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Dergimizin 10. Sayısının konusunu
Ulusçuluk oluşturuyor. Daha önce de Ulusçuluk
konulu bir sayı çıkarmıştık. Sayı hem beğenilmiş
hem de değinilmesi gereken bazı noktalar
belirince, yeni bir sayıyla gerekli noktalara temas
etmeyi planlamıştık. Bu sayıyı önceki sayıyla
birlikte düşündüğünüzde birbirlerini
tamamladığını göreceksiniz.
Ulusçuluk başlığı altında, “sol ve sınıf
mücadelesi”, “milli burjuvazi”, milletleşme süreci,
II. Meşrutiyet dönemi Türk milliyetçiliği ve Yusuf
Akçura, “medeni kanun” gibi önemli noktalara
değindik. Seçim öncesi, yeniden tartışılmaya
başlanan “partiler üstücülük” üzerine kısa bir
değerlendirmemiz oldu. Ayrıca, felsefe, müzik,
tarih, düşünce ve gündemden bazı konuların da
yer aldığı yazılar okuyacaksınız.
Bu sayımıza emek veren arkadaşlarımıza
ve değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum.. Siz
sevgili okuyucularımıza da iyi okumalar
diliyorum..
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ULUSÇULUK, SOL VE SINIF
MESELESĠ

önemli dönüşümden bahsedilmesi gerekir.
Bunlardan ilki Cumhuriyetin “milli burjuvazi”
idealinin toplumsal anlamda bir meslek grubundan
daha çok bir sınıf yaratma girişimi olmasıdır.
İttihat ve Terakki döneminden devralınan “milli
burjuvazi” fikrinin İzmir İktisat Kongresi
sonrasında hayata geçirilmesiKemalizmin sınıf
meselesinde oldukça stratejik bir karar
alabileceğinin önemli göstergelerinden biridir. Bu
noktada devralınan mirasın dahi kendi içinde
farklı bir biçimde yorumlanması ihtiyacı ortaya
çıkmaktadır.

Ömer Atagenç

1960‟lı yıllarda ortaya çıkan ideolojik
gelişim ve dönüşüm sürecinin Kemalistler
açısından son derece önemli bir değeri olduğunu
ifade etmek gerekir. Bugün “Kemalist aydın”
olarak tanımladığımız pek çok figür 1960‟lı
yıllarda ortaya çıkan sürecin en önde gelen
aktörleridir. Bu bağlamda da gerek dünyaya
gerekse Kemalizme dair fikirleri ilgili sürecin
gerçekliklerini büyük ölçüde yansıtmaktadır.
Bizler de bugün dünyayı ve Kemalizmi
algılamaya çalışırken 1960 sonrası sürecin
aydınlarının üretimini de birer referans noktası
olarak almaktayız. Zira 1920‟lerin kurucu
birikiminin bir devamı olarak 1960‟lı yıllardaki
üretimi giderek büyüyen bir kartopu olarak
görmek gerekmektedir. Bu kümülatif birikim takip
edilmesi gereken ancak taklit
edilmesi
gerekmeyen, üzerine koyduğumuz tuğlalarla
zenginleşecek büyük bir düşünsel geleneği temsil
etmektedir. Ulusçuluk, sol ve sınıf meselesi
arasındaki ilişkiye de bu bağlamda yeniden
bakabilmek gerekmektedir.

20. yüzyılın ilk yarısı itibariyle Osmanlı
Devleti‟nin gelişim sürecinin önünde iki temel
gelişim modeli bulunmaktaydı. Başka bir ifadeyle
devletin
önünde
iki
zorunlu
seçenek
bulunmaktaydı. Bunlardan biri sınıf çatışması
üzerine kurulu sosyalist model diğeri de toplumsal
uyumu merkeze alan ve ülke içinde birlik
olabilmeyi hedefleyen solidarist model. 1. Dünya
Savaşı‟nın kendisini iyiden iyiye hissettirdiği
süreçte İttihat ve Terakki iktidarının “çatışmacı”
değil “uyuma dayalı” bir modeli tercih etmesi
özcü bir ideolojik tercihten ziyade bir zorunluluk
olarak ortaya çıkmıştır. Balkan Savaşı ve 1.Dünya
Savaşı gibi travmaları yaşamış bir ülkenin devamı
olarak Sevr travması yaşayan Kemalist iktidar ise
benzer kaygılar ile toplum içinde sürekli olarak
dağınıklığı toparlamaya çalışan ve ülkeyi bir arada
tutmaya çalışan, yeni bir dağılma ve işgal sürecini
önlemeye çalışan bir faaliyet yürütmek
durumunda kalmıştır. Bu bağlamda Kemalizmin
“sınıf” kavramı ile ilgili hassasiyeti bir reddetme
değil bir tercih etmeme noktasında ortaya
çıkmaktadır. İkinci olarak devletin özellikle de dış
politikada oldukça hassas bir noktada durması
kapitalist Batı ve sosyalist SSCB ile arasına eşit
bir mesafe koymaya çalışması da Kemalizmin
kuruluş sürecinde “sınıf” kavramının doğrudan
sosyalizmin tercihi gibi bir algının ortaya çıkma
ihtimaline karşılık olarak tercih edilmemesini,
daha doğrusu dillendirilmemesini de beraberinde
getirmiştir.

“Sınıf meselesi” Kemalizmin daha doğrusu
Kemalistlerin deyim yerindeyse bir kabusu
gibidir. Zira kurucu dönem ve önderlerin dönemin
siyasal gerçekliklerini baz alarak ortaya
koydukları
birtakım
görüşler
dönemin
bağlamından
koparak
ve
nasıl
olduğu
anlaşılamayan bir biçimde kalıplaşmış kurallar
halini almıştır. Ancak gerek bu dönemde gerekse
sonraki dönemlerde değişen siyasal ve ekonomik
ortam pek çok soruyu yeniden gündeme
taşımaktadır.
Kemalizmin ulusçuluğunu klasik anlamda
bir burjuva milliyetçiliği ile özdeşleştirdiğimiz
zaman ortaya elbette sınıf meselesine oldukça
uzak bir düzlem ortaya çıkacaktır. Buna karşılık
Kemalist ulusçuluğun anti-emperyalist niteliği bu
noktada sınıf meselesine doğru bir adım daha
atabilmenin araçlarını yaratmaktadır. Burada iki

İsmail Hüsrev Tökin‟in CHP ile ilgili
hazırladığı önemli bir çalışmada Kemalizmin
kurucu idaresinin ülkedeki sınıfsal bölünmüşlüğü
görmezden gelmediği ve reddetmediği sadece
3
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bunun üzerine bir iktidar kurmanın tercih
edilmediğini de net bir şekilde ifade etmektedir.
Bu bağlamda “özcü” yaklaşımlara alternatif olarak
bu konuda daha aklıselim bir yorumun gündeme
gelmesi daha sağlıklı olacaktır. Türkiye‟de “sınıf”
meselesi Batı‟daki örneklerine benzemese dahi
Osmanlı Devleti‟nde bozulan toprak düzeni,
Batılılaşma ile birlikte değişen devlet düzeni ve
kapitülasyonlar ile birlikte bozulan ekonomik
düzen sonucunda ortaya birbiri ile çatışan ve
çeşitli durumlarda işbirliği yapan yeni sınıfların
ortaya çıktığı görülecektir. Gayrımüslim tüccarlar,
sarayın yeni bürokratları, toprak ağaları vb.
grupların temel üretim aracı olan toprak ve ülkede
oldukça dar bir alanda sahip olunan sermaye
üzerindeki paylaşım mücadelesi devletin son
dönemindeki çatışmanın sınıfsal bir temelde
gelişim
gösterdiğini
kanıtlar
niteliktedir.
Cumhuriyetin böylesine bölünmüş bir toplumu
devraldığını
düşündüğümüz
zaman
ise
Kemalizmin sınıf kavramını özü itibariyle
reddeden değil, ulus-devlet inşası sürecindeki
muhtemel olumsuz etkileri sebebiyle tercih
etmeyen, sınıfsal gelişimi yeni bir devletin
kurulma sürecindeki işlevine göre değerlendiren
bir tutuma sahip olmuştur. Ancak gerek “milli
burjuvazi”nin ortaya çıkış süreci gerekse
kapitalizmin gelişmesi ile birlikte ülkede
ayrıcalıklı sınıfların iktidar eksenli büyümeleri
Türkiye‟deki ulusal uyumu bozan ve çeşitli
bölünmelere sebep olan bu süreci de başlatmıştır.

değil aynı zamanda ülkede Batı emperyalizminin
çıkarları ile uyumlu sınıflarına karşı da verilmesi
gerektiğini iddia etmektedir. Yeni bir devrim
sürecinin sınıf ittifakına dayanması gerektiği
iddiası 1960‟lı yıllarda Kemalizmin sınıf kavramı
ile ideolojik düzlemde buluşmasını da beraberinde
getirmektedir. Elbette bu birliktelik klasik bir
Marksist
enternasyonalizmi
çağrıştırmasa
daülkedeki sınıfsal çelişki gerçekliğine temas
edebilmek
için
önemli
bir
aşamayı
oluşturmaktadır.
Kemalist ulusçuluğun Lenin‟in ezen-ezilen
uluslar ikileminden hareketle dönemin Üçüncü
Dünyacı milliyetçiliğine referans olacak bir
noktaya doğru evrilmesi, daha doğrusu 1920‟lerde
ortaya çıkan gerçekliğin ancak Soğuk Savaş
koşullarında ete kemiğe bürünmesi oldukça
önemli bir dönüşümü ifade etmektedir. Soğuk
Savaş sonrasında kapitalizmin “küreselleşme” adı
altında biçim değiştirmesi ve sınıfsal çelişkinin
yeni dönemde daha da belirgin hale gelmesi ulusal
gündemin sıcaklığını korumasına rağmen
ülkelerin iç siyasetlerinde de yoksulluk, açlık
sınırı, gelir adaletsizliği, artan emek sömürüsü vb.
pek çok kavramın gözardı edilemeyecek bir
noktaya gelmesini de sağlamıştır. Ulus ve
ulusçuluk kavramları emperyalizm çağında bir
savunma hattı olarak anlamını korurken ülkedeki
sınıfsal çelişkiler dışardan gelen etkinin içeride de
yankı bulmasını sağlamaktadır. Başka bir ifadeyle
ulusçuluk ve ulus-devletlerin korunmasında yana
konacak tavır yalnızca dışarıdan gelen bir etki ile
değil içeriden zayıflatılan bir sistemin aracılarına
karşı da kendisini daha da güçlendirmelidir.
Ulusal ve sınıfsal çelişkilerin içiçe geçtiği
süreçlerde birini diğerine tercih etmek yerine her
ne kadar ideolojik patronların gözünde eklektik
olarak görülse de yeni bir senteze, yeni bir yoruma
ihtiyaç olduğunu, bu yeni yorumun temelleri
sarsan değil aksine temelleri ulus-devlet ekseninde
daha da kuvvetlendiren bir niteliğe sahip olması
gerektiğini belirtmek gerekmektedir.

Burjuvazinin “milli” niteliğini kaybetmesi,
gerek sanayi gerekse tarım işçisinin burjuvazi
karşısında daha asimetrik bir pozisyona sahip
olması ülkedeki sınıfsal çelişkileri büyük ölçüde
derinleştiren bir durumun da ortaya çıkmasını
sağlamıştır. 1960‟lı yıllarda gerek Yön Dergisi
gerekse MDD öncülüğünde ortaya çıkan ve
hareket noktası Kemalist devrim olan yeni siyasal
yönelim Kemalizmin anti-emperyalist ulusçuluğu
ile birleştiği kadar ülkedeki sınıfsal bölünmeye de
işaret eden ve bu bağlamda da sosyalizm ile
buluşan bir kalınma modeline öncülük etmişlerdir.
Hatta literatürde bu yeni yönelimin “sol
milliyetçilik” başlığı altında da incelendiğine
tanıklık edilecektir. 1960‟ların “sol Kemalizm”
adı verilen yeni yönelimi Türkiye‟nin ulusal
çıkarlarının yalnızca Batı emperyalizmine karşı
4
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YĠRMĠ
BĠRĠNCĠ
YÜZYILDA
KEMALĠZM
ÜZERĠNE
BAZI
DÜġÜNCELER-3
“MĠLLĠ” BĠR
MÜDÜR?

BURJUVA

Manzara-i Umumiye
…
ve altın arayıcılar
ve istedikleri yerlerde
yüksek graviteli petrol bulanlar
hem thames kıyısında
hem mekong deltasında
bir kalça fotoğrafına bunlarla birlikte bakanlar
çoğunlukta değildir
açlık çoğunluktadır

MÜMKÜN

Muharrem Anıl
Denememizin bir önceki bölümünde,
Kemalist bir siyasi partiye ihtiyaç olduğu
yönündeki daha önceki savunumuzu destekler
biçimde, Milli Mücadele‟nin ve Büyük Türk
Devrimi‟nin “Milli Birlik” retoriğinde olduğu
şekilde milli bir bütünlük içerisinde değil, çeşitli
çıkar grupları arasında bir mücadele şeklinde
gerçekleştiği ve bugün de Kemalist siyasetin,
motive ederek desteğini alabileceği çıkar
gruplarının tespit edilmesi gerektiği yönünde
görüşümüzü bildirerek, yeni ve büyüyen bir sınıf
olarak prekaryanın bu açıdan incelemesinin iyi
yapılmasını tavsiye etmiştik.

Turgut Uyar

Görüşlerimizi dile getirmeden evvel,
kısaca ve belli başlı bazı göstergelere bakarak,
dünyanın ve Türkiye‟nin bugünkü manzarasına bir
göz atmamızda fayda vardır;
Dünyamızın
bugünkü
manzarasına
baktığımızda ilk önce ve açıkça büyük bir
eşitsizlik halinin egemen olduğunu ve bu büyük
uçurumun her geçen yıl artarak derinleştiğini
görürüz:

Bunu yaparken Milli Mücadele ve Büyük
Türk Devrimi‟nin askerler-aydınlar-eşraf-avam ile
işgalciler-hanedan-bürokrasi-komprador arasında
gerçekleştiği ve bugün de mücadelenin benzer
şekilde bir çıkar grupları çatışması şeklinde
gerçekleşeceği temel savımızdan hareket ettik ve
“Ulusumuzun ekseriyeti emekçidir. Bu noktada
“ulusumuzun menfaati” demek, daha ziyade
“Türk
emekçisinin
menfaati”
demektir.”
çıkarımında bulunduk.

2016 yılında dünyanın en zengin 61
kişisinin serveti, dünya nüfusunun en yoksul
yarısının toplam servetine eşitti. 2017 yılında bu
zenginlerin sayısı 42‟ye düştü. Bugün ise,
dünyanın en zengin 26 kişisinin toplam serveti,
dünyanın en yoksul yarısında bulunan 3,8 milyar
kişinin toplam servetine eşittir.
Sadece 2018 yılında dünyadaki 3.8 milyar
insanın serveti yüzde 11 oranında azaldı. Buna
karşın, 2008 yılında 1125 olan dünyadaki
milyarder sayısı, 2018 yılına ulaştığında ikiye
katlanarak 2208‟e ulaşmıştır.

Denememizin bu kısmında ise; Kemalist
devletçilik ilkesi ile öne sürülen “milletin genel ve
yüksek çıkarları ile sınırlandırılmış bir şekilde,
bireysel çalışma ve ekonomik faaliyeti esas tutma”
şeklinde özetleyebileceğimiz anlayışı ele alacak
ve çok zaman bu anlayışın bir yarım okuması
olarak, tarihin özel koşulları arasından cımbızla
çekilen “bireysel çalışma ve ekonomik faaliyeti
esas tutma” ifadesinin “milli burjuva” olarak
adlandıracağımız, yerli sermayedarlar üretilmesi
şeklindeki kavrayışı bugünün koşulları içerisinde
eleştireceğiz.

Bugün dünya nüfusunun yaklaşık yarısı
yani 3.4 milyar insan günde 5.5 dolardan daha az
parayla yaşamak zorunda kalmaktadır.
Oysa, eğer zenginlerden ödedikleri
verginin yüzde 0.5'i kadar daha fazlasını
ödemeleri istense, dünyadaki 262 milyon çocuk
daha okuyabilir ve sağlanacak sağlık hizmetleriyle
3.3 milyon insanın hayatı kurtulabilir…
Yine,
Türkiye‟deki
manzaraya
bakıldığında da pek farklı bir tablo ile
karşılaşılmamaktadır;

5

ANLIK, Haziran-Temmuz 2019

Immanuel Wallerstein‟ın ifadesi ile
“Sınırsız sermaye birikimi, kapitalist uygarlığın
var olma nedeni ve temel etkinliğidir.”. Yani bir
kapitalistin yegane amacı karını sürekli ve azami
ölçüde arttırarak, sermaye biriktirmektir. Bütün
ekonomik faaliyetinin altında bu çaba yatar. Kar
elde etmek, karı arttırmak ve sermaye biriktirmek
davranışı, kapitalizmin ve buna bağlı olarak
kapitalistin, yani sermayedarın, yani burjuvanın
doğasıdır desek abartmış olmayız.
Kapitalizm için bundan başka bir kural,
sermaye ve kardan başka bir erek yoktur. Ve
rekabet içerisindeki tüm kapitalistler bu kurala
uymaya zorlanır veya “iflas” olarak nazikçe ifade
edildiği şekilde sistem tarafından ortadan
kaldırılırlar.

Yukarıdaki tablo Şubat 2019 yılına aittir
ve görüleceği üzere ülkemizde işsizlik oranı
14,7%, genç işsizlik oranı ise 26,1%‟dir.

Bu rekabet içerisinde ortaya çıkan ve
kısıtlı bir pazar içerisinde belirlendiği varsayılan,
bir mal veya hizmetin fiyatı basitçe şu şekilde
hesaplanır:

Türkiye‟de 2019 yılı itibariyle net asgari
ücret 2020,90 TL‟dir. Türkiye‟de asgari ücretli
çalışanların, toplam çalışanlara oranı 43%‟tür.

Fiyat = (Sabit Maliyetler + Değişken
Maliyetler) + Kar
Bir sermayedarın ekonomik faaliyetinin
esas amacı burada, maliyetleri düşürerek karlılığı
arttırmak ve bu şekilde bir sermaye birikimi elde
edebilmektir.
Bir emekçi için yegane hayatta kalma aracı
olan ücret ise bu denklemde Sabit Maliyetler
başlığı altında yer almakta olup, işçilik giderleri
olarak bir maliyet kalemidir.

Şubat 2019 itibariyle Türkiye‟de çalışan
her 3 kişiden 1‟i kayıt dışıdır ve bir sosyal
güvencesi yoktur.

Bu noktada, karı arttırmanın yolunun
maliyetleri azaltmak olduğu bir düzende, bir
sermayedarın hedeflerinden birisi de bir maliyet
kalemi olarak ücretlerin azaltılmasıdır. Karl
Marx‟ın ifadesi ile “Ücret ve kar birbirleriyle ters
orantılıdır. Emeğin payı, yani ücret düştüğü
ölçüde, sermayenin payı, yani kar yükselir. Ücret
düştükçe kar yükselir; ücret yükseldikçe kar
düşer.”

Nisan 2019 itibariyle dört kişilik bir aile
için açlık sınırı 2107 TL, yoksulluk sınırı ise 6863
TL‟dir.
TÜİK verilerine göre vatandaşlarımızın
dörtte
biri
yoksulluk
sınırının
altında
yaşamaktadır.
Buna karşın, Mart 2019 verilerine göre
Türkiye‟de 29 dolar milyarderi bulunmakta…

Şu halde; emekçi için ücretin, sermayedar
için ise sürekli olarak kar ve sermaye artırımının
hayati olduğu bir düzende; ücretli emekçi ile
sermayedar arasında üstü örtük bir çıkar çatışması
bulunduğu aşikardır.

Kapitalizmin Doğası – Milletin Genel ve
Yüksek Çıkarları
“Özel çıkar, çoğu kez, genel çıkarla, çelişki
halinde bulunur.”
Afet İnan, Medeni Bilgiler

Bir önceki bölümde, güncel rakamlarla da
ifade edildiği şekilde ulusumuzun büyük
çoğunluğu ücretli emekçidir. Bu noktada,
Kemalist devletçilik ilkesini yarım okumayı
6
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bırakıp, bireysel etkinliğin milletin genel ve
yüksek
çıkarları
ile
sınırlandırıldığını,
vatandaşlarımızın çoğunluğunun emekçi olduğu
ve ücretin emekçi için bir ölüm kalım meselesi
olduğunu göz önünde bulundurursak, daha önceki
savımızı tekrarlamış oluruz; “ulusumuzun
menfaati” demek, daha ziyade “Türk emekçisinin
menfaati” demektir.

Türkiye'deki
uluslararası
sermayeli
şirketlerin sayısı 2002 yılında 5.600 iken, 2017
yılı sonunda 58.400‟e ulaşmıştır. Aynı zamanda,
Türkiye‟deki toplam doğrudan yabancı yatırım
girişi 2002 yılına kadar 15 milyar ABD doları
seviyesindeyken, bu rakam 2003-2017 döneminde
193 milyar ABD doları seviyelerine yükselmiştir.
(Kaynak:
http://www.invest.gov.tr/trTR/investmentguide/investorsguide/Pages/FDIinT
urkey.aspx)

Oysa, yukarıda açıkladığımız şekilde,
kapitalist sistemin doğası gereği, ulusun
çoğunluğunun menfaati ile sermayedar sınıfının
menfaati çelişki halindedir.
Bu duruma, sermaye artışının bir piramidin
basamakları şeklinde yukarıdan aşağıya doğru
yayılacağını öne süren ünlü “damlama teorisi” ile
itiraz edenler olabilir. Ancak, yüzlerce yıllık
kapitalizm tecrübesinin 21. Yüzyılın ilk
çeyreğinde ortaya çıkardığı, ilk bölümde
bahsettiğimiz ve aşağıda da örneklendireceğimiz
manzara dahi, bu teorinin yalnızca bir temenniden
ileri gidemediğini gözler önüne sermektedir.

“Para yeni varlıklar, iş sahaları ve iş imkanları
yaratmaktan ziyade, zaten varolanın transferi
yoluyla şirket satın alımlarına, özel sermayeye,
mülke, çeşitli spekülatif işlemlere ve servet
birikmesini beraberinde getiren finansal ve
endüstriyel faaliyetlere aktarılmıştır.”-Z. Bauman

Birkaç Örnek
“Toprağı yok edin veya aynı anlama gelecek
şekilde satın onu: sadece üç beş seferlik mahsulü
değil, çocuklarınızın ve onların çocuklarının da
alabileceği bütün mahsulü yok etmiş olursunuz.”
Pierre-Joseph Proudhon

Son 15 yılda Türkiye‟ye giren doğrudan
yabancı yatırımın yalnızca 24%‟ü imalata
yönelmişken, büyük çoğunluğu finans, enerji,
ticaret ve inşaata kanalize olmuştur. 33% ile
finans
ilk
sıradadır.
(Kaynak:
http://www.invest.gov.tr/trTR/investmentguide/investorsguide/Pages/FDIinT
urkey.aspx)

Yukarıda belirttiğimiz çelişki hali,
kapitalizme yalnızca temel düzeyde bir bakış ile
rahatlıkla kavranabilecek, basit bir teorik durumun
ifadesidir. Ancak, 21. Yüzyılın küreselleşmiş
kapitalist ortamında mevzu daha da giriftleşmekte,
bu temel çelişki haline bir de tek taraflı bir
özgürlük ve sorumsuzluk hali eklenmektedir.
Bu kısımda, görüntüyü biraz daha
netleştirebilmek adına birkaç veri ve haber
paylaşarak, tırnak içlerinde çağımızın büyük
düşünürü Zygmunt Bauman‟dan yapacağımız bazı
alıntılara yer vererek ilerleyeceğiz…
“Bankalar ve para akışı üzerindeki
düzenlemelerin kaldırılması zenginlerin istedikleri
gibi hareket etmelerine, sömürmek için en uygun,
en iyi ve en çok kar getiren alanları arayıp
bulmalarına ve böylece servetlerine servet
katmalarına olanak tanıyor.”-Z. Bauman
7
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“Gücün özellikle mali formunun yeni bedensizliği
sayesinde güç sahipleri, bedensel olarak bir yerde
duruyor olsalar bile tamamen
yurtsuzlaşmışlardır.”-Z. Bauman

https://www.yeniasya.com.tr/gundem/zenginlerde-gocuyor_482836).
Bütün
bunların
ışığında
çıkarımları yapmamız mümkündür:

Türkiye‟deki 29 dolar milyarderinden altısı
servetlerini tamamen Türkiye dışında kurup
büyüttükleri şirketlerden edinen isimlerdir.
(Kaynak:
https://tr.euronews.com/2019/03/02/turkmilyarder-sayisi-40-tan-29-a-dustu-turkmilyarderler-kimler)

-

-

Türkiye‟nin en zengin 2. Kişisi olan Murat
Ülker‟in sahibi olduğu Yıldız Holding, Ülker
Bisküvi'de sermayenin yüzde 30'una denk gelen
102.6 milyon adet hisseyi 2 milyar lira
karşılığında yine holdinge bağlı İngiltere merkezli
Pladis Foods Limited'e satarak, Pladis'in
Ülker'deki hissesi yüzde 51'e çıkartmıştır. Pladis,
Yıldız Holding‟in yüzde 100 iştiraki konumunda
bulunuyor. Yani, Yıldız Holding Pladis
vasıtasıyla, Ülker Bisküvi hisselerinin sahibi
olmaya
devam
etmektedir.
(Kaynak:
https://tr.sputniknews.com/ekonomi/20180102103
1650963-ulker-ingiltere-hisse-satisi-pladis/)

-

“Yatırım yapanlar, çalışanlarına, ama aynı
zamanda gençlere, muhtaçlara, henüz doğmamış
nesillere ve hepsinin kendi yaşam koşullarını
yeniden üretmesine karşı görevlerinden, kısacası
günlük hayata ve topluluğun varlığını
sürdürmesine katkıda bulunma görevlerinden
kurtulmuşlardır.”-Z. Bauman

-

Amerikan Vergilendirme ve Ekonomi
Politikası Enstitüsü (ITEP) tarafından açıklanan
rapora göre dünyanın en zengini Jeff Bezos
tarafından kurulan ve yönetilen, dünyanın en
büyük elektronik ticaret şirketi Amazon, iki yıl
üstüste federal gelir vergisi ödemedi. Geçen yıl 11
milyar dolar kar etmesine rağmen hiç kurumlar
vergisi ödemeyen Amazon, 2017 yılında da 5.6
milyar kar açıklamış ancak hiç federal gelir
vergisi
ödememiştir.
(Kaynak:
https://www.haberturk.com/11-milyar-dolar-kreden-amazon-hic-kurumlar-vergisi-odememis2376724-ekonomi)

-

-

2016 ile 2017 yılları arasında, Türkiye‟nin
varlıklı diliminin yüzde 12‟sine denk gelen, en az
12 bin dolar milyoneri, servetlerini yurt dışına
aktardı.
(Kaynak:
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aşağıdaki

Sermayedarlar, kapitalizmin rekabetçi
düzeni içerisinde varlıklarını devam
ettirebilmek için sürekli sermaye artırımı
ve azami karı aramak ve kovalamak
zorundadırlar.
Bunun için, sermayelerini yalnızca ulusal
pazarlarda değil, daha fazla kar vadeden
başka
pazarlarda
yatırımlar
gerçekleştirerek de değerlendirmektedirler.
Doğrudan yabancı yatırımların yönü ABD
ve Avrupa‟dan büyük ölçüde düşük
maliyetli ve yüksek karlı yatırımlara imkan
tanıyan Doğu ve Güney Asya‟ya
akmaktadır.
Bu sermaye hareketi, uzun vadeli kamu
yararı sağlayabilecek ancak zahmetli ve
düşük karlı imalat sektörü yerine,
sermayedara kısa vadede yüksek kar
sağlayabilecek olan finans, ticaret ve mülk
edinme gibi alanlarda gerçekleşmektedir.
Küreselleşme ve gelişen teknoloji, bu
noktada sermayedarlara büyük bir hareket
kabiliyeti
ve
avantaj
sağlamıştır.
Sermayedarlar, ulusal sınırların ötesinde
iktisadi tasarruflar gerçekleştirebilmekte
ve karlarına uyduğu şekilde ulusal sınırlar
arasında
sermaye
aktarımı
gerçekleştirebilmektedir.
Bu hareket kabiliyetinden gelen özgürlük
ile sermayedarlar, uluslarına karşı büyük
ölçüde sorumsuzlaşmıştır. Yukarıdaki iki
örnekte görüldüğü gibi; ABD‟nin en
büyük şirketlerinden birisi ulusuna karşı
sorumluğu
olan
gelir
vergisini
ödememekte, son ortaya çıkan kriz ortamı
nedeniyle binlerce sermaye sahibi halk
kitlelerini kendi başlarına bırakarak
Türkiye‟den ayrılmaktadır.
Hükümetler bu noktada basit birer aracı
haline dönüştürülmüş; ortaya çıkan kar
bireyselleşirken,
maliyetler
toplumsallaştırılır
hale
gelmiştir.
Aşağıdaki tabloda, Türkiye‟de asgari
ücretin ortaya çıkardığı maliyete işverenin
katılımının 2007 yılından bu yana oransal
değişimi görülmektedir. Tablo açıkça şunu
anlatmaktadır; Türkiye‟de çalışanların
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neredeyse yarısını oluşturan asgari
ücretlilerin ücretlerinin önemli bir kısmı
devlet tarafından işverenlere verilen
destek, teşvik ve sübvansiyonlar ile yine
halkın kendisi tarafından karşılanmaktadır.

kazanmış ve artık karlarını uluslararası
piyasalarda kovalar hale gelmiştir. Bunun
sonucunda dünyamızın düşük maliyet ve yüksek
kar vadeden bölgelerine dev sermaye kaymaları
yaşanmış ve Bauman‟ın ifadesi ile “Uluslar
arasında artıp ulusların kendi içinde sabit kalan
veya azalan eşitsizlikten, uluslar arasında azalıp
ulusların kendi içinde artan eşitsizliğe geçiş
trendi.” ortaya çıkmıştır.
Bir yüzyıl önce, emperyalizm sayesinde
kendi karlarını mensubu oldukları uluslar için de
ulusal bir menfaatmiş gibi maskelemeyi başaran
kapitalistler, artık maksatlarına ulaşmak için böyle
bir araca ihtiyaç duymamakta ve her geçen gün
daha da kozmopolit bir hale bürünmektedirler.
Nitekim bu durum, acımasız bir rekabet
ortamında var olmaya çalışan bir kapitalistin
yürümeye mecbur olduğu yegane yoldur. Bugün,
sürekli olarak maliyetleri azaltmak, karı arttırmak
ve sermayesini çoğaltmak peşinde koşmayan bir
kapitalistin, küresel kapitalizmin rekabet koşulları
altında hayatta kalma şansı yoktur.

“Milli” Burjuva Üzerine
“Sezgileriyle ve sağduyusuyla hareket eden halk,
servet edinme hikayelerinde hırsızlığın payından
pekala kuşku duyabilir; ancak bunu parmakla
göstermek hala yürek isteyen bir iştir.”
Zygmunt Bauman

Burada ise yukarıda da belirttiğimiz durum
ortaya çıkmaktadır; ulusun çoğunluğunu oluşturan
emekçi halk kitleleri ile sermayedarların menfaati
kapitalist sistem gereği sürekli bir çelişki
halindedir. Ve küreselleşme çağında bu çelişki
devasa boyutlara varmış ve derinleşmiştir.

Yukarıda belirttiklerimiz kısaca bir
toparlayacak olursak; bugün dünyada ve
yurdumuzda koşullar, yüz yıl öncekinden çok
farklı bir haldedir.

Bazen,
örneğin;
Milli
Mücadele
döneminde Türk eşrafın menfaatlerinin, ulusun
bağımsızlık ve haklarını savunan Milli
Kuvvetlerin savunuları ile çakışıyor gözüktüğü
dönemlere denk gelinebilir ve bu hal burjuvaya
“milli” bir görünüm sağlayabilir. Ancak, bu
kapitalistin doğası gereği süreklilik arz
edemeyecek bir haldir.

Yüz yıl önce yabancı işgalciler ve sömürge
güçlerine, bu yabancı güçlerle işbirliği halindeki
yerli ve çoğunluğu Türk değil farklı etnik
kökenlerden olan imtiyazlı tüccarlara ve prekapitalist düzenin artıkları olan ve menfaati için
ulusa zulmeden geniş feodal beylere karşı; Türk
ulusunun kendi sermayedarlarını yaratması fikri
iyi niyetli, ancak Doğan Avcıoğlu‟nun
Türkiye‟nin Düzeni eserinde de çok sayıda
örnekle bahsettiği şekilde, kısa sürede amacından
saptırılıp, suistimal edilerek Büyük Türk
Devrimi‟ni sekteye uğratacak bir hale dönüşen bir
girişim olmuştur.

“Milli” bir burjuva, ancak yürütülen
siyasetten kar elde ettiği sürece “milli” olarak
kalacaktır. Şu şekilde de ifade edilebilir: “milli”
burjuva demek, yürütülen siyasetten kar elde eden
burjuva demektir.
Zira, özellikle bugünün küresel neo-liberal
kapitalist düzeni içerisinde, burjuvanın milli
siyasete destek vermeyi bırakması veya bir
kompradora dönüşmesi sadece bir an meselesidir.
Bir burjuvanın, kendi zararına rağmen bir siyasete
destek vermesi pek güçtür. Bir tarafta varoluş
ereği olan kar dururken, neden böyle bir güçlüğe
ve maliyete katlansın ki?...

Bugünün küreselleşme çağında ise durum
bambaşka bir hal almış, çok büyük servetlere
sahip olan az sayıda sermaye sahibi,
küreselleşmenin ve teknolojinin sağladığı
imkanlarla çok hızlı bir hareket kabiliyeti
9
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Bunun için elbette burjuva suçlanamaz,
çünkü o, doğasına uygun davranmakta ve varlığını
sürdürebilmek için, kar elde edebilmek için
gerekeni yapmaktadır.
Oysa, ulusun kaynak ve zenginliklerinin
yönetimi ve kullanımı, bir ulusal egemenlik
meselesidir. Böyle bir sorumluluk, talih veya gasp
ile (burada Proudhon‟un “Mülkiyet Nedir”ini
baştan yazmanın lüzumu yoktur) imkan elde etmiş
herhangi bir bireyin keyfiyetine bırakılamaz!
Yüz yıl önce yabancı işgalciler ve sultana
karşı, ulusun siyasi özgürlük ve egemenliğini
savunanların, bugün iktisadi özgürlük ve
egemenliği, yabancı veya yerli bir takım
kimselerin hüküm ve keyfine bırakması fikri dahi,
bu şekilde açıkça ifade edildiğinde ne kadar
gülünç durmaktadır…
Sadece Türkiye için değil, tüm dünya için
“milli” burjuvazi, bir görünmez pembe tek
boynuzlu attır…

10
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YUSUF AKÇURA VE TÜRK
MĠLLĠYETÇĠLĠĞĠNE ÜZERĠNE

denizlere inmek istiyor, aynı zamanda Panslavizm
politikası güdüyordu. İngiltere ise; sömürgelerine
giden yolun peşindeydi.
İslamcılık politikası ise bizzat Abdülhamit
tarafından uygulamaya geçirilmişti. En azından
Müslüman unsurların bir arada tutulabileceği
umulmuştu. Neticede kendisi de saltanat sahibi
olması yanında aynı zamanda İslam halifesiydi.
Bu noktadaki sıkıntı ise; tek tip Müslüman
yaratma çabasıydı. Millet denince ümmet
anlaşılıyordu. Bu ümmetin de dili Arapça,
anayasası Kuran ve kendine özgü bir merkezi
vardı. Millet kavramı Osmanlıcılar için Osmanlı
coğrafyasında yaşayanları kapsıyordu. Türkçüler
için de, Türkler ve Türkleşmiş unsurlar
anlaşılıyordu. Bu kavram kargaşası da belli oranda
sıkıntı yaratmıştı. Neticede İslam, o gün için
geldiği noktayı önemli oranda içerisinde
barındırdığı Arap milliyetçiliğine borçluydu. Bu
noktada Türkçülük içeride hem Osmanlıcılık ve
İslamcılıkla hem de dışarıda emperyalizme karşı
bir direniş hareketi haline gelmiş, aynı zamanda
da bu unsurlarla çatışma içerisine girmiştir. Biz
buna kendini hatırlama hareketi de diyebiliriz..

Deniz Yüce
Ortaya çıkış koşullara göre milliyetçilik üç
şekilde incelenmiştir. İlkçiler, modernistler ve
etno-sembolcüler..İlkçiler açısından milliyetçilik,
normal süreç içerisinde gelişmiştir. Modernistler,
milliyetçiliğin doğuşunu endüstri devrimi ve
Fransız devrimine dayandırmış ve modern
dönemde ortaya çıktığını savunmuştur. Etnosembolcüler ise; hem normal süreç içerisinde
milliyetçiliğin geliştiğini hem de modernizmin bu
süreçte etkili olduğu savunarak orta yolu bulmaya
çalışmıştır.
Yusuf Akçura, modernistler içerisinde yer
almıştır. Fransız İhtilali sonrası ulus egemenliği
kavramının ortaya çıkmasıyla birlikte, her ulusun
kendi egemenlik hakkı olduğunu savunmuştur.
Milliyetçiliğin, kuzey Türkleri arasında ortaya
çıkması dönemin koşullarıyla ilgilidir. Osmanlı
Devleti‟nde ise, milliyetçilik batı – doğu eksenli
olmuştur. Önce Müslüman olmayan unsur
hareketlenmeye başlamış, ardından Müslüman
Araplar hareketlenmiştir. Müslüman olmayan
unsurlar için kilise bu konuda önemli bir etken
olmuştur. Bu noktada kuzey Türklerinin
karşılaştığı asimilasyon ve Ruslaştırma politikası
benzer etkiyi yaratırken, Anadolu Türklerinde
böyle bir durum söz konusu olmamıştır.

Yusuf Akçura‟nın milliyetçilik kuramı
Batı kapitalizmi ve Rus popülizminden
etkilenmiştir. Siyasi sebepten ortaya çıkan Türk
milliyetçiliğin en temel yönü olan iktisadi yapısı
genellikle atlanan bir unsur olmuştur. İktisadi
vurguyu Akçura da görmekteyiz. Ulus yaratma
konusunda,
burjuva
sınıfına
dayanmayı
öngörmüştür. Marksist yöntemler kullanmış ve
laikliği ön plana çıkarmıştır. Nasıl ki, Hıristiyanlık
bir değişim geçirmiş ve vicdana çekilmişse,
İslam‟ın da benzer bir değişim geçirmesi
gerektiğine işaret etmiştir. Yüzyıllarca Türkler
İslam‟a hizmet etmişti, değişen koşullarda ise
artık İslam Türklerin hizmetine girmeliydi.
Milliyetçilik tasavvurunda da din öğesini geri
planda tutmuştur.

Türk Milliyetçiliği, ilk olarak kendini
Osmanlıcılık olarak göstermiştir. Aynı zamanda
Osmanlıcılık ve İslamcılık ile de ilişkili olmuştur.
Ancak Türkçülük dahil hiçbiri, Osmanlı
Devleti‟nin mevcut yapısının dağılmasının önüne
geçememiştir. Osmanlı üst kimliğinde birleşmek,
saltanat sahiplerinin bundan mahrum kalması
demekti. Ayrıca Osmanlı, Müslüman – Müslüman
olmayan şeklinde kurulmuştu. Müslümanlar
devletin sahibi olarak eşitliğe razı değildi.
Müslüman olmayanlar ise; egemenliklerinin
ellerinden
alındığını
düşünmüşlerdi
ve
karısındakileri işgalci olarak tanımlamıştı. Rus ve
İngiliz emperyalizmi de bu düşüncesinin
uygulamasını imkansız kılmıştı. Rusya sıcak

Sosyo-ekonomik değişim ve milliyetçilik
arasında bağ kurmuştur. Bu ise, milliyetçilik
düşüncesinin anti-emperyalist yönünü ön plana
çıkarmıştır. Sömüren – sömürülen noktasında,
Müslüman olmayanlar sermayedar olduğu için
11
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sömüren konumunda olmuştu, sömürülen ise;
Türk işçisiydi. Bu anlamda tıpkı İslam gibi,
sosyalizm de Akçura için bir araç olarak
seçilmişti.

edilmemesi önemli oranda demokratik Türkçülük
fikrinin yansımalarıdır. Yayılmacı olmayan
savunma amaçlı, eşitlikçi, hakka dayanan bu
maddelerin belirlenmesi bu anlamda önemli bir
adım olmuştur.

Yusuf Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset başlıklı
analizinde bu üç fikri de tartışmıştır. Kurtuluşun
Türkçülük fikrinde olduğu kanısına varıp onu
sistemleştirmek için çabalamıştır. Özerlik ve
federatif yapıdan bahsetmiş, Arapların ve
Müslüman olmayanların taleplerinin dikkate
alınması gerektiği vurgusu yapmış ve siyasi
alanda Türkçülüğü bu şekilde meşrulaştırmaya
çalışmıştır. İleride bu düşüncesine “demokratik
Türkçülük” adını vermiştir. Bu düşünce
eşitlikçidir, sadece Türkler için değil bütün
unsurlar için benzer taleplerde bulunmuştur.
Saldırgan değil, savunma amaçlıdır. Hakka
dayanan kurtuluş adı da verilmiştir. Her millet
devlet sahibi olursa, uluslararası barışa katkı
sağlanır mantığıyla yaklaşmıştır. Bu sebepler
düşüncesinin temeli devlettir. Milliyetçilik ise;
devletin amacını gerçekleştirmek için kullandığı
bir araçtır.

Türk milliyetçiliğinin öncüleri Ziya
Gökalp ve Yusuf Akçura, milliyetçilik ve
modernleşmenin birbirine paralel geliştiğini
vurgulamıştır. Akçura, toplumsal devrimin,
aceleyle değil sabırla, hızlı değil ağır ağır,
gürültülü değil sessiz olarak yapılması gerektiğine
inanmıştır. Fransız devrimi ve İngiliz devrimini
karşılaştırmış olması olasıdır. İngiliz devrimi
sessiz derinden altyapısal yani ekonomik, Fransız
devrimi ise hızlı, gürültülü ve üst yapısal yani
siyasal olmuştur.
Yusuf Akçura‟nın yaptığı çalışmalar ve
yazdığı yazılar kurulan yeni rejimin temel
felsefesi ve politikasıyla önemli oranda uyumlu
olmuştur. Laik, modern, ulusçu bir devlet tam da
Akçura‟nın düşüncesindeki devlet tanımına uygun
olmuştur. Dolayısıyla hem cumhuriyete giden
süreçte hem kuruluş aşamasında hem de
kurulduktan sonra Yusuf Akçura çok önemli bir
yere sahip olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti‟nin
kurulmasını, Türk milliyetçilerinin Türkçülük
ideallerinin somut hali olarak yorumlamıştır.
Bunu da açıklarken çağdaş devleti milli ve milli
devletin en önemli unsurunu da millet olarak
tanımlamıştır. Bu milletin de aynı dili konuşan
ortak kültüre sahip eşit, özgür ve egemen
olduğunu söylemiştir. Dolayısıyla belirttiği
koşullar Türkiye Cumhuriyeti‟nde de bulunduğu
için canla başla mücadele etmiş, Türkçülerin
hayalini bile kuramadıkları bir düşü, bir Türk
dehasının gerçekleştirdiğini ifade etmiştir.

Akçura, İttihat ve Terakki‟den uzak
kalarak kendine has bir çizgi geliştirmiş ve kısır
siyasi çekişmelerden uzak kalmayı başarmıştır. Bu
yüzden Ziya Gökalp ancak 10 yıl sonra
Akçura‟nın durduğu noktaya ulaşabilmiştir.
II. Meşrutiyetle birlikte Türkçülük fikri
taraftar toplamaya başlamıştır. Balkan mağlubiyeti
ise, bu fikrin haklılığını ortaya koymuştur. Türk
Yurdu ve Halka Doğru gibi dergiler çıkarılmaya,
Türkçülük propagandası yapılmaya başlanmıştır.
Gökalp ve Akçura çizgisi Türk Ocaklarında
buluşmuştur. Akçura, Türk Ocaklarında verdiği
konferanslarda
demokratik
Türkçülük
düşüncesinin yaygınlaşmasına çabalamıştır. Bu
hususta çok önemli bir noktayı belirtmek
gerekiyor. Türklerin ortaya koyduğu “Misak-ı
Milli”
bir
çeşit
demokratik
Türkçülük
yansımasıdır.Özellikle ateşkes antlaşmasının esas
alınması, kapitülasyonların reddedilmesi, Araplara
kendi geleceklerini belirleme hakkının verilmesi,
başka ülkelerde Türklere hangi haklar tanınıyorsa
Türkiye‟deki
azınlıklara
da
o
hakların
tanınacağının açıklanması ve Türklerin yaşadığı
bölgelerin dışında kalan yerlerde hak talep
12
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ULUSLAġMA SÜRECĠNDE TÜRK
MEDENĠ KANUNU

organize etme çabaları başarısız olmuştur.
Toplumsal çatışma ve çelişkilerin kaynağı olan
eski sisteme karşı değil, tersine onun için yapılan
yasalaştırmalar 4,
nihayetinde
devleti
de
kurtaramadığı gibi, Osmanlı Devleti‟nde hukuk
çok başlılığı doğurmuştur. Kapitülasyonların
sonucu olan konsolosluk mahkemeleri, ticari
uyuşmazlıklar için kurulan karma mahkemeler,
farklı inançtan kimseler için onlara özel cemaat
mahkemeleri, İslam hukukunun uygulandığı şeriye
mahkemeleri, modernleşme çabalarının sonucu
olan nizamiye mahkemeleri, Osmanlı Devleti‟nde
adaletin arandığı mahkemelerdir. 5
Öznesi
farklılaştıkça uygulanacak hukukun değiştiği bu
çarpık ve çelişkili hukuk anlayışı, çok geçmeden
ortak bir adaletin tesisini imkânsız hale getirerek
toplumu dağılmaya sürükleyen ve ülke
bağımsızlığını
olumsuz
yönde
etkileyen
nedenlerden biri haline gelmiştir. Her şeyden
önce, özellikle, dine dayanan kuralların değişmez
ve değiştirilemez yapısı, bu kurallarla hukuk
yaratılmasının önüne geçer. Değişmez kurallarla,
sürekli değişmekte olan toplum yaşamını
düzenlemenin olanaksızlığı açıktır.6 Ayrıca dinin,
bireysel ve öznel bir niteliği olmasına rağmen, bu
kurallara dayanarak hukuk yaratılmasının, inanç
özgürlüğüne
ilişkin
sorunlar
yaratması
kaçınılmazdır. Osmanlı Devleti de bu çıkmaza
girerek farklı inançtan Osmanlı vatandaşlarına
farklı hukuk uygulamak zorunda kalmış ve
nihayetinde hukuk sisteminde çok başlılık ortaya
çıkmıştır.

Berkay Sezer

“Hangi gelişme, Alp Dağları’nda yapılan bu hukukun
Güney’in sıcak güneşi altında bir ülkede kabul
edilmesine yol açmıştır?” 1
-Andreas B. Schwarz

Bir devletin, başka bir devlet hukukunu
kısmen ya da tamamen dayanak alması, ilk kez
Türkiye‟de ortaya çıkmış değildir. İsviçre Medeni
Kanunu, Türkiye‟de alınmadan önce; Almanya‟da
Roma hukuku alınmış, İsviçre Medeni Kanunu‟nu
Fransız Medeni Kanunu‟nu etkilemiş, İtalya,
Belçika, İspanya yahut bazı Latin Amerika
ülkeleri, Fransız Medeni Kanunu‟nu tamamen ya
da çok az değişikle kabul etmiştir.2 Fransız
Medeni Kanunu ise özellikle miras kuralları
açısından Roma hukukuna başvurmak zorunda
kalmıştır. 3
Kuşkusuzdur ki yasa koyma faaliyetleri,
yasa-koyucunun nasıl bir toplum düşlediği ile
yakından ilgilidir. Yasa koyma amacı, bazen ülke
içinde dağınık bulunan kuralları birleştirerek
“gelenekçi” bir yön izlerken, bazen de toplumun
çağdaş gereksinimleri nedeniyle “devrimci”
amaçlar taşıyor olabilir.

Yüzyıllarca dine dayanarak hukuk
oluşturmuş ve iş bu hukuku yenilemeye gelince de
aynı gelenekçi tutumu sergilemiş olan Osmanlı
Devleti, toplum hayatında yaşanan radikal
değişimlere rağmen pratikte yüzyıllardır hukuk
kurallarında esaslı bir değişiklik yapamamış
olmakla
karşı
karşıyadır.
Nitekim
kapitülasyonların
kaldırılarak
ülkenin
bağımsızlaştırılması arzulandığında, kapitülasyon
sahibi devletler, hukuk sisteminin bu geriliğini ve

Ancak toplumun çağdaş gereksinimlerine
yanıt verecek kuralların yokluğu, bir süre sonra
toplumu bir çıkmaza sokabilir. Benzer bir çıkmazı
Osmanlı toplumu da yaşamak zorunda kalmıştır.
Ulus devletler çağında milli bir hukuku olmayan,
teokratik bir yönetim anlayışıyla kişileri
inançlarına göre farklı kimlikler halinde
gruplandırarak toplumu örgütlemeyi sürdüren
Osmanlı Devleti‟nde, kısa süre içinde eskisinden
daha çelişkili bir hukuk sistemi ortaya çıkmış,
aksayan sistemi eskiyi güncelleyerek yeniden
1

4

Ord. Prof. Dr. Andreas B. Schwarz, Aktaran: Gülnihal
Bozkurt, Batı Hukukunun Türkiye’de Benimsenmesi, s.1
2
Gülnihal Bozkurt, a.g.e, s.1-37
3
Gülnihal Bozkurt, a.g.e, s.18

Gülnihal Bozkurt, a.g.e, s.3
Gülnihal Bozkurt, a.g.e, s.115
6
Mahmut Esat Bozkurt, Türk Kanun-u Medenisi Escbabı
Mucibe Layihası
5
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dine dayanırlığını ileri sürerek, ilgili talepleri
reddetmiştir.7

medeni
kanun
düzenlemesine
gerektiğini işaret etmiştir.

Hukuk sisteminin, ülkeyi yayılmacı
devletlerin etki ve müdahalesine açık hale
getirmesi, halkın uğruna can verdiği bağımsızlık
için yaşamsal bir sorundur. Yabancı devletlerin
etki ve işgaline karşı Anadolu‟da baş gösteren
ulusal direniş, bu sömürüye kaynak oluşturan
hukuki geriliği ve ayrışmayı def etmeyi
kaçınılmaz hale getirmiştir. İlerici bir hukuk
sistemi, Türkiye‟nin bağımsızlığının garantisi
olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk‟ün daha 1924
yılında şu sözleri ile bu gerçeklik tespit edilmiştir:
“Hukuku medeniyede ve hukuku ailede takip
edeceğimiz yol ancak medeniyet yolu olacaktır.”8

“Türkiye Cumhuriyeti‟ni kuran Türkiye halkına
Türk denir.”12
-Mustafa Kemal Atatürk

gidilmesi

Geri kalmış, çok başlı bir hukuk
anlayışının ortaya çıkardığı nesnel adalet
yoksunluğunun, ülkeyi, yayılmacı devletlerin
müdahale, iftira ve suçlamalarına açık duruma
getirdiği ve getireceği açıktır. Bağımsızlığı için
canını vermiş bir halkın ise her şeyden önce bu
bağımsızlığı sürdürecek ve koruyacak bir siyasi
iradeye gereksinimi vardır. TBMM çatısı altında
ortaya çıkan Medeni Hukuk tartışmaları, işte bu
siyasi iradenin varlık bulduğunun kanıtıdır.
Toplum yaşamında ortaya çıkan sosyal,
ekonomik, kültürel ve siyasi bunalımların bu
hukuk geriliğinden de kaynaklandığını bilen siyasi
iradenin, ülke coğrafyasında yaşayan kişileri, alt
kimliklerini dikkate alarak hukuki işlemlere
sokmayı sürdürmesi beklenemezdi.

Aynı şekilde, Türk Medeni Kanunu‟nun
mimarlarından dönemin adalet bakanı Mahmut
Esat Bozkurt, “…kanunlarımızı oldukları gibi
batıdan almak zorundayız. Böylelikle Türk
ulusunun iradesine uygun harekette bulunmuş
olacağız. Keyif ve isteklerimize göre değil,
milletimizin dileklerine göre iş başarmaya
borçluyuz.” 9 diyerek bu dayanağa işaret
etmektedir.

Medeni Kanun, daha sade bir Türkçeyle
“Yurttaş Yasası” olarak ifade edilebilir. Adından
da anlaşılacağı üzere yurttaşların yaşamını
düzenleyen bu yasa, mirastan aile hukukuna, aile
hukukundan kişi hukukuna ilişkin temel sosyal
ilişki ve hukuki durumları düzenlemektedir. Bu
yönüyle toplumsal yaşamı da şekillendirdiğini
söylemek
yanlış
olmayacaktır.
Kurtuluş
Savaşı‟nda ortaya çıkan ulusal istenci bir hukuk
devleti olarak örgütlemek ve toplumsal düzeni
çağcıl, ilerici bir hukuka bağlı kılarak tam
bağımsızlığını garanti altına almak amacıyla Türk
Devrimi, dogmatik anlayıştan uzaklaşarak olgucu
bir arayış içine düşmüştür. Daha 1912 yılında
İsviçre‟de yürürlüğe girmiş olan ve yasayazıcılığını Eugene Huber‟in yaptığı İsviçre
Medeni Kanunu‟nun benimsenme nedenlerinden
biri de kuşkusuz budur. İsviçre Medeni
Kanunu‟nun sade, esnek, eşitlikçi ve basit yapısı,
Türk Devrimi‟nin ortaya koyduğu halkçı ve
ulusçu tavırla da büyük bir uyum içindedir. Ağdalı
söylemlerden uzak, özgürlükçü ve eşitlikçi bir
eğilim ile oluşturulmuş İsviçre Medeni Kanunu,
Türk Devrimi‟nin dayandığı ve savunduğu ulus

Modern ulus-devlet yapısını kurmamış bir
toplumda bağımsızlık arayışının yarattığı sorunlar,
Lozan‟da da ortaya çıkmıştır. Devletin ulus-devlet
olarak değil, teokratik bir yapıyla örgütlenmesi
nedeniyle Osmanlı‟da azınlıklara verilmek
zorunda kalınan imtiyazlar, Lozan‟da da
yayılmacı devletlerin pazarlık malzemesi haline
gelmiştir. Öyle ki, mevcut kapitülasyonlardan
daha ağır talepler söz konusudur. Trabzon Mebusu
Hasan Bey de 1 Ocak 1923‟te TBMM‟de yapılan
gizli görüşmelerde, azınlıklar hakkında Lozan‟da
ortaya çıkan asıl sorunun Medeni Hukuk alanına
giren “aile hukuku”nda yaşandığını dile
getirmiştir. 10 11 Dini imtiyazların kaldırılarak bir
7

Prof. Dr.. Aytekin Ataay, Bir İnkılap Yapıtı Olarak Medeni
Kanun, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası,
Cilt: XLV-XLVII, Sayı: 1-4, (1979-1980-1981), . s.52
8
TBMM, Yasama Yılı Açılışlarında Cumhurbaşkanlarının
Konuşmaları, C.I, s.7, (1 Mart 1924 tarihli konuşma)
9
Mahmut Esat Bozkurt, Türk Medeni Kanunu Nasıl
Hazırlandı?, (Medeni Kanunun 15. Yıldönümü için), 1944,
İst. Üni. Yayınları
10
TBMM, Gizli Celseler, C.II, s.1168-1197
11
Gülnihal Bozkurt, a.g.e, s.178
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iradesini en iyi şekilde yansıtacak hukuki cevhere
sahip durumdadır. Nitekim, vatan13 ve millet,
bölünmez bir bütündür, parçalanamaz; dolayısıyla
parçalanmış bir hukuk sistemi ile de
yönetilemeyecektir.

bazen gelenekçi, bazense tutucu eleştiriyle
muhatap oldu. Fakat bugün Türk Medeni Kanunu,
93. yaşına ulaşmış, aynı okula dayanan Yeni Türk
Medeni Kanunu ise 2002 yılında yürürlülüğe
girmiş durumdadır. Türk Medeni Kanunu‟nun
kabulü,
Anadolu ahalisinin özünde taşıdığı
özgürlükçü, ilerici, eşitlikçi ve ulusçu cevheri
ortaya çıkararak Türk ulusunun sinesine hapsettiği
bir hukuk kültürüne dönüşmüştür. Milli Mücadele
ise geçtiğimiz günlerde 100. yılını kutlamıştır.
Lozan‟da en önemli başlıklardan birini
oluşturmasına rağmen, geçen 100 yıl içerisinde
milli mücadeleye ve tam bağımsızlığa halel
getirebilecek mahiyette başka hiçbir medeni
hukuk tartışmasının yaşanmamış olması, bu hukuk
devriminin ne derece büyük ve yerinde olduğunu
açıkça ortaya koymaktadır.

Türk Medeni Kanunu, kişiler arası hukuki
ilişkilerin alt kimliklere göre işleme sokulmasını
ortadan kaldırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti
ahalisini bireysel ve toplumsal ilişkilerinde tek bir
hukuka bağlı kılacak anlayışta olan bu yasa,
hukukun ulusallaşmasını ve laikleşmesini
sağlayarak hukuk sistemindeki birbirinden
bağımsız ve birbiriyle çokça ilgisiz ölçütleri tek
bir
ölçüte
sabitleyerek
nesnel
adaletin
sağlanmasını mümkün hale getirmiştir. Örneğin,
aile birliğinin tescillenmesi için oluşturulan resmi
nikah işlemi sayesinde farklı din ya da etnik
kökenlere mensup vatandaşlar, sade, şık ve daha
önemlisi tek bir hukuki işlem ve usulle evlenebilir
hale gelmiştir. Yeri gelmişken belirtmek gerekir,
evlenme ve boşanmayı, resim nikah kurumu
sayesinde tek bir hukuki işleme bağlı kılmak,
kurucu iradenin akıl ettiği büyük ve önemli bir
yeniliktir.
Zira
Lozan‟da
ortaya
çıkan
tartışmalarda İngiliz temsilci Ryan, “Ne evlenme,
ne boşanma hakkında Hıristiyan ve Müslümanlara
tatbik edilecek hiçbir kaide bilmediğini”; İtalyan
temsilci Mantagna, “Türk tebaasına ayırtsız tatbik
edilecek genel bir kanunun yazılmasının mümkün
olmadığını” ve Yunanlı temsilciler, “Boşanmanın
Rumlar için medeni değil, dini bir iş olduğunu”
dile getirmiştir. 14 Batılı devletler, Türkiye‟deki
soy, din ve dil farklılıklarını öne sürerek
Türkiye‟yi –özellikle aile hukuku alanında- hiçbir
medeni hukuk düzenlemesi yapılamaz bir ülke
olarak görmekte ve böyle görmeyi de
istemektedir. Onlar için, hukuk çok başlılığını
sürdürmek ve bu sayede kapitülasyonları
koruyarak yeni imtiyazlar elde edebilmek
mümkün olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ise
sadece 3 yıl sonra Türk Medeni Kanunu kabul
etmiş, bu kanunla resmi nikah işlemini oluşturmuş
ve bu tartışmaları sonsuza dek sona erdirmiştir.

Türkiye‟nin bağımsızlığını sağlayabilmek
için halkı, alt kimliği ne olursa olsun, Türk kabul
eden bu ulusçu ve insancıl anlayış, tüm
vatandaşları tek bir hukuka bağlı kılabilmek için
devletin ve hukukun din etrafında örgütlenmesini
sona
erdirmiştir.
Ulusçuluk
ve
tam
bağımsızlıkçılık kaynaklı bu eşitlikçi tutum,
ayrışma nedenlerini tek tek ortadan kaldırarak
hukukun bütünleşmesini, laikleşmesini ve
çağdaşlaşmasını sağlamıştır. Bu yüzden; tam
bağımsızlık, eşitlik, ulus-devlet, laiklik ve
çağdaşlaşma, Türkiye koşullarında ve tarihinde
birbirine dayanan ve birbirinden ayrılamaz bir
beşliyi oluşturmuştur.
Sözü daha fazla uzatmaya gerek yok.
Kendisinin ifadeleriyle yazıma başladığım
Andreas B. Schwarz‟ın daha 1952 yılında Türk
Medeni Kanunu hakkında söylediği gibi:
“Müşahede edilerek denilebilir ki, bazen kendini
duyuran septik bir kaç sese rağmen, bu büyük
devrim başarıyla sonuçlanmıştır.”15

Türk Medeni Kanunu, kabul edildiği
yıllarda ve sonrasında –elbette- epeyce kuşkucu,
13
14

15

Ord. Prof. Dr. Andreas B. Schwarz, Çeviri: Prof. Dr. Halid
Kemal Elbir, Medeni Kanunların Hayati Kuvveti ve Tadili,
İstanbul Üniversitesi, Mukayeseli Hukuk Enstitüsü
Konferansları, I. Konferans, 21 Mart 1952

Erzurum Kongresi Kararları, 23 Temmuz - 7 Ağustos 1919
Gülnihal Bozkurt, a.g.e., s.180-181
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egemenliği gibi kavramlar; milliyetçiliğin çağdaş
bir biçimde ele alınmasını sağlamıştır. Kısaca,
ulus; bir topluluk oluşturma bilincine sahip, ortak
bir kültürü paylaşan, açıkça belirlenmiş bir toprak
üzerinde yerleşik, ortak bir geçmişe ve gelecek
projesine sahip ve kendi kendini yönetme hakkına
sahip bir insan grubu olarak tanımlanabilir.
Ulusun beş boyutu bulunmaktadır. Bunlar
sırasıyla; psikolojik (bir grup oluşturma bilinci),
kültürel, toprak (teritorial), siyasal ve tarihseldir.

Kavramlar Üzerine Denemeler /
Milliyetçilik
Furkan Kayabaşı
Dünyamız son iki yüzyıldır önemli değişiklikler
yaşamaktadır. İnsanın özgürleşmesi, doğal ve
toplumsal çevreyi denetim altına alma çabası
büyük bir hızla devam etmektedir. Ancak, ortaya
atılan bazı “düşünce sistemleri” büyük tartışmalar
yaratmaktadır. Nitekim toplum, devlet, iktidar,
eşitlik, kişi hak ve özgürlükleri çerçevesinde
tartışılan
kavramların
yarattığı
sorunlar
güncelliğini korumaktadır.

Milliyetçiliğin
sahip
olduğu
özellikler;
Milliyetçilik kavramı ise, ulus olmanın ya da ulus
oluşturmanın bilincidir. Başka bir tanımlama ile,
dünya toplumlarının ulus öncesi oluşumlardan,
ulus olma aşamasına varma çabasının hem ürünü,
hem de ideolojik aracıdır. Bu nedenle,
milliyetçilik değişmez, homojen bir ideoloji
değildir. Ulusal oluşumun evriminden ve yapısal
değişikliklerden etkilenen devingen bir akım
olarak değerlendirilebilir. Milliyetçilik, ulus
öncesi yapıların kendisini tasfiye ederek, yerine
daha güncel gereksinmelere yanıt veren
kurumların, daha ileri düzeyde yaşam ve yönetim
biçimlerinin geçmesini hedef alarak doğmuştur.
Ayrıca, ulusalcılığın sahip olduğu özelliklerden
biri de değişik toplumsal düzeylerdeki ve farklı
kültürel geçmişlere sahip insanları bir araya
getirme yeteneğine sahip olmasıdır.

Ortaçağ feodalizm düzeninin çözülmesinden sonra
ortaya çıkan kapitalizm, işçi sınıfının ve toplumun
diğer çalışan kesimlerinin sefalet içinde
yaşamalarına neden olmuştur.
Sosyalizm, bu toplumsal çöküntünün giderilmesi
ve yeni bir dünya düzeni yaratılması için,
kapitalizme tepki olarak doğmuştur. Bilindiği gibi,
150 yıldan beri sosyalizm ve kapitalizm arasında
amansız bir mücadele yaşanmaktadır. 1917 yılında
kurulan Sovyetler Birliği‟nin çökmesi, “sosyalist
teoride” yeni arayışlara yol açmıştır.

Millet unsurunun ortaya çıkmasını sağlayan
sosyal-ekonomik yapı; Avrupa‟da burjuvazinin
ortaya çıkmasıyla feodal beylerin ve kilisenin
nüfuzu azalmıştır. Ekonomik ve toplumsal
yapıdaki bu değişme, Avrupa‟da güçlü merkezi
iktidarların kurulmasını sağlamıştır. Ticaret
olanakları gelişmiş, ülkenin tüm bölgelerinde aynı
yasaların uygulanmasına geçilmiş, kale surları
içinde olan pazar bütün ülkeyi içine alacak
biçimde
genişlemiştir.
Para
kullanımı
yaygınlaşmıştır. Ekonomik yaşama ağırlığını
koyan burjuvazi, gücünü, maldan ve sermayeden
almaya başlamıştır. 11. ve 12. yüzyıllarda
krallıkların güçlenme sürecinin yarattığı pazar
birliği, 16. yüzyılın sonunda “ulus”u oluşturan
öğeleri ortaya çıkarmaya başlamıştır. Çünkü yeni
dönemde halkın ticaret yapabilmek için her
şeyden önce ortak bir anlaşma aracı bulması
gerekmiştir. Böylece, Ortaçağın Latincesi önemini
kaybetmiş ve bölgesel diller ortaya çıkmıştır.
Bununla birlikte, 16. yüzyıldaki dinsel alandaki
reform hareketi Papalık‟ın ve kilisenin etkinliğini

Toplumları etkileyen bir diğer kavram da
Milliyetçilik (Ulusçuluk)‟tir. Fransız İhtilâlı‟ndan
sonra dünyaya yayılan milliyetçilik, 1980‟li
yılların ortalarından itibaren yeniden canlanmıştır.
Yugoslavya‟nın parçalanmasından sonra, etnik
unsurlar arasında yoğun çatışmalar yaşanması
yeni yıkımlara yol açmıştır. Kapitalizm, sosyalizm
ve milliyetçilik kavramlarının ortaya çıkışlarının
incelenmesi, genel özelliklerinin tahlil edilmesi,
günümüz
siyasal
olaylarının
anlaşılması
noktasında önemli bir yere sahiptirler.
Milliyetçiliğin (Ulusalcılığın) Ortaya Çıkması
Milliyetçiliğin ortaya çıkmasında etkili olan
olaylar; Tarihin en eski çağlarından beri sosyal bir
varlık olarak toplu halde yaşayan insanın, bir
topluluk biçiminde “millet /ulus” niteliğini alması
18. ve 19. Yüzyıllarda gerçekleşmiştir. Özellikle,
Amerikan ve Fransız Devrimleri sonucu ortaya
çıkan eşitlik, özgürlük, dayanışma ve halk
16
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iyice azaltmıştı. Her krallıkta “milli” mezhepler ve
kiliseler türemiştir.

Milliyetçiliğin ortaya çıkmasında rol oynayan
önemli kavramlar; Eşitlik, özgürlük, kardeşlik,
dayanışma ve ulus egemenliği kavramları
ulusalcılığın tarih sahnesine çıkmasında temel rolü
oynamıştır.

Bazı düşünürler de “Doğal Hukuk İlkeleri” adı
altında mevcut düzeni sorgulamışlardır. Devlet,
toplumsal sözleşme, ulusal egemenlik vb.
kavramlar çerçevesinde burjuvazinin ekonomik ve
siyasal yapısını güçlendirmeye çalışmışlardır.

Bu devrimleri yapanlara göre, “egemenlik ulusa
ait ise“, siyasal otorite ulusu temsil edenlerce
kullanılması gerekiyordu. Bir başka deyişle,
Milliyetçilik, toplumsal otoritenin mistik, dinsel
ve kısmi güçlerin elinden alınıp, ulustan
kaynaklanan
meşruiyete
(yasallığa)
dayandırılmasını sağlamıştır.

Bunlardan biri olan John Locke; ulusal egemenlik
kavramına, devletin kapitalist düzenin alt
yapısının oluşturma ve üretimin güvence altına
alınma anlamını da yüklemiştir. Buna göre, devlet,
mülkiyet hakkını koruyacak ve müdahale
etmeyecekti. Devlet, yalnızca, toplumsal üretim
sürecini
engelleyecek
risklerin
ortadan
kaldırılması görevini yerine getirecekti.

Amerikan ve Fransız devrimleri sonucu şekillenen
ve milliyetçilikle bağlantılı olan yurttaş kavramı
da belirli bir ülkede, belirli siyasal kurumlar içinde
yaşayan bireyleri tanımlamak üzere kullanılmıştır.
Bu tarihten sonra sınırlar her zamankinden daha
önemli hale gelmiştir. Ulus-devlet bireylerin kendi
hak ve görevlerini yerine getirebilecekleri bir
kurum olmuştur.

Fransız Devrimi‟nden önce J. J. Rousseau da,
genel irade kavramını geliştirmiştir. Buna göre,
devlet iktidarının bütünüyle ortaya çıkabilmesi
için vatandaşların elindeki iktidar gücünü bir
araya getirmek zorunluluğu vardır. Bir karar
almak söz konusu olunca bütün halkı toplamak ve
halkın her birinin açıkladığı iradelerin toplamını
alarak genel iradeyi bulmak gerekiyor.
Rousseau‟nun bu yorumu; çağdaş “ulus”
kavramının oluşmasında
ve
“ulus-devlet”
yapılarının ortaya çıkmasında büyük katkısı
olmuştur.

18. yüzyılın sonunda ve 19. yüzyılın başlarında
Milliyetçilik, belli bir toprak parçasına, ortak dile,
ideallere, değerlere ve geleneklere bağlanma
biçiminde algılanmıştır. Bu duygu, aynı zamanda
bir grubu, diğer gruplardan “farklı” kılan
semboller (bayrak, marş gibi) ile özdeşleşmeyi
gündeme getirmiştir. Bütün bu işaretlere
bağlanmak bir kimlik yaratmıştır. Bu kimliğe
yönelme, dün olduğu gibi bugün de halkı harekete
geçirme gücüne sahiptir.

Millet/Ulus kavramının tanımlanmasında etkili
olan bir diğer düşüncede; Fransız Devrimi
sırasında Emmanuel Sieyes„in “Üçüncü Kuvvet
Nedir?” sorusunu sorması ve buna “her şeydir”
yanıtını
vermesi
“ulus”
unsurunun
tanımlanmasında etkili olmuştur. Böylece, “her
şey” olan üçüncü kuvvet “ulus“la aynı anlama
gelmiştir.

Milliyetçiliğin gerçekleştirmek istediği amaçlar;
Milliyetçiliğin etkin bir siyasal akım olarak ortaya
çıkmasından sonra gerçekleştirmek istediği
amaçları şöyle ıralayabiliriz:

18. yüzyılda çağdaş millet kavramının oluşması;
Bu siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel
değişmeler aynı topraklar üzerinde yaşayan
insanların birbirleriyle daha fazla ilişkiye
girmelerine neden olmuştur. Hatta insanlar aynı
gruba üye olmanın bilincine varmışlardır. Giderek
ortak dil, ulusal din, ortak ülkü, ulusal karakter ve
değerler üretmeye başlamışlardır. Böylece, 18.
yüzyılda çağdaş anlamda “Millet/Ulus” ortaya
çıkmıştır.

1. Kendine özgü bir kimliği olan ulus inşa
etmek
2. Milli ekonomiyi yaratmak
3. Milli yönetim organı yaratmak (ulusal
devlet örgütünü her türlü birey, yöre ve
grup üzerinde egemen kılmak)
4. Milli bir kültür yaratmak
Ulus ve Milliyetçilik hakkında farklı görüşler ileri
sürülmesinin temel nedeni nedir?
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Ulus ve Milliyetçilik konusundaki yayınlara
bakıldığında, çoğunda, “Bir millet nedir?”
sorusunun önemli bir yer tuttuğu görülmektedir.
Çünkü pek çok insan topluluğundan hangisinin
“ulus” biçiminde nitelenmesi gerektiği konusunda
ortak bir ölçüt bulunmamaktadır.

düşüncesinde kendileriyle ortak yanları olan ve
ayrı inancı paylaşan insanların ve toplumun hayali
mevcuttu”.
Karl Marx;
Modern döneme damgasını vuran Karl Marx da,
ulusların oluşumunu burjuvazinin gelişim
sürecinin bir parçası olarak değerlendirmiştir.

Ancak, konuya ilgi duyan bazı düşünürler, ulus
olmak için hangi nesnel ölçütlerin bulunması
gerektiği ya da belirli grupların “milletleşirken”
belirli grupların neden “milletleşemediği”
konusunda çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir.
Bunlar, genellikle dil veya etnik köken gibi tek bir
ölçüte dayandırıldığı gibi dil, ortak toprak parçası,
ortak tarih, kültürel özellikler gibi ölçütler
kümesine de dayandırılmaktadır.

Marx bu konudaki düşüncelerini şöyle ifade
etmiştir:
“Burjuvazi, halkın üretim araçlarının ve
mülkiyetin dağınık haldeki durumunu ortadan
kaldırma gücünü elinde tutar. Dağınık halkı bir
araya toplar, üretim araçlarını merkezileştirir ve
mülkiyeti birkaç elde toplar. Bunun doğal sonucu
ise, siyasi merkezileşmedir. Çeşitli çıkarları,
kanunları, hükümetleri ve vergi sistemleri olan
bağımsız veya kısmen bağımlı bölgeler tek ulus,
tek hükümet, tek kanun, tek ulusal çıkar ve tek
gümrük tarifesi altında birleşmiş olurlar”.

Bu bağlamda, çoğu düşünür, Millet ve
Milliyetçilik kavramlarını modern olgular olarak
değerlendirmektedir.
Ernest Gallner;
Ernest Gallner„e göre, ulus ne istençli olarak ne de
“Alman romantik milliyetçiliği” ile tanımlanabilir.
Ortak bilinç ancak, ulusal bir kimliğin varlığına
karşılık gelmektedir. Ulusları meydana getiren şey
ise, uluslaşmanın kendisidir.

Bir başka deyimle, Marx, ulusun oluşumunu
burjuvazinin artan bir şekilde özgürleşmesinin bir
sonucu olarak değerlendirmektedir.
Milliyetçilik kavramıyla şekillenen Ulus Devletler

Gallner‟in burada işaret etmek istediği nokta,
Milliyetçilik; ancak, kaynağı, yöntemi ve
meşruluğu ne olursa olsun mevcut tarihi koşullar
içinde bir ulus çıkarma “yeteneği” gösterebilmişse
ulusun yaratılabileceğidir.

Ulus-Devletin Ortaya Çıkması
Fransız İhtilalı‟ndan önce kişi ve kurumlar
yönetme hakkını, halk da itaat etme görevini,
yüce,
kutsal
bir
unsurdan
aldıklarına
inanmışlardır. Batı siyasal düşünceler tarihinde
egemenin meşruiyetini halktan aldığı fikrinin
açıkça işlendiği ilk eserlerden biri Thomas
Hobbes‟un “Leviathan” adlı eseridir. Hobbes‟a
göre halk, egemene, bir toplumsal sözleşme ile
doğal haklarını devreder. Bu hakları devrettikten
sonra da bir daha egemene karşı ileri süremez.
Fakat egemenliğin kaynağı konusundaki en
önemli değişiklik, J.J.Rousseau‟nun görüşlerinde
ortaya çıkmıştır. Bilindiği gibi, Rousseau, halkın
tebaalıktan yurttaşlığa geçmesini ve yönetimde
meşrutiyet kaynağı olması gerektiğini öne
sürmüştür.

Yani, ulusla ilgili faktörlerin ulusu oluşturacak
şekilde düzenlenmesi, bir araya getirilmesi,
toplumsal güç ve ilişkilerin sonuç yaratacak
şekilde kanalize edilmesiyle bu gelişmenin
olanaklı olabileceğidir.
Benedict Anderson;
Benedict Anderson, ulus olmanın ve ulusalcılığın
toplumsal ve kültürel ürünler olduğunu
savunmaktadır. Diğer bir deyimle, ulus, toplumsal
olarak bir işbirliği sonucu ortaya çıkmıştır.
Anderson„a göre, “ulus, hayal edilen bir siyasi
topluluktur. Çünkü üyeler hiçbir zaman kendi
toplumlarının tüm üyelerini bilemezler, onlarla
yüz yüze gelemezler. Bununla birlikte her birinin

Bu bağlamda, Fransız İhtilâlı sonucu etkin bir
şekilde ortaya çıkan milliyetçilik, ulus ve devleti
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birbirine bağlamanın yollarını araştırmıştır. Bunun
için ulusu siyasallaştırmanın yanı sıra, kültürel ve
siyasi değerleri birleştirerek bir ulus-devlet projesi
yaratmaya çaba göstermiştir. Nitekim 19. yüzyılın
başlarından itibaren ulus-devletler tarih sahnesine
çıkmıştır.
Ernest
Gellner,
milliyetçilikle ulus-devlet
ilişkisini, “Milliyetçilik temelde, siyasal birim ile
ulusal birimin çakışmalarını öngören siyasal
ilkedir” şeklinde açıklamaktadır. Şüphesiz
milliyetçilik, etnik ya da kültürel eksende bir
araya gelmiş türdeş bir halk istemektedir. Bunu
da, ulus-devlet aracılığıyla gerçekleştirmeyi
öngörmüştür.
Sanayileşme ve onunla birlikte cereyan eden
karmaşık işbölümünün talepleri tarafından
harekete geçirilen merkezileşme süreçleri
kaçınılmaz olarak ulus-devletleri doğurmuştur.
Sanayileşme
sürecinde
kırsal
toplumsal
örgütlenme biçimini kökten değiştirecek ve yeni
ilişki biçimlerini oluşturacak merkezi bir güce
ihtiyaç vardır.
Adı devlet olan bu merkezi güç, ortak bir dil ve
ortak eğitimle homojen bir toplumsal ilişkiler
ortamı oluşturmak zorundadır. Bu talep
kaçınılmaz olarak “siyasal birim ile kültür
arasındaki ilişkide derin bir uyarlama yapmayı”
gerektirir. Dolayısıyla her kültürün karşılığı olan
ulus, kendi devletine ulaşır. 19. yüzyılda, ulusdevletin bir siyasal birim olarak ortaya çıkması,
yalnızca Avrupa‟da değil, dünyanın diğer
bölgelerinde de bir model olarak benimsenmiştir.

„‟Not: Uludağ Üniversitesi Atatürkçü Düşünce
Topluluğu‟nun Mart 2019 sayılı Düşünüm
Dergisi‟nde yayınlanmıştır.‟‟
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Medeniyet Krizinin Ortasında
Türk Romanı

Allah‟a varmak için mesnevi ve halk hikâyesinin
içinde bir görev icra eder. Ayrıca romanın okura
vermekle yükümlü olduğu zaman ve muhit bu
türlerde ya hiç görülmez ya da ucundan kıyısından
karartı halinde kendini belli eder. Yani Türk
edebiyatına
roman,
ancak
modernleşme
faaliyetleriyle beraber gelir. Eğer mesnevi ve halk
hikâyeleri bizde romanın yerini tutan, ona benzer
türler olsalardı, uzun yıllar bu köklü geleneği
sürdürmüş edebiyatımızda yeni türün tekniğinde
yabancılık çekilmez, gerçek roman ilk olarak
Servet-i Fünun‟ndadeği, Tanzimat devrinde
görülürdü.
Edebiyatımızın romanı o dönem hiç mi hiç
tanımadığı ve roman yazarken gerçek bir
medeniyet krizi yaşadığı ilk roman kabul edilen,
Şemsettin Sami‟nin kaleme aldığı Taaşşuk-ı
Talatve Fitnat‟ta kendini hemen gösterir. Bu eser
bir tutarlılık içinde ilerlemez. Beyefendi, saygılı,
kibar Talat, sırf gölgeliğin ardında şöyle böyle
gördüğü Fitnat
için, karakterinden asla
beklenmeyecek bir hareketle kadın kılığına
girerek Fitnat‟ın evine, hatta odasına dalar.
Fitnat‟sa onun aslında erkek olduğunu, nasıl
olursa anlamaz. Kendini imkânsız ve absürt bir
aşkın pençesine düşüren Talat‟ın aklına nedense
Hacı Baba‟dan Fitnat‟ı usulüyle istemek gelmez.
Zaten Hacı Baba da herkesten kıskandığı Fitnat‟ı
gider hiç tanımadığı Ali Bey‟le evlendirir. Ali
Bey‟in Fitnat‟ın öz babası çıkmasıyla ortalık
hepten karışır. Şemsettin Sami romanın olaylarla
kurulduğunu çözmüştür ama ya olayların bir
denge içinde yürümesi gerektiğini bilmez ya da
eserini heyecanlı kılmak adına mantığını feda
eder.
Zaten Tanzimat romanı bir aşırılıklar,
tutarsızlıklar silsilesidir. Tanzimat romancısı,
Prof. Dr. Mehmet Kaplan‟ın da açıkladığı gibi,
eser bittiğinde karakterleri ne yapacağını bilemez.
Onları ya delirtir ya da öldürür. Taaşşuk-ı Talat ve
Fitnat‟ta da durum böyledir. Yazara göre bir
insanın başına bu kadar çok felaket geldikten
sonra aklını kaçırmaması ya da intihar etmemesi
imkânsızdır. Oysa realitede insan, başına ne
gelirse gelsin bir şekilde yaşamaya devam eder.
Fakat uzun yıllar mesnevilerin ve halk
hikâyelerinin aşırılıklarıyla karılan, romansız bir
gelenek sürdürmüş edebiyatçılarımızın bu hataları,
son derece normaldir. Neyse ki bu hatadan, roman

Beyza Selen Çavuş
Ahmet Hamdi Tanpınar, Modern Türk
Edebiyatı‟nı bir “medeniyet krizi” ile başlatır.
Hakikatte de asırlar boyu Şark‟ı ve Şarklı olmayı
iliklerine kadar hisseden, sanatını yani kendini
ifade edişini Şark‟la yapan Osmanlı aydını için
Batı sanatının ve medeniyetinin gömleğini kendi
beden ölçülerine uydurmaya çalışmak tam bir
medeniyet kriziydi. Çünkü iki topluma yaşam ve
insan kavramı, birbirinden apayrı yollardan
geliyor, Batılılaşma evresine kadar çevresindeki
her türlü varlığı ve kendini Allah‟la gören
Osmanlı, artık hayatı, eşyayı, çevreyi, insanı ve
benliği farklı bir objektiften görmeye çalışıyordu.
Dünyada insanın kendi içini görmesi,
dışını sorgulamaya başlaması ve hatta kendinden
başka bir insanı düşünmeye başlaması romanla
meydana gelir. Dini anlayışların kırılmaya
başlaması bireyin kendini yaratıcıdan ayrı
düşünmesine imkân verir. Klasik edebiyatlar
insanı dini perspektiften değerlendirip insan
özelinde
Tanrı‟ya
varırken
roman
salt
yeryüzündeki insanın macerasıyla yürür. Hem de
onun en aciz, çaresiz, çürümüş, kötü yönlerini ele
alarak. Kavgasız bir roman düşünülemez. Bireyin
kendiyle, çevresiyle ve muhitiyle hesaplaşmaları
olmadan roman kurulamaz. Bu sebeple, Ahmet
Hamdi Tanpınar 19. Asır Türk Edebiyatı
Tarihi‟nde romanın ilk olarak Hıristiyan
toplumlarda
görülmesini
günah
çıkarma
geleneğiyle açıklar. Hıristiyanlar, yaptıkları
kötülükleri, işledikleri günahları, her insanın
içinde gizlenen o ilkel yanı kiliselerde pederlere
anlatmaya alıştıklarından, bunu yazıya dökerek bir
edebi tür meydana getirmek de onların işi
olmuştur.
Lise edebiyat derslerinde bizde romanın
yerini tutan türler olarak mesnevi ve halk
hikâyeleri öğretilir. Fakat işin aslı mesneviler ve
halk hikâyeleri romanı roman yapan hiçbir özelliği
taşımaz. İki türde de çatışma yoktur, birey
kendisiyle de çevresiyle de kavga etmez. Hatta tek
başına var olan bir birey de yoktur. O ancak
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tekniği iyice kavrandıktan sonra dönülür ve bir
örnek olarak Araba Sevdası‟nın son derece aptal
yaratılmış karakteri Bihruz Bey bile yaşadığı onca
felaketten sonra yaşamayı başarır. Tanzimat
romanın bir sorunu da, o güne kadar insana hiç
dikkat etmemiş yazarların meydana getirdiği uç
karakterlerdir. Gerçek hayatta “Periveş tifoya
yakalanmış.” gibi kara bir habere “Olur mu,
Periveş o kadar kibar, o kadar asildir ki, olsa olsa
verem olabilir.” diyen bir Bihruz Bey görmek
mümkün değildir. Yine kendisinden önce bir
örnek olarak Felatun Bey‟e de bu kader
çizilmiştir. Aslında yazarlar, yanlış Batılılaşma
gibi çok önemli bir sorunu toplumda tespit etmeyi
başarmışlar; ancak onu kağıda aktarırken hüsrana
uğramışlardır.
Yukarıda belirttiğim gibi bizde asıl roman
Servet-i Fünun devrinde Halit Ziya Uşaklıgil ile
görülür. Servet-i Fünuncular, ağır dilleriyle, halkın
onları anlamamasıyla eleştirilseler de, biz Mai ve
Siyah ile Aşk-ı Memnu‟da onların insanı ve romanı
anladığını görürüz. Bu romanlarda her karakter
kendiyle ahenk halindedir, romanın her epizotu
birbirine cevap verir. Romanların sonunda Bihter‟i
saymazsak, onca belayı atlatan karakterler
yaşamlarına devam ederler. Ancak en önemli
nokta, Servet-i Fünun ile medeniyet krizi
yenilmiş, yeninin getirileri zaferini ilan etmiş ve
insan ile tekniği tanımamanın getirdiği aşırılıklar
törpülenmiştir. Sözgelimi yanlış Batılılaşma
felaketine uğrayıp da hayatını hiç eden ve
yazarların “Aman siz buna benzemeyin ha!” diye
okura parmak salladığı karakterler artık görünmez.
Kimse İntibah‟ınMahpeyker‟i gibi kanının son
damlasına kadar kötü, Ahmet Mithat‟ın Rakım
Efendi‟si kadar her şeyiyle kusursuz değildir. Her
biri, realiteye uygun olarak iyiliği ve kötülüğü
bünyelerinde aynı anda barındırırlar. Tanpınar‟ın
da belirttiği gibi Batı medeniyetinde günah
çıkarmanın meyvesi insanı bütünüyle ele almak,
bizde de meyvesini vermiştir.
Medeniyet krizini elbette Tanpınar
makalesinde çok daha geniş ele almıştır. Biz
burada romanın ucundan tuttuk. Türk edebiyatında
bahsedilen yollardan geçen ve henüz taze bile
sayılabilecek romanı, doğal olarak Tanzimat
sanatçısı tam anlamıyla icra edememiştir ama
zamanla Türk romanı da kendini meydana
getirmeyi başarmıştır. Kitaplığına Üç İstanbul,

Huzur, Esir Şehir Üçlemesi, Bir Gün Tek Başına,
İnce Memed gibi dev eserler ekleyebilmiş, dünya
tarihinde kendine yer açmıştır. Bu noktada, yazı
boyunca epey eleştirdiğimiz Tanzimat sanatçısının
hakkını teslim ederek yazıyı kapatalım: Romanı
memleket toprağına getirmeselerdi yine tanırdık
bu türü ama şüphesiz bugünkü yerimizde
olmazdık. İlk romanı yazma cesaretini gösteren
Şemsettin Sami‟ye saygıyla…

Kaynakça:
Ahmet Hamdi Tanpınar: Türk Edebiyatında
Cereyanlar
Mehmet Kaplan: Türk Edebiyatı Üzerine
Araştırmalar (Dergah Yayınları)
Şemsettin Sami: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (Say
Yayınları)
Recaizade Mahmut Ekrem: Araba Sevdası
(İletişim Yayınları)
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TÜRK ġĠĠRĠNĠN EKSĠK BĠR YAġAM
ÜZERĠNE HĠKAYESĠ

“charleschaplin bir savaşta yitirdim sakalımı
Çıkmazlığın grev sesi umutlarımı vururken
Yendirdim bıyıklarımı papağan kuşkulara

Mahir Doğu

Biraz elma şekeriyle kazıdım sakalımı
Lohusa şerbetiyle kazıdım sakalımı

Sokakta yürürken herhangi bir taşın altını
kaldırsanız popüler kültür ile büyütülmüş şairlere
rastlarsınız
mutlaka.
Sosyal
medya
platformlarında sıklıkla göreceğiniz Cemal
Süreyalar, Özdemir Asaflar görüyorsunuzdur.
Hepsi de Türk edebiyatının mihenk taşı olmuş
büyük ustalar. Fakat edebiyatımızın bir köşesinde
kendine küçük bir yer bulabilmiş nice büyük
şairleri görmeyiz. Onlar Edebiyatımızın öksüz
çocuklarıdır. Bazılarının şiirleri bestelenmiş bile
olsa tanımadan geçtiğimiz bir sokak gibi hızlı
adımlarla ilerleriz.

Yanaklarım paprika lahmacun ister misiniz?”
İlk dizelerinde kullandığı dilin yalınlığı ve
benzetme sanatının verdiği özgürlüğü sonuna
kadar kullandığı ve sonraki şiirlerinde de
kullanacağını bize söylüyordu. Aynı şiirinde
“kadın” imgesine kattığı değeri şu dizelerinden
rahatlıkla anlayabiiyorduk:

“sayın bayan dursanıza gözünüze kuş kaçmış”

İşte böyle bir ortamda Şairler Sokağının
içinde sokak lambası altında unutulmuş bedeni ile
selamlar bizi Arkadaş. Şiirlerini okuyanın
okumakla yetinmediği, hayatını da merak ettiği bir
kişilik olarak karşımıza çıkar. “İkinci Yeni” gibi
güçlü bir akımın içinden geçip kendi çizgisini ve
ahengini yakalamış bir şair.

Sadece “kadın” değil aynı şiirinde “yoksulluk,
gökyüzü, tiyatro” gibi imgelere de yer verdi. Bu
onun şiirde tek bir imge ile kalınmasının şart
olmadığını, birden fazla imge ile de şiire çiçekler
ekilebileceğini gösteriyordu bize. “Ne zaman
yayımlarsam yayımlarsam yayımlayayım adı
„Sakalsız Bir Oğlanın Tragedyası‟ olacak!” dediği
kitabı ölümünün ardından Tekin Sönmez
tarafından Şiirler adı ile kitaplaştırıldı ilk defa.
İkinci basımı “Sevdadır” adıyla yapılan kitap daha
sonra da bu isimle yayınlanmaya başladı. En
sonunda henüz daha eskisine rastlamadığımı da
belirterek “Ve Yayınevi” tarafından asıl adı ile
basıldı. Bu sayede yattığı mezar odasında rahatça
sırtını dönebildi bize Arkadaş Zekai, vasiyeti
olarak alınabilecek bu isteği gerçekleşmişti.

1948 yılında hayata gözlerini açtığı günden
bu yana yaşadıklarını büyük bir ustalıkla şiirlerine
dökmeyi başarmıştı. Arkadaş Zekai Özger
yaşadığı dönem içinde edebiyat dünyasının büyük
ustalarının yanında adından söz ettirebilmiş,
serbest nazımı bir ileri boyuta taşıyarak kendi
çizgisini oluşturabilmişti. Şiirlerindeki ahengi ve
konuları her kesime hitap edebilmiş, kurduğu
imgeler
ile
insanların
pencerelerini
değiştirebilmişti. Yayımlanan ilk şiiri “Sakalsız
Bir Oğlanın Tragedyası”dır. (Soyut, Ağustos
1967, Sayı 28). Bu ilk şiirinde kelimeleri büyük
bir ustalıkla yan yana getirebilmiş, bir çok imgeyi
alakasız bir noktadan hayatımıza serpiştirmişti.

Yaşadığı dönem açısından siyasi bir çok
olaya da kayıtsız kalmıyordu. Hatta ölümü
üzerinde ailesinin ve sevenlerinin şüphe ettiği bir
işkence de yaşıyordu Arkadaş. 1971 kışında SBF
yurduna yapılan polis baskınında ağır işkencelere
maruz kaldığını ve bu sırada başına aldığı ağır
darbeler ile 1973 yılında beyin kanaması geçirerek
hayata gözlerini yummuştu. Böylece Türk
edebiyatının bir pırlantasını daha genç yaşta
kaybetmiş oluyorduk.
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Arkadaş Zekai bu yurt baskınını “Adak”
başlıklı şiirinde de işliyordu. Şiir de kullandığı
kelimelerle kimseleri kızdırmadan ama herkese de
had bildiren düşüncelerini bir bir sıralamıştı.
Üçyüz yurtseverin destanı da diyebiliriz bu şiire.
Şiirin sonuna gelene kadar bu destanı anlatıyor
Arkadaş ama son dize de önce ölümü selamlıyor
sonra da umudu dürtüyordu:

…"
Tanrı ile olan hesaplaşması bitmeden henüz
“Mum Söndü” şiirinde Tanrıyı değil Tanrıya
benzemeye çalışan insancıkları ele alıyordu;
“...
Birinci sonrası kapılar hep birinciye
benziyordu

“...

Tanrıyı arıyalım dedik yardım eder

Bu vuruşmada ölü vermedik
Ama ant içtik üçyüz yaralı

Son çaldığımız kapıda kimseler
yoktu

Başlatmak için büyük savaşı
Çoğaltıcazüçyüzleri

Kapının ardında bir boşlul bir
boşluk ki sormayın
Ne ekmek ne mut ne yaşam

Açıncaya kadar en güzel çiçek”
Arkadaş Zekai Özger şiirlerinde kullanılan
imgeler hep birbirine benzer nitelikteydi. Bu
benzerlik her şiirine ayrı bir hava katmasına
rağmen üslubu hep zengin tutuyordu. Bir elin beş
parmağını geçmeyecek imgeler kullanmasına
rağmen bu imgelerden farklı şiirler ve farklı
iklimler yaratabiliyordu. En çok kullandığı
imgeleri “Tanrı, Anne, Kadın, Cinsellik, Erkek,
Umut, Aşk, Ölüm ve Acı” desek yeridir. Bu
imgeler içinde “Tanrı” imgesini ayrı ele almak
gerektiğini düşünüyorum çünkü Tanrı ile ilgili
şiirlerinde birçok duyguyu içinde barındırmasını
biliyordu. “Beyaz Ölüm Kuşları” şirinde Tanrı ile
hesaplaşıyor;

Hepsinin en güzeli

“...

Arkadaş Zekai Özger 1968 yılının öğrenci
hareketlerinde siyasi olarak aktif bir karakterdi.
Bu karakterinin yansıması olarak bir çok siyasi
örgütlenmenin içinde bulunmuş, Hüseyin Cevahir,
Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan gibi isimlerle aynı
dönemi paylaşmıştı. Ancak ne var ki eşcinsel
olduğu için bu siyasi örgütlenmelerin neredeyse
tamamından uzaklaştırılmış ve dışlanmıştı. Bu
yalnızlığın içinde dahi umudu yaşatmış içinde ve
aşka dair şiirler yazabilmişti. Her ne kadar
dışlanmış olsa bile siyasi çevresi tarafından,
Hüseyin Cevahi‟eithafen yayınladığı “aşkla, sana”
isimli şiirini de büyük bir ustalıkla kaleme aldı. Ki
bu şiiri yayınladığı tarih Hüseyin Cevahirin
öldürülüşünden bir yıl sonraya denk gelir;

Tanrıyı gördük -inanmayın- tanrıyı
gördük
Dayanamadık
ÖLDÜK”
Yine de Tanrı ile hesaplaşması olmasına rağmen
zor zamanlarında ona inanmasa bile sığındığı
gerçeğini birçok şiirinde görebiliyor insan.
Arkadaş Tanrı ile hesaplaşırken bir anne şefkatini
de Tanrıdan bekliyordu. Daha da ileri giderek
bunda hakkı olduğunu da içten içe hissettiriyordu
şiirlerinde ki keskin geçişlerle.

tanrı
bir
ürpertidir
çocuğun
yüreğinde
her
tanrı
biraz
baba
gibidir
yiğit
ve
erkektir
çocukları
koruyan
umacılar ve peri masallarının korkulu padişahı
çünki tanrıyı yaratan ve öldüren şeyler aynıdır
vurunca acının ilk gölgesi yaratır kuşkuyu
acının
padişahı
elbette
zalim
olur
ve bilincin duvarına çarpınca şaşkınlığı
bir soru önce acıya sonra acıya uzanır
-hey
tanrı
hani tanrı
böylece o gün tanrı da ölür
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“Alnını

Aynı şiirinde yine birden fazla imgeyi barındırak
Şair, Tanrıyı ve cinselliği de es geçmemiş, ataerkil
dünya düzenini ve dünyanın döngüsü altında
işçiliğin en köleleşmiş şeklini gözümüzün içine
sokmuştu;

Dağ ateşiyle ısıtan
Yüzünü
Kanla yıkayan dostum

“...

Senin

Siz inanmayın bir gün değişir elbet

Uyurken dudağında gülümseyen
bordo gül

Güneşe ve penise tapan rüzgarın
yönü

Benim kalbimi harmanlayan isyan
olsun

Çünki
neydi

Şimdi dingin gövdende

ben okumuştum

Bir yerlerde
satıldığını

Uğultuyla büyüyen sessizlik
Birgün benim elimde

tanrılara

muydu
kadın

…"

Patlamaya sabırsız mavzer olsun

Bütün bunların içinde Arkadaş umudu asla
yere bırakmadı. Kaleminin ucu ile sürekli dürttüğü
umudu boynuna ilmek ilmek asarak geleceğe olan
inancını taşıdı. Ölümü dahi kucaklayan Şair,
ölürken bile Meşrutiyet caddesinin karanlık dar
sokağındaki merdivende göğüsünde umudu
taşıyordu. Öyle ki yazdığı şiirlerin neredeyse
tamamında bir umut taşıyordu. İçinde açıkça ya da
gizliden Ölümün geçtiği şiirlerinde, mesela
“Beyaz Ölüm Kuşları” şiirinde dahi umudu bize
sunuyordu. Şiir boyunca Anneyi, Babayı, Tanrıyı
ve çocukları en sonunda ise aşkı öldüren Arkadaş
Zekai, şiirini “ama şimdi kim kandırabilir sizi / bir
ölünün hayat kokan ağzını öpmek için” diyerek
bitirebiliyordu. Bir başka şiiri olan “Hüzün
Mevsimi” şiirinde Tanrısal göndermelerin, anneye
olan ihtiyacın ve bağlılığın yanı sıra ölümü,
yalnızlığı ve korkunun en karanlık tarafını bize
sunuyordu. Bunları yaparken kullandığı kelimeler
usta bir el işçiliği ile ilmek ilmek işleniyordu.
Fabrika ayarındaki günümüz şiirlerinin yanına
dahi yaklaşamadığı bir incelikle işlediği kelimeler,
tek
başlarına
anlam
olarak
bütünlük
sağlayamayacak derece de uzak iklimlerde olsa
dahi yan yana geldiklerinde sizi muson yağmurları
gibi bırakıyor, sudan çıkmış balığa döndürüyordu.
Bunun en bariz örneklerinden birisi “Hüzün
Mevsimi” şiiri.

Başını omuzuma yasla
Göğüsümde taşıyayım seni
Gövdem gövdene can olsun
…"
Aşka yönelik yazdığı şiirlerinde genellikle
bir kişiden ziyade, kişilerin kattığı değerlere
değiniyordu. Nesnelerin dünyasında sığınacak bir
liman gibi hissedilmesinin temel sebebi de bu olsa
gerek, Arkadaşın şiirlerinde aşk bir somutluk
olgusunun dışında soyut bir varlığa dönüşüyordu.
Şuan yaşadığımız çağın dışında kişilere, nesnelere
değil onların bizler için değerlerine aşık olmayı
başabilmiş ve bunu yazdığı şiirlerde bizlere
sunabilmişti. Arkadaşa göre aşk “Merhaba
Canım” şiirindeki gibi;
“...
Ve bir gün hiç anlamıycaksınız
Güneşe ve
vücudum
Düşüvericek
ellerinizden ve

erkekliğe

büyüyen

ellerinizden

Bir gün elbette

“Gökteki yıldırlar kadar dizeler
yazılsa da

Zeki Müreni seviceksiniz
(Zeki Müreni seviniz).
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Kendime kendimden başka kendim
yok” ya da
“Yalnızlığımdan
yalnızlığım
yalnız” dizelerinde kelimelerle
sevişmenin kutsallığını katıyordu
içimize.
Aynı şiirin ilk dizeleri ile son dizeleri arasında ki
umuda bakış açısı da işte böyle bir ustalıkla
işlenmiş ve umutsuzluğu yazayım derken yine
umudu yüreğimize sıkıştırmıştı:
“...
Elbet geçer bu hüzün mevsimi
Bir baykuş bir serçeyle arkadaş
olduğu gün
O gün size sevinci de anlatıcam
Bir solucan bir leylekle çiftleştiği
gün
O gün bahar mevsimidir size aşkı
anlatacağım

Ve bir gün
sayacağım

elbette

yıldızları

-gelin kucaklayın beni.
Yıldızları sayamıyorum.”
Sonuç olarak bu ve benzeri birçok şiirinde
bol
miktarda
kullandığı
kelimeler
ile
edebiyatımıza kattığı imgeler ve edebiyat
sanatlarının ustalık örnekleri ile paha biçilemez bir
değere ulaştı. “İkinci Yeni” rüzgarının en güçlü
estiği bir dönemde kısa süreliğine de olsa o
rüzgara kapılmış sonrasında o rüzgarın dışında
kendi kasırgasını yaratabilmeyi başarmıştı. Genç
yaşta ölümü Edebiyatımızın büyük bir kaybı
olarak görülebilir. Fabrika çıkışı şiirler ve
yazıların bol miktarda bulunduğu ve popüler
kültür etkisi ile sadece bu dönemi arkasına almaya
çalışan kişilerin aksine Arkadaş sis bulutlarının
arasında kendi güneşini yaratabilmiş ve o güneş
tıpkı Zeki Müren gibi batmamıştı. Zeki Müreni
seviniz! Arkadaşı da seviniz!
Arkadaş Zekai‟nin dizeleriyiz!
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OSMANLI DEVLETĠ’NDE ĠNGĠLĠZ
TĠCARET DĠPLOMASĠSĠNĠN
EVRĠMĠ

önerdi.i Ksenofon da benzer düşünceleri paylaştı
ve kâr amacı güden tacirlerin bir malı ucuz olduğu
yerden alıp başka pazarlarda yüksek fiyattan
satabileceğini ve büyük yabancı pazarların Yunan
şehir devletlerinin ticareti için avantajlı olacağını
belirtti. ii
Aristo da, M.Ö. 350‟de, bir toplumun
iktisaden kendine yeterli olması durumunu tartıştı.
Aristo‟ya göre “yeterlilik” sadece yabancılarla
ticarette değil, yabancılarla herhangi istenmeyen
(zararlı) temasları azaltmak veya yok etmek için
de geçeriydi. Ancak Aristo, korumacılığı Eflatun
kadar şiddetli savunmuyordu. Dış ticaret
yabancıların hatırı için değil kendi vatandaşlarının
yaşam standardını ve refahını arttırmak için
gerekliydi. Her iki filozof da ödemeler dengesini
sağlamak için hem ihracatın hem de ithalatın
devlet tarafından kontrol edilmesinden yanaydı. iii
Ayrıca, alış-verişin adil olması için diğer şehir
devletleri ile ticari anlaşmalar yapılabilirdi.
Orta Çağda bile yazarlar, çok yaygın
olmasa da, ticaret konusunda yazmışlardı. Thomas
Aquinas (1225-1274) Aristo‟nun önerilerine yeni
ve skolastik yorumlar getirmişti. Bu yazılar
ekonomik değerlerden çok ticaretin ahlaki
felsefesiyle ilgileniyordu. Mesela, Aquinas ihracat
ve ithalatın toplum için yararlı olabileceğini, fakat
yerli toplumlar üzerinde yabancıların zararlı
etkileri olabileceğini belirtmişti. Ona göre, maddi
kazanç amacıyla ticaret yapma bir erdem veya
elzem bir şey olarak görülmese de, ahlaksız bir
davranış da değildi. iv
İbn Haldun (1332-1406) da Mukaddime‟de
dış ticaret konusuna değinmiş, ticareti fiyat
arbitrajının bir sonucu olarak görmüştür. Batılı
Orta Çağ düşünürleri gibi, Ibn Haldun da ticaret
olgusunu sadece toplumsal olarak değil ahlaki
yönlerden ele almıştır. Ona göre, uzak ülkelerden
ve tehlikeli (riskli) yollardan getirilen mallar iç
piyasalarda bulunmayan nadir ürünler olduğundan
fiyatları yüksektir. Bu tür ticaretle uğraşanlar yerli
tüccara göre daha çok kâr eder ve kısa zamanda
zengin olurlar. v
Rönesans‟la birlikte düşünce, siyaset ve
ekonomik yaşamda büyük değişmeler başladı.
Ulus devletlerin ortaya çıkışı üretim ve ticaret
ilişkilerini gittikçe daha önemli kıldı. Kimi
devletler merkantilist politikalar güderken büyük
ticaret şirketleri de dış ticareti arttırarak kazanç
peşinde idiler. İhracat, altın ve gümüş
kazandırması nedeniyle, ülke zenginliğinin
artması olarak görüldüğünden devletler yerli

Prof. Dr. V. Necla Geyikdağı
Bu yazı ekonomik olanakların bireyler için olduğu
gibi devletler için de yaşamsal önemi olduğunu
anlatmaya çalışmaktadır. Üretemeyen ve maddi
olanaklar kazanamayan bir insan nasıl sefalete
düşüp dilencilik, kölelik ve hatta ölüme mahkûm
olursa, böyle bir gelişme uluslar için de söz
konusudur. Kısacası yaşam kaynakları elinden
alınan insan da olsa devlet de olsa sonuç yok
olmaktır. Bu kısa tutmaya çalıştığım sayfalarda,
Osmanlı Devleti‟nin son yüzyılında kendi yaptığı
hatalar ve dış saldırılar nedeniyle uğradığı güç
durum,
sadece
Osmanlı-İngiliz
ilişkileri
incelenerek anlatılmaktadır. Hiç şüphesiz, burada
söz konusu edilen olaylar, yaşananların ancak bir
kısmı olduğundan sonuçlar da Osmanlı tarihinin
ancak bir kısmını açıklamaya yeterlidir. Gene de,
bugün
yaşadıklarımızı
daha
iyi
değerlendirebilmek, başka bir deyişle tarihten ders
çıkarmak için gereklidir.
Ticari Ġlişkiler
Uluslararası ticaretin binlerce yıldan beri yapıla
geldiğini, çivi yazısı tabletleri ve batık gemi
kalıntıları
gibi
arkeolojik
bulgulardan
öğreniyoruz. Akdeniz havzasındaki bu ticaretin
çok düzenli yürütülmediği, savaşlar nedeniyle
uzun kesintilere uğradığı anlaşılıyor. Bununla
birlikte, eski çağlarda bile düşünürlerin bu konuya
eğildikleri görülüyor.
Eski Yunan‟da Eflatun (Platon), Ksenofon
(Xenophon) ve Aristo (Aristoteles) iş bölümü ve
gönüllü serbest ticaretin etkilerini inceleyerek,
ticaretin hem alıcıya hem de satıcıya yararlı
olduğu kanısına vardılar. Eflatun, Cumhuriyet adlı
eserinde, bir şehir devletinin kendi kendine yeterli
olmasını
mümkün
görmeyerek
ticaretin
kaçınılmaz olduğunu belirtti; iş bölümünün
yüksek verimlilik ve üretim sağlayacağını,
bireylerin kendi yetkinliklerine ve mevcut doğal
kaynaklara göre uzmanlaşabileceğini tartıştı.
Ancak, ticaretin sürtüşme yaratacağını, yolsuzluk
ve manevi çöküşe neden olacağını belirterek,
yabancılarla yapılan ticarette, özellikle savaş gibi
kritik zamanlarda çok sıkı kontroller getirilmesini
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üreticilerini ve tüccarlarını desteklediler. Osmanlı
yöneticileri ise, başından beri, dış ticareti Ceneviz
ve Venedikli yabancılara bırakmış, 16. Yüzyılın
ortalarından itibaren Fransızlar da epey ilerleme
kaydetmişti.
Ġngilizler Akdeniz’de
Denizciliğin çok ilerlediği ve yeni ticaret
yollarının keşfedildiği 16. yüzyılda yeni bir çığır
açılıyordu. İngiliz tacirler kazanç ve zenginlik
umarak Doğu Akdeniz‟e açılmışlardı. Zaman
zaman Girit, Sakız Adası, Kıbrıs, Trablusşam ve
Beyrut‟a giderek ticaret yaptıkları biliniyordu.
Anthony Jenkinson‟un 1553‟de Halep‟e giderek
ticari imtiyazlar elde etmesi, bazı yazarlara göre
Doğu Akdeniz ticaretinin ve Levant Şirketinin
temelini oluşturdu.vi İngiltere deniz gücünü ve dış
ticaretini güçlendirerek İspanya‟nın denizlerdeki
egemenliğine meydan okuyordu. Kraliçe I.
Elizabeth, politik ve dini çekişmelerinden yıldığı
İspanya‟ya karşı bir müttefik arayışıyla Osmanlı
Devleti‟ne yakınlaşma gereği duydu. İngiliz
tacirleri de Osmanlı topraklarında, Venedikliler ve
Fransızlar gibi, rahatça iş görebilmek için harekete
geçtiler. Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa‟nın
izniyle, 1578‟de, tam yetkili temsilci sıfatıyla
William Harborne‟u İstanbul‟a gönderdiler. vii
Harborne Padişahtan Kraliçe Elizabeth‟e yazılmış
bir mektup almayı başarmış ve mahir bir diplomat
olduğunu kanıtlayarak Londra‟ya dönmüştü. Bu
iltifatkâr mektupta III. Murat Harborne‟u
gönderen tüccarlara Osmanlı topraklarının açık
olduğunu ve aynı özgürlüğün İngiltere‟ye gidecek
Osmanlı
tüccarına
verilmesi
gerektiğini
bildirmişti. Elizabeth cevabında, Sultan‟ın birkaç
İngiliz tüccarına gösterdiği teveccühün bütün
İngiliz tacirlerine verilmesini isteyerek bu eşit
koşullardaki
hakların
Sultanın
tabasına
verileceğini bildirdi. viii Bu mektupla 1580‟de
İstanbul‟a dönen Harborne İngiltere‟nin Osmanlı
Devletindeki ilk elçisi olmuştu. Aynı yıl akdedilen
bir ahitname ile İngilizlere, İskenderiye,
Trablusşam, Tunus, Cezayir ve uygun gördükleri
başka yerlerde ticari konsolosluklar kurma hakkı
verilmiş ve konsolos atanmasına hiçbir şekilde
karışılmayacağı belirtilmişti. ix Daha önce de,
1535‟de, Fransa‟ya verilen kapitülasyonla, bu
ülkeye Osmanlı topraklarında istediği yerde
konsolosluk kurma ve Fransız tabası olan
tüccarların
arasında
çıkabilecek
hukuki
anlaşmazlıkları çözmekte Fransız kanun ve
adetlerinin geçerli olacağı kabul edilmişti.

İngiltere ve Osmanlı Devleti arasında,
Fransızların engelleyici çabalarına rağmen, 1581
de beş yıl süreli bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma
ile Padişah III. Murat Venediklilerin ve
Fransızların sahip olduğu ticari imtiyazları
İngilizlere de bahşediyor ve “Levant tacirleri”
şirketinin kurulmasına izin veriyordu. x Sonrasında
iki ülke arasındaki ticaret hızla gelişti. İngilizler
çuha, yünlü kumaş, tavşan derisi, kalay, civa,
şeker ve kehribar satıp, baharat, ilaç hammaddesi,
boya çivit, ham ipek ve pamuk ipliği alıyorlardı.
Levant tacirleri, diğer adıyla “Türkiye Şirketi”
(The Turkey Company) 1586‟da 53 tüccar
üyesiyle
Halep
ve
İstanbul‟da
faaliyet
xi
gösteriyordu. Takip eden yıllarda, İstanbul‟daki
elçilik yanında Halep, İzmir ve İskenderiye gibi
şehirlerde yeni konsolosluklar kurulmuştu. Elçi ve
konsolosların maaşları ve masrafları bu şirket
tarafından ödeniyordu. İngiltere ile kurulan bu
erken ilişkiler temelinde ticari idi ve Londralı
tüccarların gayretleriyle kurulmuştu. Bu nedenle,
ticaretin daha sonraki siyasal diplomatik ilişkilerin
temelini oluşturduğu anlaşılmaktadır.
İngilizler, 1592‟de, yeni bir şirket
sözleşmesiyle, Türkiye Şirketi ile Akdeniz‟de
ticaret yapan diğer İngiliz kuruluşu Venedik
Şirketi‟ni birleştirerek Levant Şirketi‟ni (The
Levant Company) kurdular. Venedik Şirketinin
temelleri Kral III. Richard‟ın 1485‟de Floransalı
bir tüccarı Pisa ve civarında ticaret yapan
İngilizler için konsolos atamasıyla atılmıştı. xii
Yeniden organize olmaya çalışan şirket
yöneticileri,
bölgedeki
rekabet
ortamında
güçlüklerle karşılaşıyorlardı. Hindistan‟a giden
önemli yollar henüz açılmadığından büyük kazanç
umudu hala Akdeniz‟deydi. Harborne‟un 1593‟de
İngiltere‟ye dönmesinden sonra elçi atanan
Edward Barton, işlerin kolay yürümesi için
Padişaha
değerli
hediyelerin
sunulmasını
istiyordu. III. Murat‟ın ölümünden sonra,
1595‟de) tahta çıkan III. Mehmet ile çok yakın
ilişkiler kurmuştu.xiii Yeni padişah için bu kez çok
değişik bir hediye düşünmüştü. İngiltere‟nin en
meşhur org yapımcısı Thomas Dallam‟a bir org
ısmarlanmıştı. Ancak Barton‟un ölümünden
hemen sonra Ağustos 1599‟da İstanbul‟a getirilen
org bizzat Dallam tarafından Topkapı sarayına
yerleştirildi. Padişah bu ilginç hediyeden çok
memnun kalmıştı. xiv Akdeniz ticareti İngiliz
tüccarlar için o kadar kazançlı idi ki, bunun
devamını sağlamak için yapılan masraflar çok
küçük kalıyordu. Aslında bir kumaş taciri olan
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Thomas Mun, muhtemelen 1630‟larda yazdığı ve
1664‟de yayınlanan, Dış Ticaretten Gelen İngiliz
Zenginliği (England’s Treasure by Forraign
Trade) başlıklı risalede İngiltere‟nin dış ticaretten
elde ettiği zenginliği çok açık ve mantıklı bir
biçimde anlatmıştı. Bu kitap, iktisat alanında çok
daha sonra yazan Adam Smith gibi yazarları da
etkilemişti. xv
Osmanlılar 16. yüzyıl sonlarına kadar,
dışarıya ne diplomatik ne de ticari ilişki kurmak
üzere temsilci göndermişlerdi. Yabancı milletler
de zaten Müslümanları ülkelerinde istemiyorlardı.
Genellikle, hem Avrupalılar hem de Osmanlılar
ticari
ilişkileri
Avrupa
şehirleri
yerine
xvi
İstanbul‟dan yönetmeye taraftardı.
Osmanlı
Devleti‟nin III. Selim Devrine kadar Avrupa‟da
devamlı bir elçiliği yoktu. Osmanlı elçileri barış
görüşmeleri
yapmak,
barış
anlaşmaları
imzalamak, dostluk ilişkileri kurmak veya
geliştirmek, Osmanlı Devleti‟nin alacaklarını
toplamak ve yeni padişahın tahta çıkışını
bildirmek gibi nedenlerle kısa bir süre için
yabancı ülkelere gönderilirlerdi. Avrupalılar ise
Müslümanların, elçi bile olarak, ülkelerine
gelmesini istemiyorlardı. İngiltere‟ye, 1607‟de,
birkaç ay için gönderilen bir temsilci, saray
tarafından iyi kabul görmemiş, kralın yazlık
sarayında olduğu bildirilerek aylarca oyalanmıştı.
Kral I. James, elçi bile olsa, bir “kâfiri” kabul
etmenin Hıristiyan bir prense yakışmayacağını
belirtmişti. xvii Başka Avrupa ülkelerinde de benzer
olaylar yaşanmıştı. Her nasılsa, bir kısım Osmanlı
tüccarı Venedik‟te bir depo ile kalabilecekleri bir
han edinmek istemişler. Venedikliler, başta
İstanbul olmak üzere, ülkenin birçok yerinde
faaliyet gösterdiği halde, bu teklifin şehir yönetimi
tarafından kabulünden önce çok şiddetli itirazlar
öne sürülmüştür. “Türklere böyle bir izni
vermenin Yahudileri ve Protestanları kabul
etmekten daha kötü “ olduğu, donanması ve
ordusu bulunan Türklerin tehlikeli olabileceği ileri
sürülmüştü.xviii Avrupalı Ülkesinde Müslüman
istemiyordu, fakat ondan ve ülkesinden kazanç
elde etmek başlıca amacı olmuştu.
Avrupalılar ilk elçilerini, başlangıçta ticari
nedenlerle, 16. yüzyıl sonlarından itibaren
gönderdikleri halde Osmanlılar, ancak reformcu
bir padişah olan III. Selim zamanında, sürekli
elçilik kurarak diplomatik temaslarını yürüttüler.
İlk Osmanlı elçisi (Yusuf Agâh Efendi), İstanbul‟a
atanan ilk İngiliz elçisinden 200 yıl sonra 1793‟de
Londra‟ya gönderildi. Fransa nezdinde kurulacak

olan elçilik, Fransız Devriminin yarattığı kargaşa
nedeniyle 1797‟ye kadar ertelenmişti. Bu
elçilikleri diğerleri izledi. xix
Dünya Ticaretinde Ġngiliz Egemenliği
16. ve 17. Yüzyıllarda İngiliz denizciler büyük
başarılar gösterdiler. 1600 yılında kurulan Doğu
Hindistan Şirketi (East India Company)
Sumatra‟da ticarete başladı. 1612‟de Babür
İmparatorluğu sultanı Cihangir‟in izniyle Surat‟ta
bir ticaret merkezi kurdular. Böyle merkezler
Bombay‟da 1661‟de, Kalküta‟da 1691‟de açıldı.
Hindistan‟da 18. Yüzyılda İngiliz-Fransız rekabeti
kızıştı. İngilizler üstün gelerek 1757‟den itibaren
Hindistan‟a yerleştiler ve ticaret ve sömürü
faaliyetlerinin tek aktörü oldular. Fernand
Braudel‟e göre Doğu‟nun çeşitli bölgeleri arasında
ticaret, özellikle orada yerleşen Avrupalılar için
fevkalade
kârlıydı.
“Hindistan,
İngilizler
tarafından
yutulana
kadar,
Portekiz
İmparatorluğu‟nu bir asır, Hollandalıları iki asır
beslemişti”.xx
İngilizler 17. Yüzyıldaki iç savaş
(Parlamento-Monarşi çatışmaları) sırasında bile
Kuzey ve Orta Amerika‟da keşifler yapıp toprak
kazandılar ve koloniler kurdular. 1632‟de Fransız
Kanada‟nın büyük bir kısmını ele geçirdiler.
1674‟de New York‟u Hollandalılardan aldılar.
Utrecht Barış Antlaşması (1713) İngiltere‟yi iyice
güçlendirdi. Fransa Kanada‟da geniş toprakları
(Newfoundland, Acadia ve Hudson Körfezi) ve
Karayipler‟deki bazı adaları İngiltere‟ye bırakmak
zorunda kaldı. Aynı yıllarda yapılan diğer
antlaşmalarla, İspanya‟dan Cebeli Tarık‟ı ve
Minorka adasını aldı. Fransa, İspanya, Hollanda
ve Portekiz‟le ticaret antlaşmaları yapıldı. İspanya
Afrika‟dan Güney ve Kuzey Amerika‟ya yaptığı
köle ticareti hakkını da sadece İngiltere‟ye
bıraktı. xxi 18. yüzyılın ikinci yarısında Avustralya,
Yeni Zelanda ve Seylan ile Asya‟da ve Orta
Amerika‟da bazı adaları da ele geçirdi.
İngiltere böyle gelişip bir sömürge
imparatorluğu kurarken Osmanlı Devleti gittikçe
zayıflıyordu. Kuzeyde Rus tehdidi güçlenmiş,
batıda Avusturya ve Polonya ile, doğuda İran‟la
süren savaşlar ve içteki isyanlar çöküşü
hızlandırıyordu. Bu durumda İngiltere‟nin ilgisi
artık çok daha büyük kazançlar edindiği başka
yönlere çevrilmişti. Ticari ve diplomatik
faaliyetler de haliyle azalmıştı. Dünyanın çeşitli
yerlerindeki ticareti yanında Osmanlı Devleti ile
ticareti
önemsiz
kalmaktaydı.
Napolyon
savaşlarının sonuna kadar, ticari ilişkiler devam
28

ANLIK, Haziran-Temmuz 2019

etmekle birlikte diplomatik ilişkileri yavaşladığı
görülüyor.
İngiltere büyük bir fırsatı Napolyon
Savaşları bittikten sonra yakaladı ve Fransızların
ve İspanyolların Batı Hint Adalarındaki
sömürgelerini ele geçirdi. Hemen sonra Asya‟da
Hollandalılardan Malakka ve Java‟yı aldı. Malay
yarımadasında Singapur‟u kurdu. 1818‟de İndus
vadisinin güneyinde Hindistan‟ın tamamını
kontrolü altına almıştı. xxii Hindistan‟ı ve Asya
ticaretini korumak İngiltere için çok önemli
duruma gelmişti. Bu nedenle, Rusya‟nın Osmanlı
topraklarını alarak güneye doğru yayılmasını
engellemek gerekiyordu. Ayrıca Ümit Burnu‟nu
dolaşan Asya yolunu da güvene altına almak için
Batı ve Güney Afrika topraklarının da kontrol
altında tutulması gerekliydi. Osmanlı Devletini
Afrika toprakları gibi sömürgeleştirmek söz
konusu bile olamazdı. Bu nedenle, yakın dostluk
ve ticaret ilişkileri içinde ekonomik çıkar
alanlarından Rus tehlikesini uzaklaştırmak
gerekiyordu. Reformcu Padişah II. Mahmut
döneminde (1808-1839) ilişkiler yeniden önem
kazanacaktı.
Çok sonradan John Gallagher ve Ronald
Robinson,
İngilizlerin,
bir
ülkeyi
sömürgeleştirmeden de, ekonomik varlıklarının
kontrol altına alınabileceğini açıkladı. Geri kalmış
ülkelerde, tüketim mallarına ve yatırım
sermayesine duyulan ihtiyaç ve gelişmiş ülkelerin
ticaret ve işletme organizasyonundaki üstün
becerileri bu işi kolaylaştırıyordu. İngiltere yaptığı
ticaret anlaşmalarıyla büyük ve bağımsız
devletleri
bile
gayri-resmi
(enformel)
imparatorluğunun
bir
parçası
haline
getirebiliyordu. Her ülkede uygulanan yöntem
aynı değildi.
Güney Amerika‟da güçlü sömürgeci
rakiplerini bertaraf etmesi için bazen savaş bazen
de barışçıl yollar denedi. 1806‟da Buenos Aires‟e
saldırarak İspanyol valinin kaçmasını sağladı ve iş
başına gelen tecrübesiz yöneticileri ticaret
anlaşması yapmaya zorladı. Napolyon‟un orduları
1807‟de Portekiz‟i işgal ettiğinde kral ülkesinden
ayrılmak zorunda kalınca, İngiliz donanması
kraliyet
ailesini
Brezilya‟ya
taşımıştı.
Brezilya‟daki İngiliz temsilci “müteşekkir”
müşterisiyle bir ticaret anlaşması yaparak
İngiltere‟den ithal edilen mallara Portekiz‟den
ithal edilen mallardan bile daha düşük vergi
konmasını sağlamıştı. xxiii Çeşitli zorlamalarla,
1838‟de Osmanlı Devleti ile, 1841‟de İran‟la ve

1858‟de Japonya ile serbest ticaret anlaşmaları
yapıldı. En kötü olaylar Çin‟de yaşandı. İngilizler
çok kârlı olan afyon ticaretini kesintisiz yürütmek
için iki kez (1839-42 ve 1857-60) savaş açtılar ve
milyonlarca insanın ölümüne neden oldular. xxiv
Ġngiltere’nin Yeni Ticaret Diplomasisi
Osmanlı-İngiliz İlişkileri, 19. yüzyıla hiç de iyi
başlamadı. Napolyon‟un 1798‟de Mısır‟ı işgal
etmesi üzerine, Fransızları Mısır‟dan çıkarmak
için İngiltere ile 1799‟da bir ittifak antlaşması
yapılmıştı. 1806‟da Rusya, Osmanlı Devleti‟ndeki
Ortodoksların hamisi olduğunu padişahın kabul
etmesini isteyince Padişah III. Selim Rus yanlısı
oldukları bilinen Eflak ve Boğdan voyvodalarını
görevden aldı ve Boğazları Rus gemilerine
kapadığını bildirdi. Bunun üzerine Ruslar derhal
bu topraklara girdi. Avrupa ülkeleri kendi savaş ve
isyanları ile uğraşıyordu. İngiltere‟nin düşüncesi
ise Rusya‟yı bulunduğu yerde durdurabilmekti.
İngiliz elçisi 1799 tarihli ittifak antlaşmasının
yenilenmesini, aksi takdirde devletinin savaş
açacağını bildirdi. Arkasından, Babıali‟ye
gönderdiği bir ültimatomla, Fransız elçisinin
İstanbul‟dan kovulmasını, Eflak ve Boğdan‟ın
Rusya‟ya verilmesini, Osmanlı donanmasının ve
Çanakkale istihkamlarının kendisine verilmesini
talep etti. Ancak, Fransız elçisinin desteklediği III.
Selim bu ültimatomu reddetti. Bozcaada‟da
demirlemiş olan İngiliz filosu Şubat ayındaki
Bayram sabahı Çanakkale istihkamlarındaki Türk
görevliler bayram namazını kılarken boğazdan
geçerek ve boğaz içindeki gemileri yakarak veya
karaya oturtarak ilerleyip İstanbul önlerine
geldi. xxv İstanbul halkının da gayretiyle İstanbul
tabyaları güçlendirildi. Padişahın kararlı tutumu
etkili oldu ve İngiliz donanması İstanbul‟dan
ayrıldı. Bu başarısızlığı örtbas etmeye çalışan
İngiliz filosu Akdeniz‟e dönerek İskenderiye‟ye
çıkarma yaptı. Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa‟nın
başarılı savunması ve Osmanlı Devleti‟nin savaş
ilan ettiğini bildirmesi üzerine Mısır‟ı terk ettiler.
Savaş durumu 1809‟da akdedilen Kal‟a-i
Sultaniyye Antlaşması ile son buldu. xxvi
“Doğu Sorunu” (The Oriental Question
veya La Question d‟Orient) kavramı ilk defa,
Napolyon
Savaşlarından
sonra,
Viyana
Kongresinde ortaya çıktı. Rus çarı Kongredeki
devletlerin dikkatini Osmanlı Devleti‟nde yaşayan
Hıristiyan milletlere çekmeye ve Osmanlı
yönetimine karşı ayaklanan Yunan halkına yardım
toplamaya
çalıştı.
Ulusçuluk
akımlarının
karşısında olan Avusturya-Macaristan‟ı ve
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Rusya‟nın genişlemesinden çekinen İngiltere‟nin
etkisiyle bu konuda bir tartışma kabul görmedi.
Rusya‟nın İstanbul‟u ele geçirerek Osmanlıyı
Avrupa‟dan tamamen çıkarma emellerini diğer
devletler çok iyi biliyordu. Osmanlı topraklarının
paylaşılması anlamına gelen Doğu Sorunu
kavramı Kongreden sonra sıkça kullanılmaya
başlamış, fakat İngiltere ile Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu kendi çıkarları yönünden ve
Rusya‟yı durdurabilmek için Osmanlı Devleti‟nin
toprak bütünlüğünün korunmasından yana tavır
almışlardı. Amaçları, özellikle Osmanlı‟nın
Avrupa‟daki topraklarının kendi denetimleri
altında olmasıydı.
1820‟lere gelindiğinde Yunanxxvii isyanı
konusunda görüşler değişti. Rumlar onlarca yıldan
beri lehlerine gelişen olguları ve düşünceleri iyi
kullanıyorlardı.
Rönesans ve Hümanizma
hareketleri sonucu, Avrupalı aydınlar, başta
Fransız Voltaire, André Chénier, İngiliz şairler
Lord Byron ve Shelley, Rumların bağımsızlığını
sağlamak adına Osmanlılar aleyhinde yazılar
yazdılar. Bu yazıların etkisiyle aydınlar ve
politikacılar Yunanlılara destek olmaya başladılar.
Fransız Devriminin özgürlükçü fikirleri ve bu
fikirlerin Napolyon‟un ajanları tarafından çok iyi
kullanılarak
Rumların
kışkırtılması
da
ayaklanmanın hazırlanmasına yardım ediyordu.
Ayrıca, Napolyon Savaşları sırasında Fransız
ticareti ve taşımacılığı sekteye uğrayınca, Osmanlı
Rumları Levant ticareti ve taşımacılığından çok
kazanç sağlamışlardı. Finans ve bankacılıkta da
başarılı olmuşlar ve yüksek faizli tefecilikten
zenginler çoğalmıştı. Böylece, isyanın finansmanı
kolaylaşıyordu. xxviii
Yunan isyanına yardım için gelen
Avrupalılardan, 1821‟den sonra yurtlarına
dönecek kadar talihli olanlardan birçoğu Rumların
yaptıkları vahşi katliamları tiksintiyle anlattıkları
halde Yunan yanlısı ve Türk düşmanlığı yapan
yayınlar devam etti. Aydın ve bilim adamı geçinen
bazıları İngiliz Hükümetine baskı yaparak,
özgürlük için savaşan bir ulusa derhal yardım
edilmesini istiyordu. Lord Stratford de Redcliff
(Canning), 1825‟de elçi olarak İstanbul‟a
gönderilmiş ve Osmanlı Devleti ile Rusya
arasında “dostane görünen” bir arabuluculuk
yapması istenmişti. İstanbul‟a gelişinden birkaç
yıl önce, kuzeni olan Dışişleri Bakanı George
Canning‟e yazdığı özel bir mektupta, gizli
dileğinin “Türklerin pılı pırtılarını toplayıp
Avrupa‟dan sürülmeleri” olduğunu yazmış, birçok

kimse arasında İngiliz Başbakanı Gladstone‟un da
dileği olan bu düşünceyi, ondan yarım asır önce
dile getirmişti.
Dışişleri Bakanlığındaki bir
arkadaşına yazdığı bir mektupta da “zavallı
Grekler… şu korkunç ve iğrenç Türkleri korumak
zorunluluğuna neden olan Avrupa güç dengesini
lanetleme” durumunda olduğunu belirtmişti. xxix
Stratford Canning, 1825-29 yılları arasındaki
elçiliğinden sonra 1831, 1841-46, 1848-51 ve
1853-58 yıllarında da elçi olarak İstanbul‟da
bulunmuştu.
Sultan II. Mahmut, 1827 Haziranında,
Avrupa güçlerine Yunanistan‟ın meşru hükümdarı
olduğunu bildirmiş ve Mısır‟dan gelen Mehmet
Ali Paşa‟nın güçleriyle birleşen Osmanlı ordusu
Atina üzerine ilerlemeye başlamıştı. Temmuz
ayında, İngiltere, Fransa ve Rusya ile birlikte,
Londra‟da Üç-Güç Antlaşmasını imzalayarak, hep
birlikte Navarin‟de Osmanlı Donanmasına
saldırdılar. Yoğun top ateşiyle 57 gemi ve 8000
askeri öldürdükten sonra, Osmanlı Donanmasını
kendilerini limana sokmamakla suçladılar.
Osmanlı Devleti‟nin direnmesi üzerine Rusya
gene savaş ilan etti. Ruslar Balkanlardan ve
Kafkaslardan ilerleyerek toprak kazandılar ve
Akdeniz‟deki filolarından Rumlara silah ve
cephane gönderdiler. Eylül 1829‟da imzalanan
Edirne Antlaşmasıyla, Rusya‟ya bırakılan
topraklardan başka, Osmanlı Devleti 400 milyon
kuruş savaş tazminatı ödeyecekti. xxx
Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa, Fransızların
yardımı ile iyi teçhizatlı ve iyi eğitimli bir ordu
kurmuş ve İstanbul‟dan bağımsız politikalar
gütmeye başlamıştı. Fransız kışkırtmalarıyla
1832„de bağımsızlığını kazanmaya kalkıştı.
Yeniçeri Ocağı kaldırılmış ve Rusya ile savaşlar
nedeniyle Osmanlı ordusu oldukça zayıf
düşmüştü. Bu ordu karşısında Mehmet Ali‟nin
güçleri kolayca ilerlemiş, oğlu İbrahim 1833‟de
Kütahya‟yı işgal etmişti. Osmanlı topraklarında
güçlü bir devlet istemeyen Rusya, Mehmet Ali‟ye
karşı padişaha yardım teklif etti. Yardım kabul
edilince, bir Rus filosu İstanbul Boğazı‟nda
demirledi ve 8 Temmuzda Rusya ile Hünkar
İskelesi Antlaşması imzalandı. Antlaşmaya göre
Rusya‟nın İstanbul‟u korumasına karşılık, bir
savaş durumunda, Osmanlı Devleti Çanakkale
Boğazını Rusya‟nın düşmanlarına kapayacaktı.
Böyle bir madde Fransa tarafından bile kabul
görmedi, fakat İngiltere‟yi çok endişelendirdi. xxxi
Rusların İstanbul‟a gelişi “Hindistan yolunu”
tehlikeye sokacaktı. Bu sırada, İngiltere, Osmanlı
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topraklarından Hindistan‟a, Fırat üzerinden
buharlı taşıtlarla Basra Körfezine uzanacak bir
ulaşım projesi üzerinde çalışıyordu. xxxii İngiltere
ve Fransa, Hünkar İskelesi Antlaşması nedeniyle
Osmanlı Devleti ve Rusya‟yı protesto ettiler ve
antlaşmayı tanımayacaklarını bildirdiler. xxxiii
Hünkar İskelesi Antlaşmasından sonra
Doğu Sorunu İngiltere için çok hassas bir duruma
gelmiş ve İngiliz Dışişleri, hem Asya hem de
Avrupa‟daki çıkarları için konuya sarılmıştı.
İngiltere‟nin savunduğu “Osmanlı topraklarının
bütünlüğünü koruma” politikası uzun süre devam
edecekti. Hindistan yolunun İngilizler için
yaşamsal önemi yanında Osmanlı Devleti‟ndeki
ticareti de çok gelişmiş, İngiliz ödemeler
dengesine önemli katkı yapmıştı. 1825‟den sonra
İstanbul, İzmir, Beyrut ve Trabzon gibi limanlara
yapılan İngiliz ihracatındaki artış muhafazakar
İngilizlerin bile Osmanlı topraklarının İngiliz
ekonomik refahına yaptığı katkıyı tanımasına
neden olmuştu.xxxiv Bu yıllar Sanayi Devrimini
tamamlayan İngiltere‟nin seri ürettiği mallar için
geniş pazarlara ihtiyaç duyduğu ve ham madde
kaynakları aradığı bir dönemdi. İngiliz Dışişleri
Bakanı Lord Palmerston, 1833 ve 1839 yılları
arasında, “Türkiye‟yi canlandırma” (rejuvenation
of Turkey) programını uygulamak istedi.
Programın amacı askeri ve idari reformlarla,
Rusya‟nın hamiliğine son vermekti. xxxv Böyle bir
zamanda, İngiliz elçisi Lord Ponsonby II.
Mahmut‟u bir ticaret antlaşması için ikna etmeye
çalışıyordu. Öte yandan, David Urquhart isimli bir
İngiliz vatandaşı, 1833‟de Türkiye’nin Kaynakları
başlığıyla
Osmanlı
Devleti‟ndeki
ticaret
olanaklarını anlatan bir kitap yayınladı. Bu kitapta
ucuz fiyatlı İngiliz pamuklusu karşısında Doğu
halklarının üretimden vazgeçeceğini yazmıştı. xxxvi
Bu şahıs Osmanlı topraklarına ilk kez Yunan
İsyanı sırasında, Yunanlılara yardım etmek üzere
gelmiş, sonra bu ülkeyi daha iyi anlayabilmek için
İstanbul‟a geçmiş ve İngiltere‟nin Doğu ticareti
için Osmanlı topraklarının önemini kavramıştı.
Ağustos 1833‟de Dışişlerinin izniyle Osmanlı
ülkesine tekrar gelerek Balkanlar‟da ve Batı
Anadolu‟da incelemelerde bulunmuş ve serbest
ticaretin faydaları konusunda makaleler kaleme
almıştı. Niyazi Berkes‟e göre, Urquhart ve Le
Moniteur Ottoman gazetesinin editörü Alexandre
Blaque bu gazetede serbest ticareti öven yazılar
yazarak kamu oyunu yeni bir serbest ticaret
sistemi için hazırlıyorlardı. xxxvii

Mısır
valisinin
orduları
1834‟de
Anadolu‟dan çekildikten sonra Mehmet Ali, bu
defa Cidde valisi Hurşit Beyi Basra seferi için
görevlendirdi. Hurşit Bey Basra yakınlarına kadar
geldi ve körfezde Bahreyn adasını işgal etti. Arap
yarımadasının etrafını dolaşarak gelen Mısır
donanması ile Şat el Arap‟ta buluştu. Bağdat
yolunun açıldığını gören İngilizler telaşa kapıldı.
Her ne kadar, Mısır ordusu geri çekildiyse de,
sonunda bu toprakların Mehmet Ali‟nin eline
geçmesi gerçekleşebilirdi. xxxviii
İngiltere ile 1820‟de yapılan gümrük
antlaşmasının süresi dolduğundan yenilenmesi
gerekiyordu. Ancak, İngilizler mevcut gümrükleri
yüksek bularak daha iyi koşullarla yeni bir ticaret
antlaşması yapmak istiyordu. Osmanlı Devleti‟nde
İngiltere‟den ithal edilen mallar için %3 gümrük
ödendiği halde, İngilizler kendi ülkelerinde benzer
ürünlerden %60 gümrük vergisi alıyordu. xxxix
Osmanlı yönetimi aldığı bu düşük vergiyi
yükseltmek istiyordu. İngilizlerin en büyük amacı
Osmanlı Devleti‟nde üretim ve ticaret yapan yerli
tekellerin (yed-i vahit) ortadan kaldırılmasıydı.
Yerli tekeller yok edilince İngiliz malları rakipsiz
kalacaktı. Urquhart‟ın hazırladığı antlaşma taslağı
üzerinden görüşme başlatmak için İngiliz elçisi
padişaha baskı yapmağa başladı. Hükümet böyle
bir antlaşmaya yanaşmıyordu. Söylendiğine göre,
İngiltere elçiliğinden dönen Mustafa Reşit
Paşa‟nın Padişahı ikna etmesi zor olmamıştı.
Böyle bir antlaşma ile iç tekeller ortadan kalkarsa,
uluslararası hukuka göre, Osmanlı Devleti‟nin bir
vilayeti olan Mısır‟da da uygulanacaktı. Mehmet
Ali iç tekellerini kaybedince ordusunun
masraflarını büyük ölçüde karşılayan bu
kaynaktan yoksun kalacaktı. Bu nedenle II.
Mahmut antlaşmayı kabule razı oldu. xl Yeni
kurallara göre, %9 amadiyye vergisi ile birlikte
ihracat vergisi %12, İngiltere‟den ithal edilecek
bütün mallar için gümrük vergisi sadece %3 oldu.
Yed-i vahit sistemi tamamen kaldırıldı. xli
Yabancılar ithal vergisinin değil de ihraç
vergisinin
yüksek
oluşunu
şaşkınlıkla
karşılıyordu. Avrupa ülkeleri ithal vergilerini
yüksek tutarak gelişmekte olan sanayilerini
korumaya çalışıyorlardı. Bu antlaşmadan sonra
yerli pamuklu, yünlü ve hatta ipek kumaş
üreticileri dışarıdan gelen seri üretilmiş ucuz
mallar karşısında tutunamadı. Osmanlı ekonomisi
yeniden yapılandı. Artık sanayi ürünleri dışarıdan
geliyor, İngiltere‟nin ve diğer yabancıların talep
ettiği pamuk, tahıl ve tütün gibi tarımsal ham
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maddelerin üretimi artıyordu.
II. Mahmut
devrinde başlatılan sanayi hamlelerinin önü
kesildi. Hükümdarlığının ilk yirmi yılında açtığı
dokuma, kağıt, deri ve ayakkabı fabrikaları, bıçkı
tezgahları ve buhar enerjisi kullanan mermi
fabrikası kapanmaya mahkum oldu.
Ruslar 1840‟larda Polonya‟daki ve
Kafkaslardaki isyanları bastırmak için epey
uğraşmışlardı. Bu isyanları bastırıp, Osmanlıdan,
İran‟dan ve İsveç‟ten büyük topraklar aldıktan
sonra Çar I. Nikola kendini iyice güçlü görmeğe
başladı. “Avrupa‟nın hasta adamı” dediği Osmanlı
İmparatorluğu‟nun
dağılacağını
belirterek
Osmanlı mirasından en büyük payı koparma
hesapları yapıyordu. Bir yandan Balkan halklarını
kışkırtarak Rus nüfuzuna sokmaya çalışıyor, öte
yandan Kutsal Topraklarda Ortodoks din
adamlarını Fransa tarafından korunan Katoliklere
karşı
destekliyordu.
Mirasın
paylaşılması
konusundaki aşırı talepleri yüzünden İngilizlerle
de anlaşmazlığa düştü. Osmanlı Devleti Rusya‟nın
taleplerini reddedince 1854‟de Kırım Savaşı
kaçınılmaz oldu. Bu kez İngilizler ve Fransızlar
da kendi çıkarlarını koruyabilmek
için
Osmanlılarla birlikte Ruslara karşı savaştılar. Bu
savaş Osmanlı Devleti‟ne çok pahalıya mal olup
ilk dış borçlanmaya yol açmıştı. Yenilgiye
uğrayan Ruslar da Batılı güçlerle boy
ölçüşemedikleri için ülkelerini modernize etmeleri
gerektiğini anlamışlardı.
Batı Anadolu‟da ticaret yapan İngilizler,
mallarını İzmir limanından içeriye taşıyacak
yolların bulunmayışından şikayetçi idiler. Beş
İngiliz tüccar 1856‟da İzmir ve Aydın arasında
demiryolu yapımı için devletten bir imtiyaz hakkı
aldılar. Birçok zorluklardan sonra, bu hat ancak
1866‟da çalışmaya başladı. İngilizler 1860‟da
Rumeli‟de Boğazköy‟ü Karadeniz‟de Köstence
limanına bağlayan 60 kilometrelik bir demiryolu
inşa etmişlerdi. Bunun hemen arkasından VarnaRusçuk hattı tamamlanmıştı. Bunu İzmir-Kasaba
(Turgutlu) demiryolu izledi. Rumeli‟deki ilk
demiryolu hattı dışında, bütün diğer hatlar
Osmanlı Devletinin verdiği kazanç garantileriyle
yapıldı. xlii
İzmir civarında yerleşen İngilizler zamanla
dokuma,
boya
zeytinyağı,
sabun,
un
imalathaneleri, pamuk ve tütün üretimi için
çiftlikler, incir, üzüm vs. paketleme tesisleri
kurarak kazançlı yatırımlara giriştiler. Zamanla
liman işletmeciliği, gaz ve şehir aydınlatma
tesisleri, şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak için

tramvay şirketi gibi herkese faydalı olan yatırımlar
gerçekleştirdiler. Ne yazık ki, borç içindeki devlet
böyle alt ve üst yapı projelerini kendisi
yapamıyordu.
Dış borçlarını ödeyemeyen Osmanlı
Devleti 1875‟de iflasını ilan etmiş altı yıl sonra
Düyun-u Umumiye İdaresini kuran yabancılar
alacaklarını kendileri tahsil etmeye başladılar. Bu
zor günlerde, Sırp ve Karadağ isyanları yeniden
alevlendi. Sırplar yenilmiş ve Sırp prensi barış
teklifini İstanbul‟a göndermişti. Fakat Sırp
ordularına kumanda eden Rus subaylar savaşa
devam ettiklerinden, bir ay içerisinde yenilerek
birçoğu hayatını kaybetti. xliii Rusların savaş
tehdidi karşısında Osmanlı ordusu geri çağrıldı.
İngilizler Balkan sorununun çözümü için
İstanbul‟da bir konferans toplanmasını ve
tarafların
çarpışmalardan
önceki
sınırlara
çekilmesini ve Balkan halklarına özerklik
verilmesini teklif etti. Osmanlı Devleti haklı
olarak bu şartları kabul etmeyince, İngilizler Rus
saldırısına izin vereceklerini bildirerek tehdit
ettiler.
Bu sırada Mithat Paşa‟nın meşrutiyet
rejimine geçmek üzere hazırladığı anayasayı ilan
etmesi Avrupalıların planlarını alt üst etti.
İstanbul‟da toplanan konferansta Osmanlı
Hariciye Vekili anayasaya göre Müslim ve
gayrimüslim tebanın eşit olacağını, dine dayalı
azınlık
mahkemelerinin
yerini
seküler
mahkemelere bırakacağını, insan haklarının
garanti altına alınacağını açıkladı. Avrupalıların
görmek istedikleri reformların yeni rejimde sorun
olmaktan çıktığını bildirdi. Bu nedenle, yabancı
elçilerin teklifleri reddedildi. xliv
II. Mahmut‟un yaptığı idari reformlar,
arkasından, insan yaşamını ve mülkiyet hakkını ve
insan onurunu güvence altına alan Gülhane Hattı
Hümayunu yeni bir düzen (Tanzimat) getirmişti.
Yabancı güçlerin isteği ile 1856‟da Islahat
Fermanı yayınlanmış, vilayetler için yeni
reformlar
geliştirilmiş,
yönetime
katılım
genişletilmiş ve vergilerin doğrudan devlet eliyle
toplanması (iltizam usulü devam etmekle birlikte)
kararlaştırılmıştı.
Valiler 1858‟de, vilayet
yönetiminin baş sorumlusu olarak bölgeye
gönderilen ordu komutanları ve defterdarların da
amiri olmuştu. Bu son reformlar vilayetlerdeki
azınlıkların, siyasal ve sosyal gelişmeleri için
Avrupa güçleri tarafından dayatılmıştı. İngilizlerin
ve diğer Avrupalıların asıl amacı Türklerin
Avrupa‟dan tamamen çıkarılması idi. Bu nedenle
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Meşrutiyet ilanını hoş karşılamadılar. Reformların
getirdiği bütün gelişmelere rağmen İngiliz
başbakanları ve bakanları Türkler ve Padişahlar
hakkında en aşağılayıcı ve küfreden ifadeleri
kullandılar. İngiliz Dışişleri Bakanı Clarendon
1865‟de
İstanbul‟daki
elçisine
Türkleri
geliştirmenin (reforme etmenin) en iyi yolunun
onları yeryüzünden silmek olduğunu, bu nedenle
kendisini bütün Hıristiyanların iyiliği için
çalışmaya hasretmesini yazmıştı.xlv
Mithat Paşa ve diğer Jön Türkler,
Müslüman ve Hıristiyanların tamamen eşit olacağı
bir anayasa ile Parlamenter bir monarşiyi
savunuyorlardı. Fransız Devrimi ile birlikte, her
ülkede parlamenter rejimi savunan İngiliz devlet
adamları, Osmanlı Devleti‟nde buna karşı
çıkıyorlardı.
Anayasayı ilan ederek İstanbul
Konferansında Avrupalı güçlerin ve Rusların
oyununu bozan Mithat Paşa‟ya İngilizler düşman
olmuştu. İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Salisbury,
İstanbul Konferansı bozgunu yüzünden Mithat
Paşa‟ya en aşağılık iftiralarda bulunuyordu. xlvi Bu
tutumlar yüzünden Abdülhamit cesaretlendi ve
anayasayı rafa kaldırarak meclisi dağıttı.
İngilizlerde, Osmanlı Devletindeki özgürlükçü
hareketlerin Hindistan‟da bağımsızlık hareketine
yol açabileceği korkusu da vardı.
Prusyalılar 1870‟de Fransızları yendikten
sonra, Alman Birliği güçlenmiş ve hızlı bir
sanayileşme başlamıştı.
Yüksek gümrük
duvarlarıyla yerli üretimi koruyan Almanya
1880‟lerde önemli bir sanayi gücü olmuştu.
Alman malları yalnız kıta Avrupa‟sı ve geri
kalmış ülkelerde değil serbest ticareti savunan
İngiliz pazarına da girmişti. Dünyanın her yerinde
İngiliz tacirler Alman rekabetinden şikayetçi
olmaya başladılar. Öte yandan Fransızlar,
arkasından Almanlar gelecekteki refahlarını
emniyete almak için, İngilizler gibi sömürge
edinme gereğini duydular. 19. yüzyılın son yirmi
yılı ve 20. yüzyıl başları hızlı bir sömürge kapma
yarışına sahne oldu. İngilizler Asya ve Afrika‟daki
sömürge sayısını arttırdılar. Adil ve ahlakçı
geçinen bütün devlet adamları bu toprak kapma
yarışını desteklediler. İngiliz sömürgeleri, on beş
yıl gibi kısa bir zaman diliminde İngiliz Sömürge
İmparatorluğu‟nun üçte biri kadar genişledi ve
yeryüzünün
beşte
birini
kapsayan
bir
yüzölçümüne ulaştı. xlvii
Osmanlı Devleri iflastan sonra çok ciddi
bir finansal kriz yaşarken Balkanlarda kışkırtmalar
ve isyanlar devam etmişti. Rus çarı yeni anayasa

ile verilen hakları yeterli bulmadı. Türkleri
Balkanlardan tamamen çıkarmak ve bölgede
kontrolü ele geçirmek için 1877 Nisanında savaş
ilan ettiğini bildirdi. Padişah Abdülhamit, Kırım
Savaşından sonra imzalanan Paris Barış
Antlaşmasını imzalamış olan devletlerden yardım
istedi. İngilizler bu antlaşmanın şartlarına
uymadılar ve Osmanlı Devleti‟ni yalnız
bıraktılar. xlviii
Diğer Balkan ülkelerinin de
yardımıyla, Rus ordusu İstanbul üzerine
yürüyünce, Osmanlı Hükümeti şartsız teslim
anlamına gelen bir ateşkesi Ocak 1878‟de,
Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşmasını da Martta
kabul ederek, Romanya‟nın, Sırbistan‟ın ve
Karadağ‟ın bağımsızlığını tanıdı. Bulgaristan
toprakları Ege kıyılarını da içine alacak şekilde üç
misli büyüdü ve Osmanlı Devleti‟ne gevşekçe
bağlı otonom bir prenslik oldu. Padişah ayrıca, 1.4
milyar ruble (24 milyar kuruş) yıllık devlet
gelirlerinin dört misli büyüklüğünde, savaş
tazminatı ödemeyi kabul etti. Ancak, Rusya
tazminatın yarısı kadar indirim yaparak Kars,
Ardahan, Batum ve Doğu Beyazıt ile Avrupa‟da
Dobruca ve Tuna adalarına el koydu. İngilizler ve
diğer Avrupalılar çıkarlarının elden gittiğini
düşünerek telaşa kapıldılar ve sonunda Berlin
Kongresi toplanarak Ayastefanos Antlaşmasında
bazı değişiklikler yapıldı. Balkan dağlarının
güneyinde Osmanlı Devleti‟ne bağlı Doğu Rumeli
adıyla bir vilayet yaratıldı. Çoğunluğu Müslüman
olan bu vilayeti Hıristiyan bir vali yönetecekti.
Çirkinleşen Diplomasi
Berlin
Antlaşmasıyla
Osmanlı
Devleti
topraklarının beşte ikisini ve yarısı Müslüman
olan 5,5 milyon nüfus kaybetti. xlix Kayıplar
bununla da kalmadı. İngiltere önce Osmanlı‟ya
yardım etmek ve Doğu Anadolu vilayetlerini yeni
bir Rus saldırısından korumak bahanesiyle Kıbrıs
Konvansiyonunu
kabul
ettirerek
adanın
yönetimine el koydu. Osmanlı ölmeden mirası
paylaşılıyordu. Fransızlar, 1830‟da işgal ettikleri
Cezayir‟i, Tunus‟tan bir saldırı olduğu
bahanesiyle, 1881‟de Tunus‟u da ilhak ettiler.
Benzer şekilde, İngilizler de Mısır‟a göz diktiler.
Hidiv yönetimindeki Mısır bir yandan
Süveyş kanalı ve diğer altyapı yatırımları için, bir
yandan Hidiv ailesinin gösteriş düşkünlüğü
yüzünden büyük miktarda borçlanmıştı. Borcun
borçla kapatılamayacağını anlayınca, Hidiv İsmail
Paşa Borç Sandığı (Caisse de la Dette) denen bir
kurum yarattı. Niyeti yabancı ülkelerin Mısır‟ın iç
işlerine
karışmasını
önlemekti.
Yabancı
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alacaklıların temsilcilerinin, alacağa karşılık
olarak devlet gelirlerini el koyması yerli bürokrat
ve askerler arasında hoşnutsuzluğu arttırdı. Bu
hoşnutsuzluk Avrupalı karşıtı bir tutum yarattı ve
yabancı gemileri İskenderiye körfezinde gören
bazı Mısırlılar sokakta birkaç Avrupalıyı
öldürünce, İngilizler savunmasız durumdaki
İskenderiye‟yi bombaladılar. l 1882‟de İngilizler,
İngiliz alacaklıların ve Manchester tekstil
endüstrisinin, fakat en başta İngiliz Devletinin
geniş çıkarlarını korumak için Mısır‟ı işgal etti.
Osmanlı Devleti‟nin zayıflığı ve Padişah‟ın
ürkekliği yüzünden bu işgal kalıcı bir mahiyet
kazandı.
İngilizler bu şekilde, Hindistan yolunu
güven
altına
aldıktan
sonra,
Osmanlı
Devleti‟ndeki İngiliz yatırımları azalmaya başladı.
İzmir-Kasaba demiryolunu 1894‟de Fransızlara,
Adana-Mersin hattını 1896‟da Almanlara sattılar.
Osmanlı Bankasındaki paylarının bir kısmını
Fransızlara sattıklarından, bankanın yönetimini de
çoğunlukla Paris‟teki merkeze bıraktılar. Diğer
Avrupalı tüccarların rekabeti ve Anadolu halkının
yoksullaşması nedeniyle İngiliz tacirlerin kazancı
azalıyordu. Artık gayretlerini sömürgeleri
üzerinde yoğunlaştırırken Osmanlıya indirilecek
ölümcül darbeyi bekleyebilirlerdi.
İzmit-Ankara demiryolu hattını 1893‟de
tamamlayan Almanlar, bu hattı Bağdat‟a kadar
uzatmak
niyetindeydiler.
Osmanlı
İmparatorluğu‟nda artan Alman nüfuzunu
çıkarlarına aykırı bulan İngiliz ve Fransızlar böyle
büyük bir yatırımı Almanlara bırakmak
istemediler. 1898 ve 1899 yıllarında Anadolu‟dan
Bağdat‟a demiryolu yapmak üzere Nafıa
Nezaretine birçok başvuru yapıldı. Büyük güçler
rekabeti iyice kızıştı. Rus sermayesinin Rusya
dışına çıkmasını istemeyen Ruslar bile bu
rekabetten geri kalmamıştı. li Bir İngiliz yatırımcı
Nezaret‟e Suriye kıyısından Bağdat‟a uzanan bir
proje sunmuştu. 1899 Ekiminde Boer Savaşının
çıkması ve İngilizlerin dikkatini ve gayretlerini
Güney Afrika‟daki sömürgelere çekmesi projenin
bırakılmasına neden olmuştu. Bundan sonra
Bağdat demiryolu projesi önemini yitirdi. İngiliz
Dışişleri bakan yardımcısı Lord Curzon İngiliz
çıkarlarını korumanın en iyi yolunun Mısır‟ı sıkı
tutmak, Süveyş Kanalının güvenliğini korumak,
İngiltere ve Hindistan arasındaki ulaşımı
hızlandırmak ve ucuzlatmak olduğunu belirtmişti.
1870‟lerde popüler olan demiryolu konusu artık
İngiltere için kapanmıştı. lii
Curzon 1898‟de

Hindistan Valisi olduktan sonra Kuveyt Şeyhi ile
gizli bir anlaşma yapmış, İngiliz Hükümetinin izni
olmadan
hiçbir
yabancı
güce
toprak
verilmeyeceğini
sağlama
almak
istemişti.
İngilizler için önemli olan Basra Körfezinin
güvenliği idi. İngiliz basınında bazı yazarlar
“Anadolu ve Mezopotamya‟da Almanların
bulunması Rusya‟nın orada yer edinip İngiliz
ticaretinin yüzüne kapıyı çarpmasından daha
iyidir” diye yazmıştı.liii
Bununla birlikte,
İngilizlerin korkuları tamamen yok olmamıştı.
Bağdat demiryolu “şu veya bu şekilde Basra
Körfezindeki İngiliz varlığına zarar verecekti”. liv
Düyunu Umumiye İdaresinde İngiliz
alacaklıları temsilen bulunan Adam Block, aynı
zamanda
Düyunu
Umumiye
Konseyinin
dönüşümlü başkanı ve İstanbul‟daki İngiliz
Ticaret Odası‟nın da müdürüydü. Muhtemelen,
Osmanlı Devleti‟ndeki İngiliz ticari çıkarlarını
değerlendirebilecek en yetkin kişiydi. Düyunu
Umumiye İdaresindeki işinden dolayı Osmanlı
kamu görevlisi olduğu halde, İngiliz elçiliği ile
devamlı temas halindeydi. 1894 ve 1903 yılları
arasında elçiliğin baş tercümanlığını yapmıştı.
1903‟de elçilikteki görevi sona erdiği halde İngiliz
Dışişlerine tavsiye vermeye devam etti. 1906‟da,
Osmanlı topraklarında Fransız ve Alman
nüfuzunun arttığını ve İngiltere‟nin aşınmış olan
durumunu güçlendirmesi gerektiğini Dışişlerine
bildirdi. lv O zamanki diplomatik çevrelerde hakim
olan düşünce şu idi; hangi ülke Osmanlı
topraklarında çok yatırım yapmışsa, Osmanlı
mirasından o ölçüde büyük bir pay alacaktır. Bu
nedenle, İtalya gibi, dünya siyaset sahnesine yeni
giren ülkeler bile “ben de buradayım” diyebilmek
için ufak tefek yatırımlar yapıyordu. Block,
Dışişlerine yaptığı tavsiyesini gerçekleştirmek için
çok çalıştı. Uzun tereddütlerden sonra, 1909‟da,
bir grup İngiliz yatırımcı tarafından ve Sir Ernest
Cassel‟in liderliğinde Türkiye Bankası (The Bank
of Turkey) kuruldu. lvi
Dışişlerinin büyük
desteğiyle kurulmasına rağmen, güçlenip diğer
yabancı kuruluşlarla rekabet edebilecek duruma
gelemedi. Biri İstanbul Şehremini, diğeri Osmanlı
Hazinesinin olmak üzere sadece iki tahvil ihracatı
gerçekleştirdi. lvii
Savaştan sonra 1920‟de,
Osmanlı Devleti‟ne kredi açan diğer alacaklılarla
birlikte İşgal Komiserliğine gönderilen protestoya
dahil oldu. Bu bakımdan kuruluş amacını yerine
getirdi.
20. yüzyıl başlarından itibaren, Avrupa
diplomasisinin bir diğer rekabet alanı da petrol
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aramak ve çıkarmak için imtiyaz ele geçirmekti.
Deutsche Bank Petrol Şirketi, Anadolu ve Bağdat
Demiryolu
sözleşmelerine
dayanarak,
bu
imtiyazın kendisine verilmiş olduğunu iddia
ediyordu. Gerçekten de, Bağdat Demiryolu
sözleşmesinin 22. maddesi açıkça, demiryolunun
her iki tarafındaki 20 kilometrelik alan içindeki
mineral kaynaklarının hakkını imtiyaz sahibine
bırakıyordu.lviii İkinci Meşrutiyet‟in ilanından
önce, petrol imtiyazı için İngilizler pek çaba
göstermediler. Bunu başlıca iki nedeni vardı. O
dönemde, İngilizler İran‟da zaten petrol
çıkarıyorlardı. İkinci neden, II. Abdülhamit‟in
Mısır‟da yaptıklarından sonra İngilizlere hiç
güvenmemesi ve Alman yanlısı bir siyaset
izlemesiydi. Abdülhamit‟in padişahlığının sona
ermesiyle daha olumlu bir karşılık bulacaklarını
ümit ettiler. Ancak bu ikinci meşruti anayasa da
İngilizlerde korku yarattı. İngiliz Dışişleri Bakanı
Sir Edward Grey 31 Temmuz 1908‟de yazdığı bir
bildiride, başarıyla gerçekleştirilen böyle anayasal
bir gelişmenin “Genç Mısırlıları” veya
Hindistan‟daki bağımsızlık hareketini nasıl
etkileyeceği endişesini dile getirmişti. lix Grey
Ağustos 1908‟de İstanbul‟daki elçisine yazdığı
mektupta, İngiliz ticaretinin Türkiye‟den nispeten
ayrılmış olmasından ve Türkiye‟de kalan
yatırımcıların düşük kalitesinden duyduğu hayal
kırıklığını dile getirmişti. lx
1908‟de meşruti darbeyi yapan Jön
Türkler,
yabancıların
devlet
yönetimine
müdahalesini sona erdirmeyi amaçladılar. Bu
nedenle, son zamanlarda etkileri Alman ve
Fransızlara göre azalmış olan İngilizlere
yaklaştılar, fakat beklenen desteği bulamadılar.
İngilizler 31 Mart (13 Nisan) 1909‟da karşı
devrimcilere destek vererek, gene Osmanlı
Devleti‟ndeki bu ilerici meşruti yönetimin
karşısında oldular.lxi
İngiliz Dışişleri, Bahriye Nezareti ve
İmparatorluk
Savunma
Komitesi
Mezopotamya‟daki
menfaatlerini
yakından
izlemekteydiler. Sonuç olarak gördükleri şuydu:
“Ticari egemenlik siyasi egemenliğin anahtarıdır
ve Almanya‟nın metodu budur”.lxii İngilizler
hakkında İstanbul‟da gelişen olumlu duygular
National Bank‟ın kurulmasına yardım etmişti. Bu
bankanın dört direktöründen biri olan Kalust
Gülbenkyan bankayı petrol işine yönlendiriyor ve
Alman itirazlarını önlemek için İngiliz ve Alman
çıkarlarını uzlaştırmaya çalışıyordu. lxiii

1910 yılı sona ermeden, anlaşmaya varan
National Bank ve Deutsche Bank, Londra‟da
Afrika ve Doğu İmtiyazları Limited Şirketini
(African and Eastern Concessions Limited)
kurdular. Osmanlı topraklarında petrol aramak ve
çıkarmak için kurulan bu şirket, 1912‟de Türk
Petrol Şirketi (Turkish Petroleum Company) adını
aldı ve İngiliz Dışişlerinin baskısıyla Anglo-İran
Petrol Şirketini (Anglo-Persian Oil Company) de
ortak yaptı. İngiliz Dışişleri Bakanlığı‟nda, 1914
Mart ayında yapılan bir toplantıda yeni bir
anlaşma yapılarak paylar şöyle dağıtıldı: % 47,5
Anglo-İran Petrol Şirketine, %25 Deutsche
Bank‟a, %22,5 Royal Dutch Shell‟e ve %5
Gülbenkyan‟a.
20. yüzyılın ilk on yılı içinde, yakıt olarak
petrolün kömüre olan üstünlüğü iyice anlaşılmıştı.
Kullanımı kolay ve iç yakımlı motorlar için
kömürden çok daha temizdi. İngiliz Bahriye
Nezareti Donanmayı modernize etmeye karar
verdiğinde, ilk yaptıkları iş kömür yerine benzini
koymak oldu. Birinci Dünya Savaşı öncesindeki
yıllarda İngiliz Donanmasının ihtiyacı olan yakıtın
temini Bahriye Nezaretinin başlıca sorunu oldu.
Bu nedenle 1913‟de Anglo-İran Petrol Şirketinin
hisselerinin %51 ini ele geçirdi. lxiv Bu şirket
İran‟ın kuzeyindeki küçük bir bölge hariç,
ülkedeki bütün petrolü çıkarma hakkına sahipti.
Söz konusu küçük bölge de Rus nüfuzu
altındaydı.
Osmanlı Devleti, Musul, Bağdat ve
Basra‟yı içine alan bölgede petrol çıkarmak için
kendi şirketini kurmak istediği zaman İngiliz
Dışişleri Bakanı Temmuz 1913‟de Babı Ali‟ye
sert bir ültimatom göndererek bu planı protesto
etti. Bunu Mart 1914‟de ikinci bir ültimatom
izledi. Arkasından, dostane [!] İngiliz politikasını
değiştireceğini bildirerek Osmanlı Devleti‟ni
tehdit etti. Ayrıca, Osmanlı Hükümetinin gümrük
vergilerini arttırma isteğiyle petrol konusu
arasında ilişki kuramayacağını belirtti. lxv İngiliz
Dışişleri Mezopotamya‟da kurulacak herhangi bir
şirketin hisselerinin %50‟sinden fazlasının D‟Arcy
grubuna verilmesini istiyordu. William Knox
D‟Arcy İkinci Meşrutiyetten önce imtiyaz
edinmeye çalışmış, fakat başarılı olamamıştı.
İstanbul‟daki İngiliz ve Alman elçiler
Mezopotamya petrolü için adil bir imtiyaz talep
edince, Sadrazam Sait Halim Paşa 28 Haziran
1914 tarihli, her iki elçiye hitaben yazdığı bir
mektupla, Maliye Nezaretinin Bağdat ve Musul
vilayetlerinde “bulunmuş veya bulunabilecek”
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petrol kaynaklarını Türk Petrol Şirketine
kiralamayı kabul ettiğini, ve elde edilecek gelirden
devletin payını tespit etme ve bu imtiyazın genel
şartları hususundaki kararını sonradan değiştirme
hakkını saklı tuttuğunu bildirdi. lxvi Mejcher‟e
göre, bu tutumuyla Osmanlı Hükümeti “hasta
adamın İngiltere ve Almanya‟nın arzu ettiği kadar
anemik olmadığını” göstermişti. Türk Petrol
Şirketi savaş yıllarında çalışamaz durumda idi.
Savaştan sonra 1920‟de San Remo Antlaşmasıyla
yenilen Almanya‟nın payı Fransa‟ya verildi, ve
Osmanlı Devleti topraklarıyla birlikte bütün
haklarını kaybetti.
Tartışma
Tüccar bir ulus olan İngilizler en başta büyük
kazançlar elde etmek için diğer ülkelerle ticarete
başlamışlardı. İngiltere zenginleştikçe, özellikle
Doğu ülkelerinden ipek, ilaç ve boya hammaddesi,
pamuk ipliği gibi mallara ve gıda maddelerine
olan talepleri arttı. İlerleyen teknolojiyi başarıyla
ticari mala dönüştürme becerisi Sanayi
Devriminden bile önce, İngilizleri çok üretmeye
ve
ürettiklerine
yeni
pazarlar
aramaya
yönlendirmişti. Böylece, 16. Yüzyıldan itibaren
Akdeniz ticaretini genişleterek İstanbul‟a kadar
uzandılar.
Denizlerde sağladıkları üstünlük
sayesinde, 18. yüzyıl sonlarından itibaren
sömürgeler edinerek dünya ticaretine egemen
olmaya başladılar.
19. yüzyıl başlarından itibaren İngiliz
ticareti yeni bir ivme kazandı. İngiltere teknolojik
gelişmeleri
endüstriye
uygulamada
ve
ticarileştirmede öncü olmuş, Sanayi Devrimini
diğer Avrupa ülkelerinden çok daha önce
tamamlamış ve pazar arayışı içine girmişti.
1820‟lerde İngilizlerin Osmanlı Devleti‟ne olan
ilgileri iyice arttı. Bu dönemde hem ticaret hem de
yabancıların Osmanlı Devleti‟ne müdahaleleri hız
kazanmıştı.
Osmanlı-İngiliz
diplomatik
ilişkilerinin 1830‟lardaki gelişimi Gallagher ve
Robinson‟un ileri sürdüğü “serbest ticaret
emperyalizmi” tezine uygun düşmektedir. 19.
Yüzyıl İngiliz emperyalizmini inceleyen bazı
yazarlar 1820 ve 1880 yılları arasında İngilizlerin
resmi sömürge alanlarında fazla artış olmadığı,
fakat 1880‟den Birinci Dünya savaşına kadar
resmi sömürgelerin coğrafi olarak genişlediği
görüşündeler. Gallagher ve Robinson, aslında bu
devirde bile İngiliz resmi imparatorluğunun,
sömürge topraklarının işgaliyle büyüdüğünü, fakat
ticaret antlaşmalarıyla resmi olmayarak, toprak
işgal etmeden, büyük ve bağımsız devletlerin de

İngiliz İmparatorluğuna bağlandığını anlatıyor.
Avrupa ülkeleri serbest ticaret ilkesine şüpheyle
bakarken, İngiltere Osmanlı Devleti, İran, Çin ve
Japonya gibi siyasi olarak bağımsız ülkeleri ticaret
anlaşmalarıyla kendisine bağımlı kıldı. Gallagher
ve Robinson‟a göre gayri resmi imparatorluğu
büyütmek için İngilizlerin kullandığı en yaygın
teknik zayıf ülkelere empoze edilen serbest ticaret
antlaşmalarıydı. Bu siyasal teknik 1838‟de
Osmanlı Devleti‟nde uygulanmıştı. Aslında
İngilizler tahıl ithalatını Rusya‟dan yapmak
istemişti. Rusya serbest ticaretin lafını bile
duymak istemediğinden, İngilizler tahıl ihtiyacını
kolayca karşılayabilecekleri zayıf bir ülkeyi,
Osmanlı Devleti‟ni seçtiler. “İngiliz ticaretinin
gayri resmi imparatorluğun görünmez bayrağını
takip edişi” olarak anlatılan bu teknik daha sonra
başka ülkelere de uygulanarak genel bir eğilim
yarattı. Bu yazarlara göre İngiliz politikası
kazanmak istediği ticaret
ve zenginliği
“mümkünse gayri resmi, gerekli ise resmi kontrol”
vasıtasıyla sağlamaktaydı.
İngiliz emperyalizmi konusunda yazan
araştırmacıların
çoğu,
1880‟den
sonra
emperyalizmin mahiyet değiştirmesinin nedeni
olarak serbest ticaretin modasının geçmiş
olduğunu belirtirler. 1870‟den sonra, Avrupa‟nın
her yerinde ticarette korumacılık artmış, her ülke
sanayileşmek
için
gümrük
duvarlarını
yükseltmişti. Diğer Avrupa Güçleri, İngilizlere
öykünerek zayıf ulusların topraklarını zapt ederek
sömürgeler üzerinden zenginliklerini arttırma
yoluna gittiler. Resmi imparatorluğunun bir
parçası olan Hindistan‟ı savunması çok önemli
olduğundan, İngilizler Asya yolu üzerindeki
Kıbrıs ve Mısır‟ı da resmi imparatorluğa katmak
istedi ve sonunda siyasi kontrolü sağladı. Osmanlı
Devleti‟nin dağılmasını artık gün meselesi olarak
gördüğünden mirastan parsa toplama ve toprak
kapma hırsı gittikçe arttı. Henüz Dünya Savaşı
başlamadan önce, Avrupalı güçler Osmanlı
topraklarından
nereyi
alacaklarına
karar
vermişlerdi.
İngiltere savaştan sonra bile,
Yunanistan‟ın Anadolu çıkarmasına yardım etti.
İngiliz halkının ve devletinin yıkıcı büyük bir
savaştan sonra çok yorgun düşmesi, İngiliz hırsını
biraz frenlemiş oldu.
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Notlar

II. Murat’a şu hediyeleri getirmiş: Büyük ve yaldızlı 12 tabak,
çeşitli İngiliz kumaşlarından 36 giysi, 20 altın sırmalı giysi, 10
saten giysi, 6 parça güzel Hollanda kumaşı ve başka kıymetli
şeyler. Aslen İtalyan olan karısı Sultan Safiye’ye de içinde
Kraliçe Elizabeth’in resmi bulunan yakut ve elmaslarla
bezenmiş bir broş, 10 adet altın sırmalı giysi, cam şişe ve
gümüşler için güzel bir kutu, iki parça güzel Hollanda kumaşı
getirmiş (Poley, s. 117 ve Bent , s. x).
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PARTĠLER ÜSTÜNCÜLÜK

kalmış ordunun siyasete “çeki-düzen” vermek
amacıyla kurdurduğu partiler üstü hükümetlerde
ordunun desteklediği isimler yer almıştır.

Özge Ġpek Esen

Günümüzde kendilerini partiler üstü şeklinde
tanımlayan oluşumlara baktığımızda, sisteme ve
partilere bir güvensizliğin ifadesini görürüz. Bu
güvensizliğin tarihsel kodlarını Anadolu ve
Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti‟nin tüzüğünde
bile okuyabiliriz. Cemiyet, “fırkacılığa” karşı
olduğunu ve hiçbir fırkayla ilişkisi olmadığını
beyan eder. Bu fırkacılık karşıtlığı (ya da partiler
üstücülük) zamanın şartları içerisinde anlaşılabilir.
“Birinci Dünya Savaşı‟na girmemizden mesul
olan” bir İttihat ve Terakki Fırkası etkisi işgal
altındaki Anadolu‟da fırkacılıktan çekinmeye
sebep olmuştur. Ancak en nihayetinde cemiyetin
Cumhuriyet Halk Partisi‟nin nüvesi olduğunu
görürüz.

Bir zaman öncesine kadar etkisine inandığınız bir
kavram üzerine eleştiri niteliğinde bir şeyler
yazmak pek de kolay olmuyor fakat bir avantajı
var ki kavramın zihinde uyandırdığı anlamları
daha kolay çözümleyebiliyorsunuz. Partiler üstücü
siyaset üzerine yazdığım bu yazıda tarihten çeşitli
bağlantılar kurarak ve de günümüzde işlerliğini
sorgulayarak
partiler
üstü
kavramını
inceleyeceğim.
Partiler üstü siyasetin tarihsel olarak anlamını
ikiye ayırabiliriz. Birincisi kavram, siyasi
partilerden bağımsızlığı ve siyasi ilişkilerde
tarafsızlığı anlatır. İkinci anlamıyla ise sistem dışı
kalmış unsurların mevcut siyasete sistemin içinde
yer almayan araçlarla etki etme çabasıdır.

Lafı çok uzatmadan günümüzdeki bu partiler üstü
siyaset yönteminin uygunluğunu sorgulamak
isterim. Türkiye‟de sistem dışı kalmış birtakım
aktörlerin siyaseti “partiler üstü” bir konumda
biçimlendirmesi mümkün müdür? Hayır. Bir
konuda, örneğin kadına şiddet yahut çocuk
istismarı gibi konularda partiler-üstü “politika”
yürütmek mümkündür. Ancak iktidarı partiler üstü
bir mecradan talep etmek demokrasiye sığmaz.
Üstelik Türkiye gibi %75‟in üstünde oy kullanma
oranına sahip ülkelerde partiler-üstü çağrısı pek
anlamlı değildir. Oy kullanma oranı düşük olan
ülkelerde belki bir nebze anlamlı olabilir. Çünkü
seçmenin oy kullanma davranışının iki anlamı
vardır:
ya yürütülen politikalardan çok
memnundur bu yüzden oy kullanmaya gerek
görmüyordur ya da kullandığı oyun bir şey
değiştirmeyeceğini
düşünüyor
ve
boykot
ediyordur. Ancak Türkiye‟de gözlenen bu
değildir. Politikalardan memnun olanlar varken,
kullandığı oyun pek bir anlamı olmadığı görüşünü
paylaşanlar olmasına karşın yine de oy kullanımı
oldukça yüksektir. Bu da seçmenin siyasi
partilerle iradesini temsiline olan rızasını anlatır.

İlk anlamı ile kavram, 60‟lı yıllarda sendikacılıkla
uğraşan kimselerin kolayca hatırlayacağı bir
kavramdır. Türk-İş Sendikasının kendisi için
yaptığı bu tanımla ifade olunan sendikanın tüm
partilerden bağımsız olmasıdır. Amaçlanan ise
işçiler arasındaki siyasi görüş farklılıklarını
vurgulamadan, derinleştirmeden bir sendika
hareketidir. Türkiye özelinde kavram Türk-İş
Sendikasının belgelerinde açıkca yer alırken
ayrıca dünyada da 1945 yılında Avusturya‟daki
işçi sendikalarında da sıkça vurgulanmıştır. Bir
“siyaset yapma” yöntemi olarak ele alınan bu
kavramın çıkış noktasında işçi sınıfının
“bilinçsizliği” ile farklı siyasi görüşlere
yönelmesine karşılık bir birlik sağlamayı hedefler.
Türk-iş Sendikası örneğinde “partiler üstü”
politika yöntemi sendikanın bir baskı grubu olarak
siyaseti etkilemesi beklenirken, partiler tarafından
etkilenen bir sendika konumuna düşmüştür.
İkinci anlamına örnek ise, 12 Mart 1971
muhtırasının ardından toplamda 30 ay süren
“partiler üstü” hükümetleridir. Muhtırada yer alan
bir ifade olan partiler üstü hükümetin ordunun
arzusunu temsil ettiği söylenebilir. “Siyaset dışı”

Son 15 yıl içerisindeki “partiler üstü” siyasi
oluşumlara baktığımızda halkta büyük bir
karşılığının olmadığını ve bu oluşumların bir
saman alevi gibi önce parlayıp sonra söndüğünü
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(ki bunda da destekçilerin bu hareketlerin partilere
dönüşme
beklentisinin
gerçekleşmemesiyle
desteğin çekilmesi de etkilidir) açıkça görebiliriz.
Kaynakça:
Mete Tunçay – Tek Parti Yönetiminin Kurulması
Gülten Kutal – Türk Sendikacılık Hareketi ve
Partiler Üstü Politika Prensibi

Not:
19
Mart
2019
peripatetikler.wordpress.com
Yayınlanmıştır.

tarihinde
adresinde
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MilletleĢme Süreci

etkisi ile Romalı yani Rumî ifadesi kapsamına
Bulgarları (Grek dünyası dışında kaldıklarından
isimleri Latince “sıradan, avam” gibi anlamlar
taşıyan “vulgaris” kelimesinden gelmektedir.),
Süryanileri, Vlahları da alarak imparatorluk
sınırlarında bulunan tüm kavimleri ifade eder hale
gelmiş ve bir nevi vatandaşlık statüsüne
dönüşmüştür. Diğer devletlerin de kaynaklarında
Roma tebaası adı ile geçtiklerinden zamanla Rum
kimliği
kazanmışlardır.
İskenderiye‟den
Trabzon‟a; Napoli‟den Marsilya‟ya bu insanların
tek bir kökene sahipmiş gibi düşünülüp Rum
denilmesi çocukça bir saflıktan, bilgisizlikten
ziyade aynı zamanda Megali İdea gibi günümüzde
bile muhtelif dönemlerde hortlatılan amacın
ateşine odun taşır görünmektedir. Aslında
aralarında ciddi kopukluklar bulunan bu kavimler
istemeden bizim bile aracılığımızla yanlış kelime
kullanımı nedeniyle vatandaşlık statüsünden milli
bir kimliğe dönüştürülmektedir. Bu nedenle,
günümüz Yunanistan‟ında yaşayan topluluğu
Yunan olarak adlandırmak ve bunun yanında
mübadele döneminde Anadolu‟dan ayrılan nüfusu
Rum olarak ayırmak daha doğru olacaktır.

Erol Özgür Abanoz
Aynı coğrafyayı paylaşan insanlar her
daim birbirleri ile etkileşimde bulunmuş, bazen bu
etkileşim akraba olmanın yolunu açmış; bazen de
ortak amaçları doğrultusunda birleşmeye ön ayak
olmuştur. Bu tip yakınlaşmaların hem kendi
tarihimizde hem de dünya tarihinde ayrıca bir
önemi bulunmaktadır.
Toplumuzda aynı değerlendirilen ancak
farklı olan kavramlar üzerinden yola çıkarak
konuyu hem kendimce aydınlatmaya çabalayacak
hem de bu kavramların kullanımını biraz olsun
doğru hale getirmeye çalışacağım. Çoğunlukla
aynı olduğu düşünülen Rum ve Grek/ Yunan
ifadeleri özdeş değildir. Çünkü tamamı bir millet
olarak düşünülen Rumların hepsi Grek değildir.
Grekler, Attika ve Mora Yarımadalarına
yerleşmiş, Balkan kökenli olduğu düşünülen bir
kavimdir. Bu kavim kendi arasında Dor, İon,
Akha ve Aolgibi birçok küçük kola ayrılarak bu
çatıyı meydana getirir. Bu klanların akrabalık
bağları mevcut olmakla birlikte asıl birleştirici
unsur dil ve din olarak öne çıkmaktadır. Farklı
ağız biçimleri olmakla beraber paylaşılan din
kavimleri birbirine kenetlemiş, bu nokta ülkü
ortak tehdit unsuru etrafında -dönemin Pers
ilerlemesi- millet potasında erimenin önünü
açmıştır. Bundan sonraki aşamalarda daha çok din
ve kültür yayılmacılığı ile çevrelerinde bulunan
Makedon, Trak, Epirot, Frig, Pelasg gibi unsurları
kendi potası içinde eriterek genişlemiş; Büyük
İskender ile ortaya çıkan Helenizm‟in aracılığı
sınırlarını bilinen dünyanın sonuna taşımıştır.
Roma Döneminde doğunun linguafrancası haline
gelen Yunanca, Anadolulu köklere sahip Pamfil,
Paflagon, Kaldi, Kilik, Kapadok ve varlıkları
dönem olarak çok daha eskiye dayanan Luvi
haklarının benliklerini yitirmelerine neden
olmuştur. Yunanca linguafranca bölgesinde ortaya
çıkan Hristiyanlığın da etkisiyle bu milletler,
Doğu Roma İmparatorluğunun resmi dininin
tebaası haline gelmiş ve Roma İmparatorluğunun
geliştirdiği millet sistemini benimsemiştir. Kilise

Rum ifadesine benzer, birçok örnek
mevcuttur. Bunlardan birkaçı Alman, Fransız,
Rus, İran ve bizi yakından ilgilendiren Turan‟dır.
Tıpkı yukarıda anlattığımıza benzer bir gelişim ile
Paris, Köln, Tahran, Moskova gibi merkez ve
çevrelerinde toplanan kültür ögeleri, kavimlerin
öne çıkan unsur tarafından yutulmasına ve
zamanla milletleşmesine ön ayak olmuştur.
Diğerleri arasından sıyrılış çoğunlukla ekonomi,
felsefe, yönetim, bilim ve benzeri başlıklar
aracılığı ile gerçekleşmiştir. Bavyeralılar, Süebler,
Renliler Alman‟a; Akitanlar, Bretonlar, Oksitanlar
Fransız‟a; Volgalılar, Novogrodlular, Moskoflar
Rus‟a;
Persliler,
Körfezliler,
Behlücilerİranî‟yeevrilmiş ve öne çıktıkları
konulara ek olarak taşıdıkları benzer amaçlar ile
yakın tarihleri paylaştıklarından ortak dilin de
etkisiyle milletleşmişlerdir.
Turan da hem olay hem de olgu olarak
saydığımız örneklere benzerdir. İran bir fikirdir,
tıpkı Yunanların Megali İdeası yahut Rusların
Slavlığı gibi. Hepsi kavram olarak en küçükten
daha büyüğe uzanan muazzam çatılardır.
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Böylelikle kavimlerin hayatta kalma şansları
artmış ve organize olarak büyük işler
başarabilmişlerdir. Hunların, Huan- Huanların,
Oğuzların ve daha birçok kavmin bir araya
gelmesi Türklüğü oluşturmaktadır. Daha sonra
tıpkı diğerlerine benzer şekilde çevresinde
bulunan yakın milletleri etkisi altına almış,
Moğolları ve Sibirleri Türklük fikrine entegre
etmiştir. Bu entegrasyon sistematik değildir,
sayılan unsurlar söz konusu milletler tarafından
kasti olarak kapsanmamıştır. Kasıt fikri kendini
ancak asimilasyon adı altında, Fransız İhtilalinden
sonra gösterecektir.

canlandıracağını, kaybedilen nüfusun dönemin
yazarlarınca ifade edildiği üzere bu iyi huylu,
güzel savaşan ve çalışkan halk ile telafi
edilebileceğini düşünmüş olsa dahi zamanının
gerisinde kalan bu devleti ayakta tutmak artık
mümkün olmayacaktır. Hristiyanlığın ışının
azalmaya başladığı dönemde İslamiyet öne
çıkmakta, Arap rönesansıNahda, insanlık için yeni
bir ivme kazandırmış bulunmaktaydı. Bu yükseliş
kendi içinde sıkıntılarla boğuşan Araplar
nedeniyle sekteye uğramış olsa da çoğunlukla Fars
etkisiyle Müslümanlaşmaya başlayan Türklerce
yeni bir sıçrama yaratılacak ve böylelikle coğrafya
için yeni bir çağ başlayacaktır.

Fransız İhtilaline kadar belirgin bir milliyet
fikri bulunmamakla beraber benzer dili konuşma,
aynı dine mensup olma ve kan bağı millet olmaya
yakın bir birliktelik anlayışı olarak öne
çıkmaktadır. Sonrasında bu düşünce biçimine
ortak hedeflerin yanı sıra birlikte yaşama arzusu
da eklenmiş ve Ernest Renan‟ın ifade ettiği tarzda
bir milliyetçiliğe dönüşmüştür. Çünkü dünyanın
geçirdiği nüfus hareketlilikleri bin yıllardır devam
etmekte ve gerçek anlamda diğer milletlerle
karışmamış bir “ırk” fikrini bilimsel anlamda
mümkün
kılmamaktadır.
Coğrafyanın
da
belirleyici etken olduğu bu durumda ülkemiz
önemli bir örnektir. Vatandaşlarımız geniş bir
skalada farklı fenotipe sahiptir. Hâkim unsur
açısından ele alındığında ve ekonomik güç ve
kültür öğeleri ile değerlendirildiğinde, tarihi
gerçekliğe de uygun olacak şekilde Türklük öne
çıkmaktadır. Kaldı ki bir bölgeyi tanımlama aynı
zamanda dışarıdan bakış ile gerçekleşmektedir.

Orta Asya‟dan akın akın Anadolu
coğrafyasına yerleşen Türkler yazlık- kışlık
kültürlerinin de etkisi ile hem şehirleri hem de
kırsal alanları hatta yüksek yaylaları dahi
kullanıma açarak doldurmuş; bölgenin tekrar
canlanmasını sağlamıştır. Bu canlanma diğer
milletlerin de dikkatini çekmiş ve Anadolu ilk kez
İtalyan tacirler tarafından Turchia olarak
adlandırılmıştır. Coğrafyanın yerleşik olan
belirgin bir kısmının Müslümanlaşması ve İslam
dininde ırk anlayışının bulunmaması artık hâkim
nüfus Türkler ile Müslümanlaşan Anadolu
kavimleri arasındaki sınırları ortadan kaldırmıştır.
Buna paralel olarak Osmanlı İmparatorluğu‟nun
yükselişi, diğer milletler tarafından Müslümanlık
ile Türklüğü aynı algılanır hale getirmiştir. Hatta
bunun yanı sıra, Fatih Sultan Mehmet tarafından
oluşturulan millet kiliseleri Avrupa dünyasında
Ortodoksların dahi yer yer Türk olarak
adlandırılmalarına neden olmuş ve Katolizm
tarafından ciddi bir argüman, propoganda aracı
olarak kullanılmıştır.

Veba etkisi ile boşalan Anadolu
coğrafyası, tıpkı daha önceki yüzyıllarda olduğu
gibi göç rotasında bir köprü görevi görmüş ve
Türk kavimlerinin göçü ile tekrar canlanmıştır. Bu
canlanma daha önce sadece Roma Döneminde
gerçekleşen kırsal nüfus hakimiyeti ile
oluşmuştur. Gerçekten de savaşlar ve salgın
hastalıklar
nedeniyle
Roma
Dönemi‟nin
görkemleri şehirlerinden Doğu Romaya miras
olarak özellikle Latin istilasından sonra kasabaya
dönüşen İstanbul, Selanik ve bölgesel bir parlama
sonucu ayakta kalan Trabzon dışında pek bir şey
bırakmamıştır. Hatta Doğu Roma kronikleri,
başlarda
Türk
göçlerinin
Anadoluyu

Fransız İhtilalinden sonra ise bu millet
kiliseleri etrafında toplanan halklar zamanla
bağımsızlıklarını ilan etmiş ve böylelikle
İmparatorluğun dağılma süreci artık geri alınamaz
bir hale gelmiştir. Coğrafyasının büyük
çoğunluğunun bu dağılma hareketleri sonucu
Müslüman parçalarını elinde tutabilmiş olan
İmparatorluk, İslam‟ın tek ümmet anlayışı ile
özdeş bir siyasi fikir ile oraya çıkarak dağılma
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sürecini yavaşlatmaya çalışsa da daha önce
bahsettiğimiz üzere Fransız İhtilalinden sonra
gelişen birlikte yaşama arzusu belirli nedenlerle
yok olan Arapları ve Balkan Savaşları nedeniyle
coğrafi olarak anavatandan kopan Arnavutları
birlikte tutması mümkün olmayacaktır. Artık
ömrünü tamamlayan İmparatorluğun mirasçısı
Türkiye Cumhuriyeti ise tapu senedi olan Lozan
Antlaşması‟nda durumu, Müslümanlar ile
anlaşmada belirlenen azınlıklar arasında tespit
ederek “Gayrimüslim azınlıklara mensup Türk
uyruklular
Müslümanlarla
aynı
yurttaşlık
haklarına ve siyasal haklara sahip olacaktır.”
şeklinde dünyaya duyurmuştur. Böylelikle yeni
kurulan Cumhuriyet, millet tanımını Müslümanlar
ve sayılan azınlıklar şeklinde belirlemiş, savaş
zamanına kıyasla görece daha iyi olan sonraki
dönemde bu durum şu şekilde açıklığa
kavuşturulmuştur: “Türkiye Cumhuriyeti‟ni kuran
Türkiye Halkına Türk Milleti denir.”.
Ulu önder bu söylemi ile millet kavramını,
kuramsal olarak göze çarpmaya başlayan ortak
ülkü doğrultusunda günün şartlarına da uygun
şekilde toplumu Türk ırkı değil, Türk uyruğu;
Türk
vatandaşlığı
şeklinde
tanımlamıştır.
Böylelikle Osmanlı İmparatorluğu‟nun bölgesel
güç boşluğunu doldurarak halka kattığı devinimin
kaybolmaya yüz tuttuğu bu zamanlarda Anadolu,
millet mozaiği fikrini yeniden canlandırabilecek
ve kaybolan organizasyon yeteneğini tekrar
kazanabilecektir.
Bundan sonraki hayati meselelerden biri
ise uluslaşmanın diğer önemli adımı olan bölgesel
ekonomik dengesizliği azaltmaya; hatta gidermeye
çalışmak olacaktır. Risorgimento‟dan sonra dahi
otuzbeş milyon vatandaşını ekonomik nedenlerden
ötürü kaybetmiş olan İtalya örneğini de düşünecek
olursak bu, cumhuriyetimizin önündeki en büyük
engellerden biri olarak görünmektir. Benzer
şekilde Kuzey İtalya ile Güney İtalya arasındaki
derin sanayileşme ve şehirleşme uçurumu
ülkemizde de mevcuttur. Ancak her ne kadar
benzer olsa da İtalya en azından sermaye

birikimine vegörece eğitimli bir nüfusa sahip iken
yeni kurulan cumhuriyetimizde bu dahi mevcut
değildir. Bu nedenle Mustafa Kemal‟in Kurtuluş
Savaşı‟nın muharebe kısmının henüz bitmiş
olmasına karşın İzmir İktisat Kongresi‟ni
toplaması, ekonomiyi üzerine titrediği yegâne
konulardan biri olarakkarşımıza çıkarmaktadır.
Böylelikle halkta ortak ülkünün yanında
aynı zamanda benzer ekonomik kuvvete sahip
olma ulusallaşmanın ve organize olabilmenin en
temel koşullarındandır. Toplumu tek bir ulus
haline getirecek ve ırk meselesini kültürel bir
konuya dönüştürecek olan da bahsedilen bu
ülkünün,
ortak
amacın
yani
ekonomik
kalkınmanın ta kendisidir. Ancak organize
olabilmiş uluslar dünya sahnesinde yerini alacak;
eğitim, bilim ve sanatın desteği ile konumunu
koruyabilecektir.
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YĠRMĠ ĠKĠ SÜNGÜ YARASI

Rumlar da yapıların damlarına, çatılarına
çıkmışlardı. Balkonları, terasları doldurmuşlardı.
Sevinç çığlıkları atıyorlardı.

Sait Kaya

Bir Yunan subayı, yanında bir Efzun
eriyle, tek sıra dizilmiş olan Türk subaylarından
biri önünde duruyor, onlara kollarını yana
kaldırtıp indirterek "Zito Venizelos!" yani
"Yaşasın
Venizelos!"
diye
bağırmalarını
söylüyordu.

Yüz yıl önce bugün Yunan işgal güçleri,
Mondros Ateşkes hükümlerini de çiğneyerek
İzmir‟i işgal etmeye başlamıştı. Bu işgal ve Ege
direnişi hakkında araştırmalara dayanan ya da anı
niteliğinde birçok eser yayınlandı. Bu yazıda ise
15 Mayıs 1919‟un nispeten az bilinen, gölgede
kalmış bir sahnesine ve kahramanına dikkat
çekmek istiyorum. Aşağıda, İzmir Askerlik Şubesi
Başkanı Albay Süleyman Fethi Bey‟in hikâyesini
okuyacaksınız.

Venizelos, o zamanki Yunanistan'ın
başbakanıydı. "Zito Venizelos!" diye bağırttıktan
sonra Türk subaylarına bir de kollarını yana
kaldırtıp indirtmesinin hiçbir anlamı yoktu elbet.
Ama aşağılamak, küçültmek için Türk subaylarına
böyle yaptırıyorlardı. "Zito Venizelos!" diye
bağırtan Yunan subayının yanındaki Efzun erinin
elinde süngü takılmış tüfek vardı. Söylenileni
yapmayan, karşı gelen Türk subayı olursa Efzun
eri onu süngüleyecekti.

"Varlığımızı önceki kuşaklara borçluyuz;
borcumuzu bizden sonrakilere ödeyeceğiz."
“...1919 yılının 15 Mayıs'ı; işte o kara gün
Yunan ordusu İzmir'i işgal etmişti.Albay Fethi
Bey, hergünkü gibi o sabah da, İzmir'in Karantina
denilen semtindeki evinden çıkıp işine gitmek için
hazırlanmaktaydı. Eşi Edibe Hanım, düşmanın
İzmir'i işgal ettiği böyle bir günde askerlik
şubesine gitmemesi, bir süre evinde kalıp durumu
gözlemlemesi için rica etmekteydi. Fethi Bey'in,
eşi Edibe Hanım'a cevabı kısa olmuştu:

Yunan subayının karşısına geldiği her Türk
subayı, kollarını yana kaldırıp indirerek "Zito
Venizelos!" dedikçe, yapıların damlarındaki,
çatılarındaki, evlerin balkonlarındaki Rumlar,
alanı dolduranlar alay ederek kahkahalar
savuruyorlardı.

— Ben askerim! İşime böyle bir günde
gitmezsem, başka ne zaman gideceğim!

"Zito Venizelos!" diye bağırtılan bu Türk
subayları, sonradan bir yolunu bulup Anadolu
içlerine geçecek, işgalci Yunan ordusuyla
çarpışacak ve bu üzünçlü anının acısını onlardan
çıkaracaktı. Ama şimdi "Zito Venizelos!" diye
bağırmak zorundaydılar. Çünkü karşılarında,
süngüsünün ucunu göğüslerine dayamış Efzun eri
duruyordu. Her "Zito Venizelos!" diye bağıran
Türk subayının düşmana olan hıncı daha da
bileniyordu.

Fethi Bey evinden çıktı. Görevi başına
gitti. Masasına daha yeni oturmuştu ki, başlarında
iki Yunan subayı bulunan erler içeri girdi. Yunanlı
subaylardan biri Fethi Bey'e, esir olduğunu
söyledi. Fethi Bey, İzmir işgal edildiğine, savaş da
olmadığına göre, esir olamayacağını söyledi. Ama
Yunanlı subaylara söz anlatmanın olanağı yoktu
Fethi Bey'i zorla odasından çıkardılar. Silahlı
Yunan erleri arasından yürüterek Kordon denilen
rıhtım yolundan geçirdiler; Pasaport denilen yere
getirdiler. Pasaport'un rıhtım boyunda esir diye
getirdikleri başka Türk subaylarını da tek sıra
olarak yanyana dizmişlerdi. Fethi Bey'i bu sıranın
başına koydular. Efzun denilen özel kılıkta giyimli
Yunanlı erler de rıhtım boyuna dizilmişlerdi.
Yunan savaş gemileri limandaydı. Kıyıya asker
çıkaran Yunan gemileri rıhtıma yanaşmıştı.

Yunan subayı sırayla gele gele Albay Fethi
Bey'in karşısına gelmişti. Fethi Bey, Yunan
subayının dediğini yapmıyordu. Ne kollarını yana
kaldırıp indiriyor, ne de "Zito Venizelos!" diye
bağırıyordu. Bakışlarını karşısındaki Yunan
subayına dikmiş, ateş saçan gözlerini kırpmadan
dimdik bakıyordu. Yunan subayı buyruğunu
birkaç kez yineledi. Fethi Bey'e "Zito Venizelos!"
dedirtmek için birkaç kez boşuna bağırdı. Fethi
Bey sanki onu duymuyordu, kayadan bir yontu
gibi dimdikti.

İşgalden sevinç duyan yerli Rumlar alanı
doldurmuş, bayram havası yaşıyorlardı. Kimi
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Yunan subayı ummadığı bu direniş
karşısında öyle kızmıştı ki, o kızgınlıkla birden
elini uzatıp, Fethi Bey'in omuzlarındaki albaylık
apoletlerini sökmek istedi. Fethi Bey, Yunan
subayının elini şiddetle iterek,
— Onları sen takmadın ki sen sökesin! diye
bağırdı.
Yunan subayı, Zito Venizelos, demesi için
son bikez daha Fethi Bey'e bağırdı. Fethi Bey
oralı değildi. Yunan subayı, yanındaki Yunan
erine komut verdi. Efzun eri, Fethi Bey'in göğsüne
dayalı süngüsünü hızla itti. Süngü albayın
göğsüne saplanmıştı. Süngünün açtığı yaradan
kan fışkırıyordu. Ama albay Fethi Bey'in yüz
kaslarında en küçük bir kıpırtı, bir acı belirtisi
yoktu. Yine öylece dimdik duruyordu. Efzun eri,
Türk albayını süngülerken, alanı doldurmuş ve
damlarda, çatılarda, balkonlarda, pencerelerde
toplanmış
Rumlar'ın
çığlıkları
göklere
yükseliyordu.

Albay Süleyman Fethi Bey

Efzun eri, kanlı süngüsünü Albay'ın göğsünden
çekti. Yunan subayıyla birlikte, sırada bir sonraki
Türk subayının karşısına geçti. Sıradaki her Türk
subayına, Yunan subayı isteğini yaptırttı. Sıradaki
Türk subayları bitince, Yunan subayıyla Efzun eri
yeniden sıranın üst başına geçtiler. Sırayla gele
gele yine albay Fethi Bey'in karşısına geldiler.
Yunan subayının sözlerini İzmirli bir Rum,
Türkçe'ye çevirdi:

Yunan subayı ve elinde kanlı süngüsüyle
Efzun eri Fethi Bey'den sonraki Türk subayının
karşısına gittiler. Bikez daha bütün sırayı dolaşıp
Türk subaylarına istediklerini yaptırdılar. Gele
gele üçüncü kez Albay Fethi Bey'in karşısına
gelmişlerdi. Ama bu kez, alanı dolduranların
bağrışmaları, sövgü haykırışmaları, kahkahaları,
homurtuları, uğultuları birdenbire kesilmişti.
Onca kalabalık sanki birden donup kalmıştı.
Kimseden ses soluk çıkmıyordu. Ordaki binlerce
Rum merak içindeydi: Türk albayı üçüncü kez de
direnecek mi, yoksa ölüm korkusuyla "Zito
Venizelos!" diye bağıracak mıydı? Sonunda süngü
zoruyla Türk albayı amana gelecek miydi?
Kimseden çıt çıkmıyordu. Görünmez bir taş
kesilmiş o sessizlik içinde Yunan subayının sözleri
ve bir yerli Rum'un çevirisi alanın her yanından
duyuluyordu:

— Kollarını yana açıp indirirken Zito
Venizelos, diye bağıracaksın!

— Kollarını kaldırıp
Venizelos diye bağıracaksın!

Fethi Bey'de yine ne ses, ne bir kıpırtı
vardı. Yunan subayı bikez daha yanındaki Efzun
erine komut verdi. Efzun eri, ikinci kez Fethi Bey'i
süngüledi. Fışkıran kanlardan Fethi Bey'in giysisi
kan
içinde
kalmıştı.
Yerli
Rumlar'ın
bağrışmalarından, haykırışmalarından yer-gök
inliyordu.

İki kama ucu gibi parlayan gözlerini
Yunan subayına dikmiş olan Fethi Bey'in
dudakları bile kıpırdamıyordu. Üçüncü kez
süngülenmeyi göze almış, yine direnmişti. Yunan
subayının buyruğuyla Efzun eri, Fethi Bey'i
üçüncü kez süngüledi; bu kez süngüsünü daha
hınçlı, daha hızlı dürtmüştü. Fethi Bey'den yine
ses çıkmadı, ama alanı dolduran insanlardan
birden bir uğultu yükseldi; şaşkınlık mırıltılarının
oluşturduğu bir uğultuydu.

indirirken

Zito

Tam yirmiiki kez... Evet, yirmiiki kez
Yunan subayı, albay Fethi Bey'in karşısına dikilip,
O'nu "ZitoVenizelos!"diye bağırtmaya zorladı.
46

ANLIK, Haziran-Temmuz 2019

Hayır! Fethi Bey sesini bile çıkarmadı. Yirmiiki
kez süngülendi. Süngülenirken gözünü bile
kırpmıyordu. Yalnız her süngülenişinde daha çok
kan yitirdiği için yüzü daha çok soluyor, ak donuk
bir renk alıyordu. Yaralarından akan kanlar,
ayaklarının dibinde gölleniyordu. Süngüleye
süngüleye bile Üsküdarlı Albay Süleyman Fethi
Bey'e "Zito Venizelos!" dedirtemediler. Ama
yaralarından çok kan yitiren Türk albayının gücü
gittikçe azalmaktaydı. Ayakta zor durabildiği
belliydi. Yirmiiki yarasından kan akarken, yine de
düşmanının karşısında dimdik durabilmek için
insanüstü bir çabayla son gücünü harcıyordu.
Kanı çekilen yüzü, dudakları aka kesmişti. Yunan
subayı yirmiikinci kez haykırdı. Yerli Rum, O'nun
sözlerini yine çevirdi:

yerinden oynadı. İşgalciler bile bu coşkulu saygı
gösterisini önleyememişti.
Fethi Bey, İzmir'deki Mevlevi tekkesinin
mezarlığına
gömüldü.
Süngü
yaralarıyla
delikdeşik olmuş kanlı albaylık giysisi de
sonradan askeri müzeye verildi.Fethi Bey'e çok
yalın bir mezar yapıldı. Mezar taşına kabartma
bir kılıç ve bir kalpak resmi yontuldu; kılıç altın
yaldızla yaldızlandı.
Üsküdarlı Kurmay Albay Süleyman Fethi
Bey'in ancak destan kahramanlarına yaraşır bir
yiğitlikle direnmesi yüzünden şehit edilişi, dost
düşman herkeste büyük bir saygı uyandırmıştır.
O'nun ölümü göze alarak yiğitçe direnişi
karşısında düşmanları bile saygı duymuşlardır.
İzmir'e, resmi yada özel bir nedenle gelen yabancı
askerler, eski komutanlar bugün bile Albay Fethi
Bey'in mezarını ziyaret eder, O'nun büyük
yurtseverliği karşısında saygıyla eğilirler.”

— Zito Venizelos, diye bağıracaksın!
Hayır, Fethi Bey yine bağırmadı. Efzun
eri, subayının buyruğuyla Fethi Bey'i yirmiikinci
kez süngüledi. Artık ayakta durmaya direnci
kalmamıştı, Fethi Bey ayaklarının dibinde
göllenmiş kanının üstüne düştü, oraya yığıldı.

* *

*

*

*

Süleyman Fethi Bey‟in destansı direnişini
ve şehadetini anlatan bu yazı, 1976 yılında, Aziz
Nesin tarafından, “Çocuk Kitapları” dizisi içinde
yayınlanan “Borçlu Olduklarımız” adlı eserden
alınmıştır. Orijinal metinde Albay Süleyman Fethi
Bey‟in başka fotoğrafları, madalya beratı,
dönemin basınından alıntılar v.b. belgeler de yer
almaktadır. Aziz Nesin, kitabında yer alan ve her
birini özenle araştırıp yazdığı bu kahramanların
hikâyelerini özellikle çocuklarımızın okumasını
istemiştir.

Eşi Edibe Hanım, yakınları, İzmir'i işgal
eden Yunan birliği komutanından, Albay Fethi
Bey'i kendilerine vermelerini istediler. Ama Yunan
komutanı, yaralı Türk albayını vermedi. Fethi
Bey'in yakın dostu Ali Şefik Bey, İzmir'deki
Fransız Başkonsolosluğuma başvurdu. Ancak
Fransız Başkonsolosu'nun yardım ve aracılığıyla
Fethi Bey Yunanlılar'ın elinden alınabildi.
Ölmek üzere olan Fethi Bey hastaneye
yatırıldı. Bütün gece başucunda bir Türk
hemşiresi bekledi.1919 yılının 15 Mayısı'nı 16
Mayıs'a bağlayan gece, sabaha karşı, Fethi Bey,

Bu yazıyı,
Tek bir satır yazısını bile okumadan Aziz
Nesin‟i vatan haini ilan edenlere,

— Makamımı görüyorum! diye inledi.

2 Temmuz 1993‟te Madımak Otelini
kundaklayıp içeride insanlar yanarken dışarıda
tekbir getiren çıldırmış sürüyü görmezden gelerek,
olayın suçunu Aziz Nesin‟e yıkmaya çalışan
zihniyete,

Bu, O'nun son sözü oldu.
Şehit Üsküdarlı Albay Süleyman Fethi
Bey'in na'şı, dostu Ali Şefik Bey'in Küçük Fettan
Sokağı'ndaki evine getirildi. Evde büyük bir
masanın üstüne konuldu. Kadınlı erkekli ev
insanları, sabaha dek, Şehit Albay'ın başında
saygı nöbeti tuttular. Ertesi gün Şehit Albay Fethi
Bey için çok büyük bir cenaze töreni düzenlendi;
öyle ki bütün Türk İzmir halkı ayağa kalkmıştı, yer

16 Şubat 1969‟da İstanbul‟daki Amerikan
6. Filosuna karşı eylem yapan gençlere satır ve
bombalarla saldırıp sonra da 6. Filo‟yu kıble
yaparak toplu namaz kılan NATO‟cu dincilere,
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İstiklâl Harbimiz hakkında “Keşke Yunan
galip gelseydi” şeklinde ürpertici bir ifade
kullanan ve geçtiğimiz günlerde tabutu Türk
bayrağına sarılarak cenaze töreni yapılan büyük
tarihçimize(!!!) ithaf ediyorum.
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TÜRKĠYE'DE FELSEFENĠN ĠMKÂNI

ardı edilmiş ve bir değer kazanamamıştır.
“Üniversitemizin ilk kuruluş tarihi 1863‟tür. Ne
var ki programlarda felsefe dersine uzun süre yer
verilmemiş, daha çok Aristoteles mantığına
yönelik dersler yapılmış. Felsefe dersleri
üniversitelerde 1912‟den sonra ki aşamada
başlamıştır.”3
“1933‟de felsefenin şansı daha da çok
açılmış, yurtlarından ayrılmak zorunda kalan üç
Alman profesörü İstanbul Üniversitesi kadrosuna
geçerek burada uzun süre felsefe dersleri
vermiştir”4
“Bir başka gelişme felsefi metinlerde
görüldü. 1930‟lu yılların sonu1940‟lı yılların
başında dünya klasikleri ve onların arasındaki
felsefe klasikleri Türkçe‟ye çevrilmiş, düzenli
olarak yayınlanmış ve genel kültürün gelişmesine
fayda sağlamıştır.”5 Tercümenin bu anlamda
önemini Türk düşünürlerimizden Hilmi Ziya
Ülken şöyle vurgulamaktadır: “Ayrı ayrı
medeniyetleri açar gibi görünen büyük
“uyanış”lar, hakikatte gittikçe genişleyen sürekli
tefekkürle birbirine bağlıdır. Bu sürekli tefekkürü
temin eden ise bilhassa “tercüme”dir.”6
''Felsefe eğitimi ve öğretiminin her yıl
biraz daha çağdaşlaştığı görülüyordu. Yüksek
lisans ve doktora dersleri düzene girmiş ve bu
tezleri yapanların sayısı artmıştır.1950'li yıllara
gelince İstanbul'daki felsefe lisansüstü eğitiminde
bir gelişme oldu. Sosyoloji ve Psikoloji felsefe
bölümünden ayrıldı. Böylece 'felsefe sertifikası'
yalnız kendi alanlarında verimli çalışmalar
yapacak hale geldi''7
''Ortaöğretime
gelince
felsefe
ortaöğretim müfredatına ancak Cumhuriyetle
birlikte girebilmiş. Üniversitelerde felsefe eğitim
ve öğretim düzeyi yükseldikçe orta öğretimlerde
görev
alan
öğretmenlerin
düzeyi
de
yükselmiştir.1970'lere
kadar
görülen
bu
sevindirici gelişme daha sonra değişmiş, felsefe
ile ilgisi olmayan farklı bölümlerden çıkışlılar
liselere felsefe öğretmeni olarak atanabilmişlerdir.
Bunun dışında diğer önemli değişiklik 1980'li
yıllarda seçmeli ders olmasıdır. Böyle bir
durumun sakıncası anlaşılmış olmalı ki 1998'de
yeniden zorunlu ders haline gelmiştir.''8
“Aradan geçen zamanda felsefe kendi
alanını
genişletmek
ve
korumak
adına
dernekleşmeye başlamış. Bu dernekleşmenin ilk
adımı 1828'de Hilmi Ziya Ülkenin girişimiyle
olmuştur. Bu cemiyet ''felsefe cemiyeti''dir.

Duygu Koçer
Bu çalışmamda Türkiye‟de Felsefenin
imkânı üzerine ve bu imkânın da geleceğimiz
adına fırsatlar alanına nasıl dönüştürülebileceği
üzerine kısa bir değerlendirme yapmaya
çalışacağım.
''Kuşkusuz her dönemde ilkel ya da
mitolojikte olsa düşünce ve felsefe görülmektedir.
Âmâ çağdaş felsefenin Türk toplumunda ortaya
çıkması Tanzimat Döneminde yani 1839-1878
arasındadır''1 Her ne kadar felsefe bu dönemde
ortaya çıkmış olsa da, sergilediği etkinlikler
dikkate alınırsa kendine özgü bir alan olarak
karşımıza
çıkamamıştır.
Dolayısıyla
Cumhuriyet‟ten önceki dönemlerde felsefe
kendine tam anlamıyla yer edinememiş, psikoloji
ve sosyolojiyle karıştırılmış kesin tanımı
yapılamamış
ve
tam
anlamıyla
idrak
edilememiştir.
Türkiye‟de Batılı anlamda felsefeye
duyulan ilginin Tanzimat‟la başlamasının nedeni
nedir? “Hakikati arama çabası” olan felsefe,
doğası itibariyle sorgulama ve eleştirel düşünme
özelliklerine sahiptir. Osmanlı İmparatorluğunun
mutlaklaştırılmış ve sorgulanamaz olan devlet
rejimi, Fransız İhtilali'nin etkisiyle ve burada ilan
edilen İnsan Hakları Bildirgesinden esinlenen
Tanzimat‟la birlikte, ilk kez devlet rejimini ve
yapılan haksız ve adaletsiz uygulamaları
sorgulamaya, bireysel haklarını, adalet ilkelerini
açıkça dile getirmeye başlamıştır. Ancak gerçek
anlamda felsefenin kendine yer bulmasına ve
öneminin anlaşılmasına Cumhuriyet Dönemi‟nde
rastlanmaktadır. Köklü değişiklikler yaşayan halk
ve değişimi sağlayan devlet adamları, mevcut
yapıyı sorgulayarak felsefeye ortam sağlamış ve
felsefenin kendine yer edinme sürecini
başlatmıştır. “Toplumsal sorunlarla ilgili çözüm
yollarının „düşünme‟den beklenilmesi yüzünden
felsefe o yıllarda asıl alanıyla ilgilenememiş,
dolaysıyla akademik çalışmalara geçilememiştir.”2
Cumhuriyetten önceki eğitim kurumlarında
pozitif bilimlerin yanı sıra Süleyman Demirel
sorgulayıcı yapıya sahip olan felsefe göz
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Çalışmalarını 1940'a kadar sürdürmüş, varlığı kısa
süren bu cemiyet kısa sürede kendiliğinden
kapanmıştır. Son girişimimiz İonna Kuçuradi ve
arkadaşlarının
kurduğu
''Türkiye
Felsefe
Kurumudur.'' Hala çalışımlarını sürdürmektedir.
İşte tarihsel süreç içerisinde felsefe yönelik
gösterilen
bütün
bu
çabaların
varlığı,
felsefecilerimizin yeni ürünler ortaya koymasına
imkân sağlamış ve onlar da felsefenin varlık
kazanma sürecini daha da geliştirmek adına,
kendilerini geliştirmeyi amaç edinmiş ve adım
adım
ilerlemişlerdir.
Bu
gelişmelerde,
demokrasinin ve özgür çalışma ortamının katkısı,
hiç şüphesiz büyüktür. Felsefecilerimiz kısa
zaman da iyi bir yol kat etmişlerdir.
Ancak günümüz Türkiye‟sinde felsefenin
bulunduğu duruma bakacak olursak, o kadar da iç
açıcı bir durum söz konusu değildir. Bu durumun
temel faktörlerinden biri, kendi geçmiş düşünce
geleneğiyle bağın kopmuş olmasıdır. Dolayısıyla
öncelikli olarak, felsefe etkinliği olarak
adlandırdığımız düşüncemizin tarihsel alanını
bilmemiz gerekir. Tarihsel yolla ulaştığımız
bilgiye 'perspektif bilgi' deriz. Düşünce tarihini
bilmeden bugünün felsefesini değerlendiremeyiz.
Günümüzde felsefenin durumuna yönelik
sorulması gereken en önemli sorular; Felsefenin
Türkiye‟deki yeri nedir? Felsefe Türkiye‟de ne
ölçüde yapılabilir? Bir felsefe geleneğimizden söz
edebilir miyiz?
Birinci sorudan başlayacak olursak,
Türkiye‟de felsefe hala insanların samimiyetle
bağrına bastığı bir tecrübe alanı değildir. Toplum
içerisinde çoğunlukla gereksiz, faydasız, hatta
tehlikeli bir bilgiler yığını olarak görülmektedir.
Felsefenin bu şekilde değersiz görülmesinden
dolayı, maalesef felsefeye olan ilgide de yoksulluk
çekmekteyiz. Oysa felsefe,
hayatımızın ve
düşüncemizin her alanında gereklidir. Var olan
toplumsal kurum ve yapıların doğru işleyişin için
felsefe gereklidir. Felsefe hem içinde bulunduğu
toplumun politik erkine hem de toplumu
uyuşturan geleneksel yapılara karşı bir “atsineği”
rolü oynar.9 Ayrıca felsefenin ülkemizde
bulunduğu bu olumsuz durumda ekonominin de
etkisi göz ardı edilemez. İnsanlığın medeniyet
tarihine bakacak olursak, genellikle belirli bir
ekonomik düzeye ulaşmış toplumlarda ya da
medeniyetlerde felsefenin geliştiği görürüz.
İkinci sorumuz, Bir Türk felsefesi var
mıdır? Bu soru, Cumhuriyet‟in kuruluş yıllarından

beri irdelenmektedir. Cumhuriyet döneminin
düşünce yapısında etkili olan düşünürlerimizden
İsmail Hakkı Baltacıoğlu bu konuda şöyle diyor:
“Feylesofların felsefesi vardır, halkın felsefesi
vardır. Bunlar ayrı şeylerdir. Filozofların felsefi
sistemleri vardır, halkın felsefi zihniyeti vardır.
Filozof felsefesini akılla şuurla yapar, halkın
felsefesi halk eserlerinde yaygın bir haldedir.
Filozofsuz millet vardır, fakat felsefesiz millet
yoktur. Filozofun eseri felsefi bir sitemdir. Halk
felsefesinin eseri felsefi efsanelerdir. Türk halk
felsefesi de Türk efsanelerinde gizlidir.”10 Yazarın
bu cümlelerinde anlaşıldığı üzere bir Türk
felsefesi vardır ve bir felsefe geleneği olmaması
kaçınılmazdır.
Üçüncü
sorumuz
ise
günümüz
Türkiye‟sinde felsefi düşünce ne durumdadır.
Yetmiş beş milyonluk bir ülkede yaşıyoruz. Buna
rağmen düşünür sayımız nüfusumuza göre azdır.
Hoşgörülü, sevecen bir toplum olarak kendimizi
ifade etsek de toplum olarak hoşgörüyü, ya da
farklı ve yeni fikir ve düşünceleri hoş görmeyi tam
olarak benimsemiş ve içselleştirebilmiş değiliz.
Bu,
aynı
zamanda
birey
olmayı
başaramadığımızın,
itaat
kültüründen
kurtulamadığımızın ve dolayısıyla bireysel
özgürlüğümüzü
yaşayamadığımızın
da
göstergesidir diyebiliriz. Bunun en somut örneği,
toplumumuzda her geçen gün hayatımızın her
alanında şiddetin artmış olmasıdır. Ülkemizde
sözde felsefi düşüncenin varlığı mevcut, ama
topluma ve toplumsal hayatta yaşanan gerçeklere
dönüp baktığımızda felsefi düşüncenin var
olduğundan bahsedemiyoruz.
Peki, Türkiye'de felsefe ne ölçüde
yapılabilir? “felsefe yapılabilmesi ve yapılan
çalışmaların değerlendirilebilmesi için öncelikle
'felsefe bilincine' ihtiyaç vardır. Türkiye‟de bu
bilincin gerçek anlamda uyanışı için kesin bir tarih
saptamak zor görülmektedir. Ancak önceki adıyla
Darülfünundan ve 1933 Reformuyla yeniden
yapılandırılan İstanbul Üniversitesinde böyle bir
bilinç uyanışına tanık olduğumuzu dile
getirebiliriz. Bizde felsefi düşüncenin tarihinin,
Batıda olduğu kadar eski ve köklü olmadığı
açıktır. Ayrıca felsefecilerimiz düşünürlerimizde
nedense, kendi ülkemizde üretilen felsefeye ve
felsefi söyleme karşı kayıtsız kalmakta
birbirilerinin
çalışmalarına
gönderimde
bulunmaktan sanki özenle kaçınmaktadır.”11
Felsefe yapılabilmesi için şahısların kimlik olarak
50

ANLIK, Haziran-Temmuz 2019

felsefeci kimliği altında sorular sorması gerekmez.
Belirli birikim ışığında birçok felsefi görüş dile
getirilmiş felsefi tartışmalar ortaya çıkmış ve
binlerce insanı arkasından sürükleyecek sorular
olmuştur. Bu demek oluyor ki felsefe yapmak için
filozof olmak gerekmez. Düşünen sorgulayan
herkes aslında felsefe yapıyor demektir. Çünkü
felsefe düşünme eyleminin ta kendisidir. Her ne
kadar dünya çapında ses getiren felsefecilerimiz
ortaya çıkmasa da Türkiye'de felsefe yapılmakta
ve hala kendine yer edinmeye çalışmaktadır.
Önemli olan felsefe düşünürlerine imkân tanımak
onları bir değer olarak algılamak, gereken destek
ve ortamı sağlamaya çalışmaktır
Son olarak bugün ne yapmalıyız sorusu
sorulmalıdır. İnsanlar ihtiyaçları olan canlılardır.
Bunlar birincil ve ikincil ihtiyaçlar olarak ikiye
ayrılır.Birincil ihtiyaçlar insanın yaşamını devam
ettirmek için gerekli olan ihtiyaçlardır,yeme
içme,barınma, giyinme vs . İkincil ihtiyaçlar ise
toplumsal
ilişkilerden
meydana
gelen
ihtiyaçlardır.Günümüz Türkiye'sinde birincil
ihtiyaçlar ne denli karşılanıyor ki ikincil
ihtiyaçlara yer verilsin ? İnsanların ancak
ekonomik refaha ulaştığı bir toplumda ikincil
ihityaçlara fırsat tanılır.Felsefe ikincil bir
ihtiyaçtır.Felsefenin
de
toplum
da
gelişmesi,ilerlemesi
için
sosyoekonomik
koşulların tamamlanmış olması gerekir.Bunun en
güzel örneklerinden birisi Fransadır.Fransa
sağlıklı bir sosyopolitik ve sosyoekonomik bir
ortamda felsefenin dış dünyaya yaymaya çalışmış
ve kavrayıp geliştirmiştir.Felsefe
yapmak
,üretmek için gereken ortamın sağlanmasında ki
ön koşul bir nevi sosyoekonomik ve sosyokültürel
etkenlerdedir. Bu ortamı sağladıktan sonra bir
diğer sorunumuz eğitimdir. Mevcut eğitim
sistemimiz de dolayısıyla felsefe eğitimimizde
eksiklikler söz konusudur. Bu durumu İonna
KUÇURADİ şöyle ifade etmektedir: '' 'Kant
felsefe öğretilmez ama felsefe yapmak
öğretilebilir' demişti.Bizim eğitim sistemimizde
felsefe öğretebiliyor muyuz? Hep şikayet etmeye
alıştık. Ama önce kendimiz ne yapıyoruz önce ona
bakmak gerek. Felsefe yapmak öğretilebilir ama
karşımızda yapmak isteyen ve bunun için gerekli
donanımı edinmek için sıkı çalışan insan varsa.
Ayrıca felsefe okuyan herkesin yeni bir felsefi
bilgi getirmesini beklememek gerek. Felsefe
eğitimi, problem görmeyi, olan bitene değer
bilgisi ve insan haklarının bilgisiyle bakmayı

öğretse yeter. Hocalık genel olarak, kişilere özel
yeteneklerin yani onların en iyi neleri
yapabileceklerinin farkına varmalarına ve o yöne
doğru ilerlemelerine yardımcı olmak olsa gerek.
Eğitim sistemimizde eksiklikler var, öğrencilerin
çoğu bağlantılı düşünmeye alışmış değil, mevcut
bağlantıları göremiyorlar. Bir söylenenden
zorunlu olarak çıkan sonuçları göremiyorlar. Bu
eksiklikte değerlendirme ve değer konularıyla
ilgili,
yani
kültürel
değer
yargılarıyla
değerlendirmelerde
bulunduklarının
farkına
varmalarına
yardımcı
olmuyor
eğitim.
Eğitimizdeki
ezbercilikten
ezbere
şikayet
ediyorlar.'' Sosyokültürel,ekonomik,siyasi ortamı
sağladıktan sonra felsefe eğitimimizde ki
eksiklikleride ezbere degilde gerçekçi ve yapısalcı
bir şekilde değerlendirmek gerek.

Not: „‟26.04.2015 – Ulusal Marmara Felsefe Kongresi‟nde
bildiri olarak sunulmuştur.‟‟
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“Unutulan Adam”

onları yakından tanıyan, yazarlık yaşamı
döneminde de onları gidip yerinde gören bir kişi
idi. Onların sorunlarını Ziya Gökalp'a kıyasla ilk
elden, daha yakından tanıyordu. Çıkardığı Türk
Yurdu dergisinin hemen her sayısında Osmanlı
Türkiye‟si dışındaki Türkofon toplumlar üzerine
yazı ve haberler yayınlıyordu, öyleyse, sözünü
ettiğim unutkanlığın başka nedenleri olmalı.
YusufAkçura'nın unutuluşuna karşın Gökalp'ın hiç
unutulmamış olması olayının daha da tuhaf bir
yanı vardır ki onu hatırlarsak üzerinde durduğum
olayın düşündürücülüğü daha da artar. O da şudur:
Ziya Gökalp bugün düşünüşündeki ana fikirlerle
değil, geçici fikir eğilimleri ile, hatta kendi
düşününde açıkça karşıt olduğu görüşlerle
anılıyor. Bu yazının başında değindiğim aydınhalk-devlet kavramları ve ilişkileri açısından
bakarsak bu çarpıklığı daha yakından seçebiliriz.
Ziya
Gökalp'ın
düşün
yaşamının
bir
«Osmanlıcılık» dönemi vardır. Daha sonraları
gelen bir «Turancılık» dönemi de oldu. Bu ikisi
arası dönemde Gökalp'ı, benim görüşüme göre, en
çok nitelendiren fikir özelliği «halkçılık»
görüşüdür, öyle olduğu halde, o bu ideoloji ile
değil açıkça karşıt olduğu «ırkçılık» ideolojisini
güdenlerin elinde bayrak olarak anılıyor. Halbuki
Osmanlı aydınları arasında ırkçılık sanılan görüşü
getiren Gökalp değil, Yusuf Akçura'dır. Dahası
var:
Osmanlıcılık,
İslâmcılık,
Türkçülük
görüşlerinin ve siyasalarının karşılaştırmalı
tartışmasını daha önce yapan kişi Yusuf
Akçura'dır. Bu son sözümle Yusuf Akçura'nın
ırkçılığın
öncüsü
olduğunu
söylemek
istemiyorum. Onun ne anlamda ırkçı olduğunu,
hatta daha çok bu yüzden ırkçılık ve Turancılık
ulusçuları arasında neden unutulmuş olduğunu
aşağıda açıklamaya çalışacağım. Bu yazının bu
aşamasında belirtmek istediğim nokta, Türk düşün
tarihinde yer almış kişilerin fikirlerinin kendi
zamanlarında değilse bile (ki öylesi de oluyor)
daha sonraları düşündüklerinin, yazdıklarının
anlaşılmaması,
çarpıtılması,
hatta
tersine
çevrilmesi gibi bir talihsizliğe uğrayışlarıdır.
Bunun gerçek nedeni Türk siyasal evriminin
fırtınaları içinde fikirlerin, aydınlık yerine
karanlıklar
içinde,
tortular
bırakmasıdır.
Padişahlara, vezirlere kadar onlarda olmayan
özellikle yapıştırılır, sonra kuşaktan kuşağa

Prof. Dr. Niyazi Berkes
«Aydın», «Halk», «Devlet» kavramları ve genel
olarak bunlarla «Toplum» arasındaki ilişkiler
konusunu ele aldığımız zaman, Türk düşün
tarihinin bir döneminde bunlar üzerine görüşleri
olan iki kişi üzerinde durmak gerekir. Şu 1976
yılı, ikisinin de yüzüncü doğum yılıdır. Bu iki
adam Ziya Gökalp ile Yusuf Akçura'dır.
Sözünü ettiğim konuyu, bu iki adamın görüşlerini
özetlemek amacı ile, tartışmayı düşündüğüm
zaman bir olay dikkatimi çekti: bu günlerde Ziya
Gökalp'ın yüzüncü doğum yılı olduğu hatırlandığı,
televizyonda bile onun üzerine söyleşiler yapıldığı
halde ona çok yakın diye bildiğimiz, Türk
ulusçuluğu tarihinde onun kadar yeri olduğunu
sandığım ikinci adamın, Yusuf Akçura'nın da bu
yıl yüzüncü doğum yılı olduğunu hatırlayana
rastlamadım. Bu unutkanlık acaba neden? Neden
birinci adam yalnız yüzüncü yıldönümünde değil,
her yıl temcit pilâvına dönen sözlerle anılıp
durduğu halde ikinci adam hemen tüm
unutulmuştur? Özellikle bu günlerde birinci
adamın adının büyüsü genç kuşaklara aşılanmaya
çalışıldığı halde ikinci adamı arayan soran neden
çıkmadı?
Bu soruyu yanıtlamak için, ilk anda aklıma şöyle
bir yorumlama geldi: bu, acaba, Akçura'nın
Gökalp'tan daha düşük nicelikte ya da daha aşağı
nitelikte yazılar yazmış olmasından mı ileri
gelmiştir? Bunun olasılığını benimseyemedim.
Çünkü iki adamın yazarlık yaşamının evrimini ve
süresini incelersek görürüz ki Yusuf Akçura'nın
yazıları ne sayı, ne nicelik, hatta ne de etkililik
açılarından Gökalp'ın yazılarından aşağıdır.
Üstelik Yusuf Akçura, Gökalp gibi, sadece
Osmanlı
Türkiye'sinin
sahnesinin
dışında
Meşrutiyet öncesi «Jön» Türkler denen kişilerin
arasında bulunduktan başka Ziya Gökalp'a
yakıştırılan ırkçılık ve Turancılık düşünlerinin
kaynağı sayılan Çarlık imparatorluğu yönetimi
altındaki farklı Türk dili dallarında konuşan
toplumlardan birinde dünyaya gelmiş olduğu gibi
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bunlara inanılır. Örneğin padişah II. Osman
devrimci, sadrazam Mustafa Reşit Paşa «büyük
adam» olur, II. Abdülhamit «ulu hakan» olur.
Bilimsel bir tarihçi olarak bunları incelediğiniz
zaman görürsünüz ki bu nitelemelerin hiç birinin
aslı yoktur. Bunların yanında gerçekten büyük,
ilerici, ulu olarak nitelendirebileceğiniz oldukça
çok sayıda kişi vardır ki bunlar tüm unutulmuştur.
Ziya Gökalp da ters yanları ile anılan
talihsizlerden biri oldu. Birinci Dünya Savaşı
arifesinin yarattığı hava içinde, daha Abdülhamit
döneminde başlamış olan yabancı propaganda
esintilerinin etkisi altında «halka doğru» akımının
yavaş yavaş «aydınlar», «seçkinler», daha sonra
«büyük adam» ve nihayet «Enver Paşa»
mitoslarına, Turan ütopyalarına dönüşmesi
Gökalp'ı Türk düşün tarihine obskürantist bir
ideolojinin babası olarak yerleştirdi. Buna karşılık
olarak da obskürantizmin her çeşidine karşıt olan
kişilerde de bir Ziya Gökalp alerjisi yerleşti. Ziya
Gökalp'ın düşün denizindeki yüzme biçiminin
bunda önemli bir sorumluluğu vardır.

tarih boyunca hem Doğu dünyasından, hem Batı
dünyasından gelen fikirler Osmanlılık çerçevesi
içinde böyle anlarn değişikliklerine uğramışlardır.
Rusya çerçevesi içinde bakılınca oradaki
Müslümanlar arasındaki, Osmanlıcaya ırkçılık
gibi yansıyan akım Osmanlı imparatorluğundaki
Müslüman olmayan halklar arasında uyanmış olan
uluslaşma akımı türünden olan bir akımdı. Biri
Romanof imparatorluğuna, diğeri Osmanlı
imparatorluğuna karşı, öyleyken, Arnavut, Arap
ulusçulukları gibi (Türk olmayan, yalnız
Müslüman olan) ulusçuluklara kimse «ırkçılık»
demediği halde Rusya'daki Müslüman halkların
uluslaşma akımlarının Osmanlı Türkiye'sinde
«ırkçılık» olarak tanımlanması ilginçtir. İşte Rus
imparatorluğundaki Müslümanların uluslaşma
akımı ile Osmanlı imparatorluğundaki Müslüman
olmayan, Türk olmayan «Anasır»ın uluslaşma
eğilimleri arasındaki paralelliği ilk gören kişi yarı
Tatar, yarı Osmanlı, yarı aristokrat, yarı burjuva
kökenli Yusuf Akçura olmuştur. Ve bu bakımdan
Türkiye'de Türk ulusçuluğunun geleceğini
Gökalp'tan çok önce kavrayan kişi o olmuştur.
Yalın kat, tek düzeyde yüzen Gökalp'ın
düşününün temeli, dayanağı (çağdaşı «Prens»
Sabahattin'in yaygınlaştırdığı terimle söylersek
«istinat noktası») ırk ya da halk, hatta ulus bile
değildir. Devlet'tir. Akçura'nın düşününde ise o
dayan ak ne ırk, ne halk, hatta ne de Devlet'tir. Ne
olduğunu
bulmaya
çalışacağız.
Akçura
Avrupa'daki ulusçuluk akımlarının Fransa'da o
zamanki en yetkili tarihçilerinin derslerini Paris'te
sürgündeyken izlediği yıllarda ve olayı daha
bilinçli olarak kavradığı zaman Türkiye'de Gökalp
henüz Osmanlıcılıktan çıkamamıştı. Doğrusunu
söylemek gerekirse o, Ulusal Bağımsızlık Savaşı
dönemine değin Osmanlı devletçiliğinden hiç
çıkmamıştır. Türkçülüğü Osmanlı imperium'u
çerçevesi içinde kaldığı gibi, Batıcılığı bile İslâm
«beynelmileliyetçiliği»nden henüz kopamamıştı.
Halkçılığına karşın, dediğim dönemde bile, ancak
Hilâfet'li bir Müslümanlık düşünebiliyordu. İki
adam arasındaki en önemli farklar buradadır. İki
adam arasındaki farkları yaratmakta başka
nedenler debulunduğunu sanıyorum. Daha sonraki
yıllarda Yusuf Akçura imparatorlukçu, centralist
ve İttihatçı da olamamıştır. Bunların, Avrupa'daki
ulusçuluk akımlarının gidişine uymayan eğilimler

Ziya Gökalp'ın düşün yolu yalın kattır. Boyuna
suyun üstünde yüzen bir yüzücünün görünen
düzeyinde gider. Akçura'nın düşün denizindeki
yeri ise bu kadar dışarıdan kolay görünür türden
değildir. Kimi kez su yüzüne çıkan, çoğu zaman
suyun altına dalarak yol aldıktan sonra gene
gözüken bir yüzücüye benzer. Tek düzeye
alışanlar onun su altındaki gittiği çizgiyi
göremezler. Onun için zaman zaman hangi
ideolojinin temsilcisi olduğu belirsiz kalmıştır. Bu
yüzden onun oportünist bir düşünür olduğunu
sananlar da olmuştur. Bu yazıda bunun doğru
olmadığını, tersine onun bir şeyi arama yolunda
çalıştığını
belirtmeye
çalışacağım.
Onun
dogmalaşmamış, âyetleşmemiş fikirleri kör
değneğini beller gibi gidenlerin hiç bir işine
yaramaz, bu yüzden de anılmaz. «Halkçılık» ve
«ırkçılık» kavramlarına dönelim. Bunların ikisi de
Osmanlı Türkiye'sine çarlık Rusya'sından
gelmedir. Birincisi, Rusya'daki «intelligentsiya»
akımının, ikincisi Rusya Müslümanları arasında
bir din toplumu olmaktan çıkıp uluslaşma
akımının yansıması olmuştur. Fakat Osmanlı
çerçevesi içinde bu iki kavramın ikisi de temelli
bir anlam değişikliğine uğradı. Nasıl ki, bütün
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olduğunu biliyordu. O dönemin bütün ulusçuluk
akımları otokratik, despotik, ya da emperyalist
devletlere karşıydı. Yeni Osmanlılar da bu çeşit
ulusçuluk görüşünü benimseyememişlerdi. «Jön»
Türkler
zamanında
da
Akçura
Paris'te
İttihatçı'lardan çok onlara karşıt olanlara yakın bir
yerdeydi, ama bir ölçüde. Çünkü onların da
Osmanlıcılıktan kurtulamadıklarını görüyordu.
Ancak bundan kurtulmanın Osmanlı Türklüğü
uğruna kolay bir şey olamayacağını da
görebiliyordu. Ziya Gökalp «ırkçılık» karşıtı
olduğu halde Yusuf Akçura ırkçı mıydı sorusunu
şimdi sorabiliriz. Evet, Akçura Meşrutiyetin gelişi
üzerine Türkiye'de temelli yerleşme yoluna girdiği
yıllarda, örneğin, Türk, Slav, Cermen «kavim» ya
da «ırk» lan arasındaki tarihsel ilişkileri tartıştığı
zaman bu iki terimi birbirine karıştırarak kullanır.
Halbuki Ziya Gökalp üç terimi (anatomik yapı
türü olarak «ırk», dil akrabası olarak «kavim», ve
layık halk birimi olarak «millet») terimlerini
şaşılacak bir açıklık ve kesinlikle birbirinden
ayırmıştır.
Irkçılık
bayraktarlarının
onu
kendilerine pîr saymalarına şaşmamız burada.
Akçura'da böyle bir açıklık olmadığı halde
ırkçıların neden onu anmadığına şaşmamız da
burada. Ne var ki Akçura'nın «ırk» terimini
kullandığı yıllarda Osmanlı Türkçesinde bu
sözcük daha sonraki anlamını henüz almış değildi.
Eski Osmanlı düşün geleneğinde de zaten böyle
bir kavram yoktu. Osmanlılığın kendisi ırkçılığa
aykırı bir oluştur.

dilbilimi açısından yanlış ya da anlamsız
sözcükler olduğunu göstermemiş olsa bile, hiç
değilse
tanımlamalarını
yapması,
onları
birbirinden ve benzerleri sözcüklerden ayırt
etmesidir. Bunu Akçura'da görmüyoruz. Eski
Osmanlılarda, hatta Yeni Osmanlılarda Avrupa
dillerindeki «nation» sözcüğünün karşıtı yoktu
(gerçekte bu terim Avrupa dillerinde bile uzun bir
gelişme sonucu olarak 19. yüzyıldaki anlamını
almıştır). «Millet» ve «milliyet» sözcükleri
Meşrutiyet döneminde bile şimdiki anlama değil,
«din birimi» anlamına gelir ve yalnız Osmanlı
Hıristiyanları için kullanılırdı. Bu yüzden
İslâmcılar Türklerin bir millet olduğunu
söyleyenlere karşıttılar. Böyle bir tanımlamanın
onları Rum ve Ermenilerle bir tutmak gibi bir
küçültücülük olduğuna inanırlardı.
«Millet», «kavim», «ırk» gibi terimlerin
tanımlanışını aydınlatmadaki üstünlüğüne karşın
Gökalp gene de Osmanlıcı, Akçura ise Türkçüdür.
Üstelik,
«anasır»ın
Türkleştirilmesi,
Müslümanlarla birlikte hepsinin bir Osmanlı
milliyetçiliği içinde eritilmesi görüşüne yalnız
ittihatçıların iktidarda olduğu sürede değil,
Meşrutiyet öncesi yıllarda bile karşıttı. «Üç Tarz-ı
Siyaset» yazısında bir alay kavmi birbirine
karıştırma siyaseti sağlık veren III. Napoleon
uyducuları ile hafiften alay eder. Nasıl çarlık
imparatorluğundaki Müslüman kavimler otonomi
(oradaki deyimle «erk») istiyorlarsa, Osmanlı
devletinin yönetimi altındaki Türk olmayan
kavimlerin de buna benzer bir hakkı olması
gerekeceğini Meşrutiyetten sonraki yıllarda bile
açıkça söylemeye cesaret etmemekle beraber
kurucularından olduğu Millî Meşrutiyet Fırkasının
programında bu noktaya açıkça değinildiğini
görürüz. Abdülaziz zamanında, özellikle 1870
Fransa-Almanya savaşı ile III. Napoleon'un
imparatorluğunun
çöküşü
ile
başlayarak
Abdülhamit dönemi boyunca gelişen Hilâfet
emperyalizmi siyasetini benimseyen İttihatçılar
arasında Akçura'nın bu görüşü yasaklanan bir
görüştü.
Gökalp'ın
milliyetçiliği
Osmanlı
milliyetçiliği, hatta üçte bir dozda bir Müslüman
milliyetçiliği olduğu için Akçura İttihatçılar
arasında onun gördüğü itibarı kazanamadı, kendisi
de onlardan daima uzak kaldı. Gökalp'ın

Bu «ırk» sözcüğü ile kavramını Osmanlı
Türkçesine kim, ne zaman soktu sorununa burada
giremeyiz. Ancak şu kesindir ki bu sözcük
Osmanlı yazı dili ile yazan Meşrutiyet sonrası,
hatta Cumhuriyet sonrası aydınlarına kötü oyunlar
oynamıştır. Gerçek anlamı, kökeni bilinmeden
dile pelesenk edilen, hatta kutsallaştırman bir
sözcük oluverdi. Akçura da Meşrutiyetin ilk
yıllarındaki yazılarında bu sözcüğü kullanmakla
birlikte onu, hem Osmanlıcılara, hem İslâmcılara
yabancı bir kavram olan «milliyet» (nationalité)
kavramı karşılığı olarak kullandığını anlamak güç
değildir, yazdıklarını dikkatle okursak. Gerçek
şudur ki o zaman «kavm», «ırk» gibi sözcük ve
kavramların Osmanlı dünyasında Türkçeleri bile
yoktu. Gökalp'ın üstünlüğü bu sözcüklerin,
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«güzideler» (seçkinler) görüşünü, «büyük adam»
teorisini benimseyemedi ve yanılmıyorsam Ömer
Seyfettin, Halide Edip gibi edebiyatçıların bile
Turan diye veryansın ettikleri bir zamanda o,
İfham gazetesi çevresinde toplanan İttihatçı karşıtı
kişilerle bir ilişiklik de kurmuş gözüküyor.
Bunların kurduğu bir partinin kurucuları arasında
adı geçer.

anlatmasından iki adam arasında görüş farkları
olduğuna kesinlikle inanabiliriz.
Gökalp'ın ölümü üzerine Akçura'nın hatır için
yazdığı belli olan yazısında da, kendine özgü
sarkastik üslûbu ile, aralarında temelli ayrılık
olduğunu söylerse de onun neler üzerine olduğunu
açıklamaz. Sadece onun «terkipçi», kendisinin ise
«tahlilci»
bir
kafası
olduğunu,
onun
sarkastikliğine özgü bir sözcük kullanarak telmihli
yoldan ne demek istediğini anlatmaya çalışmaktan
kendini alamaz. O münasebetle, eski İttihatçı
Gökalp'ı ilk kez Mustafa Kemal'e takdim edenin
kendisi olduğunu da açıklar. Çok daha önceden
ölümüne kadar Mustafa Kemal'inen yakınlarından
biri olan Akçura, Gökalp'ı elinden tutarak yeni
dönemin havası içine girmesine yardım eder.
Dolaylı yoldan Gökalp'ın dogmatizmini eleştiren
Mustafa
Kemal'ci
Akçura'yı
bugünün
dogmacılarının anmayışını doğal karşılamak
gerekir. Türk ulusçuluğu fikrinin doğuşu ve
gelişmesi üzerine Yusuf Akçura'nın yazdığı uzun
bir incelemede de iki adamın konuya bakışları
arasındaki fark daha açıkça görülür. Konunun
Rusya'daki yanı üzerine olan parçalarda
isimleriyle, resimleriyle ora Müslümanları
arasındaki ticaret, endüstri, petrol kapitalistlerinin
bundaki rolü eni konu belirtildiği halde, Osmanlı
Türkiye‟si ile ilgili sahifelerde yalnız paşalar,
paşazadeler, bir iki Osmanlı subayı, bir mevlevî
çelebisi, Abdülhamid'in Ahmet Mithat Efendisi ve
bu arada da (Yakup Kadri Karaosmanoğlu‟nun ilk
gördüğü zaman Anadolu'da bir âşar memuru
sandığını söylediği) Ziya Bey Gökalp da gözükür.
Irkçı Türkçülerin nerdeyse tanrılaştırdıkları adam
bu incelemede bir köşeye sığındırılmış bir kişi
gibi gözükür.

Daha sonraki kariyerleri ayrı yönlere dönen bu
kişilerin en tanınmışları şunlardı: Mustafa Suphi,
Cami, Ferit, Zühtü. Sonraları ayrı kafalarda
oldukları meydana çıkan bu kişileri birleştiren
İttihatçı karşıtlığıdır ve bunun en aşırı olanını
Mustafa Suphi'de görürüz. Gerçekte hepsi
milliyetçidir, fakat bunların daha çok antiemperyalist oldukları, emperyalist güçlerin
Osmanlı devleti üzerine etkisinin başladığını,
radikal toplumsal «inkılâplar» yanlısı oldukları
İfham gazetesinin yayınları olarak çıkan
kitaplardan, Akçura'nın Türk Yurdu'nda ekonomik
sorunlara daha çok yer veren yazılara
düşkünlüğünden bellidir. Almanlarla yaptığı gizli
bir anlaşma ile İsviçre'deki Lenin'i savaş
Almanya‟sının ortasından geçirterek Helsinki'ye
ulaştırma projesinin mimarı olan Parvus'u Türk
Yurdu okuyucularına yazıları ile tanıtan
Akçura'dır. Adı geçen Millî Meşrutiyet Partisinin
Mütareke dönemindeki yeni programında antiemperyalizm görüşü açıkça belirtilir. Akçura adı
burada da var.
Bütün bunları göz önünde tutarsak Ziya Gökalp
tekelcilerinin yüzüncü yılında Yusuf Akçura'yı
tüm unutmuş olmalarının nedenlerini kavramaya
başlarız. Yusuf Akçura'nın da, çok daha sonra
yazdığı yazılarda Gökalp'ın ulusçuluk tarihindeki
yerini sırası düştükçe küçümsemiş olmasına da
şaşmamamız gerekir. Bunu kişisel bir kıskançlıkla
yaptığını hiç sanmıyorum. Rus intelligentsiyasına
kıyasla Osmanlı «münevver»lerini beğenmeyen
diğer Rusya Müslümanları gibi onun da bunları
pek ciddiye almadığını sanıyorum. Ancak, İttihat
ve Terakki'nin siyasal gücü karşısında Gökalp'ın
etki ve ün kazanmasına karşı gelemiyordu. Türk
Yurdu dergisini yönelttiği günlerde Gökalp'ın
onun çalışma odasına geldiğini, orada kendi
görüşlerini
Akçura'ya
karşı
savunduğunu

Öyle gözüküyor ki iki adam arasındaki temel
ayrılış Halk, Devlet, Ulus ve uluslaşma üzerindeki
yazılarında gözükür en çok. Halka yönelme
akımını geliştirmek düşüncesi ile çıkarılan Halka
Doğru dergisinde, ayrıca daha yoğun Türkçülük
ideolojisi güden Türk Yurdu dergisinde çıkan
yazılarında Yusuf Akçura'nın daha o zamandan
belli olan yönünün, Gökalp'ın yönüne ters
diyebileceğimiz bir doğrultuda olduğunu görmek
güç değildir. Halk kavramını incelerken Akçura
bunu çok belirsiz bulur. Ona göre ulus
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toplumlarında asıl güç ve siyasal kalkınma
desteği, dayanak noktası ırk, halk, köylü, esnaf,
hatta devlet değil, Sınıftır. Hem de burjuva sınıfı.
Yanılmıyorsam bu iddiayı ilk kez ileri süren odur.
Çağdaşı olan Prens Sabahattin bile özel
girişimcilik ideolojisinde burjuvazi denen bir sınıf
kavramının farkında bile değildir. Gene
yanılmıyorsam diyeceğim ki genellikle toplumsal
sınıf kavramına yabancıdır, kendini «prens» diye
tanıttığı halde. Gökalp ise, Akçura'nın anladığı
anlamda, Batı anlamında «sınıf» kavramından
ziyade Osmanlı Esnaf kavramından artakalan
meslek zümrelerini anlardı. Nitekim sonraları,
Durkheim'a dayanarak Marxist sınıf kavramına
karşıt
olarak
meslekî
temsil
zümreleri
solidarizmine kayan, Mustafa Kemal'in reddettiği
bir siyasal teori geliştirmeye çalışmıştı.

burjuvazisinin boyunduruğu altına girişini örnek
olarak gösterir.
Birinci Dünya Savaşı sonuçlanmadan Rusya'da
kopan devrim olayından sonra Akçura'nın
düşününde Gökalp'ın düşününe aykırı olan yanın
daha da şiddetlendiğini görürüz. Devrim içindeki
Rusya'ya, denildiğine göre Kızılay adına Türk
esirleri ile ilgili bir seyahatten döndükten sonra
Turancılık konusunda bomba gibi patlayan bir
tanımlama ileri sürdü: Turancılığın bir
emperyalizmden başka bir şey olmadığını iddia
etti. Turancılık karşıtı olan Atatürk üzerine bu
görüşün bir etkisi olup olmadığını bilecek
durumda değilim. Yalnız bu noktada şimdiki
Turancılığın onu anmamış olmasını daha iyi
anlayabiliriz. Hem o zaman, hem daha sonra
İttihat ve Terakki Partisinin sınıfsal temellerini
araştıran yazılarında olduğu gibi ulusal
bağımsızlık yıllarında da Akçura'nın kafasının
aynı sorunla uğraştığını görürüz. Rusya gezisinde
oradaki devrim fikirleriyle ne dereceye kadar
ilgilendiğini, oradaki kesin durumlar henüz daha
belli olmamakla beraber, Bolşevik devrimini
olumlu karşılamakta birleşen Rusya Müslümanları
önderleriyle, eski Türkiyeli tanışığıMustafa Suphi
ile teması olup olmadığını bilmiyoruz. Gökalp'tan
farklı olarak bir parti adamı olmaktan kaçınan
Akçura, Rusya'daki devrime karşı olumsuz bir
tutum almamakla beraber, ileri görüşlü bir burjuva
milliyetçisi olarak Ankara Türkiye'sindeki
çalışmalarına, Gökalp'ın ölümünden sonraki
yıllarda devam etti.

Akçura'nın Osmanlı devletinin sınıfsal yapısının
analiziniyapan yazıları sanırım zamanında ve daha
sonraları çok kişinin dikkatini çekmemiştir.
Çünkü Batı anlamında «sınıf» kavramı Osmanlı
münevverlerinin yabancı olduğu bir kavramdır.
Rusya çevresi içindeki Müslümanlar çoktan beri
bu kavramın bilincindeydiler. Akçura, bu
analizlerinde Osmanlı devletinin sakatlığını
devletin merkeziyet güçsüzlüğünde ya da
toplumda «maşerî vicdan» gelişmemişliğinde
değil,
düpedüz
sınıfsal
bir
temelden
yoksunluğunda bulur. Bir Türk uluslaşmasının
gelişemeyişinin nedenini bir burjuva sınıfının
gelişmemiş olmasında bulur ve bunu Avrupa
uluslarından örnek vererek ileri sürer. Daha ileri
giderek, ulusal çatışıklıkların kökeninde sınıflar
arası çatışmalar bulunduğuna dokunur. Köylü,
esnaf, asker ve memurla Osmanlı devleti bir ulusal
devlet olamazdı. Onun içinde böyle bir sınıf
olarak sadece «Anasır»ın yetiştirdiği bir burjuvazi
vardı ki bu sınıfsal belkemiğinden yoksun yapma
Osmanlı devletinin temeli olmaktan çok, daha
sonraki yıllarda ayrı bir kitapta incelediği Balkan
ve Yunan milliyetçiliklerinde olduğu gibi, onun
temelini yıkan bir sınıftı. Kalkınma, batılılaşma
özlemleri de ancak sınıfsal yapı anlayışı açısından
bir anlam taşıyabilirdi. Ona göre, Avrupa
uygarlığındaki «milliyetlerin hepsi burjuvazinin
gelişmesi ile doğmuştu. Böyle bir sınıftan yoksun
kalan Polonyalıların Yahudi ve Alman

Osmanlı imparatorluğunun sonunu dünyaya ilân
eden Kemalist Türkiye artık onun gerçek yaşam
ortamı olmuştu. Bu dönemdeki yazılarının çoğu
«milliyet» sorunu, «miliyet»lerin tarihi, Osmanlı
imparatorluğunun çöküşünde Balkan ve Yunan
milliyetçiliklerinin tarihi üzerinedir. Düşünü bu
ulusal uyanışlardaki sınıfsal yapıların özelliklerini
tanımaya dönüktür. Ulusçuluk akımlarının
incelemelerinin hiç birinde bunları «ırkçılık»la
yorumlama eğilimi yoktur. Atatürk'ün kurduğu
Türk Tarih Kurumu'nun, yanılmıyorsam, ilk
başkanı olan, Birinci Tarih Kurultayındaki
konuşması bugün için de tazeliğini koruyan onun,
Ulusal Bağımsızlık Savaşı yılları içinde basılmış
olan «Muasır Avrupa'da Siyasî ve İçtimaî Fikirler
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ve Fikir Cereyanları» adlı yapıtı bugün için de
ilginç bir yapıttır. Burada Batı düşününün ırk,
milliyet, sınıf ve sosyalizm kavramlarını nasıl
tartıştığını, bu konulardaki görüşlerinin Gökalp'ın
görüşlerinden ne kadar farklı olduğunu,
tartışmasının sonunda Marxism'e kadar gelip
İslâm geleneğinde Marxist düşüne uygun
olabilecek fikir ve akım geleneği bulunup
bulunmadığını bile araştırdığını, bu konuda yanlış
sayılamayacak bir iki noktaya da değindiğini
görürüz.
Toplumsal sınıf olayına, tarihsel nedenlerle
yabancı olan, «sınıf» kavramını anlayamayan
Osmanlı aydınlarına kıyasla Yusuf Akçura ileri,
Batılı kafalı bir özellik gösterir. Yüzüncü
yıldönümü kutlanan Gökalp'ın yanında bugün
onun hatırlanmayışına karşı onu bu yazıyla
hatırlatmayı bir ödev saydım.

Niyazi Berkes, “Unutulan Adam”, Ġstanbul
Üniversitesi Sosyoloji Konferansları Dergisi,
S.14, 1976
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Çağımızın Siyasi Hastalığı:
Kleptokrasi (Hırsızlar Rejimi)

bankaları ve kurumları aracılığıyla maddi
olanaklar rejim destekçilerine sonuna kadar
sunulur. Devlet ihalelerinde rejim yanlıları
arasında paylaşımlar yapılarak, haksız rekabet
sonucu fahiş kârlar elde edilir ve ülke ekonomisi
kötüye giderken rejim yanlısı iş adamları daha da
zenginleşir. Tamamen çıkarları doğrultusunda
hareket eden basın-yayın organlarının yaptığı algı
ve
propagandalarla
halk
gerçeklerden
uzaklaştırılıp, zihinleri uyuşturulur. Toplumun
temel yapı taşları sarsılır. Ahlak, güven gibi
tabirlerin içi boşaltılır ve bir karşılığı olmaz.
Çünkü bu rejimde maneviyat sömürü aracı olarak
kullanmak dışında iktidara bir çıkar sağlamaz.
Maneviyat bir kenara bırakılarak esas amaç maddi
çıkar sağlamaktır. İnsan hakları baskıcı yönetim
nedeniyle geri plandadır. Yolsuzluk, yoksulluk,
yetersiz maaş, devlet kurumlarında rüşvet had
safhadadır. Hırsızlık, gasp, taciz gibi konularda
ceza yetersiz olduğu gibi, suçu işleyenler rejim
yanlısı ya da rejimde görevli ise çoğu zaman
bırakın ceza almayı, terfi edilmeyle ödüllendirilir.
Kısacası her anlamda karşılıklı menfaat ön
plandadır. Hukuk ve yargı muhalif sesleri
bastırmak, kendilerini aklamak, menfaatlerini
korumak için birer araç olarak kullanılır.

Erkan Ediz Aydın
Zaman ilerledikçe dünya ve insan değiştiği gibi
insan temelli siyasette de değişimler gözleniyor.
İlerleyen yalnızca zaman olunca, insanlık geri
kalmaya mahkum oluyor.
İnsanlar farklı topraklarda, çeşitli ülkelerde
yaşıyor. Bu ülkelerde de ya seçtikleri şekilde ya
da onlara diretilen çeşitli biçimlerde yönetiliyor.
Yönetim biçimleri ülkelere göre değişiklik
gösteren bu siyasal rejimlere bir yenisi eklenmiş
durumda: “Kleptokrasi...”
Kelime
anlamıyla
başlayacak
olursak
kleptomaniye kısaca çalma hastalığı diyebiliriz.
Kleptomanlar gereksinim duymadığı halde,
parasal değeri ile ilişkisiz olarak nesneleri çalma
dürtüsünü engelleyemezler. Gelişmiş toplumlarda
sıkça görüldüğü gibi gelişmemiş ya da gelişmekte
olan toplumlarda da sıklıkla karşımıza
çıkmaktadır. Kleptomani tedavi edilebilen bir
hastalıktır. Hasta tedavi sonrası normal yaşama
dönebilir. Tedaviyi kabul etmezse, yaşamının
sonuna dek çalmaya devam eder.

Evet, hastalık olarak ölümcül olmayabilir. Ancak
işin içine siyasi boyutu girince toplumun ana
damarlarını tıkayarak, felçli bir hayata sebep olur.
Kısacası kleptokrasi demokrasiyi engellemekle
kalmaz; sosyal ve siyasi çöküntüye sebep olup,
gerilemeye yol açar. Çünkü ahlak, adalet,
dürüstlük gibi tabirler değerini yitirir ya da içi
boşaltılır.

Kleptokrasi ise çeşitli yollarla iktidara gelen siyasi
grup ya da kişinin, ele geçirdiği güçle birlikte o
ülkenin kaynaklarını kendi menfaatine kullanması
demektir. Kısaca “hırsızların iktidarı” ya da
“hırsızlar rejimi” denilebilir. Demokrasinin bütün
kurumlarıyla yerleşmediği ülkelerde görülen bu
durum, o ülkelerin gelişmesinin önündeki en
büyük engellerden biri olmaktadır. Bu sistemin en
önemli özelliği devletin başında bulunanların
etnik köken, din gibi kavramları kullanıp halkı
yönlendirmesidir.

Cehaletin örgütlenmesinden daha tehlikeli bir
durum varsa o cehaletin bu tür hastalıklı
olmasıdır. Özellikle de etkisiz muhalefet
nedeniyle yıllardır üst üste seçim kazanarak
özgüven kazanan bir cehalet, toplumun ve
devletin özünde telafisi zor yaralar açacaktır.
Hastalık emareleri söz konusu ise önce doğru
teşhis konulmalı ve uygun tedaviye başlanmalıdır.

Kleptokrat rejimde üretim zayıflar, dışa bağımlılık
artar. Devlet kuruluşları özelleştirilir. Yerli ve
milli kuruluşların yerini küresel sermaye grupları
alır. Tarımdan sanayiye, eğitimden sanata her
alanda gerileme yaşanır. Bu yapıda rejim kendi
zenginlerini, kendi tekellerini yaratır. Devlet

Eğer bir toplum hırsızlar rejimi tarafından
yönetilmek istemiyorsa topyekûn bir seferberlikle
birlikle bu hastalıklı ve örgütlü cehaletle mücadele
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etmeli.
Bununsa
tek
yolu
eğitimden,
aydınlanmadan geçmektedir. İnsanlar kirli ve
hastalıklı rejime isyan etmeli, kitleler halinde bir
aydınlanma savaşına girişmelidirler. Toplum
bilimciler, sosyologlar, aydınlar halkı anlayacağı
biçimde bilgilendirmeli ve yol gösterici
olmalıdırlar. Eğitimde ahlak ve insani değerler ön
planda tutularak insanı insan yapan manevi
değerler
topluma
hatırlatılmalı,
hastalıklı
yönetimin yanlışları doğru bir şekilde halka
aktarılmalı ve toplumda kirli siyasetin, hastalıklı
düşüncenin
prim
kazanmasının
önüne
geçilmelidir.

-Eski Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek (70
Milyar Dolar)
-Eski Endonezya Devlet Başkanı Suharto (15 ile
35 Milyar Dolar arası)
-Eski Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos
(5 ile 10 Milyar Dolar arası)
-Eski Nijerya Devlet Başkanı Sani Abacha (2 ile 5
Milyar Dolar arası)
-Eski Yugoslavya ve Sırbistan Devlet Başkanı
Slobodan Milošević (1 Milyar Dolar)
-Eski Haiti Devlet Başkanı Jean-Claude Duvalier
(300 ile 800 Milyon Dolar arası)

Kleptomani gelişmiş ya da gelişmemiş toplumlar
da görülse de kleptokrasi gelişmiş toplumlarda
barınamaz.

-Eski Peru Devlet Başkanı Alberto Fujimori (600
Milyon Dolar)

Aşağıdaki listede kleptokrasinin görüldüğü
ülkelere baktığımızda hemen hepsi gelişmemiş,
gelişimini tamamlayamamış ülkelerdir. Çünkü
gelişmiş ülkelerde demokrasi, eğitim, adalet ve
hukuk gibi temel kavramlar oturmuştur. Hal böyle
olunca
da
kleptokratlar
halkta
karşılık
göremeyecek, siyasi olarak varlık göstereceği
boşlukları bulamayacaklardır.

-Eski Ukrayna Başbakanı Pavlo Lazarenko (114
ile 200 Milyon Dolar arası)

-Eski FKÖ (PLO) lideri Yaser Arafat (1 ile 10
Milyar Dolar arası)
-Eski Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi
(75 Milyar Dolar)

Bu listeyi, Uluslararası Şeffaflık Örgütü
(Transparency International) tarafından 2018
yılında yayınlanan Yolsuzluk Endeksi‟yle ülkeler
bazında
karşılaştırdığımızda
örtüştüğünü
göreceksiniz.

-Rusya Devlet Başkanı Putin (203 milyar dolar)
-Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba (1
milyar Dolar)
-Kuzey Kore lideri Kim Jong Un (5 ile 10 milyar
Dolar arası)
-Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir (9 Milyar
Dolar)
-Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe (5 ile
10 milyar Dolar arası)
-Eski Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Saleh
(32 milyar Dolar)
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BĠLĠMSEL DÜġÜNCENĠN
GEREKLĠLĠĞĠ

benzer reaksiyonlar göstermesi, benzer görüntüler
oluşturması her ne kadar şaşkına çevirse de
evrende benzersiz bir uyum söz konusudur. Bu
uyumu keşfetmemizi sağlayan olgu ise bilimdir.
Bilim insanları ilgi duyarlar, şüphe ederler, şüphe
ve merak duyguları onları keşfe götürür.
Yüzyıllardır süregelen bilimsel olguların her
birinin temelinde ilgi ve merak yatmaktadır.
Arşimet suyun kaldırma kuvvetini, Newton ise
yerçekimini tespit etmiştir. Newton bu keşfinden
sonra ortaya teoremler atarak bunları kanıtlamış
ve yasalaştırmıştır.

Meriç Özkan
Maddenin en tanecikli hali olan katı maddeler sesi
en hızlı şekilde yayarlar. Bu yüzdendir ki
kulağımızı bir tren rayına dayadığımızda
kilometrelerce
uzaklıktaki
trenin
sesini
duyabiliriz. Az tanecikli ortamlarda, örneğin
bulunduğumuz ortamda duyabileceğimiz sesin bir
desibel aralığı vardır, canlılar ses çıkartırlar; fakat
biz sadece bu duyabileceğimiz aralıktaki desibelde
ses çıkartan canlıları duyabiliriz. Canlılar ya da
cansız varlıklar bir şekilde ses çıkartırlar ve biz
bunu mümkün olduğunca işitiriz. Kozmolojik
model olarak kabul ettiğimiz
BigBang
patlamasının veya günde yüzlerce göktaşının
dünyaya yaklaşmasının ve hatta dünyaya denk
gelmesinin seslerini ise duyamayız; çünkü ses
boşlukta, taneciksiz ortamda yayılmaz. Maddeler
taneciklerden oluşur ve buna “atom” denir. John
Dalton dünyanın gidişatına yön verecek olan bu
atom kavramını ortaya atan ilk insan olmuştur,
daha sonraları ise şu an bizlere ilkel gelen
“üzümlü kek atom modeli” (Thomson atom
modeli), Rutherford atom modeli, Bohr atom
modeli gibi atom modelleri ortaya konulmuştur.
Gözlerimizle göremediğimiz maddenin en küçük
yapı taşı hakkında yüzyıllardır devam eden
çalışmalar yapılmaktadır. Atom çekirdekleri
parçalandığında fisyon olayı oluşur, bu tıpkı
BigBang‟in oluşumu gibidir, çok fazla enerji
yayılması ile birlikte radyoaktif olabilir ve biz
tıpkı BigBang‟i duyamadığımız gibi fisyonu da
duyamayız. Gözlerimizle görmemizin mümkün
olmadığı çok küçük maddeler ile çok büyük
maddeler arasında benzer bir bağ vardır. Atom
mikroskopları ile defalarca kez yaklaştırılarak elde
edilen bir atom çekirdeği görüntüsü ile
teleskopların defalarca kez yaklaştırılarak elde
edilen görüntülerin benzerliğine dikkat çekmek
isterim. Fisyon çekirdek parçalanması; füzyon ise
çekirdek birleşmesi iken bu iki zıt durumun

Üretken olabilmek için denemek, denemek,
defalarca denemek, denemeler sonucunda
hatalardan pay çıkartarak tekrar denemek gerekir.
Ancak bu denemelerin sonucunda nihai bir zafer
kazanılabilir. Bilim bu şekilde var olmuştur. Var
olan ilgi ve merakın denenmesi ile bilgi elde
edilebilmiştir. Bilginin tek başına yeterli olmadığı
yer ise aksini düşünmenizi, farklı bir bakış açısı
ile var olanı görmenizi sağlayacak olan bir
“diğeri”dir. Diğer imgesi ile olaylara, olgulara
dışarıdan bakabilir, bulunulan noktayı bir adım
ileriye taşıyabilirsiniz. En büyük örneğini Nicola
Tesla ile Thomas Edison arasında görebiliriz. Her
ne kadar fikirsel olarak farklılıklara düşseler de
her ikisinin de ortak özelliği kendi alanlarında
kendilerine olan inançları ve merak duygularıdır.
Bilime kazandırdıkları birçok noktada ise her ikisi
birbirini tamamlayıcı niteliktedir.
Bazen farklılıklar ile bir bütün halindesinizdir. Bir
bütün halinde ortak amaç için çalışmalar ortaya
koymuş, bilimi bulundukları noktadan daha ileri
seviyelere taşımış; kendilerinden sonra gelecek
olan bilim insanlarına ışık tutmuşlardır. İşte
imkânsızlıklar içerisinde bile bilim insanlarının
amacı bu olmalıdır. Bizler de bilimin ışığında
ilerlerken bencil olmayan, ilerici ve
akılcı yolu seçmeli ve kendimizden sonraki nesil
için
mücadele
etmeliyiz,
kendimize
oluşturduğumuz “diğer” imgesinde, “diğer”i
karalamak değil, yüceltmek adına çalışmalar
yapmalıyız ancak bu doğrultuda bilim ilerler ve
gelişir.
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İnsanlık sürekli olarak üretken yapıdadır.
Üretkenlik; dünya üzerinde henüz olmayan bir
ürün icat etmek demek değildir. Tekerleğin
bulunması, yazının ve ateşin icadı insanlık tarihi
için dönüm noktalarıdır; fakat var olanın üzerine
koymak, insanların hayatını kolaylaştırmak adına
incelemeler, araştırmalar yapmak, bilimsel
çalışmaları ilerletmek de üretkenliktir. Toplumda
bilim insanları, liderler, siyasetçiler, sanatçılar ve
tüm üretken beyinler toplumda desteklenmeli ve
onları üretmeye teşvik edici, motivasyonlarını
artırıcı çalışmalar yapılmalıdır ancak o zamandır
ki çağdaş medeniyetler seviyesinde bir toplum
idealine ulaşılabilsin.
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ERMENĠ MESELESĠ ÜZERĠNE
NOTLAR

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşından sonra
Berlin Barış Antlaşmasında ise; Osmanlı
Devleti‟nin, Ermenilerin oturdukları vilayetlerde
gerekli olan ıslahat ve düzenlemeleri yapması,
ayrıca Kürt ve Çerkezlere karşı Ermenilerin huzur
ve
güvenliklerini
koruması
hükmü
konulmuştur.Bu madde ile ilk kez Ermeni adı bir
antlaşmada geçmiştir.4

Deniz Yüce
1. OSMANLI
DEVLETĠ’NDEN
TÜRKĠYE
CUMHURĠYETĠ’NE
ERMENĠ
SORUNUNUN
KISA
TARĠHÇESĠ

1887‟de Hınçak ve 1890‟da Taşnaksutyun
örgütleri kurulmuştur. Hınçak partisi, Kumkapı
nümayişini, Sasun isyanını, Babıali nümayişini ve
Zeytun isyanını üstlenmiştir. Taşnaklar ise;
İstanbul Osmanlı Bankası baskınını, 1904 Sasun
isyanını, Sultan Abdülhamid‟e Yıldız suikastını
üstlenmişlerdir.

“Türkiye aleyhine kullanılan
Ermeni sorunu, temeli 1774 Küçük
Kaynarca antlaşmasına kadar dayanan
bir siyasal süreç olarak görülmez,
Osmanlı'nın Batı tarafından paylaşılma
sorunu ile ilişkisi kurulmaz, Birinci
Dünya
Savaşı'ndaki
Osmanlı-Rus
Savaşı'ndan bağımsız ve Sevr Antlaşması
ile Kurtuluş Savaşı dışında düşünülür, bir
"soykırım" için gerekli olan "faşist
milliyetçiliğin
Osmanlı'da
gelişip
gelişmediği" irdelenmeden ele alınırsa,
tabii ortalıkta "soykırım" iddialarından
geçilmez.”(1)

1893 yılında Dr. CyrusHamlin, Hınçak
Komitesinin amacını ortaya koymuş, ihtilali
savunan bir Ermeninin kendisini ifade ettiklerini
aktarmıştır. Ermeninin devletin her tarafında
örgütlendiğini, Türkleri ve Kürtleri öldürüp
köylerini
ortadan
kaldırarak
dağlara
çekileceklerini; bu karşılık Müslümanların da
savunmasız
Ermenileri
katledeceklerini
söylemiştir. Bu durumdan beklenti ise; Rusya‟nın
insanlık namına ve Hıristiyan uygarlığına adına
Anadolu‟ya girmesidir. Dr. CyrusHamlin, bu
düşüncenin dehşet verici olduğunu söylediğinde
ise; bu Ermeni, Avrupa‟nın Bulgarlara yapılanlara
sessiz kalmadığını ve onlara bağımsızlık verdiğini,
kadın ve çocuk Ermenilerin katledilmesine de göz
yummayacağını ve Ermenilere de bağımsızlık
vereceğini, bunda kararlı olduklarını belirtmiştir.
Ayrıca Ermenilerin Rus yerine Türk idaresini
seçmelerini ise aptallık olacak yorumlamış, acı
çekerek bunun bedelini ödeyeceklerini ifade
etmiştir.

Ermeni sorununun, Küçük Kaynarca
Antlaşması‟ndan başlatılması 7. Maddesinden
kaynaklanmaktadır. Bu maddeye göre Osmanlı
Devleti‟nin Hristiyanlığa saygı göstermesi, Rus
elçisi kiliselerin korunmasında aktif rol alması ve
Osmanlı Devleti‟nin bu isteği kabul ettiği ifade
olunmuştur.(2) Bu madde Rusya‟yı Hıristiyanların
koruyucusu durumuna getirmiştir.
İlerleyen süreçte Rusya‟nın bu etkisini
Osmanlı
Devleti‟ni
parçalama
yönünde
kullanması, ardından Eflak ve Boğdan‟ı işgal
etmesi Avrupa Devletlerini harekete geçirmiş ve
Kırım Savaşı sonunda imzalanan Paris Barış
Antlaşması ile “müttefiklerimiz” de benzer bir
konum elde etmişlerdir.İngiltere Dışişleri Bakanı
Lord J. Russel, Hıristiyanlar üzerindeki sadece
Rusya‟nın sahip olduğu koruyuculuk hakkını, beş
devletin
koruyuculuğu(collectiveprotectorate)
şeklini aldığını ifade etmiştir.3

Sadece 29 Eylül – 3 Aralık 1895 tarihleri
arasında 25 ayaklanma çıkmıştır. 1890 – 1896
yılları arasında çıkan ayaklanmalarda 13.500 –
20.000 kadar Ermeni ölmüşse de bu sayı yapılan
propagandalarda 300.000‟e kadar çıkarılmıştır.
İsyanlar durulmaz, 31 Mart (13 Nisan
1909) Ayaklanmasını fırsat bilen Ermeniler,
Kilikya Ermeni Devleti‟ni kurmak amacıyla
Adana‟da isyan başlattılar (14 Nisan 1909).
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Hemen ertesinde 25 Nisan 1909‟da ikinci kez
Adana‟da
ayaklanma
başlatılmış
ancak
bastırılmıştır.

kişinin yerine ulaştığı, kalanlardan (yani yaklaşık
300.000
kişiden)
ise
bilgi
alınamadığı
vurgulanıyor.

Ermeni
komitacıları,
ihtilali
gerçekleştirmek için en uygun zamanının
Osmanlının savaşa girdiği dönem olacağını
söylemişlerdi. Osmanlının Birinci Dünya Savaşına
girmesinden sonra beklenen günün geldiğini
düşünerek 15 Nisan 1915‟te Van‟da yeni bir
ayaklanma başlattılar. Buna karşılık da
İstanbul‟daki Ermeni ihtilalcilerinin elebaşları
hükümet tarafından tutuklanmıştır.

1921 yılında Mustafa Kemal yabancı bir
gazetecinin konuyla ilgili sorusu üzerine şunu
söylemiştir:
“…Bize karşı yapılmış olan
iftiraların aksine, tehcir edilmiş olanlar
hayattadır ve bunlardan ekserisi şayet
İtilaf Devletleri bizi tekrar harp etmeye
zorlamasa
idi
evlerine
dönmüş
5
olurlardı.”

Soykırımın yıl dönümü olarak anılan
tarihte olanlar aslında budur. Tehcir Kanunu
Mayıs 1915‟te çıkmış ve amacı şu şekilde
açıklanmıştır:

1 Mart 1922
kullanmıştır:

“Savaş
mıntıkasına
yakın
bölgelerde oturan Ermenilerin bir kısmı
ordunun
hareketini
zorlaştırıcı
davranışlarda
bulunmakta,
halka
saldırmakta, asilere yataklık etmektedir.
Dolayısıyla, Van, Bitlis, Erzurum
vilayetleri ile Adana, Mersin, Kozan,
Cebelibereket
kazaları,
Maraş
Mutasarrıflığı,
İskenderun,
Beylan,
Antakya kazalarında yerleşik Ermenilerin
yerleri değiştirilecektir. Bunlar Musul ve
Zor
Mutasarrıflıklarının
kuzey
kısımlarına, Halep vilayetinin doğu ve
güneydoğusuna nakledileceklerdir.”

yaptığı

konuşmada

ifadeyi

“Ermeni sorunu denilen ve
Ermeni milletinin gerçek olmayan
isteklerinden çok, dünya kapitalistlerinin
ekonomik yararlarına göre çözülmek
istenilen sorun, Kars Antlaşması ile en
doğru şekilde çözüme ulaştırılmış oldu.
Yüzyıllardan beri dostluk içinde yaşayan
iki çalışkan halkın iyi ilişkileri
memnuniyetle yeniden kuruldu.”
İsmet Paşa, Lozan Konferansına giderken
kendisine 14 maddelik bir talimat verilmişti bunun
ilk maddesi şudur:
“Ermeni Yurdu mevzu-u bahs
olamaz.
Olursa
inkıta-ı
müzakereyi mucib olur.”

Tüm Ermenileri kapsamayan bir karar, ayrıca
taşınamaz
malların
bedelleri
kendilerine
ödenecek, tanışabilir mallar ise kendilerine
ulaştırılacaktır.

Ve son olarak 1932 yılında Türkiye,
Milletler Cemiyetine davet edildiğinde Dışişleri
Bakanımız şu şekilde cevap vermiştir:

Resmi verilere bakılacak olursa; 1914
yılındaki Osmanlı nüfusu 18.5 milyon. Bunun 1.3
milyonu Ermeni. Altı vilayetteki Ermeni nüfusu
ise 636 bindir.

“Türkiye Cumhuriyeti devleti
bugüne kadar yapmış olduğu iç ve dış
hukuk işlemlerinin tümünü Milletler
Cemiyeti yasalarına uygun olduğunun
kabul edilmesi koşuluyla girer.”(6)

Tehcirden üç yıl sonra, Fransa Dışişleri
Bakanlığı tehcir edilen ve yardıma muhtaç
Ermenilerin sayısı hakkında bilgi istiyor.
BoghosNubar Paşa 11 Aralık 1918 yılında cevap
yazıyor. Mektupta, tehcir edilenlerin sayısının
tahmini 600.000 – 700.000 olduğu, 390.000

Bu şartın kabulü ile Türkiye, Milletler
Cemiyetine katılmıştır. Katılma konusunda,
Azınlıklar Komisyonu eğer “kendi içindeki
azınlıklara kötü muamele yapmamıştır” derse
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başvuru kabul ediliyor. Aksi takdirde başvuru
reddediliyor. Daha açık söylemek gerekirse;
“soykırımın yalan olduğu” daha o tarihte kabul
edilmiş oluyor.

ifadesine başvurup
yapılmıştır.(11)

doğrulanmadığı

tespiti

Menşevik Gürcistanı‟nın Toprak Bakan
Yardımcısı Karibi; Türkler ve Kürtlerin Rumlara
saldırmazken neden Ermenilere saldırdığı
konusunun Rumların tarafsız kalmasıyla ilgili
olduğunu belirtmiştir. Durumu şu örnekle
açıklamıştır:

(Bu bölümde, Bilal N. Şimşir‟in Ermeni Meselesi
kitabı kaynak olarak kullanılmıştır.)

2. ERMENĠ PROPAGANDASI ÜZERĠNE

“Türkiye‟nin yerine Hıristiyan
Rusya‟yı veya yüksek kültüre sahip
Almanya‟yı koyun. Eğer Rus Lehleri
Avrupa‟da yaşayan bütün Lehleri bir
devlet örgütünde birleştirmek adına
Avusturya Lehlerine katılsaydı ve bağlı
bulundukları Rusya‟ya karşı savaşsaydı
Rusya ne yapardı? Eğer Alsace –
Lorraine‟deki Fransızlar, Almanya‟ya
karşı savaş için gönüllü birlikler
oluştursalardı Almanlar ne yapardı?
Doğal olarak bu iki uygar Hıristiyan
devlet de Türkiye Ermenilere ne yaptıysa
onu yapardı (…) İngilizler, düşmana
katılmayı düşünmeye, sadece geçmişteki
bağımsızlığını
tekrar
talep
eden
İrlanda‟yı bile daha dün ateş ve kanla
dize getirdiler.” (12)

“Propaganda, cebir ve tazyikten
başka vasıtalarla, (başlıca semboller,
vecizeler ve kıymetlerle) ihtilaflı meseleler
karşısında
muayyen
bir
kitlenin
görüşünde ve gidişinde arzu edilen bir
değişikliği yapmaya çalışmaktır.”(7)
Bu amaçla Ermeni iddialarını destekleyen
bir “mavi kitap” hazırlanmıştır. Bu kitabın
hazırlanmasının iki amacı vardır. Birincisi,
Ermeniler için Amerika‟dan yardım toplamaktır.
İkinci amacı ise ABD‟yi Avrupa savaşına
sokmaktır. Kitap, 150 belgeden oluşturulmuştur.
Ancak bu belgelerden 70 tanesi Amerikalı
misyonerlere, 50 tanesi de Taşnak komitacılarına
aittir. (8)

Doğubilimi uzmanı M. V. Pavloviç; o
dönem
Taşnak
basınının
Türkiye‟nin
bölünmesiyle ilgili yayınlar yaptığını, Ermeni
hükümetinin Ermenistan‟da Müslüman nüfusu
katlettiğini ve 200‟den fazla köyün yakılıp
yıkıldığını, Kilikya‟da Fransız komutası altındaki
gönüllü Ermeni birliklerinin bölgede katliam
yaptığını, Fransızların bunu kendileri hakkındaki
olumsuz
düşüncelerinden
kurtulmak
için
13
Ermeniler eliyle yaptığını belirtmiştir. ( )

Kitabın
yazarı
Arnold
Toynbee,
hatıralarında bu kitap için: “Hükümetin
propaganda
için
hazırlattığını
bilseydik
yapmazdık” (9) demiştir.
Amerikalı tarihçi JustinMcCarthy ise;
propaganda için yazılan kitaptaki belgelerin sahte
olduğunu, ifadelerine yer verilenlerin bir kısmının
kimliğin bilinmediğini, alıntıların bir kısmının
Taşnak gazetelerine ait olduğunu söylemiş ve
aptalca yalanlar olarak nitelemiştir.(10)

Ermeni Devlet Adamı B. A. Boryan;
Ermenilerin bu tavrının, Osmanlı Devleti‟nin
idaresinden kaynaklanmadığını ifade etmiştir.
Osmanlı Devleti‟nde sömüren kesimin Ermeni,
Süryani, Türk, Kürt köylüleri arasında hiçbir
ayrım yapmadan egemen sınıfın çıkarını
sağlayacak şekilde, hukuki herhangi bir ayrım
yapmadığını belirtmiştir. (14) Ermenilerin bu
tavrının sebebini Karibi; özerk bir Ermenistan‟ın

TBMM‟de ise; AKP ve CHP‟nin İngiltere
Avam ve Lordlar Kamaraları üyelerine
gönderilmek üzere bir hazırladıkları mektup
milletvekillerinin imzasına açılmıştır. Mektupta
dikkat çeken önemli itirazlardan birisi ise; bu
kişilerin bir kısmının bilgisi olmadığını, sahte
görgü tanıklığı yaptırıldığı ve ayrıca görgü
tanıklarının ifadelerinin herhangi bir görevlinin
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kurulmasına çalışmak ve sadece Ermenilerin
yaşadığı kesintisiz bir toprak parçası oluşturmak
olarak yorumlamıştır. (15)

topraklarındaki Ermenileri kışkırtmaktan da geri
kalmamıştır.
Bu
kışkırtmaları
Ermeni
maneviyatını yükseltmek ve Türklere karşı
Ermenileri eyleme geçirmek olarak ele
aldığımızda, Ermeni emekçilerinin katledilmesine
bu şekilde ortam hazırlanmıştır. (19) Bununla
birlite; bir Taşnak yetkilisi Taşnaksutyun‟un temel
amacının, Türkiye Ermenistanında çalışmak ve
isyancıları
örgütlemek
olduğunu,
Bakü
bölgesindeki çalışmaların ise; yedek faaliyetler
olduğunu belirtmiştir. (20)

Sonuç olarak; Ermenilerin bu davranışları
ve propaganda yöntemleri çok önemli sonuçlar
doğurmuştur. Bu noktada, Türkiye açısından bu
olayın bastırılmaya çalışılması soykırım olarak
adlandırılmak istenmiştir. Ayrıca, ayaklanmaları
bastırma konusunda kullanılan araçlar ve
yöntemler zaman zaman tartışma konusu
olmuştur. Bu konu değerlendirilirken şu ifade de
dikkatten kaçmamalıdır:

Süreç içerisinde Ermeniler önce Rusya‟ya
karşı Japonya‟dan ve ardından Türkiye‟ye karşı
Rusya‟dan medet ummuşlardır. 7 Mayıs 1904
tarihli mektupta yer alan bir ifade:

“Ermenilerin
ayaklanması,
onların tarihi ve hukuki hakkıdır. Eğer
devlet, halk ayaklanmasını sert bir şekilde
eziyor ve ayaklananları bastırıyorsa, bu
da onun tarihi ve hukuki hakkıdır.” (16)

“Sizi
içten
seven
tüm
Kafkasya‟nın ve Rusya‟nın Ermenileri,
Japon kıyılarından uzakta manen sizlerle
birleşerek dolu şarap kadehlerini JAPON
İMPARATORU EKSELANSLARI YÜCE
MUTSUHİTO‟nun şerefine kaldırıyorlar.
„YAŞA, YAŞA, YAŞA‟” (21)

Yani, amaç aracı haklı kılmıştır. Öne çıkan nokta,
ayaklanmanın bastırılmış olmasıdır.

Bunlar da II. Nikolay‟a ifade edilenler:
“Yeni şanlı Rus silahı olmak ve
Rusya‟nın Doğu‟daki tarihsel görevini
yerine getirmek vatan borcumuzdur.
Kalbimiz bu istekle yanmaktadır. Rus
bayrağı,
İstanbul
ve
Çanakkale
Boğazlarında özgürce dalgalanacaktır.
Sizin iradeniz, yüce devletiniz Türkiye
boyunduruğu altındaki halklara özgürlük
verecektir.” (22)

3. ERMENĠ SORUNUNA RUSYA’NIN
ETKĠSĠ
Çarlık döneminde bazı Rus yetkililerin
ifadeleri; hem amaçlarını açıklamakta hem de bir
itiraf niteliğindedir. Dönemin Kafkasya Valisi,
Ermeni meselesi diye bir sorun yokken bu sorunu
kendilerinin yarattığını aslında Ermenilere yönelik
bir ayırımın da olmadığını sonraki yıllarda ifade
etmiştir. (17) Amaçlarını ortaya koymak açısından
da bir bakanın, kendilerine Ermenisiz Ermenistan
lazım olduğunu belirtmiş olması ve Ermenilere
karşı Rusların aldığı önlemlere bakmak (1885‟de
Ermeni okulları kapatılmıştır, 1889‟da Ermeni
kültür ve hayır kurumları kapatılmıştır, 1900‟de
büyük bir Ermeni yayınevi kapatılmıştır. Ermeni
gazetelerine sansür ve yasaklama getirilmiştir,
1903‟te Ermeni Grigoryan Kilisesi‟nin mallarına
el konmuştur, yine 1903‟te Ermeni katolikosunun
yetkileri kısıtlanmıştır)yeterlidir.(18)

Taşnaksutyun‟un yayın organı Orizon
gazetesinde 1912‟de yayınlanan makalede tehdit
gibi ifadelere yer vermişti. Herhangi bir Türk‟ün
ve Türk devletinin Ermeniler için hiçbir önem
taşımadığını, başka bir şekilde varlıklarını
korumaya çalışmaları gerektiği yazılmıştı. (23) Bu
söylem ve davranışların sonucu, 1915 yılında
hazırlanan bir rapora şu şekilde yansımıştır:
“Ermeni elebaşları, kendi ektiğini
biçmiş, siyasi hayalleri için sivil
soydaşlarının
hayatı
ve
refahıyla
24
oynamıştır.” ( )

Ancak kendi topraklarında Ermeni
milliyetçiliğine karşı tedbirler alırken, Türkiye
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Ermenistan‟ın ilk başbakanı ve Taşnak Partisi‟nin
kurucusu O. Kaçaznuni‟nin şu cümleleri bir
anlamda yukarıdaki ifadeleri teyit etmiştir:

“Kongre, Kürtlerin Türklere karşı
isyanını
özellikle
selamlamaktadır.
Kongre, bu hareketin Ermeni ve Kürt
sorunlarının
çözümü
için
gerekli
olduğunu düşünmekte ve tüm bilinçli
Ermenileri bu eşsiz ve kahramanca
mücadeleye dikkat etmeye ve gönül
vermeye çağırmaktadır.” (27)Taşnaklar,
Kürt meselesinde de emperyalistlerce
kullanılmıştır.

“Kayıtsız
şartsız
Rusya‟ya
bağlandık”,
“Ermeni
vilayetleri
Ermenisiz kaldı”, “Acı acı kötü talihimize
sızlanmak, kendi mutsuzluğumuza kendi
dışımızda
bir
sebep
aramak,
Taşnaksutyun
Partisi‟nin
de
kaçınamadığı milli psikolojimizin tipik bir
özelliği” .. (25)

Hemen hemen aynı dönemde yapılan şu
tespit balıkta belirttiğimiz durumu açıklamak
açısından önemlidir;
“Eğer Ermeni meselesi
ve
Ermeniler, önceden Avrupa‟nın „hasta
adamı tedavi etmek‟ amacıyla Osmanlı
İmparatorluğu yönetiminin içişlerine
karışmak için „kamuoyu‟ yaratmanın bir
bahanesi ve aracı olduysa, bu sefer de
Ermenilerin yerini Kürtlerin aldığı
açıktır.” (28)

Bir diğer önemli konu Lozan Antlaşması
ve diplomatik ilişkilerdir. Ermeni muhabir
Lozan‟a karşı olmalarını ve ABD‟nin hem
Türkiye hem de SSCB ile diplomatik ilişki
kurmasını şu şekilde yorumluyor:
“O andan sonra da Birleşik
Devletler bu iki devletle bu gibi ilişkilere
gireceği
zaman,
Ermeni
meselesi
uluslararası sorun olmaktan çıkacak ve
Türkiye‟yle Rusya‟nın iç meselesi haline
gelecektir. Lozan Antlaşması‟na karşı
çıkmamız buradan kaynaklanmaktadır.
Çünkü bu antlaşma Birleşik Devletler
tarafından onaylanırsa, Türkiye „Wilson
Ermenistanı‟ üzerinde tartışmasız yüksek
haklar elde edecektir.” (26)

Bu tespitin bir benzerini de Hrant Dink
yapmıştır:
“Geçmişte
İngilizlerin
Fransızların Rusların Almanların şu
topraklar üzerinde oynamış oldukları rol
neyse bugün aynen tekrarlanıyor.
Geçmişte Ermeni halkı onlara güvendi,
kendilerini
Osmanlı‟nın
zulmünden
kurtaracaktı. Ama yanıldılar. Çünkü
onlar geldiler, kendi işlerini kendi
hesaplarını yaptılar, çekilip gittiler ve
burada kardeşi kardeşle kan içerisinde
bıraktılar ve bugün Kürtlerin yaşadığı
aynı şey. Bugün Amerika geldi, Kuzey
Irak‟ta bir Kürt devleti oluşturmak üzere..
Kürt kardeşlerimiz için orası bir çekim
alanı mı oldu, noldu, bir başka bir şey mi
oldu, bir ümit mi oldu bu çok tehlikeli bir
iş. Amerika bu, gelir, o kendi hesabını
yapar, işine bakar, işi bittiğinde de çeker
gider. Ondan sonra da burada tekrar
insanları birbiriyle kendi didişmesi
içerisinde bırakır.” (29)

4. ERMENĠLERĠN
KÜRT
AYRILIKÇIĞINA DESTEĞĠ VE BĠR
ARAÇ OLARAK ERMENĠLERĠN
YERĠNĠ KÜRTLERĠN ALMASI

Son olarak Ermenilerin Kürt ayrılıkçılığına
verdiği desteği ele alalım. Taşnakların XI.
Kongresi‟nin Nisan 1929 tarihli çağrısında:
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“Efendiler! Avrupa'nın bütün ilerlemesine,
yükselmesine ve medenileşmesine karşılık
Türkiye tam tersine gerilemiş ve düşüş vadisine
yuvarlanadurmuştur. Artık vaziyeti düzeltmek
için mutlaka Avrupa'dan nasihat almak, bütün
işleri Avrupa'nın emellerine göre yapmak, bütün
dersleri Avrupa'dan almak gibi birtakım
zihniyetler
belirdi.
HALBUKİ,
HANGİİSTİKLAL
VARDIRKİ,
ECNEBİLERİNNASİHATLERİYLE,
ECNEBİLERİNPLANLARIYLAYÜKSELEBİL
SİN?
TARİHBÖYLEBİR
HADİSEYİ
KAYDETMEMİŞTİR!”
NOT: Bu yazı daha önce KARADENİZ
STRATEJİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
MERKEZİ‟NDEKİ yazı dizisi olan, Ermeni
Meselesi Üzerine Notlar I-II-III serisinin tek bir
yazıda birleştirilmiş ve düzenlenmiş halidir.
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Kitap: Balibar ve Wallerstein

olumlu örnek; diğerlerini yok etmeye, sömürmeye
çalışan, kuvvet kullanan ise olumsuz örnek olarak
belirtilmiştir.
İkinci bölümde ulus ve halk kavramları
tartışılmıştır. Wallerstein, ulus kavramını sınıf
mücadelesine oturtmaya çalışmıştır. Balibar ise,
sınıf mücadelelerini ulus kavramına eklemlemeye
çalışmıştır.

Deniz Yüce

Irk Ulus Sınıf, Balibar ve Wallerstein‟ın
denemelerinden oluşmuş ve dört bölüme
ayrılmıştır. İlk bölümde, ırkçılığın azalmadığı tam
aksine arttığı saptanmıştır. Evrensellik ile
ırkçılığın iç içe geçtiği yargısına varılmıştır. Ulus
devletlerin
ve
halk
hareketlerinin
uluslararasılaştırılmasının bir çeşit yeni ırkçılık
olarak yorumlandığını görüyoruz. Balibar,
ırkçılığın cinsiyetçilikle değil milliyetçilikle
eklemlendiğini savunmuştur.

Konuya tarihsel olarak yaklaşıldığında ırk,
ulus ve etnik grup kavramlarının halk
kavramından daha fazla kullanıldığı görülmüştür.
Etnik grup söylemi azınlık söylemi yerine ikame
edilmiştir. Bu kavramlar sürekli ve hala günceldir.
Dolayısıyla siyasal iddialarda bulunmak için
önemli birer araç olarak kullanılmışlardır. Genetik
süreklilik olarak bakıldığında ırk, toplumsalsiyasal gruplar olarak bakıldığında ulus, kültürel
olarak
bakıldığında
etnik
grup
olarak
kullanılmasına rağmen neticede hepsi halklılık
kavramı olarak görülmüş ve neden üç farklı
kavrama
gerek
duyulduğu
açıklanmaya
çalışılmıştır.

Bu
bölümle
ilgili
olarak
yani
evrenselleşme ile ilgili, iki farklı yoruma
ulaşılabileceği ifade edilmiştir. Birisi entelektüel
anlamda, diğeri ise günümüz ideolojisi olan
kapitalist dünya ekonomisi anlamında olmuştur.
Ancak ırkçı ya da cinsiyetçi politikaları ortaya
koymak
noktasında
da
evrenselciliğe
başvurulmuştur. Irkçılık ise etnikleşmek olarak
yorumlanabilir. Bu noktada geçmişle bağ
kurulması ve etnik grupların yeniden yaratılması
noktasında ırkçılığa başvurulmuştur. Bunu şu
örnekle de açıklayabiliriz. Milyonlar içerisinde
birçok grup yok olmuş, birbiriyle karışmış ya da
değişmiştir. Her zaman bir öteki muhakkak
olmuştur. Beyaz adam açısında bu zencidir. Hep
bir zenci vardır, ama zencinin olmadığı noktada
bunun yerine beyaz zenciler muhakkak
yaratmışlardır.Balibar, milliyetçiliği ırkçılığın
sebeplerinden biri olarak göstermiştir. Irkçılık
hem üstün ırk tezini savunanlar hem de aşağı ırka
ait gösterilenler olarak ikiye ayrılmıştır. Ayrıca
sömürgecilik noktasında da Fransız sömürgeciliği
asimile edici olarak yorumlanırken İngiliz
sömürgeciliği kültürlere saygı gösteren olarak
yorumlanmıştır. Yani burada iyi beyaz, kötü beyaz
söz konusudur. Halbuki her ikisi de aynı ölçüde
evrensel ve ırkçı olmuştur. Buna paralel olarak,
milliyetçilik de iyi ve kötü olarak iki şekilde
değerlendirilmiştir. Devlet kurmaya çalışan, diğer
milletlere tahammül eden, hukuka uygun davranan

Bunun sebebinin doğrudan kapitalist
dünya
sisteminde
aranması
gerektiği
vurgulanırken şu şekilde açıklaması yapılmıştır:
“Irk kavramı dünya ekonomisindeki eksensel
işbölümüyle, yani merkez-çevre zıtlığıyla ilgilidir.
Ulus kavramı bu tarihsel sistemin siyasal
üstyapısıyla,
yani
devletlerarası
sistemi
biçimlendiren ve ondan türeyen egemen
devletlerle ilgilidir. Etnik grup kategorisi,
sermaye birikiminde ücretsiz emeğin büyük
payının korunmasını sağlayan hane yapılarının
yaratılmasıyla ilgilidir. Bu üç terimden hiçbiri
sınıfla doğrudan ilgili değildir. İşte bu yüzden
sınıf ve halklılık, diklemesine tanımlanmıştır; bu
da, daha sonra göreceğimiz gibi, bu tarihsel
sistemin çelişkilerinden biridir.”
Ayrıca uluslaşma konusunda da, devlet
kurulduktan sonra uluslaşmanın gerçekleştiği
vurgusu yapılmıştır. Halbuki bu konudaki yaygın
kanı, uluslaşmanın bir sonucu olarak ulus-devletin
ortaya çıkmış olmasıdır. Ve milliyetçi hareketlerin
ortaya çıkmasını tetikleyen etken olarak da
devletlerarası sistemin işlemeye başlamış olması
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görülmüştür. Bununla birlikte, ulus tanımının
kökeninde etnik temelin bulunmadığı ifade
edilmiş ve buradan uluslara ideal ya da kurgusal
bir nitelik yüklenmiştir.

kılmak… Durmadan düşmanın „içeride‟
olduğunu keşfederek, „dış‟ düşmanlar
karşısında
birleşmiş
bir
cemaat
oluşturmaya çalışmak… Böyle bir toplum
siyasal
olarak
tam
anlamıyla
yabancılaşmış bir toplumdur.”

Üçüncü bölümde önemli üç başlık göze
çarpmaktadır. Bunlardan ilki, kapitalist dünya
ekonomisinde sınıf çatışması; ikincisi, 11.
Yüzyıldan 21. Yüzyıla kavram ve gerçeklik olarak
burjuvazi ve son olarak da sınıf mücadelesinden
sınıfsız mücadeleye mi? başlıklarıdır. Kitabın
önsözünde Balibar, temel çözümlemeyi üç
maddede
toplamıştır.
Bunlar,
Marx‟ın
kapitalizmde sınıf kutuplaşmasına ilişkin tezinin
kuramın güçlü bir noktası olması, sınıfların ideal
tipi olmadığı proleterleşme ya da burjuvalaşma
süreci olduğuyla birlikte kapitalist ekonominin
ulusal ve uluslarüstü siyasal mücadelelere bağlı
olduğu ve son olarak burjuvanın sadece kar amacı
güden bir yapıda olmadığı aynı zamanda karın
garantilenmesi ve tekel durumuna ulaşmasının da
gerekli olduğu tezi işlenmiştir.

Bugün Türkiye‟ye baktığımızda, bu
kitaptan çıkaracağımız çok fazla ders olduğunu
görmekteyiz. İşaret edilen tehlikelerin bazılarının
birer yansımasını ülkemizde görmekteyiz. Zor ve
sıkıntılı bir süreçten geçerken, iktidarı ellerinde
tutanların tehlikeli sularda yüzdüğünün farkında
olduğunu umuyoruz…

Son bölümde ise önemli oranda
bağımsızlık sonrası Afrika‟daki toplumsal çatışma
incelenmiştir. Afrika‟da çok kullanılan kavramlar
olarak kabile ve etnik grup gösterilmiştir. Irk
kavramı ise daha çok siyah-beyaz karşıtlığı
noktasında kullanılmıştır. Bir diğer önemli konu
ise, sınıf ırkçılığıdır. Örneğin göçmenlere karşı
yapılan ırkçılık için bakıldığında sınıf konumuyla
etnik köken en üst düzeyde eşleştirilmiş
olmaktadır. Irkçılık, ayrımcılık ve hor görme
söyleminde bulunduğu için üst-insanlık ve altinsanlık şeklinde ayrıma tabii tutmuştur. Buradaki
alt-üst tartışması, alt sınıfa toplumsal eşitsizliğin
sebebinin yaratılıştan geldiğinin kabul ettirilmesi
amacını taşımıştır.
Kitabın arka kapağında ise Balibar‟ın bir
söylemine yer verilmiş. Üzerinde durulduğunda
aslında ne kadar önemli ve anlamlı olduğu
anlaşılıyor:
“Günümüz dünyasının çelişkisi
şudur: İnsanların doğaları gereği
kendilerini
„evlerinde‟,
biz
bize
hissedecekleri bir ulus-devlet tahayyül
etmek, sonra bu devleti içinde oturulamaz
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EVRENSEL MÜZĠK PALAVRASI !

tasviri var, müzik kavramının olgunlaşmasında
öncü olan Türk Müziğinin üstünlüğünün. Ben
şimdilik bu kadar ile kesiyorum örnekleri. Ve bu
örneklerimin tamamını ayrı ayrı ve uzun uzun
sizlere
önümüzdeki
yazılarda
açacağım,
anlatacağım.
Bu
benim
görevimdir,
sorumluluğumdur.

Yunus Emre Yıldız
Ne yazık ki böyle bir başlık dahi az geliyor bu
yazıda bahsi geçecekevrenselmüzik denen yalana
ve bu yalana kanıp, dahası iyice yozlaştırıp, tarihte
çok yakın bir geçmişe değin dünya müziğine
ilham olmuş Türk müziğini bu hale getiren sözüm
ona sanatçılara. Sadece sanatçılara mı? Hayır tabii
ki de. Onlara destek verenlere, sponsor olanlara,
yer verenlere ve daha önemlisi bize, yani
dinleyenlere. Ne yazık ki durum vahim. Durum
düşünüldüğünden çok daha vahim..

„‟Peki ne alakası var evrensel müzikle bu
anlattıklarının kardeşim?‟‟
Müzik evrenseldir. Bu dünyanın her noktasında
da böyle kabul görmüştür. Müzik bir dildir, yeri
gelir din olur, yeri gelir aşk, yeri gelir gözyaşı.
Ama en güzel yanı tüm bunlar olurken herkese
anlatır kendini. Eksik bırakmaz. İşte burada
duralım. İnce noktayı es geçmeyelim değerli
okurlar, „‟kaliteli müzik evrenseldir‟‟. Kaliteli
müzik kendini dünyaya anlatabilir. Duyurabilir.
Anlaşılabilir. Bunun yıllardır süregelen binlerce
örneği olmuş ve olmaya devam etmektedir. Biz
neye karşıyız. Evrensel müzik adı altında
yedirilmeye çalışılan sahtekar şarkılara, sahtekar
türkülere, sahtekar şarkıcılara bu piyasadaki tüm
sahtekarlara. Maddiyatın hakimiyet altına aldığı
sanat çeşidi olan müziğin bu durumda olması
elbette „‟Müzik evrenseldir‟‟ diyerek, bütün
maddi, siyasi, sosyolojik ve dini kaygılarını
gizleme gayretinde olan kalabalık leş yiyiciler ve
sömürgeciler yüzündendir. Peki ne yapacağız?
Onun cevabını da ilk paragrafta verdim işte.
Okuyacağız, araştıracağız, öğreneceğiz ve farkına
varacağız. İstediğimiz müziği dinlemeye ve
istediğimiz müziği yapmaya devam edeceğiz
elbette. Fakat bilerek ve böbürlenerek! Batı
müziğinin de, doğu müziğinin de en önemli temel
taşı olduğumuzu bilerek. Ve böbürlenerek!

Hoş, bu kez sizlere kızarak devam etmeyeceğim.
Dinliyorsunuz, dinliyoruz. Bu malesef ki böyle.
Çünkü öyle bir leş çöplüğü haline geldi ki müzik
kültürü,arasında seçme şansı bile bırakmıyorlar
bize. „‟Bunu dinle! Onu sevmediysen bunu dinle!
Bunu da beğenmediysen ; sen ne anlarsın ki!
Defol git buradan!‟‟. Baskılarla, yönlendirmelerle
onların istediğini dinliyoruz, izliyoruz, seviyoruz
yada daha kötüsü linç ediyoruz. Peki nasıl
kurtulacağız bu çöplükten. Nasıl kendimize geri
döneceğiz. Önce bileceğiz. Önce herşeyi
bildiğimiz gibi müzik kültürümüzü de bileceğiz.
Bilmiyor isek öğreneceğiz. Biz bilmek zorundayız
ki amerikalının yaptığı müziğin temelini de biz
attık. Daha 10 sene öncesine kadar koma sesleri
duymayan amerikan gençleri Madonna ile öğrendi
senin bin yıllardır yaptığın ezgileri. Çok
okuyacağız. Kemal İlerici adında bir adam geçmiş
bu ülkeden. Mustafa Kemal ‟in talimatı ile Türk
Müziğinin en nadide, en cilveli yanlarını 21
ülkenin 144 büyük müzisyenine gönderip kendi
müziklerinde buna benzer yanları sormuş. Sonuç
mu? 21 ülke, 21 mektup, 21 ortak cevap. „‟Hayır!
Bizim müziğimizde bu sesler mevcut değil.‟‟ Çok
araştıracağız.Bayıla bayıla çaldığımız gitar, keman
ve daha nice batı çalgısının bize ait olduğunu
araştıracağız. Kemanı da, gitarı da, nicelerinin de
çalacağız. Ama bizim olduğunu bilip, en iyi biz
çalacağız. Biz dünyadan değil, dünya bizden
dinleyecek! Farkına varacağız saygıdeğer okurlar.
Matematik ilminden bi‟ haber dağda koyun
gütmekle meşgul garip dedelerin, yıllar sonra bile
hala yazılamayan yahut taklit dahi edilemeyen
matematik dehası ölçülere sahip şarkı sözlerinin
farkına varacağız. Daha binlerce örnek, binlerce
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ġiir
-Kim okurdan önce,

ATĠLLA TULGAR

Ben böyle yazmak istemedim- dedi
"O" öyle yazdı,
Sonra zaten izlandaya taşındı.

Soğuk bir gecenin sabahının sıcak olması ihtimali
vardır hani,
Rodosta kopan bir fırtınada üşüttüm diyen biri
vardır Hindistanda,

Sonra düştü aklıma benim,
İzlanda da bi James vardı bizim

Finlandiya buzullarından kopan buzul parçasının
sürüklendiği Sina çölü mesela,

Boksör James!
Hiç unutmam, bir yumrukla pisa kulesini eğmişti,

Ya da hiç düşündün mü?

Sonrası malum,

Yunus Emre okuyan bir hitlerin varlığını.

İtalya ve İzlanda hala gergin..

Öyle işte...
Adıyamanda yakılan bir tütünün Konya ovası
üzerinden yaktığı boğazım ;

Neyse James 'e soralım dedim.
"Görürse" diye devam edecekken,

Konuşmaya mecal vermiyor.

Olmaz! dedi

Ama anlatayım bir kez de sana,

Haftaya Arjantinde bir kalp daha kıracakmış

Kulağını aç 7 kıtaya iyi dinle beni..

Nerden biliyorsun dedim?
Mustafa Kemalin postası söyledi dedi.

Altay dağlarından aradı, kardeşim Beyazıt,

Şaşırmadım ondan ;

Bitmeyen kitabını bitirmiş sonunda.

Mustafa Paşa çok sever Beyazıtı.

Haftaya Nepalde imza günü varmış,
sonra ver elini Somali dedi.

Kurtuluş savaşına doğrudan etkisi var Beyazıtın,
bakmayın öyle,

Sordum derin uykusunda
Bahset biraz, ne anlatır bu kitap Beyazıt?

Kemal paşanın en umutsuz gecelerinde ışık
aradığı kadehlerini kim tazeliyordu sanıyorsunuz.
Pek tabii kardeşim Beyazıt!

Soğuk dedi,
Okuyanı sarıp sarmalamayan,

Kardeşim dediğime de bakmayın

Soğuk ve anlamsız bir aşk hikayesi!

Ana bir baba bir değiliz biz.
Beyazıt çirkin bir kere

Nasıl dedim?

Şeyler gibi

Kim okur böyle bir saçmalığı?
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Şeyler,
Allah affetsin,
Filipinliler.

Konu fazla dallandı budaklandı amazon ormanları
gibi
Bizde fazla yaşlandık Zekai'nin şiirleri gibi..

Velhasıl kelam haftaya Nepaldeyiz dostlar
Beyazıt yüreğine atılan imzayı imzalayacak!

Çıkışta da belki germende otururuz Hitler, Kemal
Paşa, Beyazıt, ben.
Gelmez ya,
Gelirse
Bir de onlar..
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ĠletiĢimde yeni bir çağ 5G ve
beraberinde getirdiği soğuk
savaĢ

izleyebiliyor hatta paylaşabiliyordunuz ama hala
hız olabileceğin çok altındaydı.
-4G, 3. Nesil iletişim teknolojinin hayatımıza
soktuğu akıllı telefonların hızla gelişmesi ile
beraber bilgiye ulaşmak her geçen gün daha da
kolaylaşıyor ama 3.Nesil iletişim ağının
yetersizliği yüzünden çok fazla tercih edilmiyordu
ki 4. Nesil ile beraber bu sorun ortadan kalktı.
Sonrasında 4.5G ve LTE teknolojileri ile beraber
saniyeler içinde bilgiye ulaşabiliyor neredeyse
sorunsuz görüntülü konuşmalar yapabiliyor hale
geldik. Çok kalıplaşmış bir örnek olacak ama artık
iki saatlik bir filmi izlemek için sadece 10 dakika
inmesini beklemek yeterli hale geldi. 4G
teknolojisi
ile
beraber
telekomünikasyon
teknolojileri pazarındaki hareketlilik artmaya
başladı. 3G ye kadar piyasayı elinde bulunduran
Nokia sürekli güncellenen pazarın hızına
yetişememesinden dolayı tahtını Asya pazarından
Samsung, Huawei ve Amerika pazarından Apple‟a
bırakmak zorunda kaldı. Nokia‟nın içinde
bulunduğu bu krizi fırsata çevirmek isteyen
Microsoft firmayı satın alsa da umduğunu
bulamadı.

Mustafa Ertuğral

Telefon ilk cebimize girdiğinden bu yana,
haberleşme teknolojileri ve yarattığı ürün pazarı
ülkeler arası ekonomik dengelerin değişmesinde
büyük bir role sahip. İletişim teknolojilerinin
gelişimini kısa bir özetleyerek başlar isek;
-1G (Generation / Nesil). Kablosuz telefon
teknolojisi 80‟li yıllarda hayatımıza, 1. Nesil ile
girdi. Sadece sesli iletişime olanak sağlayan, kalite
ve süreklilik olarak yüksek verim alınamayan 1.
Nesil kısa zaman sonra yerini 2. Nesil‟e bıraktı.
-2G, 90‟lı yılların başında 1. Nesil iletişim yerini
2. Nesile bırakartı artık analog değil dijital veri
akışı kullanılmasıyla ilk nesile göre verimliliği
arttırdı. Bu yenilik ile beraber „‟Global System for
Mobile Communications‟‟ kısatma adı ile GSM
protokolüne geçildi.Bu, Kapsama alanında
olduğunuz sürece tüm dünya ile iletişim kurmanın
önünü açmış oldu. Bunun yanında artık sadece
sesli aramalar değil SMS yani metin mesajı
göndermek ve almak mümkündü. 90‟ların
ortalarına doğru bu teknolojiye EDGE ve MMS
gibi özellikler eklenerek 2.5 ve 2.75 Nesil olarak
devam etmiştir.

-Ve 5G. Aslında 2013 yılında Japonya 5. Nesil
iletişim teknolojisini kullanmaya başladı ama
henüz alıcıların gelişimini tamamlamamasından
dolayı tam verimi aldıkları söylenemez. Peki nedir
bu 5. Nesil? 3‟ten 4‟e geçtiğimiz gibi sadece veri
hızında mı değişiklik olacak?
5G ne gibi
yeniliklere gebe?
Aslında 5G teknolojik gelişmeler için bir milat
olarak sayılabilir. 4. Nesil ile beraber saniyede
100Mb hızına ulaşmıştık 5. Nesil ile beraber
bunun 100 katına kadar daha hızlı bir veri
alışverişine sahip olacağız. Saniyede 10Gb gibi
muazzam büyüklükle veriyi saniyeler içinde
indirebileceğiz. Bunun yanında en önemli
gelişmelerden biri ise karşılıklı veri alışverişinden
tepki süresi 1 mili saniyelere kadar düşecek. Bunu
şöyle örneklendirirsek yerinde olur. Belki
haberlerde görmüşsünüzdür Çin‟de bir doktor 50
km uzaktan sanal gerçeklik gözlükleri, robotik
kollar ve 5G yardımı ile cerrahi bir operasyon
gerçekleştirdi. 4G teknolojisi kullanarak bu tip
cerrahi operasyonlar pek mümkün değildi çünkü

-3G‟nin 2000‟lerin başında hayatımıza girmesi ile
beraber yeni bir terim hayatımıza girdi „‟Akıllı
telefon‟‟. Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle
beraber mobil iletişim pazarında yeni devlerin
doğuşu da başlamış oldu. Veri gönderimi ve alımı
hızının artması ile beraber sesli ve metin
mesajlarının yanında artık görüntülü görüşme
mümkündü. Kilometrelerce uzaktaki bir kişi ile
görüntülü olarak konuşabiliyordunuz ama
saniyede 14Mb veri akış hızı hala bunun için
yeterli seviyede değildi. Akıllı telefonların
getirdiği yeni özellikler sayesinde bilgiye
cebinizdeki telefon ile ulaşabiliyor, videolar
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teknoloji ama şöyle düşünün bir tatilde bin tane
fotoğraf çektiniz ve hepsi sizin için çok önemli 10
gb‟lık bu veriyi şu anki haliyle sanal hafızaya
atmanız ve istediğinizde oradan açıp indirmeniz
saatleri buluyorken 5G ile dakikada bu işlem
tamamlanmış olacak. Ya da bilgisayar oyunlarını
oynamak için artık o oyunu yüklemeniz, ya da o
oyunu destekleyecek çok yüksek özellikli bir
bilgisayarınız olması gerekmeyecek. Sadece
internete bağlanan bir cihazdan size bu hizmeti
veren bir sunucuya bağlanıp istediğiniz yerde
istediğiniz oyunu oynayabileceksiniz.

75 mili saniyenin üstünde gecikme süresi ile
doktorun yaptığı bir müdahale uzaktaki hastaya,
koşullara göre belki de 100 mili saniye sonra
ulaştırmaya imkan veriyordu bu şartlarda risk çok
yüksek iken 5. Nesil ile beraber 1 mili saniyenin
altına düşecek gecikme sürelerinin getirdiği
anında müdahale imkanı bu tip cerrahi
operasyonları çok daha güvenli hale getirdi.
Bunun yanında gecikme sürelerinin düşmesi ve
veri hızındaki artış ile beraber iletişim
alışkanlıklarımızın da değişeceği kesin. Akıllı
telefonların geldiği nokta ve 5G ile beraber
alışılagelmiş telefon aramaları artık yerini internet
tabanlı uygulamalar aracılığı ile gerçekleştirilecek.
Artık hiç birimiz 1000 dakika 1000 SMS gibi
şebeke kampanyalarına ihtiyaç duymayacağız
dünyanın istediğimiz noktasını mobil internet
kullanarak arayabilecek sıfır gecikme ve kalite
sorunu olmadan görüşmelerimizi yapabileceğiz.
Önemli toplantılar için onlarca kilometre yol
almamız
gerekmeyecek.
Telekonferans
görüşmeleri sırasında bilgi boyutu gözetmeksizin
anında bilgi paylaşımı mümkün hale geleceğinden
kendi ofisimizden dünyanın diğer ucundaki
tedarikçilerimiz
anında
bilgi
alışverişi
yapabileceğiz.

Bununla kalıyor mu?
Tabi ki de hayır! Bence en önemli noktalardan
birine geldi sıra. Bir önceki sayılarımızda 4.
Sanayi devriminin gelişinden bahsetmiştik,
robotlaşan üretimden, kendi arasında iletişim
halinde olan robotlardan. Evet bilim kurgu
filminden bir sahne gibi görünse de bu gelişmenin
kıyısında duruyoruz artık. 5. Nesil iletişim ağının
getireceği hız ve kapasite ile beraber fabrikalarda,
tarlalarda ve hatta evlerimizde bir birleri ile
iletişim halinde olan robotlar göreceğiz. İşten
çıkıp akıllı arabanıza bindiğinizde gittiğiniz
güzergaha göre eve gittiğinizi bilip evin ısısını
ayarlayan, üretmeye programladığı iş için çok
makul sayıda insana ihtiyaç duyan birimleri
arasında robotların birbirleri arasında iletişimde
olan fabrikalar, evinizden oturup bilgisayarınızın
başından kontrol ettiğiniz tarım aletleri ve daha
fazlası. Hala bir bilim kurgu filmi sahnesi gibi
gelen aslında 4G ile testlerinin yapıldığı bu
gelişmeler 5G ile beraber artık çok daha yakın.

Şoförsüz araçlar göreceğiz yollarda. Trafikteki
tüm akıllı araçlar ile veri alışverişi yapan, anında
analiz yapan ve tepki veren araçlar. İnsanın ani
bir olay karşında ortalama 150 ile 300 mili saniye
arasında tepki veriyorken, 1 mili saniyede bunu
yapan, birbiri ile iletişim halinde olan, her biri
diğerinin konumunu ve bir sonraki hareketini
bilen araçlar düşünün. Şimdiden dünyanın birçok
yerinde bunun hazırlıklarının olduğunu görüyoruz
Olli adlı şoförsüz otobüs yollara çıktı bile, Volvo
şoförsüz tırını tanıttı, Tesla‟yı ve şoförsüz otonom
araçlarını herkes duymuştur herhalde.

Peki kusursuz mu?
Her güzel şey gibi 5G teknolojisi de bir sorun ile
beraber geliyor aslında. Kullanılan frekansın
düşük olmasından dolayı vericiler en yüksek
500metrelik bir mesafeye sinyal gönderebiliyor.
4G‟de bu rakam 10 km kadarken 5G ile her 500
metrede bir baz istasyonu göreceğimiz anlamına
geliyor. Bu şu anki baz istasyonu sayısının en az
20 katı daha fazla yeni baz istasyonu demek
oluyor. Bu baz istasyonlarının yayacağı radyo

Bilgisayarlarımız, telefonlarımız ve birçok akıllı
alet
yapısal olarak değişim
yaşayacak.
Bilgisayarımızda ya da telefonumuzda çok büyük
bir depolama aygıtına ihtiyaç duymayacağız. Veri
akış hızı ve boyutu çok yüksek olacağından veriler
bir cloud ( bulut )‟ta toplanacak internete
bağlanabildiğimiz her ortamda anında verilere
ulaşım sağlayabileceğiz. Aslında bu çokta yabancı
bir teknoloji değil. Hali hazırda kullandığımız bir
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frekanslarının insan sağlığı üzerine etkisi ise hala
tartışılıyor.

günlerde
bu
soğuk
savaşın
alevleneceğinin en büyük göstergesi.

Bu tartışmalar sürerken 2020 yılında 100 e yakın
ülkede 5G teknolojisi kullanılmaya başlanacağı
öngörülüyor.

Tabi şunu unutmamak gerek. Bu sadece pazardan
en büyük maddi payı kapma yarışı değil aynı
zamanda en büyük kişisel veri payını da kapma
yarışı. Bu süreçte en çok satan aynı zamanda
dünya çapında en büyük veri akışına ulaşıma
sahip olacak. Her ne kadar kişisel verilerin
korunduğu vs. idda edilse de öyle olmadığını
hepimiz biliyoruz…

Tüm bu gelişmeler yaşanırken aslında bir soğuk
savaşta yaşanmakta. 5G ile beraber gelişen
teknoloji pazarı o kadar büyük ve o kadar karlı ki
pastanın büyük dilimini kapan bir sonraki
yüzyılda ekonomik olarak dünyanın en güçlüsü
olabilir. Amerika 2035‟e kadar 5G teknolojileri
satarak 3.5 trilyon dolar elde etmeyi planlarken
ortalama 30 milyon insana iş sahası yaratacağı
düşünülüyor. Ama Amerika‟nın bu planının
önünde çok güçlü bir rakip var, Asya‟lı Huawei.
Şuana kadar Samsung (Güney Kore), Huawei
(Çin), Nokia(Finlandiya), NEC (Japonya),
Ericsson(İsveç), Qualcomm(Abd), Verizon(Abd),
Orange (Fransa), Mobile TeleSystems (Rusya)
arasında geçen bu soğuk savaşın galibi son birkaç
aya kadar Huawei gibi görünüyordu. Huawei
İspanya‟daki fuarda tanıttığı vericileri (baz
istasyonları) ve alıcıları (telefonlar ve modemler )
ile Amerika‟lı ve diğer ülkelerden şirketlerin çok
önünde olduğunu kanıtladı. Huawei‟nin bu
durdurulamayan yükselişinden Amerikan başkanı
Trump o kadar korkmuş ki anlaşılan, kişisel
verilerin güvenliğini ve teknoloji hırsızlığını
bahane ederek ani bir karar ile Amerika, Kanada,
İngiltere ve Avusturalya‟da Huawei markasını
kara listeye aldırması, Huawei ile çalışacak
şirketlerin de bu kara listeye gireceğini açıklaması
ilk etapta tüm dünya‟da şok etkisi yarattı. Bu
hamle ile Huawei yeni telefon modelleri için
pazarda büyük yara alsa da Çin halkı ve hükümeti
Çin için çok büyük katma değer yaratan
Huawei‟ye destek vermesi sonucu bu kriz
Huawei‟yi çok yormayacak gibi görünüyor.
Amerika‟nın 5G yarışında geride kalmasını böyle
bir yöntemle kapatmaya çalışması bir yana,
Huawei karşı hamle ile 30 ülke ile 5G
teknolojilerinin alt yapısının kurulumu için
anlaşma yapması, Rusya ile ortak hareket
edebileceklerini duyurması bile önümüzdeki
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