde yer aldığı Jön Türk rejiminin on yılının bilançosunu çıka
nrken bu başansızlık saptaması daha da ağır bir dille ifade edilir.29 Doğu, çok di
rençli, ruhlan ve düşünme tarzlannı işgalden vazgeçmeyen bir "istibdad" çeşidi 
sunmaktadır. Gerçek özgürlüğe ulaşmak için bunun kökü nasıl kazınacaktır? 

"Serbest İnsanlar Ülkesinde" 

Ağaoğlu, Doğu toplumu üzerine 1919-1920'de Malta'da yazdığı bir dizi ma
kaleyi, 192 Tde Üç Medentyet başlığıyla yayımlamaya karar verdi. Önsözde, bu 
artık hükmü kalmamış bir eserdir, diyordu, çünkü burada önerilen Batılılaşma re
forırılannın birçoğu Mustafa Kemal'in dahiyane çabalanyla zaten gerçekleştirildi. 
Ama eserin, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde bir Türk aydınının ruh 
halinin ne olduğunu genç kuşaklara göstermek açısından yine de faydalı olacağı
nı düşünüyordu. Fakat bu açıklama pek tatmin edici gözükmemektedir. Gerçek
ten de Üç Medentyet üç yıl sonra yazılmış Serbest insanlar Ülkesinde'yle karşı-
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laştınldığında, Ağaoğlu'nu meşgul eden sorunun değişmediğl fark edilmektedir: 
Kemalist reformlara rağmen, istibdattan miras kalan zihniyet ve tavırlar, ruhlara 
musallat olmayı sürdünnektedir. 1924 Anayasası'nın oluşturulmasına katılan bu 
hukukçu, tıpkı Montesqieu ve Tocqueville gibi, kanuniardan ve kurunılardan çok 
ddetlere inanmaktadır. Tanzimat'tan beri, Batılılaşmanın Batı'dan esinlenen ku

rumlar, kanunlar ve yönetmeliklerle halledilebilecek bir iş olduğu samimıştır. 
Ağaoğlu, bunun ancak kısmen doğru olduğu kanısındadır. Özgürlüğün siyasi ve 
hukuki çerçevesi bir kez kurulduktan soma, gerlye temel bir görev kalmaktadır: 
Bunu kitielerin kafasına yerleştirmek ve özgür yurttaşlar yaratmak. Serbest In
sanlar Ülkesinde'de anlatılan liberal ütopya bunu hatırlatınaktadır. 

Eser çeşitli akınılardan etkilenmiştir. Egemen olan, 1789'un sonucunda orta
ya çıkmış Fransız liberal geleneğldir. Anlatılan ülkenin kısmen İnsan ve Yurttaş 
Haklan Bildirgesi'nden esinlenen bir "esas yasası" vardır.30 Burada "serbest yurt
taş"ın haklan ve ödevlerlnden, kanunun korunmasından, kamu düzeninin tem
silcilerini denetleme gereğinden, bu temsilcilerin yönetinılerl hakkında her an he
sap verme zoruniuluklanndan söz edilmektedir. Diğer unsurlar, ağırbaşlılık, ye
nıln etıne zorurıluluğu, vb devrimci ahlak kurallanndan esirılenmektedir. Aynca 
"Serbest İnsanlar Ülkesi"nde ülkenin en parlak adanılannın yer aldığı ve neredey
se aynen Academie Française'e benzeyen bir Akademi ve büyük adanılann gö
müldüğü bir Panteon vardır. Panteon'un üstündeki yazıtta şu cümle görülür: "Bü
yük adanılara, Serbest İnsarılar Ülkesi'nin şükrarılanyla ..... 3ı Ama bu tabloya İn
giliz demokrasisinden ekienmiş unsurlar da göze çarpmaktadır: Örneğin özgürlük 
adayının, iskemleler üzerine çıkmış hatiplerln halka seslendiklerl ve hükümeti 
açıkça eleştirdikleri bir parktan geçtiği sahnenin Hyde Park'ı çağnştırmamasına 
olanak yoktur. Ama metnin içine işlemiş "Doğulu" bir esin de göze çarpar. Eser 
bütünü içinde "pirlerin" yönetiminde "el almayı" betimlemekte, bu yönüyle de 
"Serbest İnsarılar Ülkesi"ni çok geniş bir tarikata benzetmektedir. Ağaoğlu, kişisel 
olarak ilgilendiği Budizmden alınmış bir kavram olan "nefsine hakimiyet" üzerin
de uzun uzun durur. Bir başka temel terim, ev döşemesinde, giysilerde, davranış
larda ve dilde "sadelik"tir. Böylelikle Ağaoğlu sadelik adına, yerel ürünlerle sınırlı 
bir tüketinıl över ve Doğu'da kulianılan kannaşık ve aşın saygılı birtakım nezaket 
kalıplannı eleştirip basit, doğrudan ve demokratik bir dil önerir. 

Demek ki Serbest Insanlar Ülkesinde, Ağaoğlu'nun bütün özgürlük deneyi
mini içine kattığı bir bireşim görünümündedir. Ağaoğlu, temel rolün eğitime düş
tüğüne inanmakta, sadece eğitinıln sadelik, dürüstlük, iyiye ve gerçeğe duyulan 
aşk gibi yeni değerleri toplumsal bünyeye kazıyabileceğini düşünmektedir. Dü
şüncelerl Montesqieu'nünkilerin bir yankısı gibidir: "Cumhurlyetçi idarede eğiti-
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min bütün gücüne ihtiyaç duyulur." Ağaoğlu, eleştiri işlevlerini yerine getirmeleri 
ve "halka gitmeleri" gereken aydınlann rolüne de inanmaktadır. Ağaoğlu'nun 
düşlediği demokrasi, doğrudan bir demokrasi değil, halk tarafından seçilmiş tem
silciler aracılığıyla uygulanan bir rejimdir; bu temsilciler üstlerinde her bireyin de
netiminin ağırlığını hissetmelidir - bu nokta üzerinde çok durur. 

Bireysellik, ama onun yaru sıra yardımlaşma. Ağaoğlu 'na göre bireysellik 
bencilliklerin ve bireysel tutkulann egemenliğine değil, tam tersine dayanışma ve 
yardımlaşmaya yol açar. Sadece güçlü bireyler başkalanna hizmet edebilir. Ağa
oğlu, Doğu'da gerek aile gerekse toplum içindeki dayaruşma ağlannın zayıflığın
dan yakındığı Gç Medenfyet'te savunduğu tezleri yineler; bu zaaf toplumun, bir 
kum yığınının taneleri gibi birbirinden aynlmış, iktidann istediği gibi oynadığı bi
reyler toplumu haline gelmesine yol açmaktadır. Batı örneği, bireyselliğin daya
nışmayla atbaşı gittiğini göstermektedir; bununkanıtı dernek hayatındaki geliş
medir (Ağaoğlu, Charles Gide'i kaynak göstererek, Fransa'da 20. yüzyıl başında 
60.000 dernek bulunduğunu belirtir). 

Son olarak, Ağaoğlu'nun peşinde olduğu "fazilet", biraz Montesqieu'de de 
olduğu gibi, kamu yaran için kendi kişisel çıkarlarından vazgeçebilme yeteneği 
olarak tanımlanabilir. Ayrıca son eserlerinden birinde, Ağaoğlu, kendi içindeki 
bencillik ve özgecllik paylannı belirlemek üzere bir tür vicdan tahiiline girişir. 32 

Ama "fazilet" aynı zamanda, Batı'da kökleri Sokrates'e kadar uzanan bir gelene
ğe göre, kanuniara da bağlılıktır; halbuki Doğu'da "fazilet" olarak görülen kanuna 
değil hükümdann şahsına bağlılıktır. 

Sonuçta, bazı kaygı uyandıncı yönlerine rağmen -özgürlük adına, bir sürü 
kötü, yalancı, casus, korkak, kurnaz, açgözlü yurttaşın "Serbest İnsanlar Ülke
si"nden ihraç edilmesj3L, Ağaoğlu'nun eseri Türkiye'ye daha fazla özgürlük ve 
demokrasi getirmek için yapılnuş dokunaklı bir savunma gibi görünmektedir. 

Sonuç 

Serbest İnsanlar Glkesinde'nin yayımlanmasından sadece birkaç ay sonra, 
Ağustos 1930'da, Türkiye bir siyasi çoğulculuk deneyi yaşayacaktı: Mustafa Ke
ma\'in isteğiyle, Türkiye'nin eski Paris Sefıri Fethi Okyar tarafından Cumhuriyet 
Halk Fırkası'na muhalif Cumhuriyetçi Serbest Fırka kurulmuştu. Yeni fırkanın ön
de gelen isimlerinden biri de Ahmed Ağaoğlu'ndan başkası değildi.34 Serbest İn
sanlar Glkesinde'den gereken "hisse" çıkaninuş mıydı? 

Ama Serbest Fırka deneyi, ülkedeki gizli hoşnutsuzluğu açığa çıkardığı için, 
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kısa ömürlü oldu: Yeni fırka Kasım 1930'da kapatıldı. Diğer yandan 1929 buhra

nının ilk sonuçlanna karşı koyabilmek için, Türkiye ekonomik düzeyde yavaş ya

vaş güdümlü bir anlayışa doğru yöneliyordu. Özellikie de Kadro dergisi (1932-

1934) çevresinde toplannuş bir grup aydın çok canlı bir biçimde devletçiliği savu

nuyordu. Ahmed Ağaoğlu'nun bu noktada bir kez daba karşımıza çıkıp bu ekibe 

eleştiri oklannı yöneltmesinde ve devletin ekonomiye olabildiğince az müdabale 

etmesini savunmasında şaşırtıcı bir yan yoktur.35 

Demek ki liberalizm rüzgan birkaç yıl içinde hem siyasi, hem de ekonomik 

düzeylerde dönmüştü. Bir liberalizm şampiyonu olarak, Ahmed Ağaoğlu bu yön 

değişikliğinin sıkınnlannı kişisel düzeyde de çekmek zorunda kaldı: Önce Büyük 

Millet Meclisi'ndeki mebusluk, sonra da 1933 üniversite temizliği sırasında Istan

bul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki profesörlük görevini yitirdi. 

Hayatının son altı yılında liberalizm avukatlığından yine de vazgeçmedi. 

Ama giderek tecrit oluyordu. Devletçilik bahsindeki başlıca hasmı ve devletle son

radan ittifak yapmış eski bir komünist olan Şevket Süreyya Aydemir 1934'te 

Kadro dergisinde aniamlı bir biçimde" 1 789 Ihtilalinin Mezan Başında" başlığını 

taşıyan bir makale yayımladı.36 Bu makalede bir anlamda devrimin cenazesinin 

ardından son konuşmayı yapıyordu. Bir yandan 1789 ilkelerine bağlılığı konu

sunda okuyucuya teminat veren yazar, diğer yandan da 1934 Fransa'sını (parla

mentarizm karşın ve Stavisky davasının yaşandığı Fransa) bu ilkelere tamamen 

ihanet etmekie suçluyordu. Üsteilk, diye ekliyordu, bu ilkeler altyapıdan kopanl

nuş bir halde ebediyen yaşayamazlar. Örneğin Fransız Devrimi ekonomik özgiir

lük ilkesini ilan ennişti, oysa artık planlı ekonomi düşüncesi kendini kabul ettiri

yordu. Demek ki Fransız Devrimi Türk Devrimi için bir model oluşturamazdı; Türk 

Devrimi'nin kendisi bir başlangıç ve kapitalizm ile komünizm arasında üçüncü bir 

yol açan bir modeldi. Hiç kuşkusuz, o sırada rağbet gören düşünceler Kadro tara

fından savunulan, anti-emperyalizm, milliyetçilik ve devletçilikti. Dergi yetkliiler 

tarafından kısa sürede kapanldı, ama onun giindeme getirdiği sorunsal Türk ente

lijansiyasında en azından 1980'lerin başına kadar derin izler bırakn. Bu tarihten 

sonra Türkiye'de yeniden liberalizm rüzgarlan esmeye başladı. 
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20. yüzyıL BAŞıNDA BİR TÜRK AYDıNıNıN 
GÖZÜNDEN İRAN' 

1927'de !stanbul'da yayımlanmış ve Doğu'da toplum ile devleti tahlil ettiği 

Üç Medenfyet adlı eserinde, Kemalizmin gözde siması ve Büyük Millet Mecli

si'nde mebus olan Ahmed Ağaoğiu şu Jıikayeyi anlatıyordu: 

Amcam, Karabağ'da Aras Nehri üzerinde kiiin malikanesine gider. 

Nehrin öteki tarafında sakin ıran hanlanndan birisi kendisini misafir da

vet eyler. Bu meyanda o zaman veliaht ve bilahire şah olan Muzaffered

din o taraflara av için gelir. Bittabi bütün bunlar huzuruna şitaban olurlar. 

Amcamı davet eden han da kendisini alır ve veliahtın huzuruna gider. 

Avdan sonra bir mevkide isrirahat edilirken veliaht dürbününü ufka doğ

ru tevcih eder ve derhal hanlardan birisini yanma çağırarak: "Şu dağın 

yamacında çok güzel bir at ve sırtında da çok güzel bir halı var, gel baki" 

der, Han dürbünü alır, gösterilen yere doğru düzeltir ve derhal: "Beli kur

banı Ne güzel bir at ve ne güzel bir kilim" der. Bade bütün diğer hanlar da 

aynı suretle davet edilir ve aynı tarzda cevap verirler. Nihayet veliaht 

kendisine ewelce takdim olunan amcama hitaben: "Ali Bey, gelin siz de 

bakın" der. Amcam dürbünü alır, ne kadar bakarsa ne dağ görür, ne at ve 

ne de halıl Hayret eder, dürbünü öteye beriye çevirir, yine bir şey göre

mez. Ve nihayet "Kurban, ben hiçbir şey görmüyorum" der. Veliaht hid

det eder. Başını çevirir ve amcama iltifat etmez. Bu hadiseden pek müte

essir olan amcanun ev sahibi veliaht gittikten sonra amcama ber-itab bir 

tarzda: "Ahi Ali Beyl Doğru söylemek için yer mi buldun? Zannediyor 

musun ki, ben de diğerleri de dürbünde bir şey gördükl Biz görmediğimiz 

gibi zaten veliaht kendisi de hiçbir şey görmüyordu. O bizi imtihan edi-

Bu metin, Thierry Zarcone ve Fatiba Zarinebaf-Sharh'ln yönetiminde yayunlanan Les lraniens d'ls
tanbul içinde yer a1nuştır, Paris-Tahran-Istanbul, 1993, s. 75-84. 
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yordu. Kendisine ne derece merbut olduğumuzu, onun gözü ile gördüğü

müzü, kulağı ile işittiğimizi, hulasa kendimizden geçerek 'o' olup olmadı
ğımızı imtihan ediyordu. j 

Ahmed Ağaoğlu, Doğu'daki siyasi tavrın ayırt edici bir özelliği olarak gör

düğü şeyi örneklemek için, çağdaş otoriter rejimlerin ürünü olan fıkraları çağrış

tıran bu hikayeyi kullanır: Kanuna bağlılığın bir erdem olarak görüldüğü Ba
tı'dan farklı olarak, şehzadenin şahsına bağlılığın bir erdem olarak değerlendi
rilmesi. 

Doğulu toplumlardaki "istibdadı" açıklamak üzere niye İran'dan bir örneğin 

tercih edildiği sorulabilir; çünkü Türk okuyucuya yönelik bir eser için, Osmanlı 
İmparatorluğu'nun -"eski rejim"- tarihi de aynı yönde birçok örnekieme olanağı 
sağlayabilirdi. Türkiye'de Kemalist Devrim bütün hızıyla sürerken -Batı türü Me

deni Kanun 1926'da kabul edilmişti ve 1928'de de Arap harflerinin yerini Latin 
harfleri alacaktı- bu İran iması ne anlama geliyordu? 

Ağaoğlu ve İran 

192 Tde Üç Meden(yet'i yayımladığında, Ağaoğlu Millet Meclisi'nde Kars 

mebusu, Ankara Hukuk Fakültesi'nde profesör ve başlıca Kemalist gazetelerde 

başyazardı. Yetenekli bir polernikçiydi ve Türkiye'nin çağdaşlaşması ve Batılılaş

ması yönünde birkaç yıldır başlatılnuş olan refonnlan hararetle savunuyordu. Bir 
rür milliyetçi kulüp olan Türk Ocakları örgütünde ateşli bir militan olduğu gibi, 

Türk milliyetçiliğinin önde gelen kuramcılarından da biriydi. 
Bu sağlam Kemalist kannaşık bir yoldan geçip gelmişti. Birçok Türk milliyet

çisi gibi o da Rusya kökenli, daha doğrusu Azerbaycanlıydı ve Türkiye'ye daha 
geç bir tarihte, 1909'da kırk yaşındayken gelmişti. O zamana dek bütün katiyeri, 
öğrenimini tamamlamak üzere gittiği Fransa'daki altı yıl dışında, Rusya'da geç

mişti. 1905 Rus Devrimi süresince, Rusya Müslümanlannın haklannın tanınması 
için sürdürülen hareket içinde özellikle birçok Azeri basın organını harekete geçi

rerek çok etkin bir rol oynanuştı. Rusya'daki gericilik döneminin ve Türkiye'deki 
Jön Türk Devrimi'nin ardından İstanbul'a gelen Ağaoğlu, gazetecilik kariyerini 

sürdürdü, bunun yanı sıra Darülfünun'da ders verdi, milliyetçi örgütlerde çalıştı 

ve Jön Türk hareketine katıldı. Bu nedenle de 1919-1920'de İngilizler tarafından 

Malta'ya sürgün edildi. Doğu ile Batı arasındaki farklılıklar üzerinde kafa yorarak, 

Üç Meden(yet'in ilk taslağını orada oluşturdu. 
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Peki hiçbir zaman Iran'a gitmemiş gibi görünen bu Türk milliyetçisinin 

Iran 'la ne gibi bir ilişkisi olabilirdi? Bu sorunun ilk yanıtı Ağaoğlu'nun kökenle

riyle ilişkilidir: Rusya Azerbaycan'ında, Karabağ'da doğan Ağaoğlu kendini önce 

Iranlı olarak görmüştü - o dönemde yüzü gelenekselolarak Iran'a dönük bir ülke 

açısından bu normal bir tepkidir. Ağaoğlu'nun kendisinin de belirttiği gibi, babası

nın aklına Türk asıllı olabileceği gelemezdi.2 Ancak 19. yüzyıl sonuna doğru 

Azerbaycan Türklük aidiyetinin bilincine varmaya başlamıştı. O halde Ağaoğlu 

çocukluğundan itibaren Iran kültürünü edinmişti; anı parçalannda amcalanndan 

birinin ona nasıl yedi yaşından itibaren Farsça dersleri aldırdığını anlatır. 3 Pa

ris'te, 1892-1 893'te, İran toplumu, "kendi" toplumu hakkında uzun bir makale 

dizisi yazacaktı.4 Azerbaycan'a geri döndükten sonra Türk milliyetçiliğine "ihtida 

edecek" ve Iran'ı artık bu açıdan inceleyecekti. 

Ahmed Ağaoğlu ile Iran arasındaki ikinci bağ Şülikti; o da Azerilerin çoğım

luğu gibi Şii'ydi. Fransa'da yayımlanan ilk yazılannda çocukluğunun dininden, 

katıldığı bayramlardan uzun uzadıya söz ediyor ve Şiiliğin Iran'ın kaderinde ne 

kadar belirleyici bir yere sahip olduğımu vurguluyordu. Londra'da 1892'de topla

nan Doğubilimcileri Kongresi'ne sunduğu bir başka incelemesinde, İran'da eski 

geleneklerin kalıcılığım, Zerdüşt inançlanmn Şiilik içinde sürmesini ele aldı ve Şi

iliğln İran açısından Islam'ın ulusal bir versiyonu olduğunu göstermeye çalıştı. s 

Paris 'teki hocalanndan Renan ve Darmesteter'in etkisiyle, Şiiliğl İslam'ın liberal 

kanadı olarak kabul ediyordu.6 Her şeye kaadir ve Yaradan'la yaratılnuşlar ara

sındaki "o uçsuz bucaksız alanda" hiçbir aracısı bulunmayan bir Allah düşüncesi

ne dayalı Sünniliğin "taassubuna" karşı bu alanda üç "köprü" açan (Mehdi, 

İmamlar, Müçtehidler) Şiiliğl koyuyordu. 

Şiiliği bu şekilde kavraması Ağaoğlu'nu, bir başka Şii'nin, Paris'te tamştığı Ce

maleddin Afgani'nin izinden giden İslam reformculannm saflanna katacaktı. Diğer 

yandan bir Şii ve 1904'te Azerbaycan'da dogrudan katıldığı Ermeni-Türk savaşı 

deneyini yaşamış bir insan olarak, Islam'ın Şiilik ve Sünnilik olarak bölünmesine 

de özel bir duyarlıbk gösterecekti. Türk dünyasım zayıflatınaması için bu bölünme 

nasıl çözümlenecekti? 1911 -I 912' de Türk Yurdu 'nda yayınılanan "Türk Alemi" 

başlıklı makale dizisinde dile getirdiği kaygı buydu. 7 Azerbaycan'da aym ırktan, 

aynı kültürden, aym dilden gelen, aym köyde ya da mahallede oturan insanlann, 

bir kısnu Şii bir kısnu Sünni olduğu için, birbirlerine korkunç bir kin beslediklerini 

ve çocuklanm evlendirmeyi reddettiklerini umutsuzlukla kabııl ediyordu. 

Azeri asıllı oluşu, İran kültürüne aidiyeti, Şii inancı nedeniyle, Ahmed Ağaoğlu 

bütün siyaset ve yazarlık kariyeri boyunca Iran'la ilgilenmekten hiç vazgeçmedi. 

Paris 'teki ilk makaleleri "İran toplurnu"nu konu alıyordu. Bakü'de 1906'da İrşad'ı 
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çıkardığında, dergiye bir de Farsça ek koydu. Jön Türk Devrimi'nden sonra Istan
bul'a yerleşen Ağaoğlu, Encümen-i Saadet1n yayın organı SÜTUŞ gibi Osmanlı baş
kentinde yayımlanan Farsça gazetelerde yazdı.8 Yazılannın çoğunda Iran'a çeşitli 
göndermeler ve Iran edebiyatından alınmış Farsça alıntılar bulunuyordu. 

Demek ki Ağaoğlu İran üzerine çok yaznuştır: Konferans metinleri, makale
ler, broşürler, 191 O'da Sırat-ı Müstakim 'de çıkan uzun makale dizisi "İran'ın 
Mazi ve Haline Bir Nazar"dan9 ölümünden sonra, 1941 'de yayımlanan İran ve 
Inkılabl'na kadar birçok eser. ıo Bu metirıler dizisirıln içinde onun Türk yurttaşla
nna aktarmak istediği İran imgesi şekillenmektedir. 

İran Tarihi: Türklerin Rolü 

Türkiüğe "ihtida etmeden" önce Fransa'da yazdığı makalelerde, Ağaoğlu, ge
nelde Müslüman dünyanın, özelde de İran toplumunun içine girdiği çöküşten 
Türkierin sonırrılu olduklannı düşünüyordu. Ama bir kez "Türklüğünün" bilincine 
vardıktan sonra bakış açısı değişir ve tam tersine Türklerin rolünü öne çıkarmaya 
başlar. "Iran'ın Mazi ve Hali" üzerine 1910'da yazdığı makalelerde, Türklerden 
önceki İran 'ın büyüklüğüne de önemli bir yer ayırmakla birlikte, asıl vurguyu 
Türklerin katkılanna yapar; bu katkılar, farklı rılteliklere sahip iki halk arasında 
bir bireşim yaratmış, bu da İran'ın gerçek bir yerıllenme yaşamasına yol açmıştır. 

Bunurıla birlikte Türklerin İranlılara ne dillerini ne de adetlerirıl dayattıklannı 
ekler; tam tersine, Iran dilirıl ve adetlerini berılmseyerıler Türkler olmuştur - Türk
lerin bütün tarihinde karşılaşılan bir süreçle. Türkler iktidan ellerinde tutmakla 
yetinmişlerdir. Asker ve memur olan Türkler, faal hayatı, ticareti, ekonorrılyi, ilmi 
ve sanatı İranlılara bırakmışlardır. Ağaoğlu, "Bu Türklerin en zayıf yanıdır" diye 
kabul eder. "Hiss-i kavmiyet"i hiç bilmediklerinden, hep asimile olmuşlardır: İs
tanbul'da Bizanslılaşmış, Araplann ülkesinde Araplaşmış, Hindistan'da HintWeş
miş, Doğu Türkistan'da Çinlileşmiş ve İran'da İranlılaşmışlardır. ıı 

Ağaoğlu Türklerin İran tarihindeki rolleri üstünde, özellikle 1930'larda, Tür
kiye'de Türklerin tarihi üzerine Kemalist tezlerin geliştirildiği dönemde durmuştur. 
Bu defa eski iran'ın büyüklüğünü incelemeye pek önem vermeyen Ağaoğlu, 
Türklerin İran tarihindeki yeri konusunda broşürler yaznuş, bu yazılar 1941 'de, 
ölümünden sonra kitap halinde yayımlanmıştır: Iran ve Inkılabı. 12 Bu eserde, 
Abbasllerden beri İran'ın Gazneliler, Timurlular, Safeviler ve en son Kaçarlar gibi 
hep Türk hanedarılan tarafından yönetiidiği, bu hanedarılar sayesinde İran'ın bir
çok kez dünya ölçeğinde bir devlet haline gelebildiği vurgulanmaktadır. 
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Agaoglu şunu da ekler: Iran'da oturan farklı halklar içinde, Türkler en canlı, 
en etkln unsuru temsil etmektedir; Iranlı siyasetçilerin, komutanlann çogu Türk
tür. Son yüzyıllarda İran'da görülmüş dini ve siyasi hareketler de esas olarak 
Türklerin eseridir. Ömegin Azeri Türkler Babllik hareketinde önemli bir rol oyna
nuşlar, hareketin başında kendileri olmamasına ragmen, çok agır kayıplar ver
mişlerdir. Türkler Iran'ın ekonomik yaşamında da egemen konumdadır. Bütün 
burılann sonucunda, "Iran tarihi bin yıldır Türk tarihinin bir şubesidir." 

Agaoglu daha yakın tarihli bir olay, 1906 İran Devrimi konusunda da bu te
zi geliştirecektir. Ona göre bu olayı 20. yüzyıl başında Dogu'da patlayan ve Rus
ya'yı, Türklye'yi, Çin'j oldugu kadar Kaçarlann ülkesini de etklleyen devrimler 
bütünü içine yerleştirmek gerekir. ı3 Aslında söz konusu olan, Fransız Devri
mi'nin bir yüzyıl gecikmeyle Dogu'ya vuran dalgasıdır. Ama 1906 Devrimi sade
ce "Fransa'dan gelen özgürlük akınunın etkisinde kalmamıştır"ı4; Türkiye ve 
Türkler de bu devrimin patlamasında hatın sayılır bir rol oynamıştır. 1S 

Agaoglu, İran'ın yakın tarihinde Istanbul'un tuttugu yer üzerinde ısrarla du
rur. Birçok Iranlı aydın, Osmanlı başkentinin başlıca ortaögretim kurumu olan 
Galatasaray Lisesi'nde yetişmiştir. Devrimden uzun yıllar önce çıkan ve Iran'da 
çok okunan, İranlılann aydınlatılmasına katkıda bulunan Farsça Ahtar gazetesi 
ıstanbul'da yayımlanmıştır. Aynca Istanbul-Kafkasya ve Hindistan'la birlikte
Kaçarlann istibdadından kaçan Iranlılar için iklnci bir vatan, Cema1eddin Afgarıl, 
Mirza Aga Han Kermani, Hacı Mirza Hasan Han, Habir ül-Mülk, Şeyh Ahmed gi
bi devrimci militanlar için de bir sıgmak olmuştu. Agaoglu'na göre, bu yazarlann 
eserleri tartışılmaz bir biçimde Yeni Osmarılılann etkisinin izlerini taşımaktadır. 
Burılardan, Nasreddin Şah'ın öldürülmesi olayına kanştıklanndan kuşkulanılan 
bazılan Iran'a geri gönderllmiş ve orada idam edilınişıerdi. Agaoglu Istanbul'dakl 
sürgün İrarılılar içinde en büyük yeri haliyle Cemaleddin Afgani'ye ayımuştır. ı6 

1906 İran Devrimi sadece İstanbul'da degil, aynı zamanda Rusya Azerbay
can'ında hazırlanmıştı. Bunun ilk nedeni ikl Azerbaycan arasındaki cografi yakın
lıktı, ama diger yandan, etnik, dilsel, dinsel (Agaoglu'nun kastettigi Şiiliktir) ve 
kültürel yakınlık da bu süreçte rol oynanuştı. Aynca Rusya ile ilişkilerirıln eskili
ginden ötütü Iran Azerbaycan'ından daha gelişkin olan Rusya Azerbaycan'ı, İran 
Azerlleri nezdinde tam bir çekim merkeziydi. Birçok İran Azerisi demiryollannda, 
fabrikalarda, petrol kuyulannda, tramvaylarda iş bulmak üzere oraya gidiyor ya 
da hasat zamanı Rusya Azerbaycan'ında mevsimlik işçi olarak çalışıp İran'daki ai
lelerinin yanına biraz parayla dönüyorlardı. Aynca orada daha fazla özgürlüge ka
vuşuyorlardı; Rusya Azerbaycan'ında okullar, tiyatrolar, gazeteler vardı. Rus
ya'daki 1905 Devrimi ve bu devrim lehindeki Azerbaycan Müslümarılan hareketi 
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Iranlı seçkinler üzerinde büyük bir etki yaptt. Liberalizıni benimsemiş Hayat, lrşad 
gibi Bakü gazeteleri Gence, Bakü ve Tiflis'teki Iranlı göçmenler ve Iran Azerileri ta
rafından çok okunuyorlardı. Demek ki 1905 Devrimi'nin etkisi önce Iran Azerbay
can'mda hissedildi, sonra Azeriler aracılığıyla yavaş yavaş Iran'a yayıldı. 

Bir Karşı-Model Olarak İran 

Ağaoğlu İran'ı sadece bir Türk milliyetçisinin değil, aynı zamanda bir libera
lin bakış açısından da değerlendiriL Daha çok genç yaşında istibdada karşı özgür
lük ve demokrasi yanında yerini almıştt. Rusya'da nihilist ve halkçı devrimcilerle 
ilişkiye girmişti. 17 Aydınlanma felsefesinden beslenen Ağaoğlu, Paris'e 1789 
Devrimi'nin yüzüncü yılında geldi. Bu sayede, evrensel sergiyi ziyarete gelen 
Nasreddin Şah'ın otokratik tutum ve davranışını gözlemleyebiidi; bu tavır ona 
"Şark istibdadı"nın doğrudan bir ifadesi olarak göriindü.18 

Ahmed Ağaoğlu bu istibdadı, 1910'da Sırat-ı Müstakim'de çıkan ve özellik
le Kaçarlarla, Nasreddin Şah'ın uzun saltanattnı işleyen "Iran'ın Mazi ve Haline 
Bir Nazar" başlıklı makale dizisinde inceledi. Şah, diye açıkladı, Iran'da geleneksel 
bir nüfuza sahip iki gücü, ulemayı ve ileri gelenleri ya sann alarak ya da yok ede
rek ortadan kaldırdı. Bu nedenle artik iktidann keyfi tutumuna karşı çıkacak hiç
bir güç kalmadı. Şah 'ın çevresi yozlaşmış durumda ve kimse ona öğüt vermeye, 
ya da onu eleştirmeye cesaret edemiyoL Şah Iran'ı kendi şahsi müikü, "kendi ter
likieri" gibi görüyor. HIsım, akraba kayıncılığıru kullanan ve istismar eden Şah, 
oğullannı ve yakınlannı önemli mevkilere getirdi. Şahısların mülkleri, özellikle de 
toprakları müsadere ediliyor, bu da tarımın çökrnesine yol açıyor. Elisee Rec
lus'den a1ıntt yapan Ağaoğlu, "Gülistan"ın artik bir çöle dönüştüğünü ifade edi
yordu. Şah üretken yattnmlar için değil, kendi şahsi harcamalannı ve her türlü 
çılgınca savurganlığın yaşandığı Avrupa yolculuklannın masrafiannı karşılamak 
üzere çok aşın dış borçlanmaya gitti. Böylelikle İran'ı yabancılann vurgunculuğu
na açtı (çeşitli imtiyazlar, bankalar, vb) .19 

Ağaoğlu bu istibdadı İran gelenekleri içindeki eski köklere, ilahi hak kuramı
nın ilk kez açıklandığı Zend Avesta'ya (Zerdüşt inancının kutsal kitabı-ç.n.) bağ
lıyordu.2o !ranlılar hükümdann şahsına bağlılığı çok ileri götürmüşler ve bu konu
da diğer halklan geride bırakınışlardı. Ama Ağaoğlu'na göre, aynı zamanda bu 
özellikler Müslüman dünyanın her yanında, aynı yoğunlukta olmasa da, mevcut
tu. İran'la diğer Müslüman ülkeler arasında bu açıdan nitelik değil nicelik farkı 
vardı. Ağaoğlu Müslüman ülkelerdeki istibdadın derinliğini kaydediyordu: Umut-
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suzluğun, cehaletin ve zulmün hüküm sürdüğü, yabancıların efendiler olarak 

egemenlik kurduğu, kamu ahlakı diye bir şeyin kalmadığı ve "her türlü yurtse

verlikten ve dini düşünceden yoksun aydınlann dalkavukluktan başka bir iş yap

madığı" terk edilmiş üikeler.2ı 

İran'ın gözler önüne serdiği sadece bir despotizm paradigması değildi. İran 
tarihi -özellikle de 1906 Devrimi-, despot yok olduktan sonra da bu despotizmin 
sürdüğünü öğretiyordu. tran Devrimi'nin başarısızlığından dersler çıkaran Ağaoğ

lu, anayasa ilanının uzun mücadelelerin, fedakarlıklann, ağır ağır işleyen bir ev
rim sürecinin sonucu olmadığı üzerinde duruyordu; halk "özgürlük" veya "ka
nun" kelimelerinin anlamını bilmiyordu ve gerçek anlamda bir seçkinler grubu 

yoktu. Her şeye rağmen, eğer dış güçler (Rusya ve Ingiltere) müdahale etmeseler
di devrimin başanya ulaşacağı kesindi, çünkü içeride devrime karşıt güçler yoktu 
(ulema bu devrimin Islam'a uygunluğunu göstermeye çalışıyordu). 

Türkiye örneği kuşkusuz biraz daha farklıydı. Türkiye'nin elinde, Iran'ın 

yoksun olduğu iki koz vardı: Yabancı müdahaleiere karşı koyabilecek bir ordu ve 

Hamid istihdadına karşı yıllarca mücadele etmiş ıttihat ve Terakki Cemiyeti gibi 
bir siyasi güç.22 Ama bu avantajlara rağmen, istihdat Türkiye'de de, zorba hü

kümdarlık devrildikten sonra bile, sürmüştü. ı 91 O'da, Abdülhamid'in tahttan in

dirilmesinden bir yıl sonra yazdığı bir makalede Ağaoğlu Sultan'ın gittiğini, ama 

istihdadının izlerittin hala canlı olduğunu belittiyordu. Askeri ve siyasi bir devrim 
olan Jön Türk Devrimi, eskiden olduğu gibi yaşamayı ve düşünmeyi sürdüren kit

leiere ulaşamamıştıP 

Ağaoğlu bu durumun sorunılululan olarak aydınları suçluyordu. Genel ola
rak Islam tarihinde, "aydınlar", daha doğrusu "ulema" iktidardakilere yağ çekıne

ye alışkın, eleştiri yeteneğinden yoksun dalkavuklardı. Ağaoğlu'na göre bu tavır, 
Islam'daki gerilerneyi de açıklayan etkenlerden biriydi.24 Bu dalkavukluk bilinçle

re öylesine kazınmıştı ki, istihdat rejinıleri sona erdikten sonra da sütüyordu. Ölü
münden önce yayım.1annıış ve özeleştiri biçiminde kaleme alınmış ilginç bir itiraf

namede, Ağaoğlu bu "dalkavukluğıın" bizzat kendi içinde nasıl yaşadığını açıklı

yordu.2s Meşhur bir Türk mizahçısı olan Cemal Nadir'in de ayıu dönemde karika
türlerinde "dalkavuk" kişiliğini öne çıkanp hicvetmesi ilginçtir. 

Bu "ulema ihaneti "nin ötesinde, Ahmed Ağaoğlu "istibdadın" hayatta kal

masının başlıca sorumlusu olarak eğitimi görüyordu. Mevcut eğitim modem gö

rünümüne karşın, hala geleneğin etkisindeydi. Ona göre, bu geleneği en iyi 

temsil eden ve Gülistan ve Bostan adlı eserlerin yazarı Iranh büyük şair Sa

di'nin düşünceleri eğitim sisteminde hiila egemendi.26 Ama Sadi'nin felsefesi, 

dünya görüşü, hayat anlayışı, fazilet ve güzellik kavramları üzerindeki düşün-

137 



Osmanh-Türk Modernleşmesi - 1900-1930 

celeri "bizim bugün esinlenebileceğimiz değerler içermemektedir." Sadi'ye göre 

tebaa hükümdarına mutlak itaat etmelidir, ama hükümdarın tebaasına karşı 

ödevi yoktur. Hükümdar bütün haklara sahiptir ve tebaa bütün ödevlerle yü

kümlüdür. Eğer hükümdar zalim biriyse, sabretmek gerekir. Sadi suskunluğa 

övgüler düzmektedir. Ona göre susmak bir erdemdir. Ağaoğlu, Espni des 10-

is'dan ya da Contrat social'den esinlenen modern kurumlar oluşturulmuşken, 

okullarda öğrencilere bu ruh halinin aktanlmaya devam edilmesini tam bir çe

lişki olarak değerlendirir. "Biz Iran'la Avrupa arasında hilla müteredditiz" diye 

yazar,27 Daha ileride şunu ekler: ["İstesek de istemesek de, Sadi'yi bırakıp 

Jean-Jacques Rousseau'ya yönelmek zorundayız, "]28 İnançlı bir Batıcı olan 

Ağaoğlu'na göre, Iran bir tür anti-Batı 'yı temsil ediyor ve Kemalist Türkiye için 

tam bir karşı-model oluşturuyordu, 

Sonuç 

Ahmed Ağaoğlu, İran'ın, tarihinin ve devrimlerinin Türk okuyucu tarafından 

öğrenilmesinde önemli roloynayan Azerilerden biridir, İran kültüriinü özümsemiş 

ve Farsça bilen Türkler olarak Azeriler, İran ile Türkiye arasındaki bu !diltürel ara

cılık rolünü oynamaya elverişli bir konumdaydılar. Ağaoğlu'na çok benzeyen bir 

diğer örnek, onun çağdaşı olan ve tran hakkında daha iyi bir bilgilenme sağlamak 

için Türk dergilerinde birçok yazı yazan Melımed Emin Resuizade'dir.29 Azeri ay

dınlar tarafından oynanan bu haber kaynağı rolü, yüzlerini giderek Batı'ya dönen 

Türk seçkinlerinin Müslüman dünyanın geri kalanından koptukları ve Türki

ye'nin Doğulu komşularına pek önem vermedikleri de düşünülürse, daha da 

önem kazanmaktadır. 20. yüzyılın başında Iran'ı işleyen Türkçe eserlere ender 

rastlanıyordu. 

Ama diğer yandan Ağaoğlu örneği, Iran hakkındaki bilgi aktanmında biraz 

dolambaçlı yollara sapıldığını da göstermektedir. Türk milliyetçisi olan Ağaoğlu 

Iran tarihinde ve Iran Devrimi'nin patlamasında Türklerin rolünü yüceltınekten 

hoşlanmakta, böylece İran tarihi hakkında en hafif tabiriyle şoven bir bakış açısı 

sunmaktadır. Inançlı bir liberal ve demokrat olarak, Kemalist Devrim'in en sıcak 

günlerinde İran'a yaptığı göndermeleri ikili bir amaçla kullanmaktadır: Birincisi, 

artık Cumhuriyet Türkiye'sini İran'dan ayıran mesafeyi göstermek ve böylelikle 

Türkiye'nin modernleşme, özellikle de kurumların modernleşmesi yönünde aldığı 

yolu vurgulamaktır. Ama diğer yandan Iran göndermesini genelde "Doğu" toplu

munu tahlil etınek ve kusurlanru, zaaflanru açığa çıkarmak için kullanmak da söz 
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konusudur. Bu, Türk toplumu hakkında daha serbestçe konuşmanın ve kurumsal 

değişikliklerin her şey demek olmadığını, adetleri, düşünme biçimlerini ve zihni

yetIeri de değiştirmek gerektiğini Kemalist yöneticilere hatırlatmanın bir yolu
dur.3o Bu noktada Ağaoğlu'nun yaptığı, 18. yüzyıl Fransa'sı hakkındaki düşün

celerini ifade etmek için İran üzerinden dolaşan Montesqieu'nün yaptığından 

farklı bir şey değildir. 
Ne var ki Ağaoğlu, bir yandan Iran'dakl Türkierin rolünü yüceltip diğer yan

dan da bu ülkeyi bir tür rahatlatıcı "öteki" gibi sunmanın aslında biraz çelişkili bir 

yaklaşım olduğunun pek farkına varmamış gibidir. 
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19. yüzyılda, Osmanlı ımparatorluğu'nun sanayi devrimini yaşamış Avru
pa'dan geride kaldığı ve bu geri kalnuşlığın "Osmarılırun çöküşünün" temel yön
lerinden biri olduğu düşüncesi Osmanlı devletinde kendirıl yavaş yavaş kabul et
tirir. Tanzimat döneminden itibaren, imparatorluğun Avrupa'yı nasıl yakalayabi
leceğine ilişkin ekonomik tartışmalara tanık oluruz. Bu tartışmalar bir dizi soru et
rafında şekillenir: Önceliği tanma mı sanayiye mi vermek gerekir? Dış ticareti ko
ruma altına almak uygun mudur? Avrupa'dan yeni teknikier nasıl getirtilebilir? 
Bu farklı süreçlerde devletin rolü ne olmalıdır vb. 

Tanzimat'tan itibaren iki eğilimin öne çıktığı ve 20. yüzyıl başında burılann 
tam anlaııııyla birer düşünce akııııı halini aldığı söylenebilir: Uberal eğilim ve mil
li iktisat eğilimi. Birincisinin yandaşlarına göre Türkiye esas olarak bir tarım 
memleketidir ve öyle de kalmalıdır. Tarım ürürılerini ihraç edebilmek için serbest 
dış ticareti benimsemek gerekir ve Osmanlı ımparatorluğu'nun sanayileşmesinin 
temelleri bu ihracat sayesinde atılabilecektir. Milli iktisat yandaşlanna göre ise, 
öncelikler tam ters yönde olınalıdır: Avrupa'yı yakalamak için önce sanayileşrnek 
ve bu konuda başlıca engel Avrupalı güçlerin dayattığı serbest dış ticaret olduğu 
için, korumacı örılemlerle yeni doğan sanayiyi kollamak gerekir. İkinci aşamada, 
bir Müslüman Türk girişimci sınıfı geliştirilecek ve korunacak, böylece devlet ya
pısı "milli" bir buıjuvaziye dayandırılacaktır. 

Jön Türklerin, özellikle Birinci Dünya Savaşı yıllarındakl ekonomik politikası, 
Mustafa Kemal'in özellikle 1930'lardakl devletçilik ve ağır sanayinin geliştirilme
si politikası ve 1960'larda gündeme gelen "karma ekonomi" politikası bu ikinci 
düşünce akııııından esirılendi. O halde, "milli iktisat" izleğinin bütün 20. yüzyıl 
boyunca, en azından ı 980'lere kadar, Türkiye'nin ekonomik politikasının yöne-

• Bu metin, Edhem Eldem (ed.), Premzere rencontre internationale sur I'Empire ottoman et la Tlffqu
te modeme. İstanbul-Paris, 1991 (Vana Turcica dizisi, XIII) içinde yayımlanml§t1r, S. 461-479. 
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limIerine hakim olduğu söylenebilir. Bu nedenle "milli iktisat" akımılUn ilk formü
lasyonlanna kadar uzanmak ilginç bir deneme olabilir. 

Osmanlı Imparatorluğu ve Türkiye'deki ekonomik düşünce tarihlerine ba
kıldığında, ı diğer eserlerinln yaıu sıra 1880'de bir de ekonomi-politik inceleme
si kaleme alan tanınmış yazar Ahmed Midhat'ın bu noktadaki fikir babalığının 
kabulünde herkesin uyuştuğu görülür. Bu durum, iki soru sormamızı gerektiri
yor: O tarihte Osmanlı İmparatorluğu'nda ekonomi-politiğin durumu neydi? 
Ahmed Midhat'ın eseri Türkiye'nin ekonomik düşünce tarihinde bir dönemeç 
midir? 

1880'e gelindiğinde, Osmanlı Imparatorluğu'nda yaklaşık yanm yüzyıldır 
Avrupa ekonomi bilimiyle uğraşılmaktadır. Osmanlı siyasi ve entelektüel sınıfı 
Batı'daki sanayi devrimini keşfettiği ölçüde, Avrupa'daki ekonomik ilerlernelere 
eşlik ediyor gibi görünen bilime eğilıneye ve Osmanlı geri kalmışlığı üzerine ora
dan bilgi edinmeye yönelnılştir. Bu yeni ilgi kendinl, hem uzmanlaşnuş yazılann 
yayımında, hem de dönemin eğirim kurumlan içinde ekonominln almaya başladı
ğı yerde göstermektedir. Ilber Ortaylı sayesinde, Avrupa ekonomi-politiğinden 
esinlenen ilk Osmanlı metninin 1830'lara ait olduğunu biliyoruz.2 Söz konusu 
metin, Viyana Ulusal Kitaplığı'nın Doğu Yazmalan bölümünde korunan, Risale-i 
TedlJir-i Umran-i Mülki başlıklı bir yazmadır. Daha sonra basında çıkan makale
ler ve matbu eserler bu yenl bilim dalına artan ilgiyi göstermektedir. Türkiye'de 
19. yüzyılortasına doğru çıkmış dört ekononıl-politik eseri sayılabilir: Bunlar, Je
an-Baptiste Say'in TraiN d'economie-politique adlı eserinin Abro Sahak Efendi 
tarafından yapılmış çevitisi (ilm-i TedlJir-i Menzil, Istanbul, 1852), Mehmed Şe
rif'in 1864'te yayımlanmış bir eseri (ilm-i Emvdl-i Mil/iYe), Otto Hübner'in ders 
kitabının Mehmed Midhat tarafından yapılmış uyarlaması (Ekonomi Tercümesı; 
Fenn-i idare, Istanbul, 1870) ve Ohannes Efendi'nin, Ahmed Midhat'ın eserin
den bir yıl sonra yayımlannuş kiasik ders kitabıdır (Mebddi-i Ilm-i Servet-i Mi
lel). Buna Charles Wells 'in 1860'da Londra'da çıkmış ilginç Osmanlıca eseri ekie
nirse, Ahmed Midhat'ın yazdığı dönemdeki Osmanlı ekononılk edebiyatı hakkın
da aşağı yukan eksiksiz bir fikir sahibi olunur. 

Bu ilk ekonomi-politik eserleri Avrupalı yazarlardan yapılnuş çeviriler ya da 
derlemelerdir, özgün eserler değildir. Diğer yandan o dönemin Osmanlı ekonomik 
edebiyatırun bütünü içinde, gerek kitap, gerekse makale yayını açısından Ermeni
lerin genelde önemli bir yer işgal ettiğini de belirtmek gerekir.3 Son olarak şunu 
da söylemeliyiz: Bütün bu yayınlarda egemen olan ekononılk liberalizmdir. Fre
deric List'in "milli iktisat" hakkındaki düşünceleri Osmanlı imparatorluğu'nda da
ha sonralan, Jön Türkler döneminde tanınacaktır. 
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Ekonominin eğitimde Tanzimat'tan itibaren giderek önem kazanan bir yer 

tuttuğu görülmektedir.4 Bu hem Ohannes Efendi'nin ders verdiği Mülkiye, hem 

de daha uzmanlaşmış kurumlar açısından geçerlidir: Ekonomi-politik dersleri 

1874'te Hukuk Fakültesi'ne girer, Mekteb-i Fünun-i Maliye i 877-78'de kurulur. 

Ortaögretim kurumlannda da benzer bir gelişme söz konusudur; idadilerin müfre

dan ekonoml dersleriyle zenginieştirilirken, Kız Sanayi Mektepleri'nde 1870'ten 

itibaren ev ekononılsi dersleri verilmeye başlanır. Bu alanda da egemen olan eko

nomlk liberalizm doktrinidir. 

Bu baglamda Ahmed Midhat'ın yeri nedir? Öncelikle Ahmed Midhat ekono

ml-politik incelemesinde, sadece bir Avrupa eserini çevirmekie yetinmeyi ya da 

özgün ve Osmaniı bağiamına uyarlannuş olma iddiası taşıyan bir eser yazarken 

derlemelerden yararlanmayı reddeder. Ikincisi, düşünceler konusunda, serbest ti

caret dogmasını bir kenara bırakarak Osmanlı ımparatorluğu'nun Avrupa'yı ya

kalayabilecek bir biçimde sanayileşmesini saglamak için korumacı bir sistemin 

benimsenmesini savunur. O halde "milli iktisat"ın ilk habercisi Ahmed Midhat 

olabilir ml? 

Ahmed Midhat'ın Eserinde Ekonomi-Politiğin Yeri 

Romancı, gazeteci, denemeci, fikra yazan Ahmed Midhat (1844-1912), ya

şamöyküsü üzerinde fazla durmaınıza gerek bırakmayacak kadar ~yi tanınan bir 

yazardır.s Sadece en önemli yönlerlni haMatmakla yetinelim: Mütevazı bir Istan

bul ailesi içinde doğuşu ve çocukluğu, Niş Rüşdiyesi, önce Tuna, sonra Bagdat vi

layetinde Ahmed Midhat'ı yamna alan Midhat Paşa'nın himayesi, 1871'de İstan

bul'a dönüş, yayıncılık ve gazetecilik alanına anlışı, Yeni Osmanlılar ile ilişkiler, 

bu nedenle Rodos'a sürgün edilişi, Abdülhamid'in himayesi ve Yeni Osmanlı

lar'dan kopuşu, 1878'den itibaren Tercüman-i Hakikat'te başyazariık. 1888'de 

Avrupa yolculuğu, 1908 devrimlnden sonra Jön Türkier'e karşı inatçı düşmanlıgı. 

Bu dopdolu hayattan, söyleyeceklerimizin anlaşılmasına yardımcı olacak iki 

noktayı hanrda tutalım: Ahmed Midhat kendisinin ve ailesinin geçimini sağiamak 

için devlet hizmetinden aynlnuş, başka bir deyişle, girişim ruhu anlamında bir ör

nek vermiştir ve yazılannda sıfirdan başlayıp zengin olunabileceği düşüncesini 

savunacaknr.6 Aynca yeni bilgilerl halk dilinde aniatan bu yazar Avrupa'ya an

cak 1888'de, Stockholm'deki Doğubilimcileri Kongresi nedeniyle gidecektir. O za

mana dek Avrupa hakkındaki bütün bilgisi kitabidir ve bu bilgiyi çocukluğunda 

ögrendiği Fransızca sayesinde edinmiştir. 
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Ahmed Midhat'ın lSO'den fazla eser yazdığı belirtilir. Bu hatın sayılır külli
yat ikiye bölünebilir: Kurmaca yapıtlar (Ahmed Midhat ilk Türk romancılanndan 
biri olarak kabul edilmektedir) ve popüler eserler. Doğuştan yayıncı olan Ahmed 
Midhat, Avrupa uygarlığırun belli başlı yönlerini Osmanlı okuyucusuna basit bir 
dille tanıtınaya çalışıyordu. Bu popüler eserler çok çeşitli konulardaydı: Tarih, fel
sefe, ahlak, din. vb Ahmed Midhat'ın ekonomiyi ele alan kitaplan da bu ikinci ka
tegoriye dahlldir. 7 

Bu eserlere dört örnek verilebilir. l879'da çıkan Sevda-yı Say ü Amel'de 
Tanzimat dönemine ait bütün bir edebiyatın izinden giderek Osmanlılara çalışma 
ve üretkenlik zevki aşılamaya çalışmaktadır; gayrimüslimler kendi istekleriyle 
üretim faaliyetine yönelirken, genellikle memurlukla yetinen Müslümaniar için 
aynı şeyi söylemek zordur. Ahmed Midhat'ın eseri bu anlamda Osmanlı bürokra
sisini eleştirmektedir. Aynı yıl yayımlanan ve bu eleştiriyi yineleyen bir başka 
eserde, Teşn"k-i Mesaı; Taksim-i Mesai'de, Ahmed Midhat özel girişimin erdemle
rini göklere çıkanro l889'da çoğu ekonomiyle ilgili sekiz mektuptan oluşan Hall 
ül-Ukad'ı yayımlar: Yazar burada liberalizmi, özellikle de Adam Smith'in kuram
lannı eleştirir. Ahmed Midhat on yıl önce gazetesi Tercüman-i Hakikat'te, eko
nomi üstline bir dizi makale yazmış, bu metirılerin kazandığı başan üzerine ertesi 
yıl onlan Ekonomi Politik başlıklı bir kitapta bir araya getirmişti.8 Bilerek "mo
dem" bir başlık konmuş bu eser, bir arılamda Ahmed Midhat'ın ekonomi-politik 
alanındaki fikirlerinin toplamını temsil etınektedir ve bundan sonraki bölümierde 
esas olarak başvuracağıınız kitap budur. 

Ekonomi-politiğe ilişkin dört kitap. Aynca burı1ar, Hilmi Ziya ülken'in de be
lirttiği gibi, Ahmed Midhat'ın diğer popüler eserlerinden daha özerıli hazırlanmış 
ve daha derirılemesine kitaplardır. 9 Bu durum Ahmed Midbat'ın gözünde ekono
mi biliminin önemini ortaya koyınaktadır. Bu önemin özelliklerini nasıl belirleye
bilitiz? 

Öncelikle bu eserlerden üçünün yazıldığı tarihe dikkat edelim: 1879. Abdül
hamid'in l876'da tahta çıkışından beri, Kanun-ı Esasi'nin ilanı, Meclis-i Mebu
san'ın toplanması, sonra ertesi yıl kapanınası gibi olaylar yaşanmıştır, ama Ah
med Midhat artık siyasete kanşmamaktadır. Yeni padişahın tavırlarını açıkça al
kışlamış, eski hamisi Midbat Paşa'yı inkar etıniş,ıo Yeni Osmanlılardan kopmuş
tur. Yeni OsmanWar ve daha sonra da Jön Türkler meşruti bir rejim kunılmasını 
temel hedefleri haline getirmiş ve devlette siyasi reformu kaygılannın merkezine 
oturtmuşken, Ahmed Midhat Osmanlı İmparatorluğu'nun sorununun siyasi re
jimden çok, ekonomik açıdan Avrupa'dan geri kalmışlık olduğu kanısındadır ve 
bu gecikmenin en kısa sürede giderlirnesi gerektiğini düşünmektedir. 
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Zaten Ahmed Midhat'ı eski yol arkadaşları olan Yeni Osmanlılardan ve Jön 

Türklerden artık ayıran mesafe, iki tarafın kullandığı söz dağanndan da anlaşılabi

lir. Jön Türklere göre 1878'de Kanun-ı Esasi'nln askıya alınmasıyla birlikte "istib
dat" dönemi başlar. Davramşlan meşruti bir meclis tarafından denetlenmediği ve 

dolayısıyla tamamen keyfi kararlara dayandığı için, Abdülhamid bir müstebittir. 
Ahmed Midhat'a göre müstebit, ekonomi-politiğin öğrettiklerine kulak asmayandır: 

Şu kadar var ki böyle hizmet-i umumiye mukabili olarak alınan tekiilif

ten maada eğer bir hükiirnet ahaliden kahren ve cebren vergiler alıp da onu 

dahi kendi bildiği yolda sarf eylerse o hükümet bir hükümet-i müstebide 

olup zaten ilm-i hukukun ve fünun-ı maliyenin ve kavanin-i ahraranenin 

haricine çıknuş demek olacağından ekonomi politikin böyle bir hükümet-i 

müstebide ile hiçbir münasebeli olamaı. Ekonomi politik kendi hevesat-ı hu

susiye ve şahsiyesine tabi olan bir tek insanı dahi kendi dairesi haricinde ad

dederek ona kanşmadığı halde hiçbir kaide ve kanuna riayet etmeksizin 

kendi hevesat-ı istibdatkiiranesini icra eden hükümeti hiçbir vakitte kavaid-i 

umumiyesi dairesinin dahiline ithai eylemeı. ıı 

Ama hükümdara bile kanunlarını kabul ettiren bu bilim de nedir? Ahmed 
Midhat'ın "Bu ilmin derece-i lüzumu bedihi olduğu gibi bilhassa cemiyet-i mede

nlye içinde insanlara kumanda edecek olan hükümet adamlanmn bu ilmin delalet 

edeceği hulasa-i hikmete en ziyade muhtac olduklan dahi anlaşılmıştır" diye nlte
lediği bu disiplin nasıl bir şeydir?ı2 Ahmed Midhat'a göre, ekonomi-politik kısaca 

uygarlığın anahtarlanndan biridir: 

İşte istihsal ve teıyid-i servet hususunda ekonomi politiğin serd eylediği 

usul ve esasa riayet olunduğu gibi istihlakiit hususundaki kavaidi dahi meriy

yülicra olur ise terakkiyat-ı medeniyeye delalet eden ilimierin en makbullerin

den birisi dahi işbu ekonomi politik olur) 3 

Osmanlılar zihinlerinl dolduran düşlerden ve önyargılardan mutlaka kurtul

malı, ekonomi-politiğin "bilgece ve akılcı gerçekleri"ni kabullenmelidir. Ahmed 

Midhat'a göre bu bilim, aynı zamanda bütün üretim faaliyetlerini düzenlemekte

dir: "Ekonomi-politiğin egemen olduğu yerde, ( ... ) servetle ilişkili her şeyonun 

gereklerine boyun eğer."ı4 Ekonomi-politiğin ne kadar egemen bir bilim olduğu

nu anlatmak için, Ahmed Midhat'ın aynı eserde çocuklann çalışmasından söz et

tiği bir bölüme bakabiliriz. Burada Rossi'den yapılan bir alıntı işlenrnektedir; Ros-
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si'ye göre, on beş yaşından küçük çocuklan günde on beş saat çalıştırmak ahlak 
ve siyaset açısından (yirmi yaşına geldiklerinde kötü askerler olacaklardır) mah
küm edilebilir davranışlardır, ekonomi-politik açısından değiL. Aslında bir çocuk 
kullanılması gereken bir sermayedir. ıs Ahmed Midhat bu bölümü, "Bu mantıga 
karşı hiçbir eleştirim yok" diyerek noktalar. 

"Ekonomi-politiğin gerekleri" ya da "zorunluluklan", "ekonomi-politik ka
nunlanna göre", "ekonomi-politik der ki ..... , Ahmed Midhat'ın kaleminden çıkmış 
bütün bu deyimler bu bilime verdigi yeri yeterince göstermektedir. Fındıkog
lu 'nun haklı olarak belirttiği gibi, bu deyimler ekonomistleri modern dünyanın 
büyük müftü!eri düzeyine yükseltecek fetvalar gibidir. ı6 Ahmed Midhat'ta bilimin 
gerçek anlamda kutsallaştınlması söz konusudur, bu da pozitivizmin Osmanlı en
telijansiyası içinde artık işgal ettiği yeri göstermesi açısından anlamlıdırF 

Ekonominin öneın1ııin bilincinde olan ve bu bilimin ögretilerini popülerleştir
mek isteyen Ahmed Midhat, bu bilim dalının uzmanı degildi. Bu nedenle bilgilen
mesi gerekiyordu. Incelemesinin giriş bölümünde izlediği yöntemi bize açıklar: 
Avrupalı ekonomistlerin düşüncelerini karşılaştırmaya çalışmıştır. Jean-Baptiste 
Say 'in ya da Adam Smith'in metinlerini okuyup okumadıgını, yoksa ikinci el 
eserlerden mi yola çıkarak onlardan alıntılar yaptıgını bilmiyoruz. Ama her ne 
olursa olsun, kullandıgı yöntem sadece çevirmek ve derlemekle yetinen öncül\e
rinden farklıdır. ı B Ahmed Midhat yöntemini iki gerekçeyle dogrular; öncelikle, 
ekonomi henüz uzmanlan arasında tartışmalar yaşanan yeni bir bilimdir. O ger
çeğin "tesadüm ve ihtilafat-ı efkfu"dan [fikirlerin çatışması ve çarpışmasından] 
dogacagı inancındadır. ı9 Ama asıl gerekçesi, ekonomi-politiği Osmanlı Imparator
lugu'nun gerçek koşullanna uyarlama gereğidir. Bu konuda şunlan yazar: 
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Müelif ekonomi politiki (hukuk ve ahlak ve sair birçok fenler gibi) kendi 
bulunduğu memlekete ve o memleketin ahalisine ve o ahalinin derece-i te
meddün ve terakkisine tatbiken yazıp mesela Belçika gibi terakklieri ber-ke
malolan yerlerin müellifleri teati ve mübadele-i ticariye emrinde beynelmilel 
hiçbir ihtiyat ve mani olmaması cihetini Utizam eylentiş ve kendi mensup 01-

duklan millet sanat ve ticaret emrinde derece-i kemal terakkiye vardıklan için 
bu Utizamlarmda haklı görillmüş iseler de İtalya gibi henüz geride bulunan 
yerlerin müelliJleri biIakis ticaret-i hariciyenin servet-i dahiliyeyi ahz ve bel et
mesini men ve sanat ve ticaret-i dahiliyeyi teşvik için birtaknn esbab-ı mania 
ve müşevvika iltizamım rey ederek bu reylerinde dahi haklı bulunmuşlardır. 
Binaen-a1a-zalik biz ki Osmanlıyız, memleketimizin şu ha1-i tedennisine göre 
en müterakki bir milletin eserini ve ezelimle plan ittihaz ettiğimiz eseri aynen 
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tercüme eylemiş olsak ne büyük bir hatada bulunacağınıız der-kiir bulundu

ğundan bizim için mutavassıt bir yolda ve hal ve şanınııza münasip bir suret

te bir ekonomi politik yazmak lüzum ve mecburiyeti dahi birçok müelliflerin 

hulasa-i efkiinnı cem eimeye lüzum göstereceğinden işte şu eser-i muhtasarda 

o lüzuma tebalyyet edilmiştir.20 

Bununla birlikte şu ya da bu ekonomisti olduğu gibi benimsemeyi reddeden 
Ahmed Midhat, kendi uyansında da açıklama dürüstlüğünü gösterdiği gibi, esas 
olarak bir ekonomistten esinlenmiştir. SöZÜ edilen, bugün tamamen unutulmuş 
bir yazardır. 19. yilzyı1ın ilk yansının Belçikalı siyasetçi ve ekonomisti, 1851 'de 
yayımlanırıış Pnncipes generaux d'economie-politique [Ekonomi-politiğin genel 
ilkeleri] adlı küçük bir kltabın yazan Charles de Brouckere.2ı Kapağında Jean
Baptiste Say'in bir portresi bulunan Brouckere'in kltabı, tamamen ekonomik libe
ralizm etklsiyle yazılmış bir eserdir. Sanayi devrimini kısa bir süre önce yaşamaya 
başlamış Belçika, korumacılık yandaşlanyla serbest dış ticaret yandaşlan arasında 
şiddetli tartışmalara sahne olmaktadır. Serbest dış ticareti savunanlar, 1849'da 
alınan ilk liberalizm önlemlerinden kısmen hoşnuttur. Brouckere'in iki yu sonra 
yayımlanan kltabı doğrudan bu tartışmadan esinlenmiştir. 22 

Ahmed Midhat'ın rehber olarak niye Brouckere'in kltabını seçtiği sorulabilir. 
Bu kltap, Belçika kralının himayesi altındald "Societe pour l'emancipation intellec
tuelle" [Entelektüel Gelişme Cemiyeti] tarafindan yayımlanan büyi1kEnc:yclopedie 
populaire külliyatının bir parçasıdır.23 Herkesin anlayabileceği bir dille yazılmış, 
birçok örneğin yer aldığı, Que saisje? dizisi tarzında, basit, halkı eğitmeye yönelik 
bir popüler bilim kltabıdır. Ahmed Midhat'ın amacı da buydu: Eğitimli Osmanlı 
okuyucusuna yeni bilimsel bilgileri kolayca anlaşılabilecek bir tarzda sunmak. 

Ahmed Midhat genel hatianyla Brouckere'in kitabının planını izler. incele
mesinde aynen çevirerek kullandığı bazı bölümleri bu kltaptan alır. Orada verilen 
örneklerden esinlenir ve onlan, okuyucusunun daha iyi anlayabilınesi için, genel
likle Osmanlı imparatorluğu'na uyarlar. Örneğin değer bahsini anlatabilmek için, 
Galata'da bir ev satın alınması örneğinl seçer, sigorta konusunda istanbul'da do
lunun yol açtığı zararlan, maklne kullanıırııyla iş arasındakl ilişkiyi anlatmak için 
de Boğaz'daki deniz trafiğinl örnek verir.24 Ama rehber olarak kullandığı kitabın 
şu ya da bu tavnnı tartıştığı, hatta tamamen karşı çıktığı da olur. Böylelikle Ah
med Midhat ile esin kaynağı arasında bir tür "diyalog" kurulur. iki eserin karşılaş
tınıması nerelerin Brouckere'in kitabına ait olduğunu gösterebilir. Bunun da öte
sinde gündeme gelen sorun, Avrupa kitaplanııın 19. yilzyıl Osmanlı İmparatorlu
ğu'nda nasıl okıınup kullanıldıklandır. 
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Klasik Ekonomi-Politiğin Etkisi ve Sınu]arı 

Brouckere gibi Ahmed Midhat da eserirıi altı bölüme ayırmıştır. Giriş bölü
münde, belli başlı ekonomistlerin yaptığı tarunılan karşılaştırarak, ekonomi-politi
ğin ne olduğunu belirlemeye çalışır. Sonunda ).-B. Say'in tanımında karar kılar: 
"Ekonomi-politik servetin üretimini, paylaşımını ve tüketimirıi kapsar." Planını bu 
tamm belirler. i. ve II. bölümlerde servet üretimi sorununu inceleyen, ın. ve IV. bö
lümleri ise ticaret konusuna ayıran Ahmed Midhat, kendi kişisel düşüncelerini 
özellikle milli servetin ve sanayinin korunmasımn incelendiği V. bölümde ifade 
eder. Bu bölümün önemli altbaşlıklanndan biri şudur: "Biz ne yapmalıyız?"2S Her 
ne olursa olsun, Ahmed Midhat'ın incelemesinin merkezinde, kitabın dörtte birin
den fazlasım kaplayan ticaret yer almaktadır. V. bölüm servet dolaşımım ve özel
likle de farklı para türleri konusunu ele almaktadır; son bölümün konusu ise servet 
tüketimi (özel tüketim, belediye ve devlet tüketimi) ve sosyal yardım sorunudur. 

Ahmed Midhat'ın metni, biraz ileride söz edeceğimiz bazı bölümleri hariç, 
bütününde liberalizmden esirıienmiştir. Genellikle Brouckere'in düşüncelerirıi ka
bullenmektedir. Alıntıladığı ekonomistlerin hepsi "liberal" etiketiyle sımflandırıla
billr: Adam Smith, )ean-Baptiste Say, Sismondi, Rossi, DroZ.26 Gerçeği söylemek 
gerekirse o dönemin Avrupa'sında egemen ekonomik doktrin liberalizmdir ve bir 
liberal ekonomi eserine başvurmadan ekonomi bilimiyle tamşabilmek zor görün
mektedir. Ahmed Midhat'ın incelemesinin bazı bölümlerinde Saint-Simon'cu dü
şüncelerin izleri de ayırt edilmektedir: Üreticilerin ve sanayileşmenin öneminden 
bahsettiği bölümler buna örnektir. Ama Saint-Simon'dan ne yolla etkilendiğini 
bilmiyoruz. Sadece o dönemin Ortadoğu'sunun tamamı için Saint-Simon'cu fikir

lerin önemini hatırlatınakla yetinelim. 
Ahmed Midhat'ın ekonomi-politik incelemesindeki liberal esin birçok düzey

de fark edilmektedir. Örneğin Ahmed Midhat rekabetin yararlan konusundaki dü
şünceleri Brouckere'den almaktadır. Belçikalı kaynağından aynen çevirerek aldığı 
paragraflardan birinin başlığı, "Rekabet Yoluyla llerleme"dirP Ve Ahmed Mid
hat, yine Brouckere'in izinden giderek, tekellere düşman olduğunu açıklar. Aynca 
daha ileri bir işbölümünden yanadır ve kent hayatımn bunu zorurılu kıldığım dü
şünmektedir. Avrupa'da görülen bankalar, sigorta şirketleri gibi ekonomik ku
rumiann Osmanlı İmparatorluğu'nda da aym gelişmeyi gösterebilmesirıi diler. İm
paratorlukta özel şirketlerin çoğalmasım istediği için, uzun uzadıya sermayenin 
oluşumu konusuyla da ilgilerıir. 

Ahmed Midhat makineleşmerıin de kararlı bir yandaşı olduğunu açıklar. Li

beral ekonomistlerin izinden giderek, makineleşme eşittlr işsizlik denklemini çü-
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riitıneye çalışır. Bu konuda, Brouckere'in verdiği makineleşmeyle maliyetleri düş

tükçe tüketimi artan çorap örneği (örneği Osmanlı para birimine uyarlar) ve ma

kineleşme konusundaki kötümser kehanetleri yalanlayan İngiltere'deki işçi sayı

sının artışıyla ilgili istatistikier üzerinde çok durur ve şunlan ekler: 

Bizim şehrtmizde bizim gözümüzün önünde dahi birtakım misaller var

dır ki bu davayı ispat ederler. Şirketi Hayrtye teşekkül etmeden ewel pazar 

kayıklan ve adi piyadeler bu vapurlann zuhum üzertne mahvolacaklar diye 

hüküm olunmuştu. Halbuki otuzdan mütecaviz vapur layenkati işlediği hal

de pazar kayıklan hala işlediklert gibi piyadeler dahi bir kat daha artmıştu. 

Sebebini aramak hususunda yoruimak lazım gelir mi? Ewellert Boğaziçi'ne 

ve Üsküdar'a gidip gelmek külfetli olduğu için az adam gider gelir idi. Va

purlar bu seferlert tesri ve tehvin eyledikten sonra gidip gelenler çoğaldı. 

Hem de o kadar çoğaldı ki vapurlar pazar kayıklanyla piyadelertn müşterile

rtni ellertnden almadıklanndan maada mucip olduklan suhulet ve ehveniyet 

üzerine tekslr eylediklert gibi yolculardan birer miktanm da onlann ewelkl 

müşterileri miktanna da zam eylerniştir.28 

Ahmed Midhat özel mülkiyet sorununa ilişkin olarak, özel mülkiyet önünde

ki Osmanlı hukukunda hala mevcut olan engellerin kaldınlmasını dilernektedir. 

Örneğin vakıf mülkleri konusunda şu açıklamayı yapar: 

Ekonomi politik fenni olsa olsa bizde arazi ve enılak-i mevkufeye bir de

receye kadar itiraz edebilir. Zira bila-veled vefat edenlertn arazi ve emiakl 

mahlul oimak demek o adamın arazi ve emlak-ı mezküreye msf nisbetinde 

malik olması demek olup mesela mamur olan bir çiftliğin ve muntazaman 

işleyen bir fabrtkamn hal vukuunda pertşan olacağı der-kardır. Eğer bizde 

arazi ve emlak dahi "mülk" suretiyle tasarruf olunacak bir usule konulur ise 

ekonomi politikin işte bu faslında gördüğü malıazlr birden bilkülliye münde

li olmuş ve hürrtyet-i istimiak cilıetinde gördüğü menali dahi tamamıyle hu

sule gelmiş olur idi.29 

Başka bir deyişle ı 858 Arazi Kanunnamesi'yle başlatılan mülkiyet sistemi

nin liberalleştirllmesi yolunda ilerlenmesi söz konusudur. 

Bu metinlere baktığımızda, Ahmed Midhat'm Osmanlı İmparatorluğu için da

ha fazla sermaye, daha fazla makine, daha fazla girişimci ruh, daha fazla kredi 

kurumu ve daha fazla özgürlük istediğini göriiyoruz. Onun bu dileklerle gündeme 
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getirdiği, 19. yüzyıl ortası Avrupa'sının liberal kapitalizminin asgari zorluk ve bü
rokratik engelle karşılaşarak Osmanlı Imparatorluğu'na sokulmasıdır. 

Ama burada sadece liberal ekonomi-politiğin "etkisi"nden söz edilebilir mi? 
Osmarılılmparatorluğu'nda liberal bir kapitalizm için yapılan bu çağnnın arkasın
da, memuriyeti terk edip küçük bir girişimci olan Ahmed Midhat'ın kendi deneyi 
de yok mudur? Ve daha genel anlamda, bu anlatılanlar, Osmanlı Imparatorlu
ğu'nda "Osmanlı sanayi devrimi" adı verilen sürece katılan girişimcilerden ve Yeni 
Osmarılılar hareketine yakından ya da uzaktan katılmış aydırılardan oluşan yeni 
Müslüman katmanın dileği de degil midir?30 Ahmed Midhat bu yeni toplumsal 
katmanın, bu Müslüman buıjuvazi filizinin tipik temsilcisi olarak görünmektedir. 
EkonOmi-politik incelemesinin tüketime ayrılmış bölümü bu açıdan arılamlıdır; Ah
med Midhat bu bölümde Brauckere'de bulunmayan ilginç bir aynrru gündeme geti
rir: Devlet tüketimi ve özel tüketimin yanı sıra, bir de belediye tüketiminden söz 
eder.31 Sokaklann temizlenmesini, kaldınmıann taşla kaplanmasını, gazlı aydın
latmanın kurulmasını, kamu parklan ve meydarılan açılmasını, dispanserlerin ba
kırnının yapılmasını, vb saglayarak şehir çerçevesinin güzelleştirilrnesine olanak 
veren belediye vergilerinden daha haklı bir şeyolamaz, der. Sadece gayrimüslimie
re has olmayan bu "belediye duyarlılıği", Ahmed Midhat'ın alt olduğu yeni yükse
len toplumsal katmanın çok ayırt edici bir özelliği olarak görünmektedir.32 

Ahmed Midhat iki noktada "rehberinden" çok açık bir biçimde aynlır: Sosyal 
yardım sorunu ve dış ticaret sorunu. Ikinci noktayı biraz daha ileriye bırakıp şim
di birincisini tahlil edelim. Sanayi devrimini yaşayan 1850 Belçika'sı ile işçilerin 
nüfusun çok küçük bir bölümünü temsil ettiği 1880 Türkiye'sinde sosyal yardım 
sorununun gündeme geliş biçimleri arasında kesin farklar bulunduğunu belirte
lim. Brauckere eserinde birinci kuşak liberal ekonomistlerin, yani sosyal yardım 
da dahil olmak üzere her alanda liberalizm dogmasında ısrar edenlerin izinden gi
diyordu. Brauckere, yoksullara ve sefillere yardım etmenin tembelliği teşvik et
mek arılarruna geldiğini söylüyordu. Hayırseveriik sefalet doğurur. Vardıği sonuç, 
"sosyal yardımın toplumsal yoksullaşmaya yol açtıği"ydı.33 

Rehberinin izinden giden Ahmed Midhat yoksullarla tembelleri ayınnaya özen 
gösterse de, yine de çok farklı bir söyleme sahiptir.34 Öncelikle üslubu farklıdır. O 
sosyal yardımdan, bütün uygar1aşnuş toplumiann daha yoksul durumdakilere karşı 
yükümiü olduğu "mukaddes bir borç" olarak söz eder. Ikincisi, Ahmed Midhat sos
yal yardundan Müslüman üikelerde var olduğu şekliyle söz eder ve ekonomi-politik 
incelemesinin 185. sayfasında islam ilk kez gündeme gelir. Bu mukaddes yardım 
görevi, islamiyet'te pek mükemmel bir biçimde yerine getirilir, der; çünkü, vakıf sis
temi sayesinde,3S ıSlamiyet'te eytamhaneler, ıslalılıaneler, miskinhaneler, imaret-
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haneler, gurebahaneler, vb bulunur. Bu konuda Aluned Midhat'ın Islam 'dan hayır

severlik konusunda belli buyruklan olan bir din olarak değil de, bir uygarlık ("ıSla
miyet") olarak söz ettiğine dikkat çekelim; hem de kurunılan Avrupa ile karşılaşnn

labilecek bir uygarlıktan söz edilmektedir. Bunun arı1amı, Ahmed Midhat'ın söyle
minin İslam'dan söz ederken bile, çok seküler bir nitelik taşıdığıdır. 

"Milli iktisat"ın Habercisi mi? 

Ama Ahmed Midhat'ın Brouckere'e asıl ters düştüğü nokta, dış ticaret konusu

dur. Bu noktada klasik ekonomi-politiğe taban tabana zıt bir tavır alan Aluned Mid
hat, Osmanlı lrnparatoduğu'nda korumacılık lehine uzun bir savunmaya girişir. 

Libera1izmin Adam Smith'ten beri birçok yerinin düzeltildiği bilinmektedir, ama 
19. yüzyıl ortasının liberal ekonomistleri arasında bir dogma henüz dokunulınazlı

ğını korumaktadır: Dış ticaret serbestliği. Buna ilk tepkiler, liberal ekonominin so

yutlamalanna ve evrense1ciliğine karşı, bir ekonomik sistemi ulusların tarihsel ko

şullanna uyar1ama hakkını talep eden Frederic List ve "tarihsel" ekolle Alman
ya'dan gelir.36 Aluned Midhat'ı yörı!endiren de aşağı yukan ayru yaklaşımdır. Bu 

noktada bir etkilenmeden söz edilebilir mi? Bu pek mümkün görünmüyor, çünkü o 

sırada Osmanlı lrnparatorluğu'nda ne List, ne de tarihsel ekol biliniyordu. Ama Ah

med Midhat, serbest ticaret eleştirisini tarihi sorgulayarak gerçekleştirir; bu sorgula
mada sadece Osmanlı Imparatorluğu tarihini değil, ekonomi-politik biliminin "kendi 

sermayesi olarak görmesi gereken" Rusya'daki Büyük Petro ya da Mısır'daki Meh

med Ali Paşa örnekleri gibi daha uzak tarihsel deneyimieri de ele alır. 37 

Aluned Midhat önce "milii servet" sorununu tarihsel bir perspektiften inceler. 

Klasik dönem Osmanlı serveti hem içeride, hem de dışandaydı. lçerideydi, çünkü 

sultarılar imparatorluk içinde boyun eğdirdikleri uluslann ticari ve sınal faaliyetle
rini korumuşlar, bu da bolluğun ("mebzuliyet") sürdürü1rnesini sağlaınışn.38 Dı
şandaydı, çünkü askeri bir devlet olan imparatorluk tebaası olan Uıuslardan haraç 

alıyor ve fetihlerde büyük ganimetler elde ediyordu. Ahmed Midhat, daha sonra 

işlerin değiştiğini saptar: Osmanlı İmparatorluğu arnk kendi yurttaşlannı koruma

maktadır. Ve asıl önemlisi, askeri düzene dayalı servet arnk ticarete ve sanayiye 

dayalı modem servede aynı şey değildir. Ahmed Midhat şunu yazar: "Asıl payi
dar olan servet, zanaatkar ve tacir milletlerin servetidir."39 Ama bu servet türü 

barışı gerektirir; savaş ekonomik faaliyetlerin ilerlemesi önünde bir engeldir. 
"Men-i muharebeyi her şeyden ziyade arzu eden bir fen varsa o dahi ekonomi 

politik olduğundan kim şüphe eder? "40 Ahmed Midhat, "şevket" ve "servet"i bir-
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birinden ayınr. çöküş dönemindeki Roma imparatorluğu gibi, Osmanlı imparator

luğu da henüz gücünü korumaktadır, ama gerçek servetten yoksundur. Bunun 

tersine bazı halkiar da "şevket" (güç) sahibi olmadan servet sahibidirler. Örneğin 

Yahudiler bu durumdadır: "İşte ezcümle Yahudiler gibi ki hiçbir şevket sahibi 01-

madıklan halde elyevm dünyada olan servetin kısm-ı azanu onlar elinde buluna

rak büyük büyük devletler milletler birkaç Yahudi'ye medyundurlar."4ı 

Aluned Midhat, Osmanlı ınilli serveti hakkında oldukça olumsuz bir tablo çizer: 

Zanaatça, ziraatça, ticaretçe gerçekten fikdfuı halindeyiz. Ama burada sö

zümüz alelumum Osmanlılığa ait olmayıp hasren ıslama aittir. Başınuza giy

diğimiz fes, arkamıza giydiğhniz gömlek, yaktrğımız kibrit, hasılı tramvay 

kumpanyasının yaptrğı vechile kaldınm taşlanmız dahi hariçten celp olunmak 

üzeredir. Eskiden kalma sanayi-i dahiliyemizin her biri bir suretle mahv ve 

münkariz olup şimdi Müslüman olan erbab-ı mesaiye kayıkçılık ve hamallık 

gibi zor-ı bazuya ve kuwet-i vucuda taalluk eder birkaç adi meşguliyetten 

başka bir şey kalmanuş gibidir. Ziraatrnuzı da yok hükmünde addedemez mi

yiz? Yol yok ki içeri memleketlerde olan mahsulat-ı ziralyeyi sahile indirip de 

satalım. Vakıa bazı en meşhur iskelelerimizde bir miktar zahire satılıyor ise de 

binnisbe pek az olup ona mukabil payitahtınuzı idare eden dakik [un] dahi 

ekseriyet üzere Rusya ve memalik-i hariciyeden gelir. ( ... ) Elhasıl ekonomi 

politiki fennen bizim memlekeıe tatbik edince birind vereceği hüküm bizde ne 

sermaye, ne ziraat, ne zanaat, ne ticaret, hata ne de kabiliyet bulunmadığı 

kaziyesinden ibaret kalıp bizi ekonomi hükmüne tabi bir millet haline koy

mak için bunlann cümlesini yeniden vücuda getirmek lüzurnu aşikfu olur.42 

Ahmed Midhat Osmanlı gerilemesinden özellilde yabancılan sorumlu tutar, 

onlann sahip olduklan koruma, özellikle de kapitülasyonlar sayesinde imparator

luğun sadece dış ticaretirıl değil, iç ticaretirıl bile istila ettiklerinl belirtir. 

Bu durum karşısında, milli serveti "edinmek ve büyütmek" için ne gibi çö

zümler önerir? Öncelikle devlet Osmanlı sanayicilerinl ve tüccarlannı korumalıdır. 

Osmanlı devleti, sımrlan içinde yabancılara ayncalıklar tanıyacağma, koruma ve 

ayncalıklan kendi "ıniiletinden olanlara" saklamalıdır: 
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la edilmiş olursa? O zaman kabiliyetimizi nereye sarf edellın?43 
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Yapılması gerekli en önemli şey de, bir gümrük koruması oluşturarak ekono

mik faaliyetleri dış rekabetten korumaktır. Önce Brouckere'i takip eden Ahmed 

Midhat, liberal ekonontlst1erin serbest dış ticaret lehindeki götüşlerini sıralar, sonra 
da kendisi bunlara uzun uzun cevap verir.44 Görüşleri dört noktada özetlenebilir: 

a) Serbest dış ticaret, Osmanlı ticareti ve ekonomisinin yıkımı anlamına gelmek
tedir. Sanayi devriminin başlangıcından beri Osmanlı tarihi bunu kanıtlanuştır. Ah

med Midhat ıZmir' de bir kağıt fabrikası, mum, kristal, bez, vb fabrikalan kurmak için 
yapılmış sayısız girişimleri sayıp döker. Bunlann hepsi, Osmanlı pazannda daha ucuz 
ve kaliteli mallar satan Avrupa rekabeti karşısında başansızlığa uğramıştır: 

Biz düşünüyoruz ki bizde hürriyet-i mübadele kaplSııu açacak olursak sana
yi ve ticaret -i dahiliyemizi canlandırmak katiyen muhaldir. Zira şimdiye kadar 
yalnız halkça değil devletçe dahi birtakım fabrikalar yapıldığı halde hiçbirisi ya
şayamamıştır. Elyevm Feshane-i Amire kendi kendisini güç hal ile muhafaza 
edebilmekie olup A vustuıya ve Fransa'nın bizim millete fes satmak için yapmış 
oldukian fabrikalara galebe edebilmek hayal ve hatırdan bile geçemez.4S 

b) Serbest dış ticaret, Avrupa uluslannın çoğu gibi, aralannda dengeli ilişkiler 
bulunan uluslar açısından geçerlidir. Ama Osmanlı Imparatorluğu ile Avrupa ara

sındaki ilişkiler dengeli değildir, tamamen Osmanlı Imparatorluğu aleyhinedir: 

Eğer şimdiki halde serbesti-i umumi-i ithalaı ve ihracata cevaz verilecek 
olu ise el-haletü hazihi İran gibi henüz servel-i kadimesini muhafaza etmek
le bulunan milletlerin dahi servetleri bizim halimize tabavvül eder. Yani sa
nayi ve ticareı hususunda kıtaaı-ı hamseye [beş kıtaya] galebe eylemiş olan 
Avrupa kıtası bütün ciharun servetini kendisine celp eder.46 

c) Serbest dış ticaret Avrupa'nın bile her yerinde yoktur. Ahmed Midhat'ın bu 
metninin ilginç yönlerinden biri, Avrupa'da serbest dış ticaretin sorgulanmaya 

başlandığı bir dönemde yazılmış olmasıdır. 1873 buhranından ve konjonktütün 

altüst olmasından sonra, Avrupa'da Ingiliz liberalizmine ve Manchester ekolüne 

karşı açık bir tepki belirdiği bilinınektedir.47 Ahmed Midhat bu hareketten etkilen
miş midir? Bu soruya cevap vermek zor. Ama bu metni yazdığı sırada Alman

ya'da süren ve 1879 gümrük koruma tarifesi ile sonuçlanacak tartışmalardan ha

berdar olduğu kesindir. 48 Büyük olasılıkia, Almanlann çoğunun korumacılıktan 

yana taVlr almasını, liberalizmin evrensel bir sistem olmadığı konusundaki düşün

cesini destekieyen bir unsur olarak görmektedir. 
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d) Ahmed Midhat'ın görüşlerinden sonuncusu serbest dış ticaret yanlılannın 
söylemine bir cevaptır: Onlar, ticaret serbestliği olmadan Avrupa'nın yenl sanayi
lerinln Avrupa dışındaki ülkelere yerleşemeyeceğinl söylüyorlardı. Ahmed Mid
hat'a göre asıl bunun tam tersinin gerçekieşme tehlikesi vardır, öyle ki dış ticaret 
serbest olursa Osmanlılar Avrupa'ya göre gecikmelerinl kapatmaları için çok ge
rekii olan bu sanayilerden yoksun kalacaklardır. 

Ahmed Midhat'ın Osmanlı geri kalıııışlığı için önerdiği büyük reçete Osmanlı iç 
ticaretinl ve sanayisini etkili bir şekilde koruyacak gümrük tarifeleri getirilmesidir. 
Ama gümrük resimlerinln, ürünlerin Osmanlı toplumuna yaranna göre değiştirile
bilmesi gerektiğinl de eklemektedir.49 Lüks ürünlere ağır gümrük vergileri konur
ken, makineler gibi Osmanlı ekonomisi için çok gerekli olan mallar gümrük muafı
yerinden yararlanmalıdır. Yenlden Feshane örneğinl ele alan Ahmed Midhat, bu 
fabrikanın rekabetten korunması halinde Osmanlı pazanrıın ihtiyacını karşılayabile
ceğinl düşünmektedir. Tevfik Çavdar, bu, bir "ithal ikamesi" politikasının ilk örneği
dir, der. Zaten serbest dış ticarete yönelik bütiin bu eleştiriler birkaç yıl sonra, Ah
med Midhat'ın ekonomlye ilişkin son eseri olan Hall ül-Ukad'da da yinelenecektir. 

Bu korumacı önlemlerin yanı sıra Ahmed Midhat, diplomasi alanında uzun 
sürediı yapıldığı gibi, Avrupa'ya yenl teknikler hakkında eğitim alacak öğrenciler 
göndererek ve Osmanlı ekonomisinln ayağa kalkmasına yardım edecek uzmanlar 
getirterek Osmanlılann kabiliyetlerinin de geilştirilmesinl önerir. 

... 
Bu kısa notlar daha yukanda sorduğumuz soruya bir cevap vermemizi sağlı

yor mu: Ahmed Midhat "milli iktisat"ın habercisi olarak kabul edilebilir mi? 
Bu soruya cevap verebilmek için, önce "millet" kelimesinin anlamı üzerinde 

düşünmeliyiz. Ahmed Midhat "milli" servetin üretilmesi ve artırılmasından söz 
ederken, bundan ne anlamaktadır? Hiç kuşku yok ki, onun için söz konusu olan 
Osmanlı Imparatorluğu'ndaki halklann tümüne, Tanzimat dönemi Osmanlı yöneti
cilerinin imparatorluğun parçalanmasının ilk işaretlerine cevap verebilmek ve devlet 
aygıtını modernleştirebilmek için şekillendirdikleri ortak yurttaşlık düşüncesine 
denk düşen bir zatiyet olarak Osmanlı "milleti"dIı. Ama aynı zamanda Ahmed Mid
hat imparatorluk Müslümanlan ile gayrimüslimleri arasında var olan ekonomik ve 
toplumsal eşitsizliğin de bilincindedir. O, Osmanlı "gecikmesi"nden söz ederken, 
esas olarak Müslümanlan kastetmekte ve ilerlemeye değindiğinde, özellikle Müslü
manların bu ilerlemeden yararlanan taraf olmasını umut etmektedir. Bu açıdan 
onun vurguyu Osmanlı ımparatorluğu'nun Islami unsuruna yapan "milliyetçiliği" 
Yenl Osman1ılann, özellikle de Naınık Kemal'in anlayışına yakındır ve o Abdü!ha-
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mid panisIamizınirıin de habercisidir. Demek ki bu "milli iktisat" anlayışı Jön Türkle
rin Osmanlı devleti içinde bir Türk Müslüman bu~uva sınıfı yaratmayı hedefleyecek 
iktisadi milliyetçiliğine doğru ilk adımdır. Doğal olarak Ahmed Midhat'ın düşünce
sinde Türklük boyutu yoktur, ama kelimenin tam anlamıyla Türk milliyetçiliği 20. 
yüzyıl başında doğduğuna göre ondan bunu beklemek de zaten gülünç olurdu. 

Ama Ahmed Midhat söz konusu olunca "milli iktisat''tan bir başka açıdan 
daha söz edilebilir. Gerçekten de ekonomi-politik incelemesinde, durmaksızın Os
manlı imparatorluğu'nun sanayileşme gereğini vurgular; başka bir ifadeyle, 
Manchester ekolü tarafından ingiltere'nin yaranna geliştirilmiş biçimiyle uluslara
rası işbölümünü reddeder. Osmanlı imparatorluğu'nu, Avrupa'nın hammadde 
sağlayıcısı konumuna düşüren duruma başkaldınr. Aynca, bazı yönlerden inançlı 
bir liberalolan Ahmed Midhat, devletten kendi yurttaşlan lehine daha etkin bir 
ekonomik politika uygulamasını ister; özellikle de devletten Osmanlı girişimcileri
ne ve tüccarlanna yönelik daha fazla koruma bekler. Bu açıdan Ahmed Midhat'ın 
iktisadi "miliiyetçiliği", sanayi devrimini Batı Avrupa'dan daha geç yaşayan ve 
büyük ekonomik modernleşme hareketine katılmaya kendilerinin de hakkı oldu
ğunu savunan ülkelerdeki akımlara çok benzemektedir ve bu konuda bir eşza
manlılık olmasında da şaşırtıcı bir yön yoktur. Ahmed Midhat'ın düşünceleri aynı 
dönemde bazı Alman entelektüelleri tarafından savunulanlara yakındır. 

Sorun, Osmanlı imparatorluğu'nun II. Reich olmamasıdır. Ahmed Midhat, 
yabancılara çok aşın aynca1ıklar tanıyan kapitülasyonlann kaldınlmasını haklı 
olarak talep eder; ama Osmanlı imparatorluğu bunu Avnıpalı güçlere kabııl ettire
bilecek konumda mıdır? Ahmed Midhat, Osmanlı sanayisini geliştirmek için bir 
gümrük tarifesi uygulanmasını isterken kuşk.ıısuz haklıdır, ama Osmanlı devleti 
bunu Batı'ya dayatabilecek olanaklara sahip midir? Aynı zamanda Ahmed Mid
hat'ta Osmanlı entelijansiyasının şöyle formüle edilebilecek ayırt edici özellikle
rinden biri göze çarpmaktadır: Ülkesini dünya içinde bir yere oturtmakta çekilen 
güçlük. Bu açıdan bakıldığında, Ahmed Midhat'ın ekonomi-politik incelemesi çık
tıktan bir yıl sonra, ı 88 ı 'de tam bir mali iflas içindeki Osmanlı imparatorluğu'na 
Avrupalı güçler tarafından dayatılan Düyun-ı Umumiye idaresi'nin kurulması 
Ahmed Midhat'ın iddialannın zalimce yalanlanması olarak değerlendirilebilir. 

Ahmed Midhat'ın ekonomi-politik incelemesi, belli oranda nailliğine rağmen, 
yine de Türkiye düşünce tarihi içinde önemli bir yer tutmaktadır. Bir popüler bilim 
eseri olan bu kitap Osmanlı kuşaklannı ekonorrak olgu konusunda yetiştirmiştir. 
lik Türk mliliyetçilerinde, Jön Türk yöneticilerinde ve daha genel bir anlamda 20. 
yüzyıl Türkiye'sinde bir "milli iktisat" kurma iddiası taşıyan herkeste bu kitaptaki 
düşüncelerin belli bir etkisi olduğu yadsınamaz. 
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HARP MALİYESİ VE MİLLİ İKTİsAT: 
1918 OSMANLı İç İSTİKRAzr 

"Osmanlı istikrazlan" ifadesiyle genelolarak Osmanlı hükümetinin Kınm Sa

vaşı sonrasında (1854) Avrupalı güçlerle yaptığı istikraz anlaşmalan kastediliLI 

İmparatorluğun Avrupa devletlerine borçlanması Osmanlı tarihinin iyi bilinen bir 

bölümüdüL2 1881'de Düyun-ı Umumiye idaresi'nin kuruluşuyla Osmanlı ımpa

ratorluğu'nun mali ve ekonomik bağımsızlığuun bir bölümünü yitirdiği bilinmek

tediL Yabancı mali kuruluşlara ve sermayelere küçük düşürücü başvurularla ge

çen yanm yüzyılı aşkın bir sürecin ardından, 1918'de savaş giderlerini karşıla

mak üzere yapılan ilk Osmanlı iç istikrazı Türkiye'nin mali tarihinde çok çarpıcı 

bir olayalarak gözükınektedir.3 Kuşkusuz birkaç ay sonra Türkiye'nin savaştan 

yenik çıktığının ilan edilmesinin getirdiği çalkantılar içinde bu olay biraz unutul

muştur; oysa başlangıçta bir coşku dalgası yaratmış ve hem hükümetin, hem de 

kamuoyunun tam bir seferberliğe girmesine yol açmıştı. 

Olağanüstü savaş masraflannı karşılamak üzere Osmartlı hükümerinin baş

vurduğu başlıca yol kağıt para ihracıydı. 1914'te imparatorlukta, yaklaşık 60 mil

yon lira değerindeki madeni paranın yanı sıra, Osmanlı Bankası tarafindan ihraç 

edilmiş yaklaşık 1 milyon liralık kağıt para da tedavüldeydi. 1915'ten itibaren 

Düyun-ı Umumiye tarafından art arda kağıt para ihraçları gerçekleştirilmiş4 ve 

bunların teminat akçeleri Alman hükümeti tarafından ya ilk ihraçta (Haziran 

1915, 6,5 milyon lira karşılığı) olduğu gibi altın ya da sonraki ihraçlarda olduğu 

gibi Alman hazinesi tahvilleri olarak yatırılmıştı. Almanya tedavüle çıkarılan 

banknotlann karşılığını, barışın imzalanmasından en çok 11 yıl sonrasına kadar 

yayılan değişik vadelerle yatırmayıüstlenmişti. Böylelikle Alınan hükümeti nez

dinde, Düyun-ı Umumiye tarafından yapılan art arda altı banknot ihracına denk 

* Bu metin Memarta} Omer Lütfi Barkan içinde yayımlanmıştır, Paris, 1980 (Istanbul Fransız Anado
lu Araştırmalan Enstitüsü Kitaplığı, xxvill), s. ı01-117. 
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düşen altı istikraz gerçekleştirilmişti. 1917 sonuna kadar 130 milyon lira banknot 
biçiminde ihraç edilmişti ve burılann yaklaşık 90 milyonu tedaviildeydi.5 

Osmanlı imparatorluğu'nda iç istikrazın başansızlığa mahküm olduğu genel bir 
kanıydı. Bu düşüncerıln ilk nederıl iç tasarrufun zayıflığıydı, ama asıl neden devlet ta
rafından iç mali piyasada yapılan uzun vadeli her istikraz girişiminin sonunda alacak
Wan zarara sokmuş oimasıydı. Bu durum kamuoyunda devlet girişirrılerine karşı derin 
ve kalıcı bir güvensizlik uyandımuştı. Bunurıla birlikte, Aralık 1917'de Almanya ile 
yerıl bir istikraz arılaşması için Alman hükümeti ile yürütülen görüşmelerde, iç istik
raz konusu gündeme geldi. Alman hükümeti Osmanlı devletirıl iç tasarruf\ara yönel
meye itiyordu. Savaş uzadıkça, mrk hükümetirıln dile getirdiği borç talepleri karşısın
da Alman hükümeti daha isteksiz davranmaya başlamıştı.6 Bir Osmanlı iç istikrazı, 
başanlı olursa, Alman hazinesirıl rahatlatacak, başansızlık halinde ise, Almanların 
mrk ekonomisine el koymasını kolaylaştıracaktı. Gerçekten de Alman hükümeti, 
özellikIe 191 7' den itibaren Osmanlı imparatorluğu'ndaki Frarısız ve ingiliz ekonomik 
çıkarlanın ele geçinnek ve savaştan sonra mrkiye'rıln kaynak\annın değerlendiriirne
si konusunda güvenceler sağlamak yönündeki baskılannı yoğurılaştınnışlı.7 

1914'te savaş başladığında Jön 1ürk hükümetirıln maliye nazın olan ve Şubat 
1917' den itibaren yerılden Osmanlı maliyesirıln başına getirilen Cavid Bey iç istikraz 
girişimine karşıydı. Savaşta düzenli olarak iç tasarruf\ara başvuran Almanya ve In
giltere örneklerini ele alan Cavid Bey, Mart 1917'deki bütçe sunuş konuşmasında 
şöyle diyordu: ["Ne yazık ki biz bu milletleri taklit edecek durumda değlliz. ülkemi
zin bu tür işlemlere henüz alışkın oimadığını itiraf ve kabul etmekten korkmamalı
yız. Eğer hükümet bir iç istikraza başvurmak istiyorsa, ben elde edilecek sonuç hak
kında bir güvence veremem. "]8 Bunurıla birlikte Ocak 1918'de Berlin'de yapılan ye
ni Alman istikrazı görüşmeleri sırasında, Almarılar mali yardım koşulu olarak mrk 
hükümetirıln bir iç istikraz başlatmasını ister. Cavid Beyozaman, işlemin özerıle ha
zırlanabilmesi için eylül ayına kadar mühlet kazanmaya çalışır. 9 Ama Almarılar da 
bu operasyonun en kısa sürede, mart ayında düzerılenmesirıl istemektedir. 

Cavid Bey niye 1918'de bir iç istikraz fikrini kabul eder? Ocakta Almanya'yla 
başlayan görüşmelerin birçok sonınu -kapsadığını unutmamak gerekir: 1918 bütçe 
açığını kapatmak için Almanya'nın mali yardımı (bu açık Cavid Bey tarafından 74 
milyon lira olarak tahmin edilmektedir), Osmanlı lınparatorluğu'ndaki Fransız ve In
giliz firmalannın "tasfiyesi" (bunu Almarılar istemektedir) ve Cavid Bey'in elde et
meye çalıştığı Almanya'nın savaş borçlanın ertelernesi sorunu. iç istikraz konusunda 
Almanya'nın isteğine boyun eğen Cavid Bey, hele bir de istikraz başanlı olursa, di
ğer noktalardakiAlman baskısına karşı koyabileceğini unımaktadır. Üstelik 1918 yı
lının başında koşuilar bir iç istikraz hamlesi için daha elverişlidir. Doğu Cephesi'nde 
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çatışmalar kasım ayından beri dunnuş ve aralıktan bu yana Brest-Litovsk'ta Rusya 

ile banş görüşmeleri başlamıştır, Bu görüşmeler 3 Mart 1 91S'de banş anlaşmasınm 

imzalanmasıyla noktalanacaktır. Mali düzeyde, savaş sırasında yaşanan değişimler 

daha iyimser olmaya olanak tammaktadır; art arda gelen banknot emisyonlanyla 

ödeme olanaklan çoğalmış, sermaye boilaşmış ve ülkede birçok anonlm şirket ku

rulmuştur: 1915'te 15, 1916'da bir 15 daha ve sadece 1917'de 29 yenl anonim 

şirket kurulmuştur. ıd Kurulalı henüz birkaç ay olan Osmanlı İtibar-ı Milli Banka

sı'mn kazandığı başan da cesaret verici bir işaret olarak gözükmektedir. 

Cavid Bey'in büyilk ustalığı, Almanlann talebini sahiplenmesi ve iç istikrazı 

bir milli girişim olarak sunmasıdır. Alınan baskılanna direnmek yönünde sımrsız 

bir isteği vardır ve mali alanda özellikle ilk nazırlıklan sırasında (1 910 ve 1913-

1914) edindiği büyilk yetkinllk de önemli bir kozudur. Ocak ayında Berlin'de ya

pılan görüşmede Alman hükümetine çok önemli bir talebini kabul ettirir: Yapıla

cak istikrazın faiz (%5) ve amortismanlannm (%1) Alman hazinesi tarafından al

tın olarak ödenmesi. ı ı Bu düzenlemenin istikrazın halk nezdindeki başansını 

sağlayacağını ve kağıt paranın altına göre değer yitirmesi sorununu kısmen çö

zümleyeceğini umuyordu. Almanya'yla 2S Ocak'ta yapılan anlaşmanın 1. mad

desi Alman hükümetirıln Düyun-ı Umumiye'ye istikrazın altı ayda bir ödenecek 

bonolan için gereken banknot miktanna denk altını sağlamasını öngörüyordu. 

Istikrazın faiz ve amortismanlannın altınla ödenmesi konusundakl bu mad

denin önemirıl anlamak için, Türklye'rıln 1 91S başındakl para piyasası durumu

na değinmekte yarar var. Teminatı Alınan hazinesi bonolanyla karşılanan ilk ka

ğıt para emisyonlanndan beri, kağıt para dunnadan değer yitiriyordu. Ocak ayın

da İstanbul'da 1 altın lira 464 kağıt kuruş değerindeydi (1 lira= 1100 kuruş). 

Taşrada madeni ve kağıt paralar arasındakl fark daha da açılıyor ve bazı vilayet

lerde kağıt para artık kabul edilmiyordu. Oysa tedavüle sokulan para miktan da 

çok fazla değildi. Osmanlı İmparatorluğu'nda tedavüldeki para miktan 191 4'te 

45-50 milyon lira iken, bu miktar 1915'de 90-95 milyona çıkmış, halbukl aynı 

sürede gereksinimler iki katından çok daha fazla artmıştı. 12 Ama bu durumun asıl 

nederıl tedavüldekl paranın rılteliğiydi. 1 9 1 4 'te tedavüldekl paranın ancak sımrlı 

bir bölümü kağıt paraydı (yaklaşık 1 milyon lira). Halbukl 191 S'de tedavüldekl 

bütün para Düyun-ı Umumiye tarafından sürülen banknotlardan oluşuyordu. 

1 913'te temel endeks 100 olarak kabul edilirse, 1 91S'de imparatorluktakl kağıt 

para tedavülü endeksi 9000'e çıkmıştı. Ayru dönemde Fransa'da aym endeks sa

dece 532, İngiltere'de ise 1 lS4'tü. Halkın aşın kuşkusu maderıl paramn piyasa

dan yok olmasına yol açırııştı ve altın, kağıt paraya göre hatın sayılır bir prim ya

pıyordu. Demek kl, kağıt para devalüasyonu, Tanin1n ifadesiyle söyleyecek olur-
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sak, "ekonomik olmaktan ziyade toplumsal bir hastalıktı".1 3 Osmanlı hükümeti
nin altın ile kağıt para arasındaki makası daraltmak yolundaki bütün çabalan so
nuçsuz kaldı. Bunun sonucunda olağanüstü bir fiyat amşı yaşandı. Temel ihtiyaç 
maddeleri içinde, savaş başından beri zahiredeki fiyat amşı Berlin'de %124 ve Vi

yana'da %178 iken, İstanbul'da %1970'ti. 14 Bu sadece toplumsal düzeyde ve 
özellikie ücretiilerle memurlar açısından değil, ticari düzeyde de bir felaketli: Al
manya Osmanlı İmparatorluğu'ndan daha az mal satın alıyor ve bu nedenle Türk 
lirasının marka göre değeri -Osmanlı piyasasında mark bulmak iyice zorlaşIlUştı
sürekli düşme eğilimi gösteriyordu. 

İç istikrazın faIz ve amortismanlannın altınla ödenmesinin bu parasal soruna 
ne ölçüde çözüm getirmesi bekleniyordu? Öncelikle, mekanik bir açıdan, a1tınla 
ödenecek bono değeri kadar kağıt para tedavülden çekilmiş olacaktı. İstikrazın 10 
milyon liralık bir sonuç verdiği varsayılırsa, yılda 600.000 kağıt lira (%5 faiz ve 
% 1 amortisman) tedavülden çekilecekti ve Cavid Bey bu rakamın uzun vadede 
altın priminde "hatın sayılır bir azalma" yaratacağını umuyordu. ıs Ama operas
yon asıl, "altınla kağıt paranın değiştirilebilir olduğunu" kanıtlayarak, halka gü

ven vermeyi sağiayacaktı. Aynca iç istikraz yoluyla, kağıt paranın devalüasyo
nunu hızlandıracak yeni bir banknot emisyonundan sakınılacaktı. 

Almanya'yla sözleşmenin imzalanıp Cavid Bey'in İstanbul'a dönmesinden 
sonra, bir kanun tasansı hazırlandı. Cavid Bey 21 Şubat'ta bütçeyi sunarken, me
buslara yeni istikraz hakkrndakl düşünceletini açıkladı. İç istikraz 1918'in ilk altı 
ayının harcamalannın bir bölümünü karşılmaya yöneliktir, dedi. İlk aylann açığı
nı karşılamayı da Almanya üstlenırtişti (22 milyon liralık bir krediyle). İstikraz
dan 20-21 milyon lira bekleniyordu. Cavid Bey, ["İstikrazın bu miktan sağlayıp 
sağlamayacağını bilmiyorum, ama sağlamaması için bir neden göremiyorum"] di
ye ekliyordu; ["bizimkl gibi bir ülkede böyle bir istikrazla 30-40 milyon lira top
lanması gerekir."] Ve Cavid Bey mebuslara, Almanya'yla yapılmış sözleşmenin 
["hem biçim hem de içerik olarak (Türkiye'nin) ınilli çıkarlanna daha öncekl söz
leşmelerden çok daha uygun"] olduğunu da hatırlatıyordu. 16 

İç istikraz hakkındakl kanun tasansı mart ayı sonunda mebusan ve ayan 
meclislerine sunuldu. Kanun Meclis-i Mebusan'da görüşülürkenyaptığı uzun bir 
konuşmada, Cavid Bey tasarlanan operasyonun olumlu yanlarını şu formülle 
özetliyordu: "Hazine için asgari fedakarlık, istikraza iştirak edecekler için azami 
faide," toplumun geneli için büyi1k avantaj. ı 7 Ve bu istikrazın başansının dışarı
dakl etklsinden, müttefik devletlerde yaratacağı olumlu izlenimden ve düşman 
devletierde yapacağı yıkıcı etkiden söz etmeyi de ibmal etmiyordu: 
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[Yabancılann inanmayı asla kabullenmeyecekleri bir şey varsa o da, Os

manlı milletinde bir ekonomik uyanışın varlığıdır. ( ... ) İç istikrazın başansı düş

man güçlere en kanlı zaferleriınizden daha ağır bir darbe indirecektir. Bu olay 

mall hayatıınızda bir milat noktası olarak kalacaktır. Çünkü bugüne kadar düş
man1anmız bağımsızlığımızı yavaş yavaş kemirrnek için bize karşı mali silahı 

kullandılar. Bize paranın zorbalığıyla hükmetmek istediler. Bugün birkaç hafta 

içinde milyonlar toplayabilirsek, bu durum düşınan!annuza bize karşı kullandık
lan mali silahın cidıll ciddi paslanmaya başladığını gösterecektir.l l8 

Bu olUrumun ardından kanun tasarısı hiçbir değişiklik yapılmadan kabul edildi. 3 
Nisan 1918 tarthli İç Istikraz Kanunu Maliye Nezareti'ne %5 faiz ve %1 amortismanlı 
sınırsız iç istikraza gitme yetkisi veriyordu. Hem faizler, hem de tahviller piyangoyla 
amorti edilirse, amortismarıIar altınla ödenecekti. Istikraz 1 939'dan önce konvertibl 01-
mayacaktı. Istikraza ilişkin tüm işlemler, faiz ve amortismanlar vergiden muaftı. 19 

Kanunun oylanmasından soma, bir yanda Maliye Nazın diğer yanda da Düyun
i Umumiye ve Osmanlı Bankası arasında görüşmeler başladı. Nisan ayı sonunda bu 
iki kuruluşIa bir sözleşme imzaIandı ve irade-i seniyyeyle de onaylandı.2o Bu sözleş
me tahvil satış süresini belirliyordu: Istanbul için mayıs, taşra için de mayıs ve hazi
ran aylan. Ayın zamanda tahvil alış ve istikrazın emisyon biçimleıirıI de saptıyordu. 
20, 100 ve 500 liralık tahviller çıkarılacaktı. Kağıt parayla yaptığı ödeme karşılığında 
tahvil sahibine bir muvakkat senet verilecek, daha soma bu senet Maliye Nazın'nın, 
Düyun-ı Umunıiye Idare Meclisi reisinin ve OsmarıIı Bankası genel müdürünün imza

ianru taşıyan bir kati tahville değiştirilecekti. Faizler altı ayda bir ödenecekti. Bir istis
na olarak, ilk bononun faizleri önceden, ıStanbul'datahvilin satın alındığı gün, taşra
da da satın alma işlemIni izleyen ay ödenecekti. Ikinci bononun ödemesi kasım ayın
da yapılacaktı. Tahvilin Istanbul borsasında yazılı değerinin üstünde prim yapması 
dunımunda, amortisman da çekilecek piyangodan soma altırıIa ödenecekti (yoksa 
tahvil borsada a1ırup sanlabilecekti). Tahvil sanmı, faiz ve amortisman ödeme işlemle
rinden Osmanlı Bankası sorumluydu. 

Istikraz teminatlan konusunda, OsmarıIı hükümeti faiz ve amortisman ödemeleri 
için 600.000 liraya kadar Düyun-ı Umumiye'ye ayn1mış gelirlerden gelen hasılat faz
lasım ve aynca bazı vilayetlerde de ağnam resmIni gösteriyordu. Düyun-ı UmurnIye 
Idaresi tarafından kağıt para olarak toplanan bu has~at Almanya tarafından sagIanan 
altırıla değiştirilecek ve bu altın belirlenen vadelerde Düyun-ı Umunıiye tarafından bo
no harrıIlleri arasında paylaştırılacaktı. Bu oldukça karmaşık prosedür, tasarruf sahibi
ne sağlam güvenceler vererek istikrazın başansım sağlamak için Osmanlı hükümeti
nIn bütün tedbirleri almak istemesiyle açıklanabilir . .. . 
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Istikraz Kanunu incelenirken, Cavid Bey savaş zamanında çıkanlan iç istik
razın ["kesinlikle başan kazanması gerektiği"]ni açıklamıştı.2ı Osmanlı hükümeti 
halk nezdinde başan sağlayabilmek için daha önce benzeri görülmemiş bir "pro
paganda" faaliyetine girişti (bu kelime, Bolşevik Devrimi'nden beri modaydı). İm
paratorluğun bütün bölgelerini haberdar etmek, bütün toplumsal katmanlara 
ulaşmak ve Osmanlı tasarruf sahibinin devlet tarafından yürütülen mali operas
yonlara karşı beslediği kuşkuyu yok etmek söz konusuydu. İstikrazın emisyon ve 
duyum masraflarına 100.000 liralık özel bir kredi aynldı.22 Bu toplamın dörtte 
üçü tahvili piyasaya süren bankalara komisyon biçiminde ödenirken, kalan para
nın büyük bölümü reklam masraflarına gitti ya da propaganda heyetlerine, gaze
telere ve yazarlara ikramiye olarak dağıtıldıP 

Maliye Nezareti bütün reklam olanaklannı harekete geçirdi. El ilanlan dağıtıldı 
ve taşraya gönderildi. Türk ressam AYni'nin fırçasından çıkmış afişler tahvil piyasa
ya çıkar çıkmaz her yere asıldı. İstanbul' da Eminönü ve Galatasaray'abüyük, ışıklı 
panolar yerleştirilmişti. Tütün Rejisi klbrit kutıılarına ve sigara kağıdı paketlerine si
gara içerıleri tahvil almaya çağıran pullar yapıştırınıştı. 24 Alelacele birçok propagan
da filmi çekildi ve hem başkentin, hem İzmir'in sinema salorılarında gösterildi. Bu 
filnıierden biri, falz ödemelerinde kullanılacak altın paraların Darphane'de hazırla
nışını gösteriyordu. Bir başka filmde, İstanbul'da tahvil satışının başladığı gün müş

terilerin ve meraklıların Osmanlı Bankası'na akın edişi görülüyordu.25 

Bu kampanyada başrolü gürılük basın oynadı. Gazetelerin içinde olaya en ge
nlş yeri, Jön Türklerin resmi görüşlerini yansıtan Tanın vermekteydi. Bununla bir
likte Vakit; Sabah ve Tasvir-i qkdr gibi diğer gürılük gazeteler de kampanyaya ge
niş ölçüde katıldı. Basın başyazılarda, köşe yazılarında ya da haber sütunlannda is
tikraz mekanizmalannı, tahvil alma biçirrılerini ve bundan sağianabilecek kazancı 
aynntılı bir biçimde açıklamaya çalışıyordu. Her gün, bir gün öncesinin sonuçlan ve 
belli başlı tahvil sahiplerinin isinıieri yayınılanıyordu. Olayı öne çıkarmak ve okuyu
cunun ilgisini çekmek için bütün gazetecilik teknikleri kullanılıyordu: 6 sütunluk 
büyük manşetler,26 röportaı1ar,27 görüşmeler, araştırmalar.28 Aynca basın tek ko
nusu iç istikraz olan karikatürler, fıkralar, şiirler, şarkılar, slogarılar,29 atasözleriy
le30 dolup taşıyordu. Tahvil satışının başlayacağı gün bazı gazeteler Ali Ulvi'nin 
yazdığı bir "istikraz marşı"nı bile yayırrıladılar; bu marşın son mısralan şöyleydi: 
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Her bir para kurşun ve giille 
Gibi düşman kalbi deler. 
Ödünç vermeyi bilen erler 
Her gün yaşar şeref ile. 

Biz verirsek bu milIet yenilmez 
Veren ellerln şam ekallmez ... 
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Birkaç yıldır Osmanlı başkentinin entelektüel yaşamının ana özelliklerinden 
biri haline gelmiş konferanslar da istikraz konusunda kamuoyunu etkilemek için 
geniş ölçüde kullamlan yollar arasındaydı. Sadece ıstanbul'da, 15 Nisan ile 30 

Mayıs arasında istikraz konulu otuz kadar konferans düzenlenmişti. Bu konfe
ranslar Darülfünun'un büyük salonunda, Galatasaray Lisesi'nde, Milli Eğitim ve 
Öğretim Cemiyeti'nde, Türk Ocağı'nda vb düzenleniyordu. Genellikle kadınlar da 
bu konferansıara kabul ediliyordu. Hatta kadınlar için özel sohbet toplantılan dü
zenleniyor, evdeki ekonomik kararlan genellikle onlar verdiği için, bu toplantılar
da kadınlar ikna edilmeye çalışılıyordu. 3ı Mitingler düzenlemek ve konferanslar 
vermek üzere taşraya propaganda heyetleri gönderildi. Bu heyetlerin üyelerinden 
Dr. Fazı! Berki'nin Anadolu kalabalıklanm ikna konusunda sivrildiği arılaşılıyor: 
Basında birçok kez onun sözleriyle doğan coşkudan ve onun konuşmalanmn ar
dından tahvil alıınımn birden alevlendiğinden söz edilmektedir. 

Aynca Osmanlı aydınlanmn da tam anlamıyla seferber olduklan götülüyor. 
Ülkede düşünen kafa olarak sayılabilecek herkes iç istlkrazı savunmak ve başan
ya ulaştırmak için ayağa kalkmıştı. Osmanlı aydın sınıfı için istlkraz, yıllardır dil
lerden düşmeyen slogana uyup "halka gitmenin",32 o kadar eksikliğini duyduğu 
ekonomi öğretisinin temel bilgilerin.i ona öğretmenin ve yeni mali operasyonun 
derin anlamı üzerine düşünmenin bir yoluydu. Konferanslan ya da makaleleri art 

arda sıralayanlar arasında, her ikisi de Yeni Mecmua'mn yazan olan Ziya Gökalp 
ve Tekin Alp 'ın yanı sıra, filozof Rıza Tevfik'e, pedagog Satı Bey'e, iktisatçı Mus
tafa Zühtü'ye, Türk Ocaklan başkam Hamdullah Suphi'ye, Mehmed Fuad Köptü
lüzade'ye, Ahmed Cevad'a, vb rastlıyoruz. 

Bu kampanyada en sık duyulan izlekler, Cavid Bey'in Meclis-i Mebusan'daki 
konuşmalannda Osmarılı halkrnı istikraza kitleselolarak katılmaya çağınrken da
ha önce de altım çizdiği iki unsurdu: İstlkraza şahsi melJ!aatiniz ve bir vatanse
verlik ödevi olarak katılın. !lk önce kuşku duyan küçük ve orta tasarruf sahipleri 
kitlesini istikraza katılmamn kendi çıkanna olduğuna ikna etmek ve bu amaçla 
onun yastık altında para biriktirme zihniyetine karşı mücadele vermek gerekiyor
du. Para biriktirme ilkel bir uygulama, ancak Osmarılı kitlelerinin eğitim eksikliği 
nedeniyle varlığını sürdürebilen ekonomik bir saçmalık olarak damgalandI. Sa

bah'taki bir alasözü şöyle diyordu: ["Insan öldüğü gün gömülür, servet gömüldü
ğü gün öıür."j33 İstikraz tahvili almak en avantajlı ve güvenli yatınm olarak sunu
luyordu. En avantajlı yatınmdı, çütıkü altınla ödenen %5 falz, altımn sürekli prim 
yapması nedeniyle aslında kağıt para olarak %20'lik bir ranta denk düşüyordu.34 

En güvenli yatınmdı, çünkü falz ve amortismanlann ödenmesine özel gelirlerl tah
sis eden (tıpkı eski Osmanlı istikrazlan gibi) hükümetin ortaya koyduğu sağlam 
güvenceler ve Alman hükümetinin de teminatıyla korunuyordu. Propagandamn 
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üzerinde en çok durduğu nokta faizlerin altınla ödenmesiydi. Altın kelimesi afişler
de ve el ilan1annda büyük harflerle basılıyordu.3s Osmanlı Çiftçiler Derneği Mec
muası'nın okuyuculanna tavsiyesi şuydu: ["Kağıt ekip, altın biçelim. "p6 Bir göz
lemci, "Işin sım bu" diye yazıyordu, ["bu istikrazın başansını altınm çekiciliği sağ
layacak. "p7 Bu propagandanın biraz çelişkili olduğu görülmektedir: Istikrazın acil 
bir biçimde başan kazanmasını güvence altına almak için tasarruf sahibindeki san 
maden fetişizmini körükleyen bu propaganda, aslında operasyonun altınla kağıt 
para arasındaki farkı azaltınaya çalışma hedefiyle de ters düşmekteydi. 

Kişisel çıkann yaru sıra, istikraz tahvili alımının vatanseveriik yönü de öne 
çıkanlıyordu. Istikraz tahvili almak, siviller için cephedeki askerlerin sırtına binen 
savaş çabasına katılmak anlamına geliyordu. Istikrazın açıldığı gün olan 1 Mayıs 

tarihli Tanin, "İktisadi zafere doğru: Ilk hücum günü" diye manşet attı. Aynı gün 
Tasvir-i Iifkdr'da çıkan bir karikatür, yuvarlanan bir altın liramn içinden fırlayıp 

İngiliz askerini püskürten bir Osmanlı askerini gösteriyordu. Ve Yunus Nadi şu 

yorumu yaptı: ["Düşmanı vatamn dışına atacak altın çarkı vereceğiz. "] Tanin 'de 
çıkan" Milli Vazife" başlıklı bir makalede, Köprülüzade vatanseverliğin önemi ve 

istikrazın başansında bunun rolü üzerinde dunıyordu.38 Almanya elverişsiz eko
nomik koşullara rağmen ayakta kalabildiyse, diye açıklıyordu, bu vatanseveriik 

sayesinde oldu, çünkü Alman tasarruf sahibi daha karlı ama daha az vatansever 

yatınmlan değil, milli istikrazlan tercih etti. 

Bazı aydınlar ise bu çıkar ve vatanseveriik sorunlannı bir tarafa bırakıp istikra

zın arı1amını sorguladılar. Iç istikraz savaşın başından beri Osmanlı devletini kendi 
ekonomisinin ve maliyesinin efendisi kılma eğilimindeki bir hareketin çerçevesi 

içinde yer alıyordu. 1914 'te kapitülasyonların kaldırılmasından, 191 7' de geleceğin 
merkez bankası olması hedeflenen Osmarı1ı ltibar-ı Milli Bankası'mn kurulmasın

dan sonra, iç istikraz Osmanlı ımparatorluğu'nun ekonomik ve mali bağımsızlığı 
yolunda yeni bir adım olarak gözüküyordu.39 Ziya Gökalp, devletin bir iç istikraz 

başlatara!<, 1910'dan beri milliyetçi çevrelerde savunulan, ama o zamana dek sade
ce şahsi ve limited teşebbüslerde uygulanabilen "milli iktisat" tezlerini benimsediği
nin altını çizdi.40 Tekin Alp, iç istikrazın mümkün olmasını Türkiye'de kapitalizmin 

gelişmesinin bir işareti olarak gördü. Gündemdeki en önemli sözlerden biri "tesa
nüd"dü [dayaruşma]: istikrazIa birlikte devletin halka bir jandarma gibi gözükmek

ten çıktığı, devlet ile halk arasında bir güven ortamının yerleşmekte olduğu ileri sü

rüldü. Para istikraz aracılığıyla, borçlu ile alacaklı arasında olduğu gibi, devletle halk 

arasındaki bağian sıkılaştırarak dayanışmacı bir erdem YÜklerunişti. Ziya Gökalp, is

tikraz sayesinde en duygusuz birey bile vatansever oluyor, dedi.41 

Miliiyetçi çevrelerin dışında, istlkrazdan imparatorluğun farklı etnik ve dini 
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gruplan arasındaki bağlan sıkılaştınna olanağı vermesini bekleyenler de vardı. İm
paratorluktaki azınlıklann, Rumiann, Ermenilerin, Yahudilerin istikraza gösterdik
leri aşın ilgi ve böylelikle Osmanlı devletine bağlılıklanm ifade etmeleri bu umudu 
besliyordu. Yunus Nadi, istikrazın ["ortak bir vatanın, ırk ya da din farkı gözet
meksizin ortak evlatlannın mucizesi"] anlamına gelebileceğini düşünmekteydi.42 

Demek ki hedef büyüktü. İstikraz bir sürü umut doğuruyor ve birçok düşü 
besliyordu. Istikrazın açılışından önceki günlerde sık sık yinelen bir söz vardı: Is
tikraz Osmanlı milleti için bir imtihandır. 

Nisan ayının sonuna doğru, istikrazın açılışı yaklaştıkça çeşitli işaretler hazırla
nan operasyonun önemirıi ve genelde ekonomik hayat üzetindeki etkisini ortaya 
koymaktadır. Nisan başında altının yaptığı prim %470'ten %430'a düşer. Istanbul 
borsasında alışılmadık bir canlılık vardır. Bazı değerli maddelerde, örneğln değerli 
taşlarda ve özellikle de elınasta arıi düşüşler yaşanır.43 Her şey istikrazın başansını 
göstermektedir. La Revue de Turquie dergisi şöyle yazar: "Artık ıStanbul'da elde ka
lem bütün gün hesap yapan ve tahvillerinden ne kadar kar yapacaklannı düşünen 
insanlardan başka bir şey görü!ınüyor. "44 ıStanbul'da istikraz 1 Mayıs Çarşamba 
günü açılır ve hemen büyük bir başan kazanır. lik gün 800.000 lira toplanır. Sonra
ki günler, günlük tutar biraz düşer, ama bunun asıl nederıi tatil günlerirıin (Cuma ve 
Paskalya) araya ginnesidir. Başkentte tedavülden tamamen çekilmiş olan altın ye
rıiden ortaya çıkıır; banka kapılannda kıymetli san madenden paralar elden ele do
laşmaktadır. İstikrazın toplam tutannın yansının toplandığı ilk hafta tartışmasız bir 
başandır (karş. şekilI). Berlin piyasasında Osmarılı lirası 50 ferıik değer kıızanır.4S 

Daha sonra ilk coşku yatışır, günlük tahvil alım tutan hissedilir ölçüde düşer (ortala
ma 80.000) ve ancak Düyun-ı Umumiye'nln 12 Mayıs'ta (1.100.000 lira), Os
manlı Bankası'nın 16 Mayıs'ta (400.000 lira) ve son dakikada, 31 Mayıs'ta De
utsche Bank'ın (100.000 lira) büyük ölçekli tahvil alırrı1anyla yükselir.46 

Taşrada ise, uzaklık, düzenleme zorluklan, altın miktarlannın iyi bilinmeyen 
bir talebe göre dağıtılınasında karşılaşılan sorunlar istikrazın açılmasını geciktirir. 
Işlemler ancak 15 ya da 20 Mayıs'a doğru başlatılabilir. Mayıs sonuna gelindiğin
de taşradan sadece 1,5 milyon lira toplanmıştır. Cavid Beyozaman tahvil alımını 
yerıiden hızlandırma umuduyla Anadolu'da bir propaganda gezisine çıkar.47 Taş
ra vilayetleri konusunda elde bulunan çok genel bilgilere göre, vilayetlerin baş
kentle zıt yönde tepki gösterdikleri anlaşılıyor: Önce kuşkucu davranan insanlar, 
haftalar geçtikçe alımlan artınr. 
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Tablo 2'de vilayetlere ve bir vilayete bağlı olmayan sancaklara göre sonuçlar 
görülüyor. Istanbul ve Aydın (ıZmir şehri buradadır) vilayetleriyle geri kalan vila
yetler arasında temelden bir farklılık olduğu ortaya çıkıyor. Gerçekten de bu ikl vi
layet tahvil alınunın üçte iklsini gerçekleştirmiştir; bu, büyük bir ekonomik ve en
telektüel dengesizlik işaretidir. Aydın vilayerindekl sonuçlar Istanbul' daklnden de 
çarpıcıdır, çünkü İzmir ekonomisi savaştan daha çok etkilenmiş, limana uygula
nan abluka ticari ağlan başkente doğru kaydırnuştı.48 Anlaşılan Anadolu vilayet
leri reklam ve propagandadan çok daha az etkilenmişlerdi. Orılann daha geri dü
zeyde katılımının nedenlerinden biri de çevrenin merkeze, taşranın başkente duy
duğu derin kuşkuda aranabilir. 49 Kağıt paranın Anadolu' da dolaşuna girmesi zor 
oluyor, harta bazı köylerde banknotun ne olduğu bilinmiyordu.so Bu koşullarda 
taşra vilayetlerinin ellerindekl tasarrufu devlet tahvillerine yatırmak konusunda 
belli bir kararsızlık göstermelerinde şaşılacak hiçbir şey yoktur. Daha az gelişmiş 
bir ekonomiye sahip ve savaştan doğrudan etkllenen doğu vilayetleri ise (Trab
zon, MusuL, Bitlis) istikraza ancak çok zayıf bir ölçekte katılabilmişlerdir. 

Farklı toplumsal kategorilerin istikraza katılınunı ölçmek çok zordur. Istikraz 
kanunu yayımlanır yayınılanmaz, küçük sermaye sahiplerinin duyarlılığını artır
mak için büyük bir çaba harcanmıştı. Büyük bankalann ve sigorta şirketlerinin ka
tı1ınunda hiçbir sorun yoktu, ama küçük tasarruf sahiplerinin durumu daha kuşku
luydu; zaten reklam ve propaganda çabalan da öncelikle orılara yönelikti. En çok 
hedeflenen iki toplumsal grup, memurlarla köyıüıerdi. Savaştan en çok sıkıntı çe
ken toplumsal kategori hiç kuşku yokkl memurlardı.sı Ücretleri ortalama % 150 
oranında artarken, fiyatlann yaklaşık %2000 oranında arttığı hesaplanmıştı. 10 ya 
da 20 liralık bir maaşla, bir tek tahvil almaya bile olanak yoktu.S2 Mayıs ayında 

küçük "istikraz şirketleri"nin kurulduğu görüldü; buralarda bir araya gelen meslek
taşlar, dostlar ya da akrabalar tasarruflannı birleştirip bir ya da daha çok istikraz 
tahvili edinmeye ça1ışıyorlardı.S3 Aynca Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası da memur
lara geniş kolaylıklar sağladı; sadece 7,5lirayla nominal değeri 20 lira olan bir tah
vil alabiliyorlar ve böylece ilk altı ayın faizi (yani 0,5 altın lira) kendilerine hemen 
ödeniyordu. Geri kalan..12,5lira için banka onlara kredi açıyor, bu mikran %6 faiz
le bir yılda ödeyebiliyor, teminat olarak da muvakkat senetlerini gösteriyorlardı.S4 

Köylülüğün katı1ınu konusundaysa, hem coğrafi hem de psikolojik engelleri 
aşmak söz konusuydu. Özellikle de Anadolu köylüsünü, tasarruflanm saklamayı 
alışkanlık edindiği çömlek ve çıkırılanndan vazgeçmeye ikna etmek gereklyor
du. ss Başlangıçta taşradakl istikraz işlemleri için Ziraat Bankası'nı kullanmak söz 
konusu değildi; tahviller sadece Osmanlı Bankası gişelerinde arz edilecekti. Bu
nunla birlikte Osmanlı Çiftçiler Derneği' nin Ziraat Bankası' nın deneylmini, kırsal 
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alanlardaki yaygınlığını ve köylüler nezdindeki saygınlığını gerekçe gösteren giri
şimi üzerine, Maliye Nezareti Ziraat Bankası'na da istikraz tahvillerini arz etme 
yetkisi tanıdı.s6 O zaman banka çok sayıdaki gişesini istikraza katılmak isteyen 
tasarruf sahiplerinin hizmetine açtt ve oniara geniş kredi kolaylıklan tanıdı (kimi 
zaman tahvil nıtannın % 60'ını bulan bu krediler %7 faizle veriliyorduıP 

Küçük tasarrufa ulaşmak için alınan bu öniemler başanlı oldu mu? Bu soruya 
cevap vermek çok zor. Bununla birlikte, banka kumluşlan tarafından toplanan istik
raz nıtarlannı yansıtan Tablo 3'ün yardumyla, bazı varsayunlar ileri süriilebilir. Bu 
bankalann ilk sıralannda, Osmanlı ltibar-ı Milli Bankası ve Ziraat Bankası yer almak
tadır; bu iki kurum istikrazın yansından çoğunu toplanuştrr. Taşradaki tasarmfun ya
nya yakuunı Ziraat Bankası'mn topladığı göriilmektedir. Bunu açıklayan en önemli 
etken, kırsal bölgelerdeki yaygınlığı (400'ü aşkın şube) ve köylü dünyasındaki dene
yimidir. Osmanlı ltibar-ı Milli Bankası ise, 5 milyon lira, yani toplam nıtann %2 Tsini 
toplamıştrr: Söz konusu olan genç ve biri İstanbul'da diğeri tzmir'de sadece iki şubesi 
olan bir bankadır (kumlalı daha bir yıl bile olmamıştrr), bu nedenle elde ettiği sonuç 
dikkat çekicidir. Başansı kuşkusuz küçük tasarruf sahiplerine sağladığı kolaylıklarla 
açıklanmaktadır, ama bir diğer geçerli açıklama da Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ma
li emperyalizmin simgesi Osmanlı Bankası gibi eski kumluşIardan çok farklı oİması 
ve yeni mılli finans gücü tiirünü temsil etmesidir. ltibar-ı Milli, deneyimi az oİmasına 
rağınen, genç ve milli marka imajıyla hem karlı, hem vatansever bir operasyonda yer 
almak isteyen küçük ve orta tasarmf sahibini cezbetmeyi bilrniştir.s8 

Tablo 4 'te iç istikraza kanlan en büyük tahvil alıcılann listesi göriilmektedir. 
nk olarak, imparatorluktaki yabancı çıkarlanıu temsil eden banka ve şirketlerin 
ağırlığı dikkat çekmektedir. Özellikle Batt emperyalizminin imparatorluklaki iki da
yanağı olan Düyun-ı Umumiye ve Osmanlı Bankası tek başlanna İstanbul'daki İS
tikraz nıtannın %20'sini sağlanuşlardır ve istikraz işlemlerinin örgütlenmesinde de 
başrolü oynadıklannı unutmamak gerekir. Aynca Tütün Rejisi, Anadolu Demiryol
lan Şirketi, Deutsche Bank, Türkiye Milli Bankası (İngiliz sermayeli), Orosdi-Back 
Şirketi, Balya-Karaaydın Maden Şirketi, vb yabancı sermaye ağırlıklı diğer eski şir
ketlerin de kanlınunın alnm çizmeliyiz. Demek ki, savaşın getirdiği yeni koşullara 
rağınen, yabancı kapitalizm mali alandaki egemen konumunu sürdürmektedir. 

Bununla birlikte, çoğunluğu 1914'ten sonra anonim şirket biçiminde ve 
"milli" sermayelerin bir araya gelmesiyle kumlmuş sigorta şirketleri, bankalar, ti
cari kumluşlar veya imalathaneler gibi yeni şirketlerin en büyük kanlımcılar ııSte
sindeki payı da dikkat çekmektedir.S9 Bu "milli" şirketler (o sırada bu şekilde ad
landınlmaya başlanmışlardı) arasında, 1918 'de kurulan Milli Osmanlı Sigorta 
Anonim Şirketi, 1911'de kurulan Türkiye Milli Sigorta Anonim Şirketi gibi sigorta 
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şirketlerini, 191 Tde kurulan Ticaret ve İtibar-ı Umumi Bankası gibi bankalan, 
Kararnürsel Mensucat Anonim Şirketi, Adapazan Levazım-ı Inşaiye Fabrikası 
Anonim Şirketi gibi sanayi kuruluşlanıu, Manisa Bağcılar Birliği veya ıZmir Ko
operatif Şirketi gibi kooperatifleri, vb saymak gerek. Bu yeni şirketler açısından 
başan simgesi hiç kuşku yok ki Osmanlı ltibar-ı Milli Bankası'dır. 191 Tde Türk 
sennayesi ve devletin de iştirakiyle (sennayenin 1/8'i) kurulan bu banka, kuru

culanıun zihninde, merkez bankası olmaya aday<1ı. Bununla birlikte bir yıl içinde 
daha çok bir ticari banka görünümü almış ve çeşitli sanayi teşebbüslerine atılmış, 
Nisan 1 918'deki ilk mali yıl sonunda, hissedarlanna % 10 temettii dağıtabilmiştir. 
Demek ki iç istikraz sonuçlanıun karşımıza çıkardığı, savaş sayesinde gelişen da
ha modem ve daha milli bir kapitalizm biçimidir. 

Toplam 18 milyon liralık sonucuyla, iç istikraz güzel bir başan olarak gözük
mektedir. Bu rakam en iyimser tahminlerin aınnda da kalsa, yine de Cavid Bey'in 
sözleriyle, iyi bir başlangıçnr. 60 1918 yılı bütçesinin açığııu kısmen kapannayı ve 
devletin dış borçlannı rahatlannayı sağlamışnr. Bununla birlikte hükümet eylül 
ayında yeni bir kağıt para emisyonuna (26,5 milyon lira) başvurmak zorunda 
kalır ve alnıun nisanda %430'a inmiş olan primi, ıStanbul'da ağustosta %485'e 

ve eylülde %531 'e çıkar. 
Istikrazm daha sonraki öyküsünde kayda değer üç nokta vardır. Birincisi, değe

rinin hep alnnda seyreden istikraz tahvlli Istanbul borsasında hızla düşer: 1918'in 
ekim ayı başında 72,50 iken, kasımda 55'e iner.6ı ıngilizlere karşı yaşanan eylül
ekim bozgunlan ve Mondros Mütarekesi öldürücü darbeyi indirmiştir. Dalıa sonra, 
ıtilaf Devletleri temsilcilerinin savaş başında idare heyetinden çıkanlmalanrıı bahane 
eden Düyun-ı Umurrıiye'nin inızasının gereğini yetine getinneyi reddennesi nedeniy
le, 191 9'dan itibaren falz ve amortisman ödemeleri askıya a1ınır.62 Istikraz tahvllinin 
kotası 1920 sonunda 22 'ye düşer. Son nokta ise, 1 924'te Ankara hükümetinin iç is
tikraz yükümiülüklerini üstleıunesi, ama faizleri kağıt parayla ödemesidir. 

Sonuç olarak, iç istikraz doğıırduğu umutlann hepsini gerçekleştirememiştir. Sa
vaşın kötü binnesinin kurb'!lU olmuş, ne Türk lirasının değer kaybını, ne teminatı Al
manya tarafından karşılanan yeni bir kağıt para emisyonuna gidilmesini engelleye
bilmiş, ne de tasarruf sahiplerinin devlete güvenini kalıcı bir şekilde diriltebilmiştir. 
Bununla birlikte bu istikraz Türkiye mali tarihinin ilginç bir aıuıu oluşturmaktadır. 
Osmanlı seçkitı1eri ve kamuoyıında geniş bir b1linçleıune fırsatı yarattığı gibi, Türki
ye'nin savaş sırasında yaşadığı toplumsal ve ekonomik değişimleri de ortaya çıkar
maktadır. Ekonomik ve mali bağunSızlık isteğini ve milli bir kapitalizmin yeni yapıla
nıun yerleşmesini yansınnakıadır. Bu istikrazı Türk burjuvazisinin yi1kselen gücü
nün bir işareti olarak gören Hamdullah Suphi'nin tahliline biz de katılıyoruz.63 
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Tablo: 1 - OSMANLı İç İSTİKRAZI SONUÇLARI (1918) 
Istanbul'daki Tahvil Tutan 

Gün Günlük Toplam 

1 Mayıs 819260 
2 Mayıs 659500 
3 Mayıs 276860 
4 Mayıs 445 160 
5 Mayıs 478 160 
6 Mayıs 150280 
7 Mayıs 407660 
8 Mayıs 618450 
9 Mayıs 170670 

10 Mayıs 98460 
11 Mayıs 49220 
12 Mayıs 416140 
13 Mayıs 50000 
14 Mayıs 66720 
15 Mayıs 66180 
16 Mayıs 100000 
17 Mayıs 95160 
18 Mayıs 20000 
19 Mayıs 94180 
20 Mayıs 8740 
21 Mayıs 25680 
22 Mayıs 35360 
23 Mayıs 143640 
24 Mayıs 108500 
25 Mayıs 118170 
26 Mayıs 110870 
27 Mayıs 148440 
28 Mayıs 45460 
29 Mayıs 84600 
30 Mayıs 102000 
31 Mayıs 374580 
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Tablo: 2 - TAHVİL ALIMINlN COÖRAF! DAÖlllMI 
(Kaynak: Takvim-i Vekayz; 5 ağustos 1918) 

Vilayet ya da sancak Toplam Açıklamalar 

!stanbul 7439360 (Çatalca sancağı dahil) 
Aydın 4475500 
Edirne 538600 
Konya 511 440 
Ankara 379900 
Adana 290120 (İçel sancağı dahil) 
Kastamonu 288380 
Sivas 269540 
HaJep 242280 
Hüdavendigfu (Bursa) 220360 
Suriye 168000 
Beyrut 117200 
Mamuret ül-Aziz (Elazığ) 96800 
Diyarbakır 50880 
Trabzon 18440 
Erzurum 10600 
Musul 10540 
Bitlis 1960 
Kayseri (Sancak) 331040 
Eskişehir 306980 
İzmit 270520 
Karesi 192000 
Bolu 180200 
Niğde 93920 
Canik 68640 
Teke 53280 
Maraş 44980 
Menteşe 38140 
Kale-i sultaniye 36680 
Urfa 22880 
Batum 22000 
Cebel-i Lübnan 3740 
Karahisar Sahib 198880 
Diğer 858400 

Genel Toplam 17977600 

(Özellikle Almanya, Avusturya, Macaristan ve Osmanlı Ordusu'nun elinde bulunan 
tahvilleri de içerir.) 
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Tablo: 3 - MÜESSESELERİN ELİNDE BULUNAN TAHVİLLERİN 
DAGILIMI 

(Kaynak: Takvim-i Vek<ryi, 25 haziran 1919) 

Müesseseler Vilayet İstanbul Toplam 

Maliye Nezareti Vezne-i umumisi 858260 1 873 520 2731780 
Osmanlı Bankası 1 879020 869080 2 748 100 
Osmanlı Itibar-ı Milli Bankası 2540780 2466440 5007220 
Deutsche Bank 126660 552500 679160 
Deutsche Orientbank 143840 227800 371 640 
Wiener Bank 139300 540300 679600 
Macar Bankası 45600 195920 241520 
Banque de Salonique 103640 226000 329640 
Osmanlı Ticaret Bankası 130000 
Ticaret ve ltibar-i Umumi Bankası 112000 112000 
Diğer 230000 
Ziraat Bankası 4 715320 540 4715860 

Toplam 10581340 7396260 17997600 

Tablo: 4 - ISTANBUL'DAKI BAŞUCA TAHV1L ALıCıLARI 
(Kaynak: Tanin, Mayıs 1918, Revue de Turquie, 1918, no. 2, s. 47) 

Katılımcı Adı (Parantez içine kuruluş tarihi) Tutar Tarih 

Düyım-ı Umumiye 1100000 16 Mayıs 
Osmanlı Bankası 400000 12 Mayıs 
Societe des Chemins de Fer d'Anatolie (1889) 100000 2 Mayıs 
Osmanlı Itibar-ı Milli Bankası (1917) 100000 9 Mayıs 
Cie d'exploitation des Chemins de Fer Orientaux (1872) 100000 28 Mayıs 
Deutsche Bank 100000 31 Mayıs 
Ziraat Bankası (1889) 80000 8 Mayıs 
S. A. hongroise de Banque et de Commeree 60000 23 Mayıs 
R.egie co-interessee des Tabacs (1883) 50000 2 Mayıs 
Milli Osmanlı Sigorta AŞ.) 50000 4 Mayıs 
Societe d'Assurances l'Anere (a Vienne) 50000 8 Mayıs 

174 



Harp Maliyesi ve Milli Iktisat: 1918 Osmanlı Iç istikrazı 

Wiener Bankverein 50000 9 Mayıs 

Bayramzade Hakkı bey 50000 26 Mayıs 

Deutsche Orientbank 50000 2 Mayıs 

Müdafaa-ı Milliye (1916) 40000 2 Mayıs 

Ordu ve Donanına Pazan 40000 3 Mayıs 

Türkiye Milli Sigorta AŞ) (1917) 40000 6 Mayıs 

Direction de la Regie 30000 3 Mayıs 

İzmir Kooperatif Şirketi 30000 8 Mayıs 

Sociere du Tunnel, Tramways et Electricite 30000 IlMayıs 

Banque de Salonique (1888) 30000 18 Mayıs 

Banque Nationale de Turquie, SA (1909) 25000 14 Mayıs 

IttUıad Seyr-i Sefain Şirketi (1911) 20000 3 Mayıs 
Dar ül-Aceze 20000 9 Mayıs 

Banque Russe pour le commencer etranger 20000 31 Mayıs 

Directeurs de la Deutsche Orientbank 15000 26 Mayıs 

Tanin (gazete) 15000 ? 

Manifatura AŞ 10000 3 Mayıs 

Kararnürsel Mensucat AŞ. (1917) lA 000 6 Mayıs 

Adapazan Levazım-i Inşalye Fabrikası AŞ (1917) 10000 9 Mayıs 

Duhan Osmanlı AŞ. (191 7) 10000 9 Mayıs 

İzmir Palarnut AŞ. lA 000 9 Mayıs 

Nuri Aziz et Kazım Nuri & Co. 10000 9 Mayıs 

Rüşdi Karakaş Bey (Tüccar) 10000 11 Mayıs 
cie d' Assurances Riunione Adriatica 10000 14 Mayıs 

Mağnisa Bağçılar Birliği (191 7) 10 000 15 Mayıs 

Banque Generale de Turque (1918) 10000 23 Mayıs 

Epiceries Yeni Hilal 9000 4 Mayıs. 

Etablissements Orosdi-Back (1895) 6000 9 Mayıs 

S.A. orientale Turco-Buigare 5000 5 Mayıs 

Malson Giraud & Co (İzmir) 5000 ? 

S.A. des Mines de Balya-Karaaydin (1892) 5000 6 Mayıs 

İzmir Aba AŞ. 5000 9 Mayıs 

Oriental Carpet Ltd (1908) 5000 9 Mayıs 

Yazıcızade İsmail Hakkı bey 5000 9 Mayıs 

Cie d'Assurances Assicurazioni Generali 5000 10 Mayıs 

Ticaret ve ltibar-ı Umumi Bankası (1917) 5000 31 Mayıs 

Brasseries reunies Bomonti-Nectar 5000 28 Mayıs 

Osmanlı Ticaret Bankası (1911) 3000 9 Mayıs 

Ticaret-i Berriye ve Bahriye AŞ. (1917) 2000 13 Mayıs 
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Notlar 

Benden hiçbir yardımı esirgemeyen Boğaziçi Üniversitesi'nden Zafer Toprak'a teşekkürlerimJ sunu
yorum. Bu araştırma basının, özellikle de istanbul'un büyük günlük gazetelerinin taranmasına da
yanıyor. Bu gazeteleri, konumuz açısından önem sıralanna göre şöyle sıralayabiliriz: Tanin, Sa
bah, Vaklt; Tasvir-i Jffkfir, Ikdam, Ati Kanun metinleri için Takvim-i Vekqyi'den faydalanılmıştır. 

2 Son olarak bkz. J. Thobie, Interits et impen"alismejrançais dans I'Empire ottaman (1895-1914), 
Paris, 1977 ve A. du Velay ile Ch. Morawitz'in daha eski tarihleri eserleri. 

3 Biz de burada, o dönemde kullanılmış "ilk Osmanlı iç istikrazı" ismini yineledik. Aslında bazı mali 
operasyonlar tam birer iç istikraz niteliğindeydi (faiz getiren kaime emisyonlan gıbi). Aynca kamu 
kuruluşlannın ihtiyaçlannı karşılayan müteahhitlerin alacaklanndan ya da memurlann gecikmiş 
maaşlanndan, vb oluşan belirsiz bir borçlanma da söz konusuydu. 

4 1881 'de kurulan Düyun-ı Umumiye İdaresi Osmanlı tahvillerini ellerinde bulunduranlan temsil edi
yor ve Osmanlı borçlanna aynlıruş bazı devlet gelirlerini yönetiyordu. Savaş sırasında banknot 
emisyonuyla Osmanlı Devletl'yle savaş halindeki tngiltere ve Fransa'nın çıkarlannı temsil eden Os
manlı Bankası degil, Düyun-ı Umurniye görevlendirilmiştİ. 

5 Karş. Ahmed Emin, Turkey in the World WaT, New Haven, 1930, s. 161 vd. Vedat Eldem, "Cihan 
Harbinin ve İstiklal Savaşının Ekonomik Sorunlan", TürkÜ'e Iktisat Tarihi Seminen· içinde, Anka
ra, 1975, s. 375-405. Jean Vergeot, "Le papier-rnonnaie en Turquie pendant la guerre", Revue 
d'EconomiePolitique, c. xx:xm, 1919, s. 278-300. 

6 Vedat Eldem, agm., s. 39L. 
7 Bu sorun hakkında karş. U. Trumpener, Gennany and the Ottoman Empire, 1914-191B- Prince

ton, 1968, bölüm X. 
8 Alıntı: Revue de 1'llTquie, Questions economiques, Lozan, 1918, fas. 2, haziran. 
9 cavid Bey'in Hatıralar'!, 30.08.1943 ve 22.12.1946 tarihleri arasında Tanin'de yayıınlandL Iç is

tikraz konusunda, karş. Mayıs-Temmuz 1945 sayılan. cavid Bey haklanda, karş. Encyclopedie de 
l'lslam, 2. baskı, "Djawid" maddesi (D. A. Rustow). cavid Bey İtilaf devletlerine yakın kabul edili

yordu ve Enver Paşa'nın politikasına karŞı olduğu için, savaş çıktıktan kısa bir süre sonra Maliye 
Nazır1ığı'ndan istifa etmişti. 

10 Ahmed Emin, <!ge., s. 143. 
11 cavid Bey, Hatrralar, Tanin, 20 Haziran 1945. 
12 cavid Bey'in 1918 bütçesi hakkında Meclis-i Mebusan'da yaptıgl konuşma, 21 Şubat 1918, Mec

lis-i Mebusan Zabztlan Cendesi, III. devre, IV. içtiına, 54. İnikat, s. 868 vd. 
13 Tanin, 26 Şubat, başyazı: "Evrak-ı Nakdiye Meselesi". cavid Bey 21 Şubat tarihli konuşmasında 

şöyle diyordu: ["Bu her şeyden önce psikolojik bir sorun"] ve kağıt paranın altın karşısında değer 
kaybetmesinin ["tamamen içeriden 'kaynaklanan bir olgu"] olduğunu, kağıt paranın Almanya, 
Avusrurya, vb yerlerde gerçek değerinde kabul edild.iğ:ini gösteriyordu. 

14 cavid Bey tarafindan 21 Şubat tarihli konuşmasında verilen rakamlar. 
15 Aynı yer. 
16 Aynı yer. 
17 cavid Bey'in konuşması, 31 Mart 1918, Meclis-i Mebusan Zabıtlan Ceridesi. ID. devre, IV. içtima, 

79. inikat, s. 1524. 
18 Aynı yer. 
19 Kanun metni, Takvim-i Vekı:ryi, no: 2203, 7 Nisan 1918. 
20 Sözleşme metni Maliye Nezareti tarafindan yayımlanan iç istikraz sonuçlan hakkındaki raporun eki 

olarak snnu1rnuşnn, Takvim-i Vekay;, 25-27 Ocak 1919, no, 3454-3456. 

21 cavid Bey, 31 Mart tarihli konuşma, s. 1522. 

22 Takvim-i VekC{Yı; 17 Nisan. 
23 Daha önce belirtilen iç istikraz hakkındaki rapor 100.000 liranın ku1lanurunın aynntılannı da veri

yor (Takvinı-i Vekay;, no, 3455, 26 Ocak 1919), 
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Tahvil ve senetlerin basımı 3872,72 lira 
Aliş basımı, pano ve film yapunı 1426,21 lira 
Taşraya gönderilen propaganda heyetlerinin masraflan 1798,25 lira 
Yayın şirketlerine, bazı yazarlara, çeşitli dillerde çıkan taşra ve başkent gazetelerine ödenen ikrami
yeler 13.912,15 lira 
Kati tahvillerin metnini yazmak üzere Berlin'e gönderilen hattatlann masraflan 257,54lira 
Çeşitli masraflar 223,64 lira 
Tahvil işlemlerini yapan bankalara ödenen %5 komisyon 78.328, ıo lira. 

24 KMş. Borsa Rehberi, Istanbul, 1928, s. 528-534. 
25 Ikdam, 6 Mayıs, Sabah, 6 Mayıs. 
26 Örnek olarak işte 1 Mayıs tarihli Tanm"ın manşeti: 

"İktisadi zafere dogru: t1k hücum günü. Bugün Osmanlı1ar için mühim bir imtihan devresi başlıyor. 
Bundan muzaffer çıkarsak istiklal-i iktisadimizi temin etmiş olacağız." Mayıs ayının sonuna doğru, 
özellikle Sabah büyük. manşetler yayımIamayı sürdürür. 

27 Günlük gazetelerin çoğu istikraz tahvillerinin satışının nasil devam ettiğiyle ilgili röportajlar yayunlar. 
28 Tanin mayısın ilk haftasında, önemli siyasi ve dini şahsiyetler ve bazı işadarnlanyIa iç istikraz hak

kında yapılan bir anketin sonuçlanın yayımlar. 
29 Örneğin Ziya Gökalp'ın çıkardığı YeniMecmua, 46. sayısında (30 Mayıs 1918), s. 383-84 ve 396-

97'de sayfa alnnda şöyle sloganlar yayımlar: 
"Bu harbin en büyük muvaffakiyeti: Dahili istikraz!" 
"Şu son fırsatı kaçırma: Kağıt ver, altın al!" 

30 Sabah her gün çeşitli sloganlar ve atasözleriyle süslenen bir istikraz takvimi yayımlar; bunlardan 
bazı örnekler: 
["Altın kemer her bele yakışu"]; ["Mayıs ayı ağaçlan çiçekler, keseleri altınlarla donattı; servet de 
etrafi doga kadar güzelleştirdi. "] 

31 IMam, ıs Mayıs. 
32 Bu isirnde bir dergi 1912-13'te çıkmış, Izmlr'de 1917'de "Halka Doğru" adında bir heyet kınu1muştu. 
33 Sabah, 13 Mayıs ve "yastık altında para birilttirıne" hakkında karş.IMam, 23 Nisan, "Dahili Istik-

raz ve Küçük Sermayeler". 
34 22 Nisan tarihli Tasvir-i iilMr istikrazın randunanını gayrimenkul yatrnnuyla karşilaştınnaktadır, 

1000 liralık bir ev yilda 25 kagıt lira kazanç getirir. 1000 liralık iç istikraz tahvilinin geliri ise 50 al
tın lira, yani 200 kagıt liradır. 

35 Sabah, 12 Nisan. 
36 Çj/tçıler Derneği Mecmuası. no, 7, 1 Mayıs 1918, "Kligıt ekip altın biçeJim!" 
37 ıstanbul mektubu, Revue de Turqui~ 1918, no: 1, mayıs, s. 24. 
38 Temin, 13 Mayıs. 
39 Karş. Tekin Alp, "Yeni İstikamet 1stikrazı", Yeni Mecmua, no: 40, IS Nisan 1918, s. 263-64 ve no: 

44, s. 358-59: ~1nkılabın Son Perdesi". 
40 Ziya Gökalp, ~tktisadi Vatanperverlik", Yeni Mecmua, no: 43, 9 Mayıs 1918, s. 322-23. 
41 Ziya Göka1p. "Para ve Tesanüd", Yeni Mecmua, no: 41, s. 282; ve Mustafa zühtü'nün bir konfe

ransı, Tanin. 23 Nisan. Türkiye'de dayanışmacılık hakkında, karş. Zafer Toprak, "Il. Meşrutiyet'te 
Solidadst Düşünce, Halkçılık", Toplum ve Bilim, I, 1977, s. 92-123. 

42 Bu nokta hakkında, karş. Tanin 16-17 Nisan, 23 Nisan; Tasvir-i JflkdT; 1 Mayıs (Yunus Nadi'nin 
başyazısı), Sabah, 26 Nisan, Ikdam, 23 Nisan, vb. 

43 Tanin, 3 Mayıs. 
44 Revuede Turquie, no; 10, Nisan 1918, s. 365. 
45 Vakıt, 5 ve 17 Mayıs. 
46 Deutsche Bank "istikraz emisyonu" için bir banka sendikası kurulmasını istiyordu. Yapılan işlem

lerle mutabık olmadığı için, tahvil a1ınunı son güne kadar beklettl; karş. Cavid Bey'in Hatıralar'ı, 
Tanin 5 Temmuz 1945. 
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47 Osmanischer Lloyd, 1 Haziran. 
48 Yunus Nadi'nin başyazısı, 23 Mayıs tarihli Tasvir-i /fIktiJ: 
49 Tanin 26 Nisan, "Istikraz ve Vi1ayetler". 
50 Sabah, 1 Haziran, istikraz sonuçlanm yorumlar. 
51 Tanin, 13 Mayıs, "İstikraz ve Memurlar". 
52 Bazılan istikraz tahvilinin yüksek bedelini (20 lira) eleştiriyordu. Anlaşılan teknik nedenlerden ötü
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TÜTÜN REJİSİ'NDEN TEKEL'E, CUMHURİYET'İN 
İLK YILLARINDA TÜTÜN SORUNU' 

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllannda (1923-1925), Mustafa Kemal tarafın

dan kurulan yeni devletin baş etmesi gereken sorunların içinde tütün sorunu 

önemli bir yer işgal ediyordu. Bu önemi anlamak için, tütünün Türkiye ekonomi

sindeki yerini kısaca hatırlatmakta yarar var. Osmanlı ımparatorluğu'nun eski ve 

ünlü bir ürünü olan tütün, Türk ihracatında açık farkla birinci sıradadır: Örneğin 

1923'te, Türkiye 20.500.000 lira değerinde 19.200 ton tütün ihraç etmiştir; bu, 

toplam ihracat değerinin %24,2'sidir. 1923 ile 1930 arasında tütün toplam ihra

cat değerinin 113 ya da 1I4'ünü oluşturur. Diğer yandan tütün yüz binlerce insa

mn "geçim kapısı"dır; toplam 600.000 dönüm tutan küçük işletmelerde 190.000 

ekici tarafından yetiştirilen tütün, ekiminden sigara üretimine kadar büyük bir 

özen ve emek gerektirmektedir. Üstelik tütün devletin mali kaynaklan içinde de 

önemli bir yer tutmaktadır; 1923'te bütçe gelirlerinin %6,3'ünü tütün sağlar, bu 

oran Tütün Rejisi'ııln devlete ödediği paydır. 

Tütün vergisi toplama tekeli özel bir şirketin, meşhur Tütün Rejisi'nln elin

deydi. Düyun-ı Umumiye Idaresi'nin ardından, 1883'te kurulan Reji, Düyun-ı 

Umumiye tarafından tütün vergilerini toplamak ve hasılatı kendisi, Düyun-ı 

Umumiye ve Osmanlı hükümeti arasında paylaştırmakla görevlendirilmişti.l 

Fransız sermayesi ağırlıklı yabancı bir şirket olan Reji, tütün ekimini denetleme, 

tütün satın alma ve Türkiye'de satılan tütünü işleme haklanmn tekeline sahipti; 

30 yıllığın;fverilen bu imtiyaz 1913'te 15 yıllığına yenilenmiş, ama içinde bulu

nulan güç koşullar ve savaş nedeniyle bu imtiyaz Osmanlı Meclis-i Mebusam'nın 

onayından geçirilmeden kabul edilmişti. 

Osmanlı ımparatorluğu'nun bağımlı ekonomisi yerine "milli iktisat"! geçir-

a Bu metin, iX Türk Tarih Kongresi, Ankara, 21-25 Eylül 1981, Kongreye Sunulan Bildiriler içinde 
yayıınlanmıÖtır, c. ın, Ankara, 1989, S. 1675-1686. 
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meyi görev bilen yeni Türk devleti için, yabancı bir şirketin devletin temel gelir 
kaynaklanndan birini elinde tutmaya devam etmesi düşünülemezdi. Herkesin ta
lebi olan Reji'nin tasfiyesi artık daha fazla gecikemezdi. Bu bildiri, söz konusu 
tasfiyede yaşananlan ve yeni bir tütiin idaresi kurulmasının yol açtığı tartışma1a
n, polemikleri ele alıyor. 

••• 

Türkiye'de Reji'ye karşı genel bir düşmanlık vardı; bu düşmanlık öncelikle 
özel şikayetlere bağlıydı. Reji idaresi çok fazla sayıda gayrimüslim çalışnrmakia 
suçlaruyordu. Tam bir özel muhafız ordusu olan kokulan (Fransızca belgelerde 
col4Ji) kullanarak tütiin kaçakçılığıru basnrmak için başvurdukian sert (ve aynca 
da etkisiz) yöntem kınaruyordu. Tütiin ekiminin gelişmesini engellemekle suçla
nan Reji hakkında, devletin yüksek katlannda da, hükümete ödediği kar payırun 

çok düşük olduğu düşünülüyordu. Reji, Türk ekonomisinin ve devletinin çıkarla
nru umursamayan "birkaç imtiyazlırun hizmetine veriimiş a1nn yumurtlayan bir 
tavuk" olarak görüıüyordu.2 Avrupa emperyalizminin en eksiksiz simgesi görü
nümündeki Reji, tüm düşmanlığı ve kini üstiine topluyordu. Ahmed Hamdi'nin 
dediği gibi, "Reji kapanlma1ıydı, çünkü o bir Fransız şirketiydi ve halk onu gerçek 
bir düşman olarak görüyordu. "3 

Kurtuluş Savaşı'run sona ermesi ve Lozan görüşmelerinin başlamasıyla bir
likte, Reji'nin tasfiyesi yeniden gündeme geldi. Şubat 1923'te toplanan !zmir Ikti
sat Kongresi'nde ziraatçiler grubu tarafından önerilen ilkelerin birinci maddesi Re
ji'nin tasfiyesiydi. 4 Ama bu ilkenin hayata geçirilebilmesi için daha iki yıl bekle
mek gerekecekti. Bu sonuca vanrken geçilen evreler kısaca özetlenebilir. Önce şu
nu handatmak gerekir ki, Kurtuluş Savaşı döneminde Kemalistler denetimieri a1-
nndaki bölgede bulunan Reji mallanna el koymuşlar, savaş salması olarak şirke
tin stoklanru ve hasılatlanru müsadere etmişlerdi.5 Böylelikle Tütün Idaresi bir dö
nem Düyun-ı Umumiye nezdindeki Türk hükümeti komiserliğinin eline geçmişti. 
Reji'nin Anadolu'daki kuruluşlannda tekel fiilen ortadan kalkmıştı. Bu durum 
karşısında Reji yönetimi, imtiyazını 1 928'e kadar uzatan 1913 sözleşmesinin Lo
zan Antlaşması'run özel düzenlemelerinde tarunması için Fransız hükümetine 

baskı yapn.6 

Bu çabalardan bir sonuç elde edemeyince Reji'nin doğrudan Ankara hüküme
ti yöneticileriyle anlaşmaktan başka yapabileceği bir şey ka1mamışn. 13 Haziran 
1 923'te Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey'le, Tütün Rejisi yönetici delegesi Ernest 
Weyl arasında bir anlaşma inıza1andı.7 Reji bu anlaşmayla, hükümetin üç ay önce-
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den haber vermek koşuluyla anlaşma süresi dolmadan tekel idaresini tasfiye etme 
hakkım kabul ediyordu (madde 8). Hükümet ise fesih amnda 40 milyon frank ola
rak tahmin edilen sermayesini Reji'ye ödemeyi taahhüt ediyordu (madde S). Ayn
ca anlaşmada Reji'nin, artık doğrudan Ankara hükümetinin denetimine geçmiş 
Anadolu acentelerinin yönetimini yeniden ele alabileceği de öngörülüyordu. 

Mali yıl martta başladığı için, Reji'yi feshetme karan en geç Kasım 1923 so
nunda alınmak zorundaydı. Bu vade yaklaştıkça, hükümetten bu kadar zamandır 
beklenen önlemi almasım isteyen geniş bir kamuoyu hareketi oluştu. Basın, Re
ji'nin istismarlanna karşı şiddetli bir kampanya başlattı, ticaret odalan mitingler 
düzenledi, tütün üreticisi bölgeler mesajlar gönderdiıer, telgraHar çektiler. Millet 
Meclisi'nin maliye ve iktisat komisyonlan da fesih karan lehinde görüş bildirdi. 
Millet Meclisi'nde de büyük bir çoğunluk aym görüşteydi.B 27 Kasım 1923'te 
Halk Fırkası'nda kararsız bir toplantı yapıldı. Bütün beklentilerin aksine, hükümet 
1913 sözleşmesinin hükümlerine uymayı tercih etti ve fesih karan almayı reddet
ti. ısmet Paşa Reji'yi tasfiye etmek için uygun bir zaman olmadığım açıkladı, çün

kü bu karar ekonomik, siyasi ve hukuki açılardan büyük zorluklan beraberinde 
getirecekti. Terazinin kefesini Reji'nin sürdürülmesi yönünde ağır bastıran hiç 
kuşkusuz bütçeye ilişkin nedenlerdi. 3 Aralıkta genel hayal kırklığım yansıtan 
Tevhid-i 4/kdrReji'yi tasfiye etme konusunda "kaçınıan fırsat"tan söz ediyordu.9 

Bununla birlIkte Fırka, hükümeti "Reji sorununu ertesi yıl içinde milli arzuya 
uygun bir şekilde çözümlemeye" davet etmişti. Hükümet bu davete Temmuz 
1924 'te cevap verecekti. 6 Ağustos 1924 'te Reji yönetimine, şirketin faaliyetine 
1 Mart 1925'te son verme karanm ve bu tarihte şirkete 40 milyon franklık ser
mayesini ödeyeceğini ve tüm haklarnu ve yükümlülüklerini devralacağım bildiren 
bir tezkere gönderdi. 

... 
Reji'den kurtulma karan alınmış, şimdi geriye çok önemli bir sorun kalmıştı: 

Tütün gelirlerini işletme konusunda bu şirketin yerini alacak idarenin biçImini sap
tamak. Bu konuda iki zıt tezin aylarca çarpıştığı söylenebillr: Tekel sisteminin sa
vunucıılan ve "bandrol" sisteminin savunuculan (bandrol sigara paketlerinin üze
tine yapıştınlan dörtgen etiketin adıydı). Bandrol sistemi tütün tüketimini vergilen
dirme ve bu vergileri toplama yöntemietinin bütününü ifade ediyordu. ıo Bir yan
da, tütün alırıu, işlenmesi ve satımının tekel idaresi elinde kalacağı bir sistem vardı; 
diğer yanda bütün bu işlemierin serbest olaCağı ve kabaca devletin tütün tüketici
sinden bir vergi almakla yetinmesi diye özetlenebilecek bir sistem söz konusuydu. 
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Bu iki tez etrafındaki tartışmalar hükümet içinde, Meclis'te, ticaret odalan gibi ku

ruluşlarda, günlük basının sütunlannda tartışmalara, polemiklere ve hatta tütün 
sorunu konusunda birçok polemik eserinin yayımlanmasına yol açacaktı. ı ı 

Hükümetin hep birinci tezden yana olduğu açıktı; elinde kaçakçılığa karşı et
kili mücadele olanaklan olduğu için, tekeli gelirlerini azami düzeye çıkarmanın bir 
yolu olarak görüyordu. Özellikle Maliye Vekili Abdülhalik (Renda) kararlı bir tekel 
taraftanydı. HdkimiYet-i Mi/liYe'de çıkan bir röpottajda, tütün (ve sigara kağıdı
nın) tekelleştirilmesi konusundaki düşüncelerini açıklıyordu; ız bu tasan üretici 
köylüye, özellikle de üretimini dış pazara satma konusunda büyük bir özgürlük 
veriyordu. Hükümetin istediği iç tüketim üzerinde tekeloluşturmaktı. Hükümetin 
bu tekel hakkını belirli bazı koşullara uyacak özel bir şirkete devretme hakkını da 
elinde bulundurduğıınu ekliyordu. Bu koşullar, en az %50 Türk sermayeli olması, 
idare heyetinin çoğunlukla Türklerden oluşması, kaçakçılık sorunuyla uğraşma
ması ve çok az sayıda yabancı uzman dışında personelin tamanunın Türk olmasıy
dı. Maliye Nezareti tekelin devri konusunda hükümetin bir Türk şirketi olan Duhan 
[Tütün] Şirketi'yle görüşmeleri sürdürdüğünü, ama rıihai bir sözleşmeden önce 
Büyük Millet Meclisi'nin tekel ve işletilme biçimi konusunda görüş belirlemesirıin 
beklenmesi gerektiğini de ekliyordu. Selanikli büyük bir tütün tüccan olan Kfttipza
de Sabri tarafından yönetilen Duhan Şirketi aslında Societe des Tabacs d'Orient et 
d'Outre-Mer'in [Doğu ve Derıizaşın Tütünleri Şirketi] bir yan kuruluşuydu;ı3 tekel 
karşıtlan açısından, Avrupa emperyalizminin mevzilerirıi yerıiden elde etıneye çalı
şırken arkasına gizlendiği bir paravanadan başka bir şey değildLl4 

Bir tütün tekeli kurulması tehdidi ve bu tekelin işletilme hakkının yabancı 
sermaye egemenliğindeki bir şirkete verilmesi tehlikesi karşısında, bandrol sistemi 
taraftarlan arasında tam bir direniş örgütlendi. Bu direnişin odak noktasında yer 
alan Milli Türk Ticaret Birliği ve İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası'na birçok büyük 
tütün tüccan kayıtlıydı ve bu kuruluşlar İzmir İktisat Kongresi'nde (Şubat 1923) 

bandrol lehine tavırlarını kararlı bir biçimde açıklamışlardı. ıs Bu mücadelede 
önemli bir roloynayan diğer iki kişi de Milli Türk Ticaret Birliği'nin ve İstanbul Ti
caret Odası'nın başkanı olan Kavalalı İbrahim Paşazade Hüseyin Hüsnü ile Ah
med Hamdi 'ydi (Başar). ı 6 Her ikisi de konu hakkında makaleler ve broşürler yaz
mışlar, aynca Ankara'da siyasi yöneticiler ve Millet Meclisi'nin tütün rejimi hak
kında kanun tasansı geliştirmekle görevli komisyonlan nezdinde etkin bir propa
ganda yürütmüşlerdi. Aynca belli başlı tütün tüccarlanyla birlikte gerçek bir baskı 
grubu oluşturmayı da başarınışlardı: "Tütüncüler zümresi" . 

Tütün sorunu üstüne yayımlanmış "edebiyat"ı inceleyerek, sorunun ilgilen
dirdiği farklı gruplar arasında çıkan düşünce ve çıkar çatışmalannı ölçmek müm-
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kiindür. Her iki cephenin taraftarlan istatistiklere ve yabancı ülkelerdeki deneylere 

dayanarak, kendi sistemletinin devlete en çok gelir sağlayacak, tütün ekimiııi daha 

iyi geliştirecek ve kaçakçılığa karşı daha etkin bir savunmayı getirecek sistem ol

duğunu kanıtlamaya çalışırlar. Bandrol savunuculan tarafından sunulan temel ge

rekçeler nelerdir? ı 7 Onlara göre bandrol sistemi büyük bir örgütlenmeye gerek 

duymamaktadır ve imalathanelerdeki çalışmayı denetlernek için birkaç memur ye

terli olacaktır; sistem kaçakçılıkta azalınayı kendiliğinden getirecektir, çünkü ka

çakçılık esas olarak Reji'nin düşük kaliteli ve pahalı tütün satma.sından kaynak

lanmaktadır; rekabeti gündeme sokan bandrol sisteml hem tütünün kalitesini am

racak, hem de daha düşük fiyatla satılmasım sağlayacaktır. Aynı zamanda, üretici 

köylüye daha yüksek alım fiyatlan ödeyerek, -Reji'nin frenlediği- tütün ekimlııin 

geliştirilmesine de izin verecektir. lmalathaneler çoğalacak ve sadece yaprak tütün 

değil, işlenmiş ürütıler, puro ve sigara da ihraç etmek mümkün olacaktır. 

Tekel savunuculan ise bandrolü birçok kötülüğün kaynağı olarak görmekte

dir; imalathanelerin çoğalması kaçakçılığın bastırılmasım çok zorlaştıracak, bu 

durum devlet gelirlerinde önemli kayıplara yol açacaktır; üstelik bu sistem Türk 

tüccarlarına da bir yarar sağlamayacak, çünkü Türk tüccarlar büyük sermayelere 

sahip olmadıkian için kısa sürede yabancı rekabet tarafından ezilecekierdir. Bu 

nedenle, tütün ticaretiııin büyük bölümü sonunda yabancı sermayenin denetimi

ne geçecektir. ıs 

Bu tekııik gerekçelerin arkasında, Türkiye' nin ekonomik gelişimine ilişkin 

farklı yaklaşımlar olduğu görülınektedir. Örneğin Ahmed Hamdi'ııin "Tütüncüler 

zümresi" adına yazılmış kitabı, genelde tekele ve girişimci devlete karşı şiddetli bir 

yergi ve "laissez:faire, laissez-passer" [bırakınız yapsınlar, bırakımz geçsinIer] 

yaklaşımına da tam bir övgü ııiteliğindedir. Ona göre Reji sistemindeki aksaklıklar 

onun yabancı olmasından çok, tekel imtiyazından kaynaklanıyordu. Tütün gelir

lerinin yeııiden bir şirket tarafından tekelolarak yönetilme tehlikesine dikkat çe

ken Ahmed Hamdi şöyle der: "Piyesi değiştirmeden aktörleri değiştirmek ne işe 

yarar?" Ona göre bütün kötülük, ticaret özgürlüğünü öldüren, düşük kalitede ve 

pahalı bir ürün sunan, ihracatı sınırlayan ve sınai gelişlmi engelleyen tekelci bi

çimden gelmektedir. Tütün tekeli uygulayan ülkelerde, ürünler neden tüketiciyi 

kaçak ürünlere yöneltecek kadar kalitesiz ve pahalıdır, diye sorar. Bunun bir tek 

cevabı vardır: Teker Rekabet yokluğu-tekele fiyatlan istediği gibi saptama olana

ğı verlr. Tekel ne doğal, ne de ticari bir biçimde işler; ne üretim artışını, ne kalite

nin yükseltilmesiııi, ne fiyatlan düşürmeyi hedefler. Tekel, özü itibanyla, girişim

cilik ruhuna aykındır. Tekel, sınai ve ticari gelişmeden çok mali kaynaklann bü

yütülmesini hedefleyen 16.-17. yüzyıllann egemen zihniyetinin ürünü olan ve 
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artık çağdışı kalmış bir anlayıştır. ı9 Ahmed Hamdi ayın şekilde devletin kendi 
imalathanelerinde sigara üretimini geliştirmesi düşüncesini de eleştirir. Devlet kar 
sağlamak amacıyla kendini sanayici ve tüccar yerine koyamaz. Devlette ticaret 
mantığı 0lmaz.2o 

Tartışmamn bir diğer ilginç noktası, yabancı sermaye sorununa ilişkindir. Te
kel taraftarlanna·göre, tütün satın alma, işleme ve satma serbestliği yabancı ser
mayeye kapılan ardına kadar açma ve hatta sonuçta gerçek bir Amerikan tröstü 
kurulması tehlikesini içermektedir;21 tekel "milli iktisat" için en iyi siper olacaktır. 
Bu gerekçeyi cevaplayan Hüseyin Hüsnü, yabancı sermayenin kendisine karşı 
hiçbir zaman düşmanlık beslenmeyen Türkiye'de iyi karşılanacağıın söyler. Lo
zan'da yabancı sermayenin yerli sermayeyle ayın koşullarda kabııl görmesi, eski 
duruma göre yerli sermayenin bir zaferi ve yabancı sermayenin yenilgisidir, der. 
Türkiye yabancı yatınmlara sıcak baktığına göre, tekel taraftarlanınn bu gerekçe
sinin bir dayanagı yoktur. Hüseyin Hüsnü'nün kesinkes karşı olduğu nokta, ya
bancı sermayenin Türkiye'de, hammaddeleri kendine ayırmak gibi imtiyazlardan 
yararlanmasıdır.22 

Bir Amerlkan tröstü tehlikesi ise -ABD 'nin Türkiye'deki yüksek kaliteli tütü
nün birinci alıcısı haline gelmesi bunu kısmen doğrulamaktadır-, Ahmed Ham
di'ye dayanaksız görünmektedir. "Işleyen" tröstler üretlmi denetleyerılerdir, der. 
Türkiye'de bir tütün tröstünün gerçekieşme şansı bıılabilmesi için, bütün işletme
ler üzerinde denetlm kurabilmesi gerekir ki, tütün ekiminin küçük işletmelere bö
lünmüş aşın parçalı yapısı nedeniyle bu pek mümkün götünmemektedir.23 

Aslında söz konusu olan, farklı çıkar gruplan arasında tütün sorununda çık
mış bir çatışmadır. Toptancı tütün tüccarlan, Ege ya da Karadeniz bölgesinin bir
kaç büyük tütün üreticisi ve Ahmed Hamdi gibi ekonomik özgürlüğün ve hür te
şebbüsün erdemlerine inanan, yabancı sermayeyle işbirliğini öngören, Türkiye'de 
"milli iktisat"ın motorunun ve temel gücünün bir milli burjuvazinin oluşması ol
duğunu düşünen ticaret ve sanayi buıjuvazisinin temsilcileri tekelin kaldınlma
sından yanadır.24 Öncelikli kaygısı devletin mali çıkarlan olan bürokrasi, rejimde 
liberalleşmeye gidilirse daha büyükler tarafından yutıılacaklanndan korkan kü
çük tütün üreticileri ve tüccarlan,2S bu arada da devletten tütün tekelini almayı 
umarı1ar arasında oluşmuş daha kanşık bir ittifak da tekeli savunmaktadır . 

. . . 
Hükümet bir yandan Reji'yi tasfiye karan alırken, diğer yandan da tütün ida

resinde tekel kurmayı hedefleyen bir kanun tasansı hazırlıyordu. iki cephe arasın-
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daki mücadele artık yasama alanına taşınmışn. Bandrol savunuculan Meclis Büt
çe Komisyonu'na kendi adamlannı yerleştirmeye çalışıyor ve tütün üreticileri gru

bunun temsilcilerini buraya sokmayı başanyordu. Milli Türk Ticaret Birliği Baş
kan Yardımcısı Kazım Ziya ve Ahmed Hamdi özel komisyona katılmak üzere An

kara'ya gittiler. 28 Ocak 1925'te toplanan özel komisyon, bir oy eksikie, bandrol 
rejiminin kurulmasından yana götüş bildirdi. Komisyon karannın tutanağı Mec
lis'e geldiğinde, tekel taraftarlan boşuna bir çabayla engelleme yapmaya çalıştılar: 
Tütüne bandrol biçiminde vergi konması büyük bir çoğunlukla kabul edildi.26 

Hükümet ise -önce İsmet Paşa hükümeti, Kasım 1924'ten itibaren de Fethi 
Bey hükümeti- tekel hakkındaki kendi görüşlerini kabul ettirmeye uğraşıyordu. 
Bu tercihte bütçeden kaynaklanan nederılerin büyük bir roloynadığına kuşku 
yoktur. 1924 yazında karar verilen aşann kaldıniması (17 Şubat 1925 tarihli ka
nun) vergi gelirlerinde önemli bir gedik açacakn ve hükümet, yerleşmesi her ne 
olursa olsun belli bir zaman isteyecek bandrol deneyine girişme konusunda tered
dütlüydü.27 22 Şubat 1925 tarihii bir toplannda Halk Fırkası, Reji işlerirıln yöne
timirıl geçici olarak bir yıllığına hükümetin üstlenmesine karar verdi, bu arada da 
hükümeti ve Millet Meclisi'rıl konuyu daha titiz bir biçimde incelemeye çağırdı. 

Geçici tütün idaresine yönelik 26 Şubat 1925 tarihli kanun devleti, "ülkenin 
iç tüketimine yönelik her türlü tütün alımı, işlenmesi, tütün ve sigara üretimi ve 
satılması, aynı zamanda tütüne ilişkin diğer bütün işlemieri" doğrudan yürünnek
legörevlendiriyordu.28 Birkaç gün sonra hükümet Reji kuruluşlannı kendi deneti
mine aldı. Komisyonlann ve Millet Meclisi çoğurıluğunun görüşlerine karşı hükü
met tarafından berılmsenen doğrudan yönetim tekeli 7 Şubat 1926 tarihli kanun
la beş yıl dalıa uzatıldı ve 9 Haziran 1930 tarihli kanurıla (no: 1701) kesin olarak 
kuruldu. Bu uygulamarun ilk yıllannda elde edilen iyi sonuçlar, tütün ekiminin 
gelişmesi ve tütünden sağlanan mali kaynaklann arnnası tartışmamn kısa sürede 
sona ermesine yol açn. 

Notlar 
1 Karş. J. Thobie, Interits et impen"alisme.français dans l'Empire ottoman (1895-1914), Paris, 

1977, s. 179-188. 

2 J. Thobie, cıge" s. 186. 

3 Ahmed Hamdi Başar, "Istanbul Ticaret Odası nasıl millileşti?", Barış Dünyası, no: 57, Şubat 1967, 
s. 124. 

4 Karş. A. GündüZ Ökçiin, TürkiYe Iktisat Kongresi, Ankara, 1971, s. 390. 

5 Fransız Dışişleri Bakanlığı Arşivleri, E Levant, Turquie, C. 411, fol. 122,211-212. 
6 Aynı kaynak. fol. 213, Fransa Cumhuriyeti Doğu yüksek korniserinden DıŞişleri Bakanlığı'na mek

tup. 
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7 An!a<ına metni. Fr. D'i. Bak. Aeş .• fol. 236-41. 
8 Vakit; 21.11.1923. 
9 Tevhid-i ijkdT, 3.12.1923. 

10 1910'da da çok benzerbir tartışma yaşanm'itl; karş. J. Thobie. «ge .• s. 436 vd. 
11 ıbrahim Necmi, Türkiye'de Tütün Meselesz; En Iyi Hal Çaresi Etrqfinda Tedkikat ve Mütalaat, Is

tanbul, 1340/1924,2 fasikül (tekel lehinde bir eser; daha sonra mebus ve Türk Dil Kurumu sekre
teri olacak yazar, tekeli alma konusunda hükümetle yürütülen görüşmelerde özel şirketin sözcülü
ğünü üstlenmiştir. nk fasikül soruna ilişkin bir basın derlemesidir). Kavalalı İbrahim Paşazade Hü
seyin Hüsnü, Tütün Meselemiz, InhisarCllann Iddialarına Cevap, İstanbul, 1340/1924 (bandrol 
savunusu). Bandrolün Mali ve iktisadi Faidelen. Istanbul, 1340/1924 (tütün üreticileri ve tüccar
lan grubu tarafından yayımlanmış bu eserin yazan Ahmed Hamdi Başar'dır; karş. A.H. Başar, 
<ıgm .. s. 127). 

12 Hdkim(yet-iMzll(ye, 25.09.1924, a1n. yap. Stamboul aynı tarih. 
13 Osmanlı Bankası, CirculaiTe Mensuelle [Aylık Sirküler], no: 31, Kasım 1924, Tabacs d'Orient et 

d'Outre-Mer Şirketi'nin genel kurul tutanaklan. J. Thobie ~Osmanlı Bankası'nın, şirketin (yani Re
ji'nin) bir İngiliz-Fransız grubu tarafından devralınması yolunda bir tasarrsı" olduğunu belirtmekte
dir ("Une dynamique de transition, les relati.ons economiques franco-turques dans les annees 20", 
Paul Dumont ve Jean-Louis Bacque-Grammont (ed.), La Turquieet laFrance ii l'lipoque d'Atatr1rk 
içinde, Paris, 1981, s. 151, dipnot 124). 

14 Hüseyin Hüsnü. age .• s. 175. [Ahmed Hamdi]. Bandrolün .... s. 72-73. 
15 Milli Türk Ticaret Birliği o zamana dek pazara egemen olan Rum ve Ermeni tüccarlann yerini al

mak isteyen Istanbullu Türk tüccarlar tarafindan 1922'de kurulmuştu. Bu konuda karş. D. Avnoğ
lu, TUrk(ye'nin Düzenı; İstanbuL, 1976, c. I, s. 340-344. Ticaret Birliği tarafından İZmir İktisat 
Kongresi için hazırlanan Reji raporu, A. Gündüz Ökçün, age., s. 90-94'te yer almaktadır. 

16 Ahmed Hamdi Başar hakkında. karş. H.Z. Ülken. Tilrk(ye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, 2. baskı. is
tanbuL, 1979, s. 465-470. A.H. Başar 1930'lann başında devletçilik şampiyonlarından biri olacak
m. 

17 Karş. Hüseyin Hüsnü ve [Ahmed Hamdi], age., çeşitli yerler. Hüseyin Hüsnü'nün kitabında band-
rol lehine gerekçelerin bir özeti de yer almaktadır, s. 166 vd. 

18 Karş. İbrahim Necmi, age., çeşitli yerler. Örneğin bkz. Kati.pzade Sabri'nin düşünceleri, I, s. 69-70. 
19 Ahmed Hamdi Başar, agm.. ve Bandrolün ... , s. 18,28-42,70, 119 vd. 
20 Age .. s.17-18. 
21 Bu götüş hakkında bkz. ıbrahim Necmi. age .. I. s. 40 vd .• ll.s. 23. 
22 Hüseyin Hüsnü, age., s. 36-38. 
23 [Ahmed Hamdi], Bandrolün ... , s. 20-24, ve Hüseyin Hüsnü, s. 39 vd. 
24 Karş. Ahmed Harndi Başar, agTn., s. 120: ["Türkiye'de bir milli burjuva sınıfının teşekkül etmesi, 

iktisada el koyması, bağımsız bir millet halinde yaşayabilmenin başlıca şartı idi. ") Ayr. karş. H. Z. 
Ülken, age., s. 466. 

25 Karş. küçük tütün üreticilerinin dile getirdikleri kaygılar, ıbrahim Necmi, age., s. 68-70. 
26 A.H. Başar. <ıgm. 
27 Karş. Stambou" 21.02.1925. 
28 Bu kanun hakkında, karş. K. Boratav, Türkiye'de Devletçilik, Ankara, 196?, s. 48-50. Metnin 

Fransızcası için, Revue Internationale des Tabacs, 116, Aralık ı 925, s. 455-57. 
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KURTULUŞ SAVAŞı SONRASINDA TÜRKİYE'NİN 
SANA YİLEŞME SORUNU 

(1923-1932)" 

Yunanlılara karşı verilen Kurtuluş Savaşı sırasında ve Kemalist ordulann za
feri kesinleştikçe, Ankara'da yeni devletin geİeceğine kafa yorulmaya başlandı. 
Giderek sıkça dile getirilen bir izlek, verilmesi gereken ekonomik savaş, silahlı sa
vaştaki başannın ardından kazanılması gereken ekonomik zaferdi. Kemalistler, 
askeri zaferin modem bir devlete giden yolda sadece bir aşama olduğunun bilin
cindeydiler. O dönemden itibaren sorun, ekonomik çabayı esas olarak ülkenin sa
nayileşmesine yöneltmekti. Ankara hükümetinin maliye vekili Ferid Bey 1921 'de 
şu açıklamayı yaptı: 

[Bize en lazım şey fabrika, gene fabrika[dır] ... Türkiye çalışıyor, üreti
yor, fakat ürünlerinden başkalan yararlanıyor ... alınteri dökerek elde ettiği
miz iptidai maddeleri ... yok pahasma hariee sanyamz. Sonra yabancılar bu 
maddelerin şeklini değiştirerek bize iade ediyorlar. .. Kırk kuruşa bir akka 

yün veriyoruz, aynı yünü bin iki yüz kumşa bir metre kumaş halinde yal
vararak geri alıyoruz.] i 

Zaferden sorua, sanayileşme Kemalist yöneticilerln başlıca sloganlanndan 
biri oldu. Şubat 1923'te toplanan ve tüccarlann, sanayicilerin, çiftçilerin ve işçile
rin ekonomik alandaki dilekietine kulak veren İzmir İktisat Kongresi'nde hızlı sa
nayileşme gerek.liliği sık sık dile getirildi: 

Bu metin, Jacques Thobie ve Jean-Louis Bacque-Grammont (ed.), L 'i4cceSS10n de la Turquie ct la ci
vilisation industne/le,Jacteurs intemes et extemes içinde yayımlanmıştır, Istanbul-Paris, 1986. 
s.25-37. 
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[1ürkiye'yi Batı'dan ayıran ekonomik mesafeyi hızla azaltmalıyız. ( ... ) 
Milletler servele ve mutluluğa ancak sanayideki ilerlemeyle kavuşurlar. Hızla 
makineler ve fabrikalar edinmeli ve büyük sanayi aşamasına geçmeliyiz]2 

Aynı dönemde Türk milliyetçlliğinin kuramcısı Ziya GÖkalp, Türkçü/üğün 
Esas/an 'nda şunlan yazdı: 

Türklerin, bundan başka, bir de ikrisadi mefkfıresi vardır ki, merrıleketi 

büyük sanayie mazhar etmektir. Bazılan, "memleketlmiz bir ziraat yurdu
dur, biz daima çiftçi bir millet kalınalıyız. Büyük sanayiyle uğraşmaya kal

kJı;mamalıyız" diyorlar ki, asla dogru değildir. Filhakika, çiftçiliği hiçbir za
man elden bırakacak değiliz, fakat asri bir millet olmak istiyorsak, mutlaka 
büyük sanayie malik ohnamız lazımdır. 3 

Bu metinler sanayileşme izleğinin yeni devletin yöneticileri için neyi temsil 
ettiğini anlamamlZı sağlıyor. Öncelikle, modern bir terim kullanarak, bir uygarlaş
ma tercihinin söz konusu olduğımu söyleyebiliriz: Modern bir devlet büyük sana
yi üzerine kurulur. Demek ki sanayileşme, Osmanlı Imparatorluğu'nda 19. yüzyı
lın ortasına doğru başlamış modernleşme hareketinin mantıki devamı olarak gö
rünmektedir. Sanayileşme aynı zamanda bir gelişme stratejisi tercihini de temsil 
etınektedir. Gerçeği söylemek gerekırse, o dönemde "ekonomik gelişme" kavramı 
kullanılmamakta, ama" ayağa kalkmak"tan veya ekonomik durumu "düzelt
mek"ten söz edilmektedir. Tanzimat'tan beri ekonomik tartışma esas olarak şu 
soru etrafında dönmektedir: Öncelik tanma mı sanayiye mi verilmeli? Liberallere 
göre (yukardaki metinde Ziya Göka!p bunlara gönderme yapmaktadır), tarıma 
önem vermek ve hammadde ihracmı artınp dışandan gerekli donanım aygıtlannı 
temin etmek gerekmektedir. Buna karşılık, milli iktisat taraftarları ise sanayide 
gelişmeyi öne çıkartmaktadır.4 Demek ki Kemalist yöneticiler de, Jön Türkler gibi 
bu ikinci görüşü benimsemişlir. 

Bununla birlikte, 1923'ten sonra tarımla gelişme tezi hilla taraftar bulmakta
dır. Örneğin 1924'te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın programı 
Türk ekonomisine daha liberal bir yaklaşım içermekte ve "Avrupa pazarlarından 
ithal edilecek mamul mallarla değiştirmek üzere hammadde üretiminin artırılma
sı"nı önermektedir.s O dönemin basınında sık sık gündeme gelen bir örnek, başa
nları tanm alanında uzmanlaşmaya dayanan Arjantin ve Kanada gibi yeni ülke
lerdir; bu da tanmla gelişmenin pekala bağımsızlıkla el ele yürüyebileceğini kanıt
lamaktadır. 6 
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Sanayileşmeyi doğrulamak için ileri sürülen bir diğer gerekçe bağımsızlık so
runudur. Kemalist aydınlar ve yöneticiler, ülkenin askeri ve diplomatik zaferle el
de edilen bağımsızlığının ancak ekonomik bağımsızlıkla güvence altına alınabile
ceğini düşünmektediL Osmanlı ımparatorluğu'nun Ingiliz liberalizminin tutsağı 
olduğu, Osmanlı sanayisiyle zanaarlerinin sanayi devrimi Avrupa'sının mamul 
maddelerinin istilasıyla yıkıldığı, bunun da imparatorluğun ekonomik ve mali 
alanlarda tam bağımiılık içine düşmesine yol açtığı kamsındadırlar. Sadece sana
yileşme, Türklye'yi Avrupa sanayi üretimine başvurma zorunluluğundan kurta
rarak, bu bağımlılığı kırabilir. Bağımsızlık saplantısı Kemalistleri, ekonomik açı
dan kendi kendine yetmeyi, bu açıkça ifade edilmese de, bir tür ülkü haline getir
me noktasına sütükler. Her ne olursa olsun, sanayileşmenin aym zamanda siyasi 
bir tercih de olduğu açıktır. 

Hangi Sanayileşme? 

Yukandakl alıntılar 1923'ten sonra sanayileşme politikasına neyin rehberlik 
edeceğini anlamamlZı sağiamaktadır. Türkiye'de bol hammaddesi bulunan ya da 
kolaylıkla üretilebilecek ve ürünleri Türk devletinin sınırlan içinde yeterli bir pazar 
bulabilecek sanayilere öncelik verilmesi söz konusudur. Örneğin Nisan 1923 'te 
Mustafa Kemal'in partisi için bir platform oluşturan Dokuz Umde'de şöyle denir: 
"Mevadd-ı iptidaiyesi memleketimizde bulunan mamulatı ve ınasnuatı memleket 
dahilinde vücude getirmek için himaye ve teşvikat icrası ve mükafat itası suretle
riyle azami tedabir alınacaktır."7 Daha yakın zamanlann terimleriyle söyleyecek 
olursak, bir ithal ikamesi politikası söz konusudur. Bu değerlendirmeler ışığında, 
ilk ele alınacak sanayiler çimento, şeker ve tekstil fabrikalan olacaktır. 

Bu sanayileşme po\itikasımn niteliğini ve biçimlerini anlamak için, yaklaşık 
bir yüzyıldır Osmanlı yöneticileri ve aydınlannın Batı Avrupa ülkelerindeki sanayi 
devrimini gözlemlediklerini hatırlatmak gerekir. Hatta bu sanayi uygarlığımn başa
nlan kadar olumsuz etkilerini de saptayabilmişlerdir: Işçilerin sefaleti, proletarya, 
sımf mücadelesi. Demek ki onlann karşısındaki sorun, sanayileşerek Avrupa'ya 

göre ekonomik gecikıuelerini kapatırken, toplumsal banşı tehlikeye sokacak sefil 
bir proletarya da yaratmamaktı.8 Düzen ve gelişme nasıl bağdaştınlacaktı? 

Kemalistier bu sorulara birçok cevap getirmeye uğraştılar. İdeolojik düzeyde 
halkçılığı Cumhuriyet Halk Fırkası'mn ve devletin resmi ilkelerinden biri haline 
getirdiler; bu ilkeye göre yeni Türkiye'de mücadele eden sınıflar yoktu. Uygula
mada ise 1924 ve 1932 'de çeşitli İş Kanunu taslaklan geliştirdiler, sonunda 1936 
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taslağını benimsediler.9 Bütün bu metinlerde, toplumsal çatışmalardan sakınmak, 
işçi hareketirti denetlemek ve bolşevizm için verimli bir alan olabilecek bir prole
taryanın oluşmasını engellemek kaygılannın izleri göriilür. Yine aynı mantık çer
çevesinde, iki savaş arasındaki sanayi yerleşimlerinin ikincil öneme sahip şehir 
veya kasabalarda kurulduğıı dikkati çeker. Bu coğrafi tercihler işçi semtleri ve 
toplumsal patlama riskleriyle büyük sanayi metropoilerirtin doğınasına yol açma
ma kaygısını yansıtmaktadır. 

Kemalist dönemde sanayileşmenin motor unsuru ne olacaktır? Devlet mi hür 
teşebbüs mü? Bilindiği gibi, bir ekonomik poiltika olarak devletçilik Türkiye'de 
1930'lann bir gerçekliğidir. Ama daha Jön Türkler döneminde ve özellikle de Birin
ci Dünya Savaşı sırasında, devletin ekonomik rolü öyle artmıştı ki savaş sonuna 
doğıu bir "devlet iktisadiyatı"ndan söz ediliyordu. İzmir Iktisat Kongresi'nde iktisat 
vekili Mahmut Esat devletçilikten belirsiz bir biçimde söz etti, ı o ve uygun bir eko
nomik doktrin bulamayan Kemalistler ülkertin sanayileşmesi işini hür teşebbüse 
bırakarak devleti sadece teşvik ve yönlendirme işlevleriyle sınırladılar. Ama devlet 
ekonomik hayattaki varlığım bayındırlık çalışmalan ve tekellerle gösterdi. 

Sanayileşmenin Güçlükleri 

Türkiye nasıl sanayileşecekti? Osmanlı lmparatorluğıı'nun sanayileşmemiş 
olmaması ya da eldeki sanayilerini yitirmesi üzerine kafa yoranlar, bunun sorum
luluğıınu Osmanlı imparatorluğu ile Avrupa arasındaki ekonomik ilişkiler sistemi
ne, kapitülasyonlara ve özellikle de ingiltere'yle 1838'de imzalanıp Osmanlı pa
zanm Ingiliz mamul maddelerine açan ticaret anlaşmasına yüklüyorlardı. Osman
lı pazanmn bu açılınu mevcut sanayiyi yıkmış ve sanayileşme çabalanm boşa çı
kamuştı. Bu tahlil ışığında, gümrük koruması sanayileşmertin gerekli bir koşulu 
olarak görünüyordu. Jön Türkler 1916'da Birinci Dünya Savaşı'ndan yararlana
rak Osmanlı pazannı daha iyi korumaya yönelik "özel" bir tarife çıkarnuşlardı. 

Kemalistler sanayileşmeye hız vermek isteyince, banş anlaşmasımn imza
lanmasından sonra gümrük koruması sorunu yeniden gündeme geldi. 1923'te 
yayımianan Türkçülüğün Esas/an'nda, Ziya Göka1p dış ticaret konusunda şunla
n yazıyordu: 
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rienlerin tesis ettikleri iktisadiyat ilminin, umumi ve beynelmilel bir ilim ol
mayıp yalnız ingiltere'ye mahsus bir milli iktisat sisteminden ibaret olduğu
nu meydana koydular. ( ... ) [Açık kapı siyasetininllngiltere gibi büyük sa
nayie malik olamamış olan milletler tarafından kabul edilmesi, ileleb,,! Ingil
tere gibi sınai memleketlere iktisaden esir kalmasını intaç edecektir. ı ı 

İzmir Iktisat Kongresi' nde de, özellikle sanayiciler grubu tarafından bir koru
ma sisteminin getirilmesi istenmişti.12 

Bunurıla birlikte, bu tabWlere ve bu dileklere rağmen, Türkiye ı 929'dan ön
ce bir koruma tarifesi uygulayamayacaktı. Çünkü Lozan Antlaşması'nın bir hük
müne göre, ı 9 ı 6 tarifesini lira kuruna göre ayarlayarak sürdürmesi gerekiyordu. 
Bu da göreceli düşük bir koruma anlamına geliyordu: tekstil ürünleri için % ı ı -ı 2, 
mamul maddeler için %7. ı3 Türkiye'nin ı 923'ten sonra gümrük engelleri koya
marnası genellikle Kurtuluş Savaşı'nın ardından sanayileşme sürecinin yavaş iş
lemesinin nedeni olarak gösterilir. 

Bu geleneksel tez kısa bir süre önce Orhan Kurmuş tarafından reddedilmiş
tir. 14 Kurmuş, Türk hükümetinin bu sınırlayıcı hükmü aşabilecek bir olanağı bu
lunduğunu belirtmektedir: Gümrük koruması kapsamına girebilecek ürürıler için 
devlet tekelleri oluşturmak. Ama hükümet elindeki bu olanağa hiç başvurmamıştır. 
Aynca Kurmuş, eğer Türkiye gümrüklerine tam egemen olsaydı bir koruma tarifesi 
benimser miydi sorusunu da sormaktadır. Bu soru, ı 920'Ier Türkiye'sindeki farklı 
ekonomik çıkarlann gücüne vurgu yapması açısından önemlidir. Sanayiciler güçlü 
bir koruma Isterken, en büyük ve etkili "Iobi"yi oluşturan tüccarlar daha ılıınlı bir 
tarifeden yanadır. ı 922'de Milli Türk Ticaret Birliği içinde örgütlenen İstanbullu 
tüccarlar, İzmir İktisat Kongresi'ndeki tartışmalarda egemendir. Ticaret ve sanayi 
oda\an, ı 927'de kurulan Ali Iktisat Meclisi ve ya ı 929'da kurulan Milli İktisat ve 
Tasarruf Cemiyeti gibi kurumlarda da başrolü orılar oynamaktadır. Bir Ticaret ve 
bir de Ziraat VeMleti vardır (192S'de Iktisat Vekfıleti adı altında birleşirler), ama 
bir Sanayi Vekfıleti görü1ınez. 1930 Sanayi Kongresi bile, kısmen tüccarların Mki
miyetindedir ve tüccarlar, gümrük engelleri arkasında "bir sera bitkisi gibi zayıf' 
yetişecek bir sanayiye karşı sanayicileri uyanrlar. IS Yeni doğan Türk burjuvazisi
nin sanayinin gerektirdiği uzun vadeli yatınmıardan çok, ticaret ya da banka iş
lemlerinin hızlı Mrlanna eğilimli olduğımu da eklemek gerekir. Milli sanayi, sana
yinin çıkarlan açısından pek elverişli olmayan böyle bir ortamda kurulacaktır. 

Üstelik sanayileşme çabası başka olumsuz koşullarla da karşılaşır. Istanbul ve 
çevresiyle birlikte ülkenin başlıca sanayi bölgesini oluşturan Ege bölgesi Kurtuluş 
Savaşı'nda en büyük yıkımı yaşamıştır. En çok etkilenen merkezler ızmir, Aydın 
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ve Bursa'dır. İzmir'de haIıcılık kapasitesi yanya inmiş ve zeytinyağı ile sabun üre
timi de çok düşmüştür. ı6 Bursa'da da ipek sanayii hızlı bir gerileme içine girmiştir: 
1914'te 6 milyon kilo olan koza üretimi, 1925'te 780.000 kiloya düşmüştür. Ay
nı süre zarfında iplik imalathanelerinin sayısı da 41' den 12 'ye inmiştir,17 

Bursa'da ipek sanayiinin gerilemesi aynı zamanda işgücünün azalmasına da 
baglıdır ve bu, sanayinin önündeki genel bir sorundur. 1912'den 1922'ye kadar 
neredeyse kesintisiz süren savaşlardaki insan kayıplannın yanı sıra, 1923'ten 
sonra gerçekleştirilen nüfus mübadelesini de unutmamak gerekir: 1 milyondan 
fazla Rum Anadolu'yu terk etmiştir. Gidenler zanaatkarlar, işçiler, küçük patron
lardır. Makedonya ya da Trakya'dan gelen Türkler ne aynı teşebbüs ruhuna, ne 
de aynı vasıflara sahiptir. Bunlar çogunlukla zanaat ya da sanayi işlerine pek yat
kın olmayan köyıüıerdir. Bu nedenle nüfus mübadelesi bazı bölgeletin ekonomisi
ni degiştirir. Bursa ovasında, ipek sanayii gerilerken, tütün ekimi gelişir, çünkü 
bu bölgeye yerleştirilenler bu tanm alanında uzmanlaşnuş Trakya Türkleridir. Bü
tününde nüfus mübadelesinin Türk nüfusunun tanınsal niteligini artırdığı ve bu
nun da tam sanayileşme çabasına girişildigi bir döneme denk geldigi söylenebilir. 

Bir diger güçlük sanayide kullanılabilecek sermaye yoklugudur. Kredi kuru
luşlan daha çok ithalat-ihracatın finansmanıyla ilgilenmektedir. Sanayiye yönelik 
uzun vadeli kredide uzmanlaşnuş bir bankanın bulunmayışı, kendini açık bir bi
çimde hissettirmektedir ve böyle bir banka kurulmasıızmir İktisat Kongresi'nde 
sanayiciler grubunun başlıca taleplerinden biri olacaktır. 

Sanayinin Yapısı 

Elimizde Türk sanayiinin yapısını ögrenmemizi saglayacak iki sanayi sayımı 
bulunuyor. Bidncisi 1913-1915'te Osmanlı hükümeti, ikincisi 192 Tde, nüfus ve 
tanm sayınuyla birlikte Ankara hükümeti tarafından yaptırılmıştır. ıs Bu iki belge
yi karşılaştırmak zordur, çünkü aynı cografi alanlan kapsaınaz (1913-1915 sayı
mında sadece İstanbul ve Batı Anadolu yer alnuştır) ve aynı ölçüt1ere dayanmaz
lar. Bununla birlikte ayn ayn ele alındıklarında, Türkiye'de sanayinin yapısı hak
kında bir fikir edinmeyi saglarlar. 

Bu yapının ilk göze çarpan özelligi yüksek cografi yogunlugudur. Birinci 
Dünya Savaşı öncesinde, sanayi kuruluşlannın %79'u ızmir ve İstanbul'da top
lanmıştır. ikinci özellik, sanayinin parçalanmışlığıdır: 1913-1915'te 10'dan fazla 
işçi çalıştıran fabrika sayısı sadece 264'tür.192Tde 155 kuruluşta 100'den fazla 
işçi çalışmaktadır, ama bu da toplam işletmeletin sadece %0,24'üdür. Sanayi üre-
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timine bir sürü atölye ve çok küçük işletme egemendir. 1927 sayımında 65.000 
"sanayi kuruluşu" görünür, ama bu toplamın %84'ü 4 işçiden az çalıştınrken, 
%95'i hiçbir makine gücü kullanmaz. Toplam 257.000 işçiden sadece 27.000'i, 
ileride bahsedeceğirniz sanayiyi teşvik kanunu kapsamı içinde yer alan işletme
lerde çalışır. Bu sanayi yapısı içinde en gelişmiş sektörler madenier, gıda ve teks
til sanayileridir: Bu son iki sektör 1 927'deki sanayi üretimi değerinin sırasıyla 
%65 ve %lS'ini temsil ederler. 

1 920'lerin sanayileşmesinde yabancı sermaye ne tür bir roloynamaktadır? 
Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türk toprakiannda çalışan 94 yabancı şirket vardır. 
Aynca, uzun süre söylenenin aksine, yabancı sennaye Türkiye'ye 1 923'ten son
ra da, özellikle Türk anonim şirketlerine katılma biçiminde yatınm yaprıuştır.l9 Bu 
sermaye akışının yaklaşık üçte ikisi üretim sektörüne, geri kalanı da bankalara, 
ticarete, sigorta şirketlerine yönelmiştir. Sanayideki yabancı sennaye daha çok en 
gelişmiş sektörlere (madenier, çimento, gıda ve tekstil sanayileri) ve en büyük fir
malara gitmiştir. Ama bu yabancı sennaye Türksanaylinin 1923 ile 1932 arasın
daki yapısını gerçek anlamda değiştinnemiştir. 

Sanayi Politikasının Gelişimi 

Kemalist devletin kurulmasını izleyen on yıl boyunca sanayileşme çabasında 
iki dönem ayırt edilebilir; bu dönemleri birbirinden ayıran da 1929 buhranıdır. Her 
iki dönemde de politika kaba hatlanyla aynı kalnuş (özel sektörü destekleyerek it
halatı ikame edecek sanayiler kunnak) , ama sunulan olanaklar değişmiştir.2o 

1 923'ten sonra, çabalar önce sanayiye kredi venne alanına kaydınbr.2ı Ke
malist rejim bu alanda iki önemli işi gerçekleştirmiştir. Önce 1 924'te Iş Bankası ku
rulur. Bu özel bankanın 1 mliyon lira sennayesiııin dörtte biri bizzat Mustafa Ke
mal tarafından ödenmiştir. Celal Bayar tarafından yönetilen bankanın hissedarlan 
ve idare heyeti üyeleri arasında birçok mebus vardır; bu nedenle "İş Bankası gru

bu" sık sık "iş takipçlliğiyle" suçlanacaktır. Banka, ticari işlemlerin finansmanı dı
şında, ya sanayiye kredi verir ya da sanayi kuruluşlanna doğrudan iştirak eder. 
Böylelikle kuruluşundan itibaren Zonguldak madenietinin işletilmesinde, şeker sa
naylinin kurulmasında ve tekstil sanayiinin gelişiminde etkin bir roloynar. 

Bir yıl sonra yeni bir kredi kuruluşu, Sanayi ve Maadin Bankası kurulur. Iş 
Bankası'nın yanında bu devlet bankasırun kuruluş gerekçesi, belirli bir amacı ol
masıdır: Osmanb Imparatorluğu'ndan devralınan devlet işletmelerinin, esas ola
rak da başlangıçta ordunun ihtiyaçlannı karşılamak üzere kurulmuş üç tekstil 
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(Feshane, Bakırköy ve Hereke) ve bir ayakkabı fabrikasının (Beykoz) sorumlulu
ğunu üstlenmek. Sanayi ve Maadin Bankası bu kamu teşekküllerini satmaya da 
çalışır, ama alıcı bulamaz. Işletmesi çok pahalıya mal olan bu kurumlar bankanın 
zaten sınırlı olan olanaklannı kısa sürede tüketir. Sanayi ve Maadin Bankası, 
devlet fabrikalan dışında, 1928'de 13 sanayi işletmesine de iştirak eder. Bunun 
dışında sanayicilere kredi sağlayamaz. Ama önemli bir mali rol oynayamasa da, 
Sanayi ve Maadin Bankası bir devlet bankası olarak devletçilik politikasının bir 
işareti gibi kabul edilir. 

Sanayicilere kredi sağlamak için yapılan bu girişimlerin dışında, hükümet sa
nayiyi teşvik politikası da uygular. 1925'ten itibaren özel bir kanunia şeker fabri
kalan açılmasına kolaylıklar getirilir. Iki yıl sonra çıkanlan ve daha genel kap
samlı bir kanun olan Teşvik-i Sanayi Kanunu 1913 Kanunu'nun düzenlemelerini 
genişletir ve iyileştirir. Yeni kanun, makine kullanımı ve işçi sayısı açısından en 
büyük firmalara ayncalıklar sağlar: Bedava arazi tahsisi, vergi muafiyetleri, teş
vik primleri, hammadde fiyatlannın ucuzlarıiması, vb Kanunun etkileri özeilikle 
1930'dan sonra hissedilecektir. Kanun hükümleri arasında iki ilginç madde dik
kat çekmektedir: 28. madde kanundan yararlanmak isteyen şirketlerin, müdürler 
ve muhasebeciler hariç, bütün personelinin Türk olması şartını getirir. 13. madde 
de aynı şirketlere benzer yabancı ürüpler piyasada % 1 O daha ucuz da olsa, Türk 
ütünlerini satın almalannı tavsiye eder. 

1929 Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik tarihinde bir dönüm noktası olur. 
Lozan Anr1aşmasl'nda öngörülen gümrük sınırlamalan o yıl sona erer ve aynı yıl 
Türkiye'nin payına düşen Osmanlı borcunun ilk ödeme vadeleri gelir. Aynca dün
ya ekonomik buhranının ilk etkileri de o yıl hissedilmeye başlar. 

Sanayi politikası artık farklı bir şekilde sunulmaktadır. Uzun tartışmalann ar
dından 1929 tarifesi gümtük resimleıiı:ıi ortalama %16'dan %40'a çıkanr. Güm
tük politikasını lüks fuürıler ya da donatı mallan -sözkonusu olmasına göre farklı
laştıran devlet, artık sanayi gelişimini teşvik etmek için yeni bir olanağa sahiptir. 
Gerçekten de ileride göreceğimiz gibi bazı temel ütürılerde üretim artışı 1929'dan 
sonra başlamıştır. 

Aynca devlet yerli mallann tüketimini kolaylaştınr ya da teşvik eder. Daha 
1925'te bu yönde bir kanun tasansı görülmüştü; bu tasan devlet görevlilerini ve 
memurlan "yerli malı elbise ve ayakkabı giymeye" mecbur ediyordu. 1929'da 
Milli Iktisat ve Tasarruf Cemiyeti'nin kunılmasıyla birlikte, bu alanda yeni bir ev
re açlldı.22 Yan resmi bu kuruluşun amacı yerli üretimle rekabet edebilecek ya
bancı mallann ülkeye girişini zorlaştınnak ve yerli üretimi özendinnekti. Kuruluş 
bu nederıle 1930'da bir yerli sanayi fuürıleri fuan düzenledi. 
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Cumhuriyetin iIk yıllanndaki sanayileşme sürecini ve güçlükierini göstermek 
için, şeker üretimini örnek seçebiliriz. Yerel şeker imalathaneleri kurulması Os
manlı imparatorluğu'nda eski bir tasanydı. Daha 1840'ta Dimitri adında biri dev
lete bu yönde bir proje sunmuştuP Bunu 1900 ve 191 6'da başka projeler izleye
cek, ama hiçbiri sonuç vermeyecekti. Yabancı gözlemcilere göre, bir milli şeker 
sanayiinin kurulması olacak iş değildi: Devlet şeker konusunda sınırlayıcı tarifeler 
oluşturamazdı, üstelik işgücü yetersizliği, yoııann kötü durumu, makinelerin ba
kım ve tamir sorunlan yüzünden bu iş çok şüpheli görünüyordu.24 Kurtuluş Sa
vaşı somasında Türkiye'de tüketilen bütün şeker ithal ediliyordu. 

Şeker, ithalat ikamesi politikasına girişrnek için ideal bir üründü. Türkiye'de 
şekerpancan üretimine elverişli koşullar vardı ve iç pazarda da şeker tüketimi gü
vence altına alınmıştı. Nisan 1925 tarihli bir kanun şeker fabr1ka1anna birçok im
tiyaz ve muafiyet tanıdı. Ertesi yıl iki şeker fabrikası açıldı: Uşak ve Alpullu fabri
kalan.2s Mebuslar ve tüccarlar tarafından kurulan Alpuııu Şeker Fabrikası'nın 
%68'i iş Bankası'na aitti. Bir yıl soma çıkartılan yeni bir kanunla şeker ithalatı 
devlet tekeline alındı ve böylelikle üreticilere asgari taban fiyatı verme olanağı 
doğdu. 1 930'da şeker tüketiminin %1 Tsi iç üretimle karşılanıyordu. 

Türkiye'de şeker sanaylinin somaki gelişmesi de ilginçtir. 1930'lann başında 
Eskişehir ve Turhal'da iki yeni fabrika açıldı. Turhal Şeker Fabrikası da iş Banka
sı'nın oldukça önemli sermaye iştirakiyle kurulmuştu. Soma işler biraz kanştı: Şe
ker üretim sürecine zaten epey ginniş olan iş Bankası gmbunun şeker ticareti te
kelini almayı başardığı anlaşılıyor. Bu gmp, aslında yabancı şeker ithalatını ola
bildiğince sınırlamaya uğraşması gerekirken, daha ucuz olan bu şekerleri ithal 
edip iç pazarda pahalıya satmaya başladı. Avcıoğlu'nun da belirttiği gibi, bir ınilli 
sanayi kurma çabasıIktidara yakın kişiler tarafından engeııenmişti.26 

On Yıllık Sanayileşmenin Bilançosu 

Yandaki tablonun incelenmesi bu konuda bir ilk yaklaşım geliştirmeye ola
nak veriyor. Bu tablo bazı sanayi ürünlerinin 1924 ile 1940 arasındaki evrimini 
gösteriyor. Her ürün için, solda arz (ithalat+iç üretim) ve sağda da iç üretimin 
toplam içindeki yüzdesi verilmiştir. iç üretimin payı konusunda bazı ürünlerde 
gerçek bir sıçrama yaşandığı görülüyor. Örneğin çimentoda, Türkiye'de üretilen 
çimentonun payı 1 929'da %49 iken 1934'te %99'a çıkıyor (1924'te %75'ti). Ay
nı zaman diliminde, pamuklu dokuma üretiminin payı %12'den %52'ye, şekerin
kl %10'dan %95'e çıkıyor. Ekonomik buhranın ardından çimento dışındakl diğer 
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iki ürünün tüketiminin düştügü de doğrudur. Diğer yandan yerel üretim yüzdele

rindeki istikrarsızlık da dikkati çekmektedir. Bu durum özellikle şekerde çarpıcı bir 

hal almaktadır ve hiç kuşkusuz yukanda sayılan sorunlarla ilgilidir. 

1924 
1927 
1929 
1934 
1936 
1938 
1940 

Demir çimento kiigıt cam 
çelik ürünleri 

B7 O 32 75 16 O 11 O 
92 O 97 42 21 O 9 O 

163 O 144 49 23 O 6 O 
132 O 181 99 24 O 5 O 
147 O 199 97 30 13 5 61 
203 O 329 87 37 24 8 63 

3B 32 275 97 23 39 B 91 

Ithal ikamesi politikası 

soldaki rakam, ilhalat+iç üretim (bin ton olarak) 

sagdaki rakam, iç üretimin yüzdesi 

pamuklu yünlü 
dokuma dokuma 

23 4 3.2 19 
23 13 3.1 19 
25 12 3,3 24 
23 52 3,0 93 
22 55 3,5 B6 
28 57 3,7 81 
25 85 4,1 98 

Kaynak Yahya S. Teze!, Cumhunyet Döneminin Iktisadi Tarihi, s. 259-260. 

şeker 

53 O 
67 O 
77 10 
63 94 
88 75 

107 40 
99 90 

Bu rakamlar ithal ikamesi politikasının özellikle de ı 929'dan sonra belli öl

çüde başanlı olduğunu göstermektedir. Ayru yönde başka işaretler de vardır. Ör

neğin tekstil ürünleri ve şekerin ithalattaki payı ı 9 ı 3 'te %SO iken ı 930' da 

%3S'e düşer. Korkut Boratav'ın dediği gibi, "ithal ikamesi yoluyla tartışmasız 

olumlu bir sanayileşme süreci"ne girilmiştir. ı 930-40 arasındaki on yılın başında 

bu süreç geniş ölçüde başlatılmış bulunmaktadır. 

Ama sanayileşme tablosunda kimi gölgelenmeler de vardır. Yenl sanayinln 

ürünleri kalite düzeyinde tatmin edici olmaktan uzaktır. Ahmed Hamdi Başar, 

"ülkenln selameti için çalışan" bu yenl sanayileri daha ı 93 ı 'de eleştirir: "Yeni 

gümrük tarifeleri arkasına saklanan ve dünya fiyatlannın çok üstünde mal satan 

ilkel bir sanayi."27 Diğer yandan gayrisafi milli hasıla içinde sanayinin payının 

ı 923'te %ı2,6 iken ı 930'da %ı ı ,9'a düştügü, ı 932'de yeniden yükselerek 

%ı4'e çıktığı görülmektedir. Aynca bazı sanayilere ilişkin güçlükler söz konusu

dur. ı 934'te iç tüketirnin tamamını karşılarken dört yıl sonra bu konumunu yiti

ren şeker sanayilnln karşılaştığı güçlüklere yukanda değinmiştik. 

Bütün bunlann dışında Türkiye'nin sınai yapısı gerçek anlamda dönüşme

miştir. ı 920'lerin sonunda geliştirilen bazı projelere rağmen, ağır sanayi Türki

ye'de henüz görülmemektedir. Türk sanayil henüz iki sektörün, tekstil ve gıda sa

nayilerinin egemenliği altındadır. Her iki sanayi kolu da tanmsal hammaddeler 

kullanmakta ve sanayideki 200.000 işçiden ıso.OOO'ini istihdam etınektedir. 
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