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Siyasal ve 

Sosyal B iliı11ler 





Siyasi Fikir Tarihi Çalışmalannda Muhteva Analiz"' 

Mil l iyetçi l iğin fikir tarihi daha tam olarak yazı lmış sayı lmaz . 1  Bu 
kadar değ işi k yön lerle ortaya çıkan bir hareketin siyasi düşünce ba
kımından anahatlarını bi le ortaya çıkarmak kolay değildi r.2 Fakat fi
ki r tarihçileri bu açığı doldu rmaya çalışırken, Mi l liyetçi l ik birçok ye
ni açılardan ele al ın maya başlanm ıştır .3 Mi l l iyetçi l iğin tarihi , siyasi 
fikirler açı sı ndan yazı ladu rsun, bu yen i yönelimler şimdil ik nisbeten 
boş kalan siyasal b i l im alt-alan ları açmıştır. Bun ların arasında bil
hassa "davranışsa!" siyasal bi l im leri n metodu, bize, Mi l l iyetçi l iğin 
ideoloji olarak daha iyi anlaşı lmasını sağlayan im kanlar temin etmiş
tir. Mi l liyetçi l iğin böyle bir açıdan ele alı nmasıyla elde edilen sonuç
lar, klasik siyasi fikirler tarihi metodolojisiyle bir leştirildiği zaman kla
sik yaklaşım ın  hükümlerini kontrol etmemizi sağlayan değişik yön
den kanıtlar vermektedir. Bunun aşağıda bir örneğini vermek isti
yorum: 

1 965-1966 yı l larında, Türk Mi l l iyetçi l iğinin niteliklerini ortaya çı
karmaya yönelmiş bir başlangıç araştı rması üzerine çalışıyordum. 
Bu konu ları aydın latabilecek ü lkemizde 1 930'larda ve 1 940'1arda çık
mış kaynaklan okurken yavaş yavaş o yı l lardaki mil l iyetçil iğin iki ana 
başl ık alt ında toplanabi leceği kanısına varmıştı m.  Bu nlardan bi rin
cisine "modern ist" m i l l iyetç i l i k  ad ın ı  vermek m ü m kündü. 
"Modernist" mi l l iyetçi liğin öze lliği Türk topl umunu çağdaş uygar
l ık ların düzeyine geti rip onu bu şeki lde kuvvetlendi rme isteğinden 

• A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları. 1969. 
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hareket etmesiydi. Atatürk' ün önderliğini yaptığı bu akır,ı:ıı� ı?n.c.Q.leri 
için milliyetçilik b;!araftan Türkiye için bir iktisadi enfrastrüktürü 
kurmak, diğer taraftan da Türkleri bilimsel düşünceye kazandırmak, 
fa��t ay�� ... z.�nıancfii hü.dÜşürıce tar�ını 1:�r.��y�: nin :�karl':'lrı.iÇi�· �.lJ.ı.: 
lanrı:ıaktL Bu akım "manevi" kuvvet üzerinde durduğu zaman bile_ onu dinden ayrı bir varlık o·ıarak görüyordu. 

-�fodernci milliyetçiler, aynı zamand� TO�k.İer arasında Türklüğün 
bilincini yaratma konusuna da önem veriyorlardı. Böylece, medeni
yetlerin Orta Asya kaynağı, Güneş Dil Teorisi, Türk kültürünün bir
çok diğer kültürleri etkilediği tezleri de iktisadi enfrastrüktür ve bi
limsel düşünce ile paralel gelişiyordu. 

Buna, burada "Milliyetçilik I" diyeceğiz. 
Bu tip milliyetçiliğin çoğu zaman içinde eriyen bir ikinci milliyetçi 

tutum ise, bazen kendi özel nitelikleriyle aynı bir bütün olarak orta
ya çıkıyo�du. Bu ikinci milliyetçilik türüne "Geleneksel Milliyetçilik" 
diyebiliriz. 

"Geleneksel" Milliyetçilik kavramı bize bir çelişki gibi gelebilir; 
nihayet, bildiğimiz ve üzerinde durmaya alışık olduğumuz milliyet
çilik 1 9. asırda şekillenmiştir. Fakat meselenin bu kadar basit olma
dığı, Milliyetçiliğin toplum ve kültür farklılıklarının bilincine giden bir 
tarafı olduğu artık yavaş yavaş ortaya çıkmakİadır. 

Bugün Miİliyetçili�in derin katlarında, "ethnocenfrlsme" adını ver
diğimiz davranışsa! kümenin milliyetçiliğin şekillenmesinde etkili ol
duğuna çok muhtemel nazarıyla bakılmalıdır. 4 Bu kümenin etkileri
ni de 1 9. asırdan çok daha önce görmek mümkündür. 

"Geleneksel" Milliyetçilik adını verdiğim milliyetçilik türü, birinci
sine göre milliyetçi ruh ve kültürel bilinç konusuna çok daha fazla 
önem veriyordu. Bu milliyetçilik türüne "Milliyetçilik il" diyeceğiz. 

Burada ilk saydığım ve iktisadiyata çok önem vermiş olan milli
yetçiliğin bir örneği olarak Atatürk'ün milliyetçiliğini alabiliriz.5 

Milliyetçiliğinde iktisada önem vermekle birlikte din, töre gibi ko
nular üzerinde uzun uzadıya durduğu derecede de ikinci tür mifli
yetçiliğin bir örneği olarak çalışmamızın kapsadığı senelerde hayatta 
olmayan fakat etkilerini sürdüren Ziya Gökalp'i verebiliriz.6 Daha 
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önce belirttiğim gibi iki tür mi l l iyetçilik birçok noktalarda birleşmek
te ancak bazı nokt�larda ayrı lmaktadır. 

Bu sezginin yarattığı model' i  test etmenin iki yolu olabilirdi. 
1930' 1arda ve 1 940' 1arda siyasi fikir olarak tanımlanabilecek eser
lerin derin lemesine bir incelemesine girişmek veya davran ışsa! si
yasal bilimlerin kullandığı tekniklerden birine başvurarak daha ampi
rik davranış kalıplarının sezgiyi ne derece doğru ladığını araştırmak. 

Bir deneme olarak ikinci yol seçilmiş ve yukarıda üzerinde duru
lan varsayımı aydınlatması bakımından Ülkü dergisinde bir "muh
teva analizi" yapı lması kararlaştırılmıştır. 

Ülkü dergisi tek başına 1930 ve 1940' 1arda resmi çevrelerde, Cum
huriyetin seçkinleri arasında gelişen ideolojilere bir rehber teşkil ede
mezdi. Dergi her ne kadar Cum huriyet Halk Partisi 'nce bir Ülkü sağ
lamak amacıyla çıkarılmışsa da bu fonksiyonu çok belirgin olmamış
tır. Diğer taraftan ,  derginin idareci lerinin özel kaygu ları , başında bu
lunanların zaman zaman değişmiş olması , Ülkü'nün Cumhuriyet 
Halk Partisi'nin genel görüşünü yansıtıp yansıtmayacağı konusun
da insanın aklına hemen gelen düşünceler, bir kaynak olarak fay
dalarının sını rlarını çiziyordu .  Buna raQmen, Ülkü, Cumhuriyet Halk 
Partisi içinde -yani Cumhuriyetin seçkin lerinin önem li bir bölümü
nün bulunduğu bir partinin içinde- ideolojik değişmeleri oldukça iyi 
göstermeye namzet bir endikatör (gösterici) idi . 1 933 i le 1948 yı l ları 
arasında çıkmış olması bize ancak Ulus'un sağladığı kadar devam
lıl ığa sahip bir Cumhuriyet ideolojisi kaynağı olmasıyla sonuçlanı
yordu .  İçindekiler idarecilerinin etkisiyle şekillenmiş olabilirdi fakat 
Parti 'nin görüşünden de çok uzaklaşması ihtimal dahilinde değildi. 

Bundan dolayı , tem kinl i  hareket etmek kaydıyla, Ülkü'deki bul
gu larımızın 1 930 ve 1 940'1arda Türkiye'de Cum huriyetin ideolojile
ri katında geliştirilen mi l liyetçilik türleri hakkında bize bi r bi lgi vere
bileceğine karar verilm iştir. 

Fakat metodolojik problemlerimiz bundan sonra başlıyordu .  Me
sele,  daha önce tanım ladıQımız iki tür m illiyetçiliğe tekabü l edecek 
birbirinden kesinl ikle ayrı lan iki ayrı "muhteva" tipi bu lmakt ı .  Ge
nellikle belirli bir muhtevadan belirli bir an lam çı karabilmek muhte-

1 1  



va tahlil i tekniğinin karşılaştığı en çetin sorun olmuştu r. Sorun ,  bir 
muhteva birimi olarak neyin seçileceğinden çıkmaktadır. "Cümle" 
bi rimi ,  muhtevanın içindeki anlam birimi olarak en elverişli olanıdır 
fakat ku l lanılabilir kavramlara indirgenmesi çok zordur. Belirli bir eği
lim in sembolü olarak "kelime" çok daha kullanışlıdır, fakat "kelime" 
de ancak cümle içinde bir anlam kazanır.7 

Buna rağmen daha önce "kelime" birimini ku llanmış olan ince
lemelerin anlamlı sonuçlar vermiş olmalarına güvenilerek "muhte
va"yı bazı kelimelerin frekansını sayma şeklinde tanımlamaya ka
rar verdik. 

Ülkü'nün başyazı ları (veya başyazı olmadığı zaman onun karşı lı
ğı n iteliğini taşıyan yazı lar) üzerinde yap ı lan bir ön çalışmadan muh
temelen birinci veya ikinci tür mil l iyetçi l iğin göstericisi olan bir sem
bol ler listesi çıkarıldı. Buna, daha önce Hoover Enstit�sü'nde yapı
lan bir araştırmada ku l lanılmış olan semboller eklendi. Ortaya çıkan 
sembol listesi bu yazıya i l işti ri lmiştir.e Bunun yanında, incelenen 
makalelerin ele aldıkları konu tespit edild i .  Çalışmamızın ana ekse
ni, seçilen kelimelerin ve makale konu ların ın frekansının incelenme
sidi r. 

Ülkü 'de Semboller 

Ülkü 'nün başyazı larında seçtiğimiz soyut kavramları sembolleş
tiren kelimelerin frekansı oldukça düşüktür. Bu soyut kavram kul
lanma yokluğu aynı zamanda Kemalizmin bazı temel zaaflarına işaret 
ettiği için üzerinde durmak istiyorum.9 

Örneğim izde, mesela ,  1 933'1e 1948 yıl ları arasında "eşitlik
müsavat" kavram ının bi� kere bi le gözükmemesini nasıl yorumla
mak gerekir? Tümü altmış dört makale olan örneğim izden yalnız iki 
makalede "Sosyalizm" in gözükmesi ise C.H . P. ' l i  seçkin lerin  Avru
pa'da en ikonu tart ışı lan konu lara oldukça yabancı olduklarını gös
termektedir . Diğer taraftan " işçi" ke limesinin on beş yı lda -örneği
mizde- ancak üç kere geçmesini yorum lamak da kolay deği ldir. 
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Aynı görüşler "demokrasi" ,  "devletçilik", "Kemalizm",  " Faşizm" 
ve "Marksizm" kelimeleri için de geçerlidir. Ülkü'nün stili sanki bir 
değirmenin taşlan arasında öğütülmüş, sivrilikleri çıkarı lmış, yekne
sak ideolojik bir lapaya benziyor. Burada çalışmalara ilişkin tabirler 
ancak bir tek yönde ortaya çıkmaktadır: Tü rkiye'nin dış düşmanla
nna karşı takınması gereken tavırda. Çoğu zaman bu düşmanların 
adları da zikredilmediği için konu çok belirsiz bir şekilde işlenmek
tedir. Bütün ideolojik tartışmalar, böylece, renkten mahrum siyasi 
veya kültürel vaazlar tiavasl'taŞimakt"ıiıcii'r: "lthleTd'e sora··Pool bu gi: 
"ilTrenk·a-zflğının otoriter .. poii"ffkanın .. ilir-oieııiği olduğuna dokuriiTiuŞ
-�r. 10 Fakat Na:Zi orgariiVöli<ischer .. Beob"achter ile Ulkü arasında 
bi r mukayese yaptığımız zaman birincisinin otoriter, kontrol altında 
ve tutucu politikasının Ülkü'ye nisbetle ne kadar daha renkli bir dil
le ele alındığını görürüz. 

ideolojik renkten yoksun olma konusu karşımıza bir yenisini de 
ortaya çıkarıyor. O da "milli karakter"le di l  arasındaki ilişkidir. 

C.H .P.'nin ideolojik dilinin basit liğini yalnız o kuruma maletmek 
aslında konuyu çok sathi bir şekilde tetkik etmek olur. Nihayet C.H.P .  
Türk toplumunda siyasal ideolojik sözlüğün en renklisini vermesi 
beklenen namzettir. Kendi toplumumuz bakımından bir nevi radi
kallik hatta Jakobenliği' temsil eder. Buna rağmen bu rengin çok so
luk olması bizi toplumun bütününün etkisine inmeye mecbur edi
yor. Tek parti devrindeki politikacıların muhayyilesinin sınırl ı l ığı bu
rada ilk defa ortaya konan bir sorun d�ildir. Mete Tunçay bunu Türk 
Solu 'nun başlangıçları üzerindeki araşt ı rmalarında da göstermiştir. 
Cumhu riyet siyasal düşünüşünün ideolojik yönlerden çok pragma
"tik.tiarç·areleriyle karşımıza çtkmış ciıı:iuö"li"lseTürkiye'de soi Çevre� 
leiln.genefffkiei"i:'.:]{.P/yeyoneffilklenblr-lffıam olmuştur. Kısaca Tür
kiye' de, başkalarının ideolojik renksizlikleri üzerinde çok duru lmuş
tur ve konuya bütünüyle baktığımız zaman bu, siyasr kültürün renk
sizliği an lamına gelmektedir. 

Daha önce tarih ve edebiyat sahasında ve Türk kültürü için buna 
benzer ifadeler ku llanı lmıştı r: "Pragmatik", "Romalı ların tutumunu 
andıran",  "çok derine gitmeyen" bu gibi yargı lar arasında başta 
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gelmektedir. 
Geleneksel ifadesiyle "kaba" Türkçe'nin " fakirliği", soyut kav

ram eksikliği Osmanlı ların çok eleştirdikleri bi r mesele olmuştu r. 
Ülkü'nün tutumu acaba bu şekilde di l le toplum eylemi arasında

ki ilişkilerin bir işareti m idir? Meseleyi burada ele almaya imkan yok
tur. Fakat buluşlanmız Whorf gibi kimselerin toplum-dil ilişkilerini çok 
daha geniş bir açıdan incelediklerini ve uzun vadede on ların çalış
malarından faydalanabileceğimizi bize hatırlatıyor.11 

Şahsi sezgim!..bü!.Qn bunl�.�I!! bir parti veya bir idarenin özel l iğin
den çok bir toplum aşamasını ,  o toplum aşaması�kabül eden 
bir &eçkinler sistemini ve bu sistem le beraber gelen sosyal anfrö=
poloji anlamında -bir kültür ve alt-kcifrü'r'"ı)üüiri'ünÜ.yansıttiğıdı-r��2-· 

Yıllar Boyunca Sembol Frekansında Farklılıklar 

Bu gibi basit bir başlangıç araştırmasında bile semboller bir za
man ekseni üzerine yerleştirdiği zaman çok görülen düzenlilikler gös
termiştir. Örneğin tesadüfi örnekleme ile i ki kelime kümesi ortaya 
çıkarıldığı ve bun ların her biri için yı llara göre 10.000 kelimeye dü
şen frekanslar tespit edildi!;ıi ve bu frekanslar bir zaman ekseni üze
rine yerleştirildiği zaman Şekil 1 'de görülen düzenli l ikler ortaya çık
maktadır. GörüldüQü gibi her ayrı kel ime kümesi hemen hemen ay
n ı  "çıkış" ve "iniş"leri göstermektedi r. Derginin ku ruluşunun he
men arkasında gel�n yıl ideolojik sembolleri ku l lanma frekansı
nın çok yüksek oldu!;'ıu bir yı ldır. 1935-1 940 yıl ları bu frekansın azal
dığı yıl lardır. Bundan sonra 1940-1942 arasında gene bir yükselme 
devresi gelmektedir. 1943-45 yı l ları bir düşüş devridir. 1946-48 yıl
ları arası nda önce bi r yükselme ve sonra bi r du raklama gözükmek
tedir. 

Gene burada da genel lemelere gitmekte çok dikkatli davranma
mız gerekir. Fakat bu kaydı koyduktan sonra frekansların gerçek
ten ilginç olduğuna şüphe yoktur. 1937-39 yıl larının , önceki yı llara 
nisbetle daha az "ideolojik" yönelim yıl ları olduğu Boratav tarafın-
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dan belirti lmiştir.• Bunun 1935·36 yıllarında başlamış olduğunu gös
teren emareleri kendi araştırmamızda buluyoruz. Gerçekten de, yurt· 
dışı meselelerin önem kazanmaya başlamasıyla, bu yıllarda ağırlık 
yeni ideoloji imalinden alınmış , ü lkenin bir savaş tehlikesi karşısın· 
da hazır olmasını temin edecek pragmatik yönlere verilmiştir. Daha 
sonra 1 935·38 'de politikada C.H.P. ilkelerinin Anayasaya konma
sıyla ve faşist rejim lerin başarısının etkisiyle rejim sertleşmiştir. Böy· 
lece Pool'un izahına göre ideolojik sembollerin azalmış olması an· 
laşı labilir. 

Bir diğer izah C. H . P. 'nin parti hüviyetinin 1 936'dan sonra zayıf· 
lamaya başlamasıdır . Bu izaha göre o tarihten sonra Parti hükümet· 
ten olan bağımsızl ığını kaybetmiş, hükümetten ayrı bir hayatı olma· 
sına izin verilmemişti r.13 

1 940-42 yıl ları arasındaki ideolojik şahlanmanın da bir izahını ver· 
mek mümkündür. Bu yıllar, Halk Partisi 'ne "yeni kan"ın girdiği yı l· 
!ardır. Daha önce Parti içinde kendilerine yer verilmeyen kimseler, 
Parti'nin genişleme eğilimiyle Parti içinde yer t;ıulmuşlardır. Fakat 
bu yeni ideologların ideolojik nefesinin ne kadar dar olduğunu, ge· 
tirmiş oldukları yeni dinamizmin ne kadar kısa sürmüş olduğunu da 
görmek mümkündür. Daha sonra getirdikleri ideolojinin türünü de 
tanım lama imkanını elde edeceğiz. 

ideoloji Türleri 

İktisadi konu lara kendini vermenin iktisat-ekonomi sembolünün 
ku l lanı lma frekansında gözüktüğünü varsayarsak örne{limizde bu 
frekans şöyle gözükmektedir: 

•Korkut Boraıav, TOrklye'de Devletçilik, (Ankara. 1962), s.127, 172. 
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iktisat-Ekonomi Sembolünün 10 .000 Kelimeye Dağılımı 
1 933-1 948 

1 933 1 934 1 935 1936 1937 1938 1 939 1 940 
34 47 24 78 1 3  o 1 1  1 0  

1 94 1  1 942 1 943 1 944 1 945 1 946 1 947 1 948 
1 4  73 8 3 1 0  7 1 1  1 2  

Bu , bize, 1 938 yılı dahi l ,  1 938 yı lına kadar geçen 6 yıl için "İktisat" 
sembolünün ku l lanı lma frekansı olarak 196, 1938'den sonraki 6 yıl-
lık dil im için frekans olarak 119 vermektedi r. 

"Mil li Kültür-Hars" konulanna kendini vermenin "Türk" ve "Milli" 
kavramlarında yansıdığını varsayarsak karşımıza şöyle bir sonuç çı-
kıyor: 

"Türk" ve "Milli" Kelimelerinin 10 .000 Kelimeye Dağı lımı 
1933-1948 

1 .  Türk. 

1 933 1 934 1 935 1 936 1937 1 938 1939 1 940 

1 7  46 64 36 71 34 41  26 

1 941  1 942 1 943 1 944 1 945 1 946 1 947 1 948 
1 46 36 98 63 22 31  77 1 08 

2. Mi l li. 

1933 1 934 1 935 1 936 1 937 1 938 1939 1 940 --
36 16  o o 9 30 1 8  22 

1 941  1 942 1 943 1 944 1 945 1 946 1947 1 948 
23 1 46 44 1 0 1 3  69 48 
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Böylece "mi l li" ke limesi için Atatür�.:.9..r.ı_ . . 9.1.9.r:!:lül"!q�n önceki 6 yı l 
için 268, ölüm�nden �.�aki .6 yı l iç� 41 O frekanslarını elde ediyoruz. 

"Türk" kelimesi için birinci frekans 1 1 1  ikincisi 277'di r .  Bu bu-
luşlar !:u_�e�i���·-!�.P. ... 1 __ "'-1.!.ı.ı�y.�t.2!!!.�i.r:ı.i.r:ı. t:ı_t .���-i .ı:ı.\ .. ��Y..�edi P. .. Y.�i ni Tie 
il Mil liyetçi l iğine bıraktığı şeklinde bi r genel yoruma götüremez, fa-
kat yavaş yavaş belirli bir yöneln.:ı_t:ı.n..!!:l sili.�--��!.l.!3.r..ı .. 9Et_?!i_�!!1���-�!�:. 

Ülkü'nün aynı yılları kapsayan "m akale konu ları örneği '!ni ele al
dığımız zaman belirenler nelerdir? Bu rada gene makale konu larını 
ve türlerini an lam lı başl ı klara indi rgemek gibi metodolojik bir prob
lemle karşılaşıyordu k. Sorunu hal letm ek için model olarak Almond 
ve Verba' nın The Civic Culture'nda ku l landıkları ve Shi ls'e daya
nan bi r model ku l lanılmıştır. Bu model'e göre her siyasal konu ele 
alış bakımından üç ana yönelimden birine indirgenebil ir :  "Değer
ci". " Kognitif" (Bilgise l), "Affekt if" , (Duygu sal) . 1 4  

" Kognitif" yönel im belir l i bir siyasal sü reç hakkında bilgi verme
ye yönelen bir davranışt ı r. Örneğin , bir bi l imsel araştırmayı bu tür
den ürünler arasına koyarız. "Affektif" yönel im , siyasal süreç, sı
yasal rol ler ,  siyasal personel konusunda hislerin ifadesidir. Mese
la, bir şahsın bayrağa bağ lıl ığ ını  anlatan bir makalesi bu tü rdendi r. 
" Değerci" yönelim , bel irli bir siyasal süreç hakkında hüküm vermek
t ir .  Görü ldüğü üzere , bu radaki zor luk üçüncü başl ık altında topla
nabilecek süreçlerin bazan ikinci başlık altın a da gi rebi lmesinden 
çıkmaktadır. Bu meseleyi halletmek için de Columbia Üniversitesi ' 
nde doktora tahsil i yapan üç öğrencinin birbirine danışmadan ma
kale konu larını bu üç başlık altında tasnif  etmeleri istenmıştir. Tas
ni flerin birbi rlerinden ayrı lması , 6-7 makaleye inhisar ett iği ve bun
lar  genellikle aynı makaleler olduğu için yapı lan tasnifler geçerli ola· 
rak kabu l  edi lmişt i r. Yeniden yapılan bir tasnifle uyumsuz luk 2'ye 
inmişt i r .  Bunlar araştırmacın ın daha önce yaptığı tasnife göre baş
l ıklara dağıtılmıştır. 

Bu tasniflerin  sonucu şudu r: 
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Değerci 
Kognitif-Bi lgisel 
Affektif-Duygu sal ---- ------ ·-
Yekün 

- ·  --·-·-- ---

1 933-1 938 - - - --·---·-- .. 
1 2  

6 
6 

24 

1 939- 1 944 1 945-1 948 --·------·---
1 6  3 

3 5 
5 8 - - --------

24 1 6  

Görü lüyor ki, ikinci devrede "değer"lere verilen önem yüksel iyor. 
Diğer taraftan aynı makale konu ları daha az analitik olan bir yak

laşım la konu larına göre tasnif edi lmiştir .  Bu tasnif şöyle bir sonuç 
vermiştir: 

1 933- 1 938 1 939-1 944 1 945-1 948 

Pol it ika 1 0  1 4  1 2  
İ ktisat 7 2 o 
Kültür 7 8 4 

Yekün 24 24 1 6  

Görüldüğü gibi  ikt isat la i lg i l i  makale ler azalıyor. Fakat beklenme
di k bir sonuç "kültür" le i lg i l i  makalelerin 1 939-44'te küçük bir artış 
göstermesi, buna karşı l ık  1 939-44 arasında en büyü k art ışı n 
"politi ka" başlığı altında gözükmesidir .  Bu nuri b ir  sebebi , harp yı l 
larında "pol it i ka" başl ığı altında dış pol it ika makalelerinin de göz
ükmesidir. Bunu n böyle olmuş olabi leceği de makalelerin Dış veya 
İç konu larla mı i lgi l i  oldu klarına dair b i r  tasniften de anlaşı lmaktadı r. 
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Ülkü 'deki Başyazıların iç-Dış Yönelimleri 

1 933-1 938 1 939-1 944 1 945- 1 948 ----
Yabancı Ü lkeleri konu 
olarak alan lar 2 1 o 
İç Meseleleri konu 
olarak alanlar 18  1 6  1 5  
İ kisini birden konu 
olarak alanlar 4 7 1 --·----- -----
Yekun 24 24 1 6  

Genel l ikle ön yargı larımızın Ülkü'deki bu lgularla bir dereceye ka· 
dar desteklendiği söylenebilir. Fakat daha etkili kanıtlar elde etmek 
için aynı işlemi daha ayrıntılı bir şekilde Ulus gazetesi için tekrarla· 
mamız gerekecektir. Bu sı rada giriştiğimiz bu ikinci araşt ı rmanın so
nuçlannın incelenmesi daha bir müddet sü recektir. 

Görülüyor ki , "Muhteva Analizi" metodunun bir taraftan varsa
yım destekleyici ,  diğer taraftan (dil-ideoloji ilişkilerinde gördüğümüz 
gibi), yeni varsayım yaratıcı bi r yönü var. Yaklaşımın modern siya
sal bilim lerce ihmal edilmesi mümkün değildir. Muhteva analizi me· 
todunun zayıf tarafı bize yönelimleri nisbeten renksiz soyut katego
ri ler içinde vermesidir . Mesela Ahmet Kutsi Tecer bir başyazıda en· 
düstri uygarlığının insan karakteri üzerindeki yıkıcı tesirinden bah· 
settiği zaman, bu cüm lenin bize verdiği ideoloji tahlil imkanı, "muh
teva analizinin" soyut ,  gayri şahsi kategorilerinin içinde eriyor. Fa· 
kat siyasal bilimlerle bilimsel yaklaşımın da temin etmek istediği , şim
diye kadar "fikir" ol arak tanımladığımız ürünleri o kadar renkl i  ol
mayan fakat toplumun çalışmasını inceleme bakımından çok daha 
anlam lı olan insan davranışı genel kategorilerine indirgemekt ir. 

F iki r  tahli l i ise bize yalnız fi krin kendi yapısı hakkında bilgi veri r. 
Toplum bilimlerinin amacı insan davranışın ın tümünü anlatmak ol
duğu oranda siyasal bilimlerin "muhteva tahlili "nin getirdiği yeni bo· 
yutu ihmal etmesine im kan yoktu r. 
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1933 

Şekil 1 
Tesadüfi örnekleme ile seçilmiş iki ayn ideolojik sembol kümesinin 

toplam senelik kullanılma frekansı 

193ı. l!ı J(ı J7 JI 39 ı.o .. . , , "J ı,ı. l.5 1.6 "1 

1: lnun, çatışma, insanlık, aımhuriyel, devlet, inkıl5p, duygu, eokonomi, CeT?. 
il: flcrlenıe, içtimai. iclttl, J!ııilAI, hürriyet, köy, siya5İ, Türk, milli. 
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Semboller Listesi 

Adalet - ahlak - aile - amele (işçiJ - anl ama (bi lgi , yetişme , aydın
lama, aydınlatma, okuma, eğitim,  maarif) - asker - Avrupa - aydın 
(münewer, güzide) - Batı (Garp) - banş (sulh) - beraberlik (birlik, bü
tünlük) - beynelmilel (mil letlerarası) - cumhuriyet - çalışma (say) -
demokrasi - devlet - devletçilik · devrim (inkı lap)- din - Do{Ju (Şark) 
- duygu (his, heyecan, irade, iştiyak) - emperyalizm (kolonyalizm, 
müstemlekeci l ik) - emniyet (güven) - endüstri (sanayi) · eski - eşit l ik 
(müsavat)· faşizm (nazism , nas, sosyalizm) - fen (ilim) - gerici (mü r
teci) - halk - hükümeı - hü rriyet - ideal (ülkü) - iht i lal - iman (inanç) 
- insanlık - islam - istikbal (ilerleme, terakki , yeni) - işçi - komünizm. 
- köylü - köy - l ider (önder, şef) - maddi - manevi - Marksizm - me-
mur  - mebus (mil letveki li , saylav) - mi l let· mi l let meclisi - mi l letlera
rası (beynelmilel) - mi l li - (mi l l iyetçilik, mil l iyetperverlik, vatansever
lik, vatanperverlik) - Osmanlı - örf - parti - tarih· Türk· (Türkler, Türk 
medeniyeti). 

1 Yukarda anahatlarrnı verdiğim araştırma, Columbia Üniversitesi'nde 1965-
1966 ders yılında Misafir Profesör olarak bulunduğum sırada Üniversite'nin 
kütüphane ve di()er imkAnlarından faydalanarak yapılmışıtr. 

2 Bazı başlangıçlar için bak. Carlton J. Hayes, The Hlstorlcal Evalutlon of Mo
dern Nationallam (New York, Macmillan, 1931) Hans Kohn, Nallonallsm: ita 
lleanlng and Hislory (New Vork, Van Nostrand, 1965). Bu mehaz Kohn'un 
daha önceki çalışmalarını da kapsamaktadır. 

3 Bak. örneOin: Kari W. Oeutsch, Natlonallsm and Social Communlclltlon: An 
lnqulry lnto lhe Foundatlons or Nallonallty (Cambridge, MiT Press ve John 
Willey, 1953); Leonard W. Doob, Patrlolism and Natlonallsm: Thelr Paycho
loglcal Foundatlona (New Havan, Yale University Press, 1965). 

4 Etnosantrizm için bak. Eric John Dingwale, Raclal Prlcle and Prejudlce (lan
don, 19�); E. Wallace Lambert ve Otto Klineberg, "A pilot study ol the origin 
and development of national sıereoypes", lnternatlonal Soclal Selence Jo
urnal (1959), 221-238, Gordon W. Allport, The Naıure of Prejudlce (Camb
ridge, 1954); E.J. Krige, J.O. Krige, Tile Resim ofa Raln-. Quenn: A Study 
of lhe Pattern of Lovedu Society (London, 1943). 

5 Bir örnek olarak Atatürk'ün şu sözlerini verebiliriz: 
"Bir tarihte, İzmir'de İktisat Kongresi oldu. Orada bütün arkadaşlarla beraber 
ben de bazı sözler söylemiştim. Türk milleli bütün tarihinde harp meydanları· 
mızda birçok zaler taçları giymiştir. Bununla müftehirdir, daima mültehiı ola-
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caktır. Ancak, bu mefharet tıı.cını daha çok tezyin ederek milletin başında tu
tabilmek için, diğer bir sahada behemahal muvaffak olması lazımdır. O da ik
tisat sahasıdır, demiştim . .. Bu dakikada iftiharla görüyorum ki, kıymetli Aza
nız söz söylerken benim o zaman mütehassıs olduğumdan daha yüksek bir 
tahassüs i le iktisat sahasındaki noktaya parmaklarını koymuşlardır ... Türk mil
letinin dünyaya mürebbilik etmiş olduğuna artık hakiki alimlerin şüphesi kal
mamıştır. Türk mil letinin bundan sonra layık olduğu derecede iktisadiyat sa
hasında yükseleceğine kimsenin şüphesi olmamalıdır ... " 
İzmir'de CHP kongresinde konuşma, 27.1 . 1931, Alatürk'On Söylev ve De
meçleri i l: 1906-1938 (Ankara, 1952), s.264-265. 
Bu konunun ÜlkO'de işleniş tarzı için bak. Aydoslu Sait, "Milliyetçi ve Taaz
zuvcu İktisat" Ülkü 1 (Nisan 1933), s.201-208. 

6 Gökalp'ın bilhassa dinin birleştirici bir unsur olarak fikirleri için bak. Ziya Gö
kalp "Dinin İçtimaı Vazifeleri" lslam Mecmuası ili. No: 34 ve 36 (1915). 
Gene bak. Orhan Seyfi Orhon, "Türkçülük ve Din", Çınarallı il, (20 Haz. 1942), 
s.3. 

1 Bak., lrving L. Janis, "The Problem of validating Contenl Analysis", Harold 
D. Lasswell er. a l . ,  Language ol Polillcs: Studies in quantilat lve seman
tlcs, (Cambridge, MiT Press, 1915), s.64-65. 

8 Kelimeler üç türe ayrılmıştır: 1) Olumlu bir anlamda kullanılanlar, 2) Olumsuz 
bir anlamda kullanılanlar, 3) Ne olumlu ne de olumsuz bir anlamda kullanı
lanı. r. Buradaki sayılar 1 ve 3'ün frekansının toplamıdır. 

9 Örnek her üç aylık neşir hayatı için 1 başmakale tesadüfi örnekleme meto
duna göre seçmekle ortaya çıkarılmıştır. 

10 lthiel de Sola Pool, "The Prestige Papers" (Stanford 1952), s.30. 
1 1  Bak. Joshua Fishman, "A Systematization of the Whorfian Hypothesis", için

de Approaches, Conteıcts and Problems or Soclal Psychology (ed. Edward 
E. Sampson, Eglewood Cliff, N.J .. 1964), s27. 

12 M.L. Whorl, "The relation ol habitual thought and behavior to language'', L. 
Spier, A.I. Hal lowell ve S.S.  Newman, Language , Culture and Personallty 
(New York, 1941), s . 100 v.d. 

13 Bak . Fahir Giritlioğlu, Türk Siyasi Tarihinde Cumhuriyet Halk Partisinin 
Mevkii (Ankara, 1965), s. 113. 

14 Gabriel A .  Almond ve Sidney Verba, The Clvlc Culture : Polltical Attltudes 
and Democracy in Fl''e Natlons, s.15. 
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Freud ve Sosyal İl imler"' 

Bu sene tanınmış ruhiyat alimi ve batı medeniyetinde silinmez bir 
iz bı rakmış olan Sigmund Freud 'un doğumunun yüzüncü yı l ı  kut
lanmaktadır. Bu makalede mem leketim izde daha fazla cinsiyet me
selelerine atfettikleri ehemmiyetle şöhret bulmuş olan Freud'un na
zariyelerinin aslında çok daha geniş bir mama taşıdıkları tema'sı açık
lanmaya çalışı lm ıştır . 

20. asrın başlarında cereyan eden b i r  tıp kongresinde Freud' un  
nazariyeleri i l k  defa tebliğ edildikleri vakit , delegelerden biri, bu  yep
yeni görüşlerin kendisinde yarattıkları tepkiyi şu sözlerle i fade et
mişt i r; " Bu gibi mevzu ların açıklanacağı yer bir tıp kongresi deği l ,  
bir polis mahkemesidir. " Bu ifade, Freud nazariye lerinin istikbali hak
kında oldukça isabelli kehanet sayılabilirdi; zira meslekdaşının müs
tehzi edası, Freud 'un teorilerinin müteakip senelerde maruz kala
cakları mukavemete işaret ediyordu .  Fakat dar fikirli delegenin ifa
desinde, diğer yönden de bir hakikat payı vardı ,  o da Freud nazari
yelerinin insanoğlunun cemiyet içindeki hayatıyla, başka bir deyim
le, sosyal i lim lerin konusu ile, alakalı olduklarına dikkati çekmesiy
di . O zamanlar, Freud nazariyelerinin bu cephesinin kesin bir şekil
de belirmesine imkan yoktu ,  zira Freud'un tebliği bazı ru h hastal ık
larının tedavisi i le i lgi l i t ıbbi bir tebliğdi , fakat zamanla, Avustu ryalı 
alimin teorilerinin çok daha geniş manalar taşıdıkları belirecekti. An
cak bu fikirle rin cemiyet tetkikleri ile olan alakalarından istifadeye 

• Forum cilt 5, sayı 53, p Haziran 1956), s. 9-11. 
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gidi lmeden önce bir hayli zaman geçecek ve Freud enerjisinin bü
yük bir kısm ını teorisinin -hat ta bi r ted avi usu lü  olarak- faydaların ı 
savunmaya sarfedecekti .  Bu arada, Freud ' un nazariyelerini son de
rece kötüleyenler ortaya çıkt ığı gibi , i t i raftan tefride giderek,  sahte 
bir Freud'cu luğu kendine rehber edinen gruplar teşekkül edecekt i .  
Freud'u n insan şahsiyeti nin yapısı hakkındaki teorilerinin karşı laş
t ığı en şiddet li iti raz lar, hayatın ın iik safhalarında vuku bulacak ve 
daha ziyade tıp mu hit lerinde ortaya çıkacakt ı .  Fakat bu gibi b i r  va- . 
ziyet in bahis konusu olmadığı zamanlar bi le, Freud'un teorilerinde 
mühim bi r yer işgal eden cinsiyeti bi r maskot haline geti rmek te
mayülü Freud'un en fazla takdi r edilebild iği muh it lerde bi le anlaşıl
madığına delalet ediyordu . . Bu ikinci tarz karş;layış, Freud 'un h a
yat ının ikinci yarısında ehemm iyet kazanm ış ve san at ve edebiyat 
mu hitlerinin karakterist ik bir hareket tarzı ol arak şöhret bu lmuştur .  

Diğer taraftan, bu kadar geniş akislerin mevcudiyeti bi le, Freud'
u n ,  gerek lehinde , gerekse aleyhindeki grup lar tarafından an laşı la
mam ası , bi r tedavi usu lünden daha mühim bi r şey ortaya attığının 
bariz bir deli li id i .  Asl ında, nazariyelerinin arkasında bir insan dav
ran ışını izah teorisi yatıyordu ve insan davranışını izaha çalışan bü
tün kü l li teori ler gibi ,  onun teori leri de t ip ik bazı istibalelerden geçi
yordu .  Zam an la, Freud'u n görüşlerindeki bu zımni esas, yani insan 
teorisi cephesi, daha bariz bir şekilde ortaya çıkacak ve Freud' un  
kendisi bi le, buluşların ın hümanist m anada insan la i lgi l i  olduğunu  
gösteren , "Medeniyet ve Yarattığı Huzu rsuzlu klar", ism inde b i r  eser 
yazacaktı .  Fakat başla�gıçta, Freud "skandal ı" ,  cinsiyet gibi bir mef
hum üzerinde durm ak cesaretini gösterdiği nden r;loğmuştu ve bu
gün dahi, Freud 'u  bu dar manada tanıyanlar sayısızdır .  Aslında, Fre
ud'un münhası ran cinsiyet meselelerinin Kristof Kolomb'u olarak ha
tırlayanların unuttukları bir nokta vard ır .  Freud' un cinsiyet problemi 
üzerinde du rması ,  insan davranışını izah. etmek yolunda bir giriz
gah olduğu gibi ,  Freud 'un orij inal itesi, bizatihi cinsiyetin ehemmi
yetinin keşfi olduğu kadar, cinsiyet davran ışlarının ve ruh rahatsız
lık lannın izah edi lebileceği fikridir. Başka bir deyimle, Freu d'un cinsi 
davranış hakkındaki keşifleri yanında, bu keşifler kadar mühim bir 

24 



unsur, cinsiyet meselesine karşı takınmış olduğu tavırdır, metodo
lojisidir. Bu metodoloji sayesindedir ki bugün, cinsiyet meselesi ve 
ruh hastalıkları da akl ı selimin tatbik edi lebi leceği sahalar içine, izah 
edilmesi mümkün davranışlar arasına girmiştir. Freud'dan ewel, cin
siyet problemi i le uğraşı lmaktan çekini ld iği gibi , bi lumum ruh has
talıklarını izah edecek bir teori mevcut değildi . Bu vaziyette, kendi
lerini medeniyetin en yüksek zirvesine erişmiş addeden ondokuzun
cu asır insanları bile, ruh hastalıklarını anlaşı lmaz bir afet telakki edi
yor ve bu hastal ıklara karşı , insanların anlayamadıkları şeylere kar
şı gösterdikleri tepkiyi gösteriyorlardı: korku ile karışık bir nevi tik
sint i .  Freud'un ortaya atmış olduğu yeni l ik, Batı medeniyetinin esa
sında yatan , her şeyi anlamaya, hadiselere nüfuz etmeye çalışma
nın ,  şahsiyet yapısı sahasına teşmil ed ilmiş olmasıdır. Tıpkı simya 
üstatlarından ayrıl ıp, problem çözme zihniyetiyle hareket ederek, mü
şahade ve i lmi metod üzerinde Kimya i lm ini ku ranlar gibi, Freud da,  
çalışmalarıyla psikozları an laşı l ır hadiselerin sın ı rı içine sokmuştu.  
Freud 'un umumi insan teorisine gelince, hayatının son devrelerin
de teorilerinin bu zımni esasları bi lhassa Freud'un kendisi tarafın
dan genişletildi. En mütekamil haliyle Freud 'un teorisi cemiyette çok 
daha umumi esaslara dayandırılmış ve şöyle bir şekil almışt ı :  Fre
ud , insanların hepsinin ruh yapısında bir temel tabakalaşma oldu
ğu nuve.bu"fatiakaiarın eiı dibfni:ıe yalan, insanTariil"Fi'ar&'ketıerinde 
-kendfrifan

.
cakbIT\iasıta be'iiT 0a0ıı�.§.�.ı -����ı ık .�� ... iı:ı_ti�_a.i..!.�-�-iy_��ı.�:• 

rın mevcudiyetin'den bahsediyordu. Bu insiyakların karakteristiği son 
derece egoist oimaıarı ve dış.�ıemCıe 

.
her .ş�yi ı<en�irie rT1aietme·. ı<erı: 

di tahakkümü altına alma isteği üzerine kuru lmuş olmalarıyd ı .  Kısa-
.. ?..�'.. :�.��sı� y�pısınd�. bir 'ıefT.ı:�ı..�:Q?i��- ve �ı rı�İ ıi k �:�Y.:�.���� Bu kıii--
cı l ık o raddeye varabi l iyordu ki şahsın umumi ifna arzusu hatta ken
disini ifna etme arzusu şeklinde tezahür ediyordu .  Bunun yanında, 
cemiyetin koyduğu yasaklar ve terbiyP.vi usu l ler ikinci bi r tabakada 
'yer"ecifri'iyor ve ı:iu ' insan şahsiyetiiılri ik:frıd unsu ruriü' teŞkii ediyor:· 
du:·s·undan dolayı insandaki en derin insiyaklar insanın günlük dav
ranışında ancak değişik bir veçhe ile ortaya çıkıyordu.  Freud'un bu 
görüşünün derin manası şu noktada beli riyordu:J���nın rl:l�Yı:tPıs� 

25 



yekpare bir yapı değildi ve insanın " insan"lığı, bi rbirleriyle m üca
dele halinde olan. karakter bölüm !erinin arasındaki Ç"ekiŞmenlnm"ah-' 
-sÜ-İÜ.idi. insanın tablffemayülÜ� bu üsf'tahakanın, kontrol unsuru
nunemirıerinf.mahiyeilnranlamaya çalışmadan , kendi Şahsi üze·
rii-ICiEi""i(iı(fi)fr"yasakŞe-klinde fritbikefrneye çalışmaktan ibaretti . Ve 

tabi("""i:)\j"""kruiariati bir yasak: ayn'i· ·cı9·;.0c:ede "i<atfbir insiyak esaS. 
-iie-Çarpıştı�ı -·zanıan·şahslyet problemierf ve ruh hasfai'ik'iari"'y"arati: ·Y�!�':l.: Tipk i insariiar arasında bu vaziyefrühi karışıklıklara sebebf� 
yet verdiği gibi, modern cemiyet hayatında ayn ı şekilde husu le ge
len kolektif ru h hastalı klanna rast lamak mümkündü. Gerek şahıs
larda, gerekse cemiyetlerde bu anormal vaziyetin izalesi anlama ve
t iresine bağlı idi. Kendi kendini an layan insan , şahsiyetinin içindeki 
bu iki unsurun kör çarpışmasının esiri olmaktan ku rtuluyor, kendi 
kendinin efendisi olarak ortaya çıkabi liyordu .  Gene Freud 'un bu tu
tumu,  tam manasıyla Batı aydınlanma devrinin bir mirasçısı oldu
ğunu gösteriyordu .  

İşte, gerek b i r  insan davranışı teorisi temin ettiği için, gerekse me
todolojisi bakımından insanların karakter yapısı nın anlaşı l ı r  bir ma
hiyet taşıdığını iddia ettiği ve kendini anlama mesuliyetini şahsa yük
lediği için Freud'un sosyal i l im lerde bir rol oynaması mukadderdi. 
Zira sosyal i limler de insanın cemiyet içindeki davranışının an laşı l ı r  
bir  mahiyet taşıdığı esası üzerine kuru lmuştu ,  buna i laveten, mazi
sinde insanın kendini anlamasının zaruri olduğu şeklinde bi r an'a· 
ne yatıyordu. Nihayet, sosyal ilimler daha kendi işine yarayabilecek 
bi r metodoloji bu lmamıştı . 20. asrın başında insan davranışı ile ilgi l i  
i l imlerde, ku l lanı lacak metodolojinin tabii i l imler metodolojisi olma
dığı anlaşı lmaya başlanmıştı ve fiziki i l im lerde matematik metodlar
dan ve değişmez bazı tabiat intizam larını tespit etmekten elde edi
len faydanın ,  sosyal i l imler sahasında e lde ed ilemiyeceği kanaati 
yavaş yavaş yer ediyordu. Bu durumda, Freud'un nazariyeleri bu 
kal ıp ve metod eksikl iğini dolduruyordu . Bi lhassa sosyal meselele
rin bir i l im konusu olarak ele al ındığı Amerika Birleşik Devlet leri'
nde Freud 'un tesiri hakikaten çok büyük olmuştur. Tabii ki uzun za
mandan beri " ilmi" liğinin tanınmasında müşkü lat çıkartılan sosyal 
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i l imlerde bu gibi yeni bir imkanın keşfi ifratlara da sebebiyet vere
cekti , bu ifratlar da zaman zaman daha muhafazakar al imler ara
sında tebessüm lere sebebiyet verecekti .  Muğlak muadelelerle uğ
raşmanın veyahut laboratuvar tecrübelerine girişmenin verdiği pres
tijden mahrum olan sosyal i l im ler mütehassısı , öcünü,  anl aşı lması 
bu muadeleler kedar zor olan çetrefi l bir sosyo-psikoloj ik lisan icad 
etmekle almıştı. Bütün bunlara rağmen sosyal i lim lerde Freud'dan 
pek çok istif�de edi lmiştir. Antropoloji sahasında Margaret Mead'
in , siyasi i limler sahasında Hamid lasswel l  ve Ertch Fromm 'un ge· 
ti rdekleri şayanı dikkat görüşler derece derece Freud'un teorilerin
den mülhem olmuştur. Bundan önce , bir yazıda, (Bk. Ali Paşa ve 
Hürriyet) bu yazı münasebetiyle gönderilen yüksek değeri haiz b ir  
okuyucu mektubunda Lasswel l ' in  Siyasi İ l imler sahasına geti rdiği 
yeni l iklere işaret edi lm işti. Margaret Mead' in etütleri ise , muhtelif 
cemivetlerde çocukların temel insiyaklarının nası l şeki l lendiri ldiği ve 
muayyen şeki l lendi rme usul lerinin insanda ne gibi bir tabiat yarattı
ğı meselesini , mi l li karakter problemini ele almıştı r. Ortaya attığı bu 
metodun prat ik neticelerinden biri , İkinci Dünya Harbi esnasında, 
propaganda faaliyetinde mi l letlerin eğitim usu l lerinin bu mil letin fert
lerinde yarattığı komplekslerden istifade etmek olmuştur. Gene, Pa
sifik Adaları 'nın idaresinde yerli halka bazı hususları kabu l etti rmek 
için ,  idare, geniş çapta sosyal antropologların yerlilerin karakter ya
pısı hakkındaki etüd lerinden faydalanm ıştır. 

Nihayet Erich Fromm'un fikirleri, bilhassa 20. asırdaki hürriyet buh
ranı i le i lgil i olmaları hasebi le dikkate şayandır. Tıpkı Freud 'un , in
sanoğlunun mevcut ahlaki kıstasları tatbikte kendine karşı aman
sızca davranışına işaret ettiği gibi, Fromm 'da cemiyet içinde, sala
hiyetl i  mercilerden gelen emirlerin "niçin"i araşt ı rı lmadan tatbik te
mayülünden bahsetmiştir. Erich Fromm'a göre, mesela, modern dik
tatörlüklerin çıkmasında en mühim ami llerden biri , eskiden beri oto
rite mefhumu üzerinde kuru lmuş bir cemiyetten sıyrılan modern in
sanın mesu liyet yükünün arttığı ve bu kül fet i üstüne alm ayı reddet
tiğidir. Modern insanın bu tepkişi de, kendisine tahakküm edecek, 
onu karar verme mesuliyetinden kurtaracak birisini aramak, şeklin-
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de tezahür etmektedir. 
Freud' un fikirlerin in sosyal i limlerde ku l lanı lmaya başlaması bi

zatihi Freudizme tesir etmekten de hali kalmamışt ır. 
Freud nazariyelerinin sosyal ilimlere tatbikinden doğan verimlili k 

sayesinde, son senelerde bu fikirlerin aşı rı hodbin bir esasa daya
nan bi� şekli ortaya çıkmıştır. Freud'un üstünde durduQu noktalar
dan bir tanesi olan insan insiyaklannın kıncı lığı noktai nazarından 
uzaklaşılmış, temel insiyaklann uygun bi r şekilde mec!alandırı lma
sıyla istenen tipte insan yaratı labileceği ş_eklinde ucuz bir hodbinli
ğe düşülmüştür. Oysa ki aydınl ık devri aydın larıyla olan bütün ben
zerliklerine rağmen , Freud'un o devir aydınlarından aynldığı bir nokta 
mevcuttu :  insan şahsiyetinin derinliklerinde daima pusuda yatan bazı 
karanl ık insiyaklara inanması . Freud, insanın ,  insan olarak zaferini 
ancak büyük bir çalışma, bir kendini anlama vetiresinin sonunda elde 
edebileceğine inanıyordu. Ve şunu da pekala idrak ediyordu ki, in
sanların ekserisinin , hayatları boyunca kendi kendilerini anlamaya 
sarfett ikleri enerji - muhtelif sebeplerden dolayı - bir hiç mesabesin
dedir. Bunun içindir ki , 1 931  senesinde, Einstein'in, harbin dünya 
yüzünden kaldı rı l ıp kaldı ralamıyacağı mevzuundaki sualine bir hayli 
bedbince bir cevap vermişti. Bu bedbinli{1i ümitsizlik telakki etmek 
yanlış olur; zira bütün ihtiyat l ı l ığına rağmen, medeniyetin ilerleme
sinin bi r hayli yorucu olduğunu ve daimi bir mücadele icabetti rdiği
ni işaret etmekten kendini·aıamadığı halde, Freud, insanın bir ge
lişme imkanı elinde tuttuğuna kuwetle inanıyordu.  Bu konudaki dü
şünc.elerini ölümünden bi raz önce şöyle ifade ediyordu: 

"Aklın sesi belki de yumuşak bi r sestir, fakat kendisine kulak ası---·-··-· ·· ···-·---··-·-·····-····-···-············-lancaya kadar, kendini �.�yu r_r:!:l�ya gayret ede�:-Eni�� �r:ıl.l.f.!ğ_� __ k�r; 
şılaştığı sayısız aksiliklerden sonra muvaffak olur. insanlığın istik
Ei'alfllikkmda blzfoptimizme sevkedelbliecek biricik noktalardan bi-
ri budu r, f�kai bu da az bir. .. 

i�x�:���:ffc.ttr::·;· .. --................. ...... _ ................ .. ....... . 
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Tartışma: "Siyasal Bilimlerde Araştırmaların 
Gelişmesi" Konferansında Tebliğ Eleştirisi* 

Kongrenin bu bölümünde sunulan tebliğlerin birbirleriyle konu ba
kımından i linti leri olm adığı için her tebliği ayrı olarak eleşt irmek ge
rekecek. Önce konumuza çok genel bir açıdan yaklaşan Prof. Kar
pat'ın çalışması üzerinde durmak istiyorum .  

Prof. Karpat ' ın belirttiği gibi , ele aldığı konuyu bir konferans teb
l iğinin sınırları içine sığdı rmak kolay deği l .  Çizgiyi siyasal bi l im lerin 
başlangıcından ele alarak David Easton ' a  kadar götürmek yoğu n, 
yoğun olduğu derecede de bölüm leri seçilmesi güç bir yapı yarat ı 
yor. Karpat ' ın tez in i  bu it ibarla, önce basit b i r  seri önerme haline 
get irmek istiyorum .  Anladığım kadar Karpat'ın çal ışmasında şun lar 
i leri sürülmektedi r: 

1 .  Siyasal ve sosyal g rupların "ortaya çıkması" bi l imin b i r  tarihi 
süreç içinde e le al ınmasına yol açmışt ır .  

2. Modern devlet lerin belirmesiyle, siyasal bi l im hukukun bir  dal ı  
nite l iğini kazanmışt ı r. 

3. Büyük sosyal değişikliklerin belirdiği anlarda siyasal bi l im mü
esseselere "eği li r". 

4. Türkiye'de siyasal bilimlere iki yaklaşım vardır. Bunlar " hukuki" 
ve "siyasi" yaklaşımlardır. 

5. Siyaset "belirli şartlar altında çıkan ve ıoplum içinde değişik
likler yaratmak veya mevcut durumu korumak için kul lanı lan ve kuv-

• Türkiye'de Sosyal Araştırmaların Gelişmesi, Hacettepe Üniversitesi Nüfus 
Etüdleri Enstitüsü (Ankara, H.Ü. Yayını, 1971) s.85-91. 
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vet unsuru na dayanan bir süreçtir." 
6.  Siyasal bilim , toplumsal değişi klikler yaratabilen ve siyasi olu

şun temelinde bu lunan gücün nedenlerini, insan ların bu güce ha
kim olmak için nası l gru plaştıklannı araşt ı rır . 

7. Siyasal bil im aynı zamanda siyasetin nerede ku l lanı lacağını 
araştırır. 

8. Kü ltür tesi rlerinden arınmış bir sosyal bilimi bulunup bulunma
yacağı en azından bi r tartışma konusudur. 

9 .  Şimdiye kadar karşımıza çı kan siyasal bi l im, evrensel nitelik 
taşıyan bir siyasal bil im olmamıştır. Aksine çeşitli kültürlerin dam
gasını taşımıştır. Bundan dolayı da pekala bi r İslam siyasal bil imi 
düşünü lebi l ir. 

1 O. Batı medeniyeti bi r sistem deği ldir . Tahakkümün özel bir şek
lidir. 

1 1 .  Metodoloj i ,  modern zamanlarda ideoloj i ler arası bir iletim aracı 
olarak be li rmiştir. 

1 2. Modern siyasi i limler klasik siyasi i l imlerin şu temel dayanak
ların ı  çökertmiştir: "ewelden tayin edilmiş bi r düzen" fikri ve siya
setin yüksek bir ideale yöneldiği. 

1 3. Amerika' da modern siyasal bil im lerin gelişmesini en çok We
ber etkilem iştir. 

1 4. Türkiye'de siyasi düşünce ve yazı lar " inanı lmayaak kadar 
gelişmiş" bir tarihçeye sahiptir. 

1 5. Cumhu riyet devrinde siyaset bilim lerinin gelişememesinin ne
deni Cumhu riyet rejim ine giyd irilen "ideoloj ik  kı lıf"tır. 

1 6. Genel l ikle Türkiye'de modern siyasal bilimler gelişmemiştir. 
Bu radaki fikir leri üç ana başlık altında toplam ak mümkündür: Bi

rincisinde Karpat , siyasal bi l im lerin şeki l lenmesini bir zaman sü re
ci içinde değerlendirmekte ve bu süreci şeki l lendirmiş olan bağım
sız değişken leri aramaktadır. İ kincisinde, zam an bir tarafa bı ı'akıla
rak sosyal yapı i le siyasal bilimin belli bir türü arasındaki i l işkiler in
celenmektedir. Üçüncüsünde, Karpat, bulduğu bu i l işkileri Türkiye'ya 
uygulamaya çalışmaktadır. 

Bu noktaların ve genel başlıkların tümü çok i lginç olmakla bera-

30 



ber ben bu rada ancak en öneml i lerinden birkaçı üzerinde durm aya 
vakit bu labileceğim . 

1 .  Siyasi ve sosyal g rupların ortaya çıkmasıyla siyasi i l imlerin ya
vaş yavaş tarih çerçevesi içine girdiği. 

Bundan Karpat ' ı n  kasdett iği , herhalde siyasi i limlerin gelişmesi
nin zıt laşmalara ve bunların bi l incine varı lmasına bağlı olmasıdır. 
Başka bir ifade i le top lum farkl ı laşt ı kça top lum içinde çıkacak zıt
laşma ihtimal leri ve bun lara bağlı çatışma i htim alleri artacaktı r .  Bu 
çat ışman ın  içinde "gömülü" olan insanlar ise bi r müddet sonra bu 
diyalekt iğin farkına varmaya başlayacaklardır. Diyalektiğin bir sos
yal süreç olduğunun farkına varı lmasıyla birli kte bunun nedeni araş
tı rı lmaya başlanacak ve hadisenin tarihsel bir eksen içinde ortaya 
çıkt ığı anlaşı lacaktır .  Böylece siyasal bi l im tari hsel boyutuna kavuş
muş oluyor. 

Karpat konuyu bize böyle bir çerçeve içinde sunm akla siyasal bi 
lim in tüm olarak gelişmesini toplumun farkl ı laşmasına bağlamakta
dır .  Bu farklı laşmanın b ir  sonucu da siyasal bi l imin tarih leşmesidi r .  

Bu tezin son derece i lginç olduğuna şüphe yoktur. Ne var ki siya
sal bi l imin bu seviyeye ne zaman gelmiş olduğunu tam olarak kes
tiremiyoruz. Mannheim 'a  göre farklı laşmanın bilinç üzerindeki i lk te
si rini açı k  olarak Yunan medeniyetinde görüyoruz. Fakat bu devre
de bizim bugün tarih bi l inci olarak tanımladığımız hadise yoktur. Bu 
itibarla genel hatlarına katı ldığımız bu yaklaşımın bizi biraz öteye ve 
siyasal bi l imlerin somut  olarak şeki l lenmesi safhalarına götü rmesi 
gerekirdi . Eskiden beri çok genel anlamda bir toplum kayn aşması
nın insan ların düşüncesi üzerinde etkin olduğunu bi l iyoruz ve Kar
pat bize bu bilgiyi kendi d isipl inimiz çerçevesinde sunuyor. Böyle
ce çok i lginç bir sorunu  ortaya çı karıyor: Acaba siyasal bi l im lerin bi
lim olarak şeki lenmesin in  genel toplum şartları i le i lgisi ned i r? Ce
vabı ise beni biraz tereddütte bı rakıyor. 

Siyasal bi l imlerin bu şeki l lenme sürecini Karpat ' ın yapt ığı gibi bir  
bi l im sosyolojisi çerçevesi içinde sunm ası , gerçekten meslekdaşla
rımızın düşünmek zorunda oldukları bir meseleyi ortaya çıkarıyor. 
Hepimiz siyasal bi l im lerin zam an zaman bazı "moda" lara uydu-
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ğunu bi l iyoruz. Bugün çok üzerinde duru lan Fonksiyonalizm bun
lardan biridir . Fakat hangi etkenler siyasal bi l imin şu veya bu yöne 
gitmesine sebep olu yor, bunu bi lm iyoruz. Benim şahsen merak et
tiğim bir konu Ameri ka Birleşik Devlet leri ' nde, Birinci Dünya Har
binden sonra ortaya çıkmış olan siyasal bi l im leri tarihten ayırma akı
mının ne gibi toplumsal şekil lendiricilere dayandığıdır. Zira Karpat ' 
ın sözünü ettiği ve bu akımın başında gitmiş olan Malinowsky gibi 
düşünürlerin tarih aleyhtarlıklannı aydın latacak ancak pek sathi izah
lar bu lunmuştur. Bu rada, sanırım ,  izah tarzı genel bir toplum - dü
şünce i lişkisindeı:ı çok bir düşünce-düşünce i l işkisine dayanmal ıdır. 
Başka bi r ifade i le fonksiyonalistlerin neler başarmak istediklerini 
an lamak için on lardan önce gelen sosyal düşünür neslinin izah ları
nın başarısızl ıkların ı  hatı rlamak gerekir. 

Herhalde Karpat ' ın  ortaya att ığı prob lemin bir sorun olarak disip
linimizin en önemli  sorunlarından biri olduğunu sanıyorum ve siya
sal bilim lerin izafiliğinin hat ı rda tutu lmasında sonsuz faydalar vardır. 

2. "Modern devlet leri n  meydana gelmesiyle siyasal bi l im huku
kun bi r parçası say ı lmaya başlanmışt ı " .  

Karpat, bu  genel görüşten hareket ederek zaman zaman huku
kun siyasal bi l imi olumsuz yönde etkiledi�ini an lat ıyor ve bu nokta
da kendisine tamamen kat ı l ı yorum.  Diğer taraftan görüşüne bir di
ğerini  i lave etmek istediğim derecede bu hükmünde kendisinden ay
rı lı yorum.  

Siyasal bi l imlerin uzun zaman hukuku n  b i r  alt da l ı  sayı lmış olma
sının siyasal bi l im lerin gelişmesine set çektiği bir hakikattır. Gerek 
Batı Avrupa'da gerekse Türkiye'de siyasal bi l imlerin gelişmesine en 
çok engel olmuş olan disiplin huk.uktur. Bu itibarla, ben de Karpat 
gibi siyasal bilim lerin hukuka bağlı olarak kavramlaştı rı ldığı devreyi 
siyasal bilimin karan l ık çağı saymaktayım . Ancak siyasal bi l imi bi
l iml ikten uzun zaman uzaklaştırmış amil ler arasında felsefeyi de he
saba katmak gereki r  kanısındayım. Başlangıçta felsefenin siyasal 
bilime -hukukun aksine- çok olum lu bir katkısı olmuştur. Eflatun ve 
Aristo'yu ve 1 7. ve 1 8. ası r düşünürlerini hatır lamak yeter. Fakat bu 
bağın çok kesif bi r şekil aldığı ondokuzuncu asırda, felsefe siyasal 
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bilim lerin kendi başına ve felsefeden ayrı olarak gelişme istidadına 
set çekmiştir. Bunun en bel i rgin örneği Hegel felsefesidir. Karpat '
ın üzerind3 durduğu , siyasal bilim lerin kü ltür özell i klerini yansıtma
sı olayı daha sinsi , fakat daha da yaygın bi r şekilde siyasal bi l im dü
şüncesinin bir felsefe ekolünün i lkelerini kul lanmasında görülür. Bu 
ilkeler açı k olarak savunulduğu zaman mesele kalmaz fakat bunlar 
kul lanıcıların bile bilmedikleri şekilde hükümlerine aktarı ldığı zaman 
gene objektifl ikten uzaklaşmış oluyoruz. 

3. Karpat 'a göre "büyük sosyal değişiklikler" ortaya çıktığı zaman 
siyasal bilim bu kuwetleri "an lamak, değerlendirmek ve müesse
se şeklinde düzenlemek amacıyla hareket eder" . Başka bi r ifade 
i le sosyal çalkantı lar pratik bi r gayeye yöne lmiş bir siyasal bi l im or
taya çıkarı r. Bunun akla en yakın gelen tarafı siyaset yapan kimse
lerin siyasal bi l imci leri kendi taraflarına çekmeğe çalışmış olmaları 
dı r. Yalnız bu gibi cazip davetler almadıkları zaman siyaset bilimci
lerinin kendi istekleriyle tüm olarak böyle bir yöne gidip gitmeyecek
lerinden o kadar emin değil im. Türkiye'de siyasal bilimlerin geliş
mesi sürecine bakı l ı rsa bunun daha çapraşı k bir süreç olduğu gö
rülür. Hatırlanacağı üzere ülkemizde Türkiye'n in problem leriyle uğ
raşan siyasal bilimciler son zamanlara kadar azın l ıktaydı .  Fransa ve 
İngi ltere hakkında çok geniş bilgi sahibi olup kendi ülkesinin devlet 
idaresi mekanizmasının nasıl çalıştığını hiç merak etmemiş olanlar 
veya böyle bir işi çok zor bulanlar çoğunluktaydı. Cumhuriyet ida
resinde birçok profesörün mansıp peşinde koşması ve bil imsel ça
lışmalarını mebusluğa feda etmiş olmaları bu pratik yönelimin bir 
örneği sayıl ıyorsa o zaman sayın Karpat 'a  yerden göğe kadar hak 
vermek gerekir. Fakat genel an lamda Türkiye'de büyük sosyal de
ğişiklikler memleket dertlerin i  deşmeye yönelmiş bir siyasal bi l im 
yaratmamıştır. Bundan dolayıdır ki birkaç sene öncesine kadar mem
leketimizin siyasal mekanizmasının gelişimi hakkında etütler aradı
ğımız zaman bun ları -bir iki istisna ile- yabancı literatürde aramak 
zorundaydık. 

Denebi l ir ki Türkiye' de o zamanın siyasal bilimci leri siyasal bi l imi 
hukuk  olarak gördükleri için Türkiye' nin problemlerini anayasa hu-
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kL1ku problem lerin in  çözümü olarak görmüşlerdi r .  Fakat bu da doğ
ru deği ldir .  Esas Teşki lat Kanunu ortaya çıkarı ld ıktan son ra 
1 930' 1arda, 1 940' 1arda anayasanın daha iyi bir şeki l alması ve dü
zelt i lmesi iç in üniversitelerde pek fazla çaba sarfedilmemiştir. Bu 
çabalar 1 950' 1erin sonu nda ve daha çok part i lerin teşvikiyle olmuş
tu r. Herhalde sosyal değişme çağlarında siyasal bi l imci lerin pratik 
problem lere yöneldikleri i htirazi kayıtlarla çevrilmesi gereken bir ifa· 
dedir. 

4 .  Karpat ' ın  üzerinde du rduğu en önem l i  problem , değerlerden 
arınmış bir siyasal bi limin ortaya çıkma im kan ların ın tartişı lmasıdır. 
Karpat 'a  göre böyle b i r  şey mümkün deği ldir. Bu fi kre bir dereceye · 
kadar kat ı l ı rım . Fakat bu im kansızlığın da b i r  sın ı rı olduğunu u nu t
mamak gerekir . Aksi takdirde hepimiz kendi kültürlerimizin değer
lerine ve başkaların ı  an lam ak im kanına sahip olmazdık. İnsanın kendi 
kü ltüründeki yapıtları bi le anlayabi lmesi için bunun ötesinde bir mi
yara sahip olması l azım geldi('.ıini düşünü rsek bir tek kü ltürün için
de tamamen göm ülü olmanın im kansızl ığı ortaya çıkar. Bunun ya
nında, zaman la kendi kültürümüz dışındaki olayları değerlendirmekte 
gün geçti kçe daha objektif değerlendirme im kan larına kavuştuğu
muz da inkar edilemez. Bugün herhalde Bat ı 'yı Koçi Bey'den de, 
Efru z Bey'den de daha iyi anladığım ıza şüphe edilemez. 

İnsanların en çok kendi toplumlarının değerlerinin içine "gömülü" 
oldukları geleneksel toplumlar için Karpat' ın  söylediği doğrudur. Ge
leneksel toplu mun fikri kontrolunun başka bir şeklini canlandıran to
tal iter toplumlar için de du rum böyledir. Fakat bun ların dışında sos
yal b i l imlerde yavaş gelişen fakat gitti kçe hızlanan değerden arın
mış bir sosyal bi l ime doğru bir gidişin olduğu da bi r haki kattır .  Kar
pat ' ı n  metodoloji hakkında söyledikleri bunu zaten doğru lamaktı r. 

Bunun yanında, Karpat 'ın işaret ettiği gibi, bir Müslüman veya Türk 
sosyal bi l iminin ne olabi leceğini tam olarak görem iyorum .  Karpat' 
ın düşüncesini kendime göre tefsir edersem şu sonucu e lde ediyo
rum :  Kendisinin de kul landığı "siyasal güç" , "devlet" ,  "otorite" kav
ramları kültü rlerüstü kavramlardır .  Fakat bu kavramları kul lanmak
tan çıkardığımız sonuçları kendi amaçlarım ız  için kul lanmalıyız. Bu-
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na sanırım kimsenin .itirazı olamaz. 
Dr. Ahmet Taner Kışlalı tebliğinin birinci bölümünü üniversite genç

liğinin veya huzursuzluğuna etkin olmayı katan gençliğin problem
lerine ayırmış. Gerçekten ortaya attığı "kuşak çatışması " ipotezi ele 
gençlik hareketinin en akla yakırT izahını vermektedir. Yalnız bura
da "kuşak" kavramını kullanırken, bir " reification"a düşmemeOe 
dikkat etmek gerekir. Kasdettiğim, kuşaklararası çatışmanın, enin
de sonunda kuşak kavramının arkasındaki somut unsurlara dayan
dınlabilece{Jidir. Böyle bir örnek olarak Adams'ın bundan takriben 
on sene önce Mısır'da yaptığı bir araştırmayı verebilirim. Bu araştır
ma bir köy araştırmasıdır. Etüt edilen köyde sosyal deaişmenin genç
li!)e etkisi toprak meselesi açısından ele alınmıştır. incelenen köy
de, sosyal değişme kendini önce hızlı bir nüfus artışı ile göstermiş
tir. Nüfus artışının sonucu, her kuşakta fert başına düşen toprak par
çasının u falması olmuştur. 

Çocuklara miras olarak kalacak toprak önemsizleşince evlatlar. ai
lelerinden intikal edecek olan toprakları hayattaki hesaplarına kat
mamaya başlamışlardır. Bilhassa babaların 1 3- 1 7  yaşları arasında
ki çocuklann üzerindeki etkileri bundan dolayı çok azalmıştır. Fa
kat mesele bununla kalmıyor. Ailesiyle ba!)ları kopan gençler köy
de mevcut fakat o zamana kadar silik olen bir kurumu canlandırı
yorlar. Bu kurum yaş grubudur. Genç, kendi yaşıtlarıyla daha sıkı 
ilişkiler kuruyor. Yaş grubu kurumu üzerine yeni fonksiyonlar alıyor. 

Gençlik sorunlarının " kuşak" kavramlanyla incelenmesinde bile 
böyle soyutluğu arttı rıcı bir ortam içinde değerlendirilmesi gereğine 
inanıyorum. Bunun yanında "yaş grubu" kavramı da bize önemli 
ipuçları temin edebilir. 

Çekimser oylann anlamına gelince, pek tabii ki Kışlalı 'nın burada 
ortaya çıkardığı probleı:n çok önemli ,  fakat sanırım ki ortaya koydu
ğundan daha çapraşık. Kışlalı hesaplannda aynı seçmenler hep aynı 
partiye oy veriyorlarmış faraziyesinden hareket ediyor. Fakat asıl bu
nun ispat edilmesi gerekir. Oy verme çalışmalarının istatistiki yön
lerini zorlaştıran, belirli bir partiye oy verenlerin seyyal bir kitle ol
ması ve seçimden seçime parti değiştirmesidir. Türkiye' de bu böy-
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le değilse bunun önce kanıtlanması gerekir. Herhalde Kışlalı'nın 
Türkiye' de oy verme analizlerinin fakirliği üzerinde söylediklerine ta
mamen katılıyorum. 

Son olarak siyasal bilimler hakkındaki genel görüşlerle somut ko
nu ların araştı rılmasındaki tutum arasındaki ilişkinin pamuk ipliğine 
bağlı olarak ortaya çıkması meselesi üzerinde durmak istiyorum.  
Türkiye'de siy.asal bilimlerin ilerlememiş olmasının Dr. Karpat'ın be
lirttiği üzere kendi kendimize benzemememize giden yönleri mev
cut. Dr. Karpat buna ideoloji diyor. Bence hadise, Türkiye'de dün 
oldu{lu gibi bugün de insanların kille halinde bir düşünce tarzı be
nimsemeleriyle ilgili. 1 930'1arda Duguit moda idi ve Türkiye' de üni
versitelerde bütün kabiliyetli gençier akranianni n·ıst>eiie na5ıTöiı
güir"y1Cfaha·TyrEiUdilde"rlnli.spatlamaida ·nı0şguıdufa�;:: · Bugün Mark: 
SiZm modave herkes··nıes-ai"arkaClaŞlarına Lenin'i nasırcwid.an da: 
·h"a··ı-yrbiidi�·ini ispatla_m.ak"ia .. meŞgüf"t�u foj)ıi.ica frianÇ ··kabul etme� 
nin galiba iki" yönü var. Birincisfblr5osyal bilim yaklaşımının Türki
ye' de bir meseleyi açacak bir anahtar olarak de{lil fakat iktidara yol 
açan bir araç olarak kabul edilmesidir. 1 950'1erde Üniversitelerde 
kabul edilen genel görüş Türkiye'nin sınıfsız oldu{lu idi. 1960' 1arda 
aynı kimseler aynı müesseselerde aksini kabul ediyorlar. Her iki dav
ranışı birleştiren unsur sosyal bilimin iktidara yanaşma.veya aksine 
iktidarı fethetme aracı olarak görülrnesidir. Kitle halinde fikir değiş
tirmenin bir yönü sosyal bilimlerin bir anıem·a·vasıtası de{lil fakat bir 
iktidardan bugün veya yarın-pay ·alma.aracı sayılmasıyla ilgiliyse, 
-diğertiir-vöilü-aY"ni··1o;iiu·iTi··ıı·i'-incie-98ne·i··e{iırırnırı-cıi·şin.Cia .. i<iıai1 . . ciü� 
·şonceye cevaz verilmemesidir. Bu nitelik yalnız Anadolu 'nurİ. 
"9eiicV���i��������:i�!�:·n;·iJ�f���:�ii�e . . ��Q�-���-�· 

.. 
�!!i.�4:1_r_!5.İ��-i�_�E 

zin ortasında da caridi�:, 
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Siyasi İlimler-Sosyal İlimler"' 

Devrimizde, i lmin gittikçe gelişen hızı Üniversitelerin muhtelif fa
kültelerinde tatbik edilecek program konusunu da gün geçtikçe çap
raşı klaştırmaktadır. Bir Üniversite bölümünün iyi çalışabilmesi en 
başta bu programlama işinin eksiksiz yapı lmasına bağlıdır. lstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi 'nce ku ru lması düşünülen Siyasf İ l im
ler Fakültesi tasawurunun akla i lk getirdiği sorunlardan bir tanesi 
de budur. Mem leketim izde kuru lmasın ın faydası olacağı şüphesiz 
olan bu yeni ilim ocağının başlangıçtan itibaren hız alabilmesi im
kanı da, bir dereceye kadar, siyasi il im ler sahasında görülen, inti
bak edilmesi geri kalmış mem leket ler için müşkül bir problemin hal
ledilmesine bağlıdır. Bu da, Siyasi Bilimler metodolojisinin - siyasi 
bilimci için bile takibi zor olan · dall ı budaklı inkişaf sahalarını kendi 
akademik bünyemize nasıl meczedebileceğimiz meselesidir. 

Bu gibi metodolojik bir problemi öne almamızın sebebi siyasi i l im
lerin en çok ilerlediği Amerika Birleşik Devlet leri 'nde bile ancak sos
yal i l im lerin bir kü l olarak ele al ındı kları yerlerde siyasi i l imler fakü l
telerinin önder rolünü oynayabi lmelerinden i leri gelmekt"edi r. Yeni 
ku ru lacak müessesenin , kuruluşun verdiği yeni imkanlarla açı lan , 
çok iyi bir siyasi i l im merkezi olarak çalışma potansiyelinin gerçek
leşmesinin de bu görüşü benimsemesine bağl ı olduğunu söylemek 
zannederiz ki esaslı bir hakikat payı ihtiva etmektedir. 

Problem nisbeten yenidi r. İ kinci Dünya Harbi 'nin sonunda bi rçok 

· Forum. cilt 16. sayı 22 1 .  ( 1 5  Siaziran 1 963). 

37 



Amerikan Üniversitelerinde siyasi i limler daha çok müessesevf bir 
çerçeve içinde geliştirilen bir ilim dalıydı. Cum hurbaşkanının yetki
leri, Federal sistem , Anayasa mahkemesinin çalışması, siyasi par
tilerin Amerikan demokrasisindeki rolü hakkında araştırmalar ve 
dersler bu gibi bir görüş açısının tipik tezahü rlerindendi. Siyasi ilim
lerin de uzun zaman bu mecrada devam edeceğine inanılıyordu .  
Şüphesiz, 1 930'1ardan itibaren siyasi ilim muhitlerinde bi r kıpırda
ma olmuştu. Siyasi ilim profesörlerinden Charles Merriam siyasi ilim
lerin hakiki bir "ilim " hüviyetini almasını temin edecek çalışmalar 
yapı lması zaruretinden bi rçok defalar bahsetmişti. Harold Lasswell 
idarecilerin Freud'un vazetti{li esaslar dahilinde şahsiyetlerini ince
leme{le teşebbüs etmekle siyasi ilim lere yeni bir buut vermişti, fa
kat siyasi ilim muhitlerinde bu çalışmalara şüphe ile bakılıyordu .  1 950 
senelerine doğru bir Amerikan üniversitesinde bulunduğumuz sıra
da siyasr i limlere yeni bir veçhe vermek isteyen bir grup bu üniver
siteye yerleşmiş, fakat kendilerine doğrudan doğruya siyasr ilimler 
fakültelerinde yer veri lmemişti. Çahşmalanna hafif bir şüphe ve is
tihza ile bakılıyordu.  

Bu grubun üzerinde çalıştı{lı problem , mi l letlerarası münasebet
lerdeki gerginlikleri muhtelif memleketlerin basınında çıkan maka
lelerin içinde beliren sembollere bağlamaktı . Mu htelif gazetelerde 
çıkan baş makalelerde kul lanılan ifadeler, bir hayli uzun bir 
"semboller" listesine tekabül ettiriliyordu .  Bundan sonra makale
ler taranıyor ve içinde bulunan sembollerin tipi ve frekansı tespit edi
liyordu. Böylece, mesela Nazi Almanyası 'nın İngi ltere i le olan mü-

, nasebetlerinde gergin liğin Nazi yazarlarının gözünde nasıl bir şekil 
almış oldÜğunu takip etme imkanı elde ediliyordu. O zamanlar, ha
tırladığım kadar, daha "ciddi" etüdlerle uğraşan öğretim üyeleri na
zikane bir şektilde bu gibi verimsiz işlere pek fazla ehemmiyet ve
ri lmemesi gerektiğini ima etmişlerdi. Kendi kıymetini daha ispat et
memiş, yepyeni bir tutumun mahsulü olan bu gibi araştırmalara karşı 
takını lan tavrı , daha ham olan bir meyveye bir müddet yaklaşma
mak endişesinin neticesi olarak değerlendirmek lftzımdır ve esas iti
bariyle tereddüt yerinde idi. Fakat bir taraftan da semboller etüdün-
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de ortala çıkan, metotlar siyasi i l imlerde yavaş yavaş yerleşiyordu.  
Sembo�ler etüdünde kul lan ı lan teknikler aynı zamanda bazı pratik 
tatbik sahaları bu lmuştu . Bunlardan biri Sovyet Rusya'daki geliş
melerin anlaşılmasıydı. Mesela muhtelif önemli parti üyelerinin Stalin 
hakkında aynı düşünceleri beslemedikleri bi l iniyordu ;  fakat bu üye
leri birbirlerinden ayı rm ak için bir metod yoktu.  Bunun üzerine muh
telif komünist parti üyelerinin 1 940 yı l ında Stalin ' in doğum günü mü
nasebetiyle söyledikleri nutuklarının bir "muhteva tahli l i"  yapı ld ı  ve 
Molotov, Malen kov ve Beria'nın nutuklarında Stalin' i  en fazla iht i lal 
devrinden kalma görüşlerle tavsif etti kleri, fakat Bu lganin ,  Kosygin,  
Khruschev ve Kaganoviç' in Stalin'i daha çok halk arası nda Stalin 
zamanında yayı lmış imaj larla tavsif ett ik leri an laşıldı . 

Tabii bu neticeleri bir de kıymetlendirme safhası vardı : fakat me
todun yeni bir görüş temin ettiği şüphesizdi . Bugün , bahsettiğimiz 
üniversite , siyasi i lim lerdeki ismini o zamanlar yeni metod ların ön
derliğini yapmış olan ların çalışmalarına  ve onu takip etmiş olanlara 
medyundur. 

Genel olarak, 1 950'den sonra Ameri ka 'da gelişen yeni siyasi i l 
min bir özelliği de siyasi i lim ler dışı dal lardan siyasi i l imler için fay
dalanılma çabasıydı. Böylece sosyal psikoloj i ,  ant ropoloji , sosyolo
ji , istatistik, matematik daha önce siyasi ilim lerde netice elde etmek 
için ku llanı lan hukuk ve tarihin yanında yer alıyordu.  Siyasi i lim lerin 
gelişmesini temin edecek yeni faraziye ler bu i l im lerden geti ri l iyor
du. Mesela, sosyal psikologların ve antropologların çocuk büyütmede 
kullanılan usullerin gelişmiş şahsiyetin davranışına bir tesir ettiği keş
fi , siyasi meselelerde muayyen memleketlerde beliren bazı karak
teristik davran ışları izah edi lmeğe ku l lan ı ld ı .  S iyasi kanaat le rin te
şekkülü sosyoloj ik  bir zaviyeden ele alındı ve seçim lerde oy veren
lerin oylarını şu veya bu partiye veya şahsa vermekte top lum içinde 
"kanaat yapıcısı " olan bazı kimselerin tesiri altında kaldı kl arı anla
şı ldı . Bunun yanında, iktisat bilgi leriyle siyasi i l im ve sosyoloji bi lgi
lerini birleştiren yeni bir kıymet lendirme yoluna gidi ld i .  Art ık  geliş
mem işli kten çıkma yalnız iktisadi gel işme i le bir tutu luyordu .  İ ktisa
di gelişme aslında bir  küldü ve bu geniş sosyal hareketin b i r  bütün 
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olarak tahl i l  edi lmesi gerekiyordu .  Bu it ibarla, zamanla, "ge lişme" 
hem i kt isadi, hem sosyal ,  hem siyasi ve hem de kültürel problemler 
ihtiva eden bi r vetire olarak ele alı ndı .  Bu etüd lere şimdi " modern
leşme" etüd leri deniyordu ve "modern leşme"nin tahli li siyasi i l im 
konularında mühim b i r  yer işgal etmeye başlad ı .  

1 963 senesinde art ı k  siyasi i l imler sahasının sını rlarını bulmak im
kansız hale gelm işti r. Son zaman larda Amerikan Anayasa Mahke
mesi kararlarının bazı matematik metod larla incelendiğini ve bu gö
rüş açısından hakim ler in ,  mu ayyen bir du rum karşısında ve şeki lde 
karar vereceklerinin önceden kestiri lmeğe çalışı ldığını söylemek, bel
ki de bu sahada ne kadar i ler lemiş olduğumuzun en açık bir tablo
su nu vermekted i r. 

Kendi mem leketim izde , Siyasal Bilgi ler Fakü ltesi bu gibi sosyal 
ve siyasi i l im leri meczetme çabaların ın başlangıçtan ciddiye alındı
ğı bir me rkez olmuşt u r . Muayyen bi r grubun nite liklerini temin ede
cek istat istiki bi lgi ler toplama metodunun uygu lanmasına bu rada 
başlanmıştır .  Ancak, kuru luş problem leri ve her yeni çal ışma tarzı
nın karşılaştığı - bürokratik sistemde mündemiç ve hiç kimsenin me
su liyetini taşımadığı engel ler dolayısiyle bu yeni çalışmalara, bütün 
öğretim üyelerin in iyi n iyetine rağmen , ancak tedricen hız veri lebi l 
di ve bu hız ı  kazan mak için büyük enerj i ler  sarfed i ldi . Gönü l  isterdi 
ki sosyal psikoloj in in siyasi i l im ler  için hayati bir önem aldığı devri
mizde ,  Siyasal Bi lgi ler Fakü ltesinde bir sosyal psikoloji araşt ı rma 
merkezi ku rmak insanüstü  enerj i ler in sarfın ı  icabett i ren bir  faaliyet 
olmasın .  Gönül isterdi ki he rkesin arzu l adığı , desteklemeğe hazır 
olduğu kendi çal ışma saat lerinden bir pay ayırarak gelişt i rmeğe can 
att ığ ı  b i rçok yeni kon u l arın gel işt i ri lmesi , -tek bir şahsa i rca ed i le
meyen fakat gene de ağı r  el i  hissedi len- bürokratik sistem tarafın
dan boğulmasın .  Bü rokrat ik havanın ün iversiteden nası l ve ne za
man kald ı rı lacağını şimdiden kimse kesti remez� Mu htemelen donuk
luktan uzaklaşma vet i resi uzun seneler sürecekt i r, ancak, bu ba
kımdan ku ru luş hal inde b ir  müessese olmak büyük b i r  şanstır  ve 
ku ruculara büyük imkan lar sağlamaktadır. i lerde kadro i lavesinin zor
luğu o!duğu kadar , iyi , siyasi i l im yapm anın çok çeşit l i bir "takım"a 
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ihtiyaç göstermesi , İstanbul'da kurulacak müessesenin kadrolarını 
geniş tutması zaruretini ortaya çıkarmaktadır. 1 

Bugün sosyal i limlerin her şubesinden oıdıJğu gibi siyasi ilimler
de de bir istatist ik müşavirine lüzum vardı r .  Yeni fakültede bi rkaç 
istatistikçi ve matematikçinin istihdamı,  ilerde geniş araştırmalar yap
masını sağlayacak bir temel unsur olacaktır. Sosyal psikoloji bölü
mü şimdiden öngörü lmezse ilerde ciddi ve tehlikeli bazı "tı kanık
lık"lar meydana gelecektir. En aşağı bir sosyal antropologun. bu mü
essesede çalıştırılması düşünülmelidir. Din sosyolojisine birl<aç kadro 
ayı rmak yerinde olacaktır. Şehircilik gibi İstanbul 'u çok yakından i l
gilend i ren bir konunun yeni fakü ltenin ders programında ve araş� r
ma faaliyetinde yer alması zaru ridir. Bunun yanında modern tarihi
mizi bi r tarihçi tekniği ile ele alacak personele ihtiyaç vardır. Bi lhas
sa kütüphane sistemi kurulu rken "information retrieval-bilgi 
çıkarı lma" noktasında yapılan en son kütüphanecilik inkişaflanna 
di kkat edilmelidir. Birçok peryodiklerden mikrofilm olarak faydalan
mağa başlanıldığı göz önünde tutularak en modern bir araştırma
kütüphanesinin ku rulması için kütüphane mafhumu çok geniş tu
tulmalıdır. Böyle bir tasavvurun masraflı olacağına şüphe yoktur: fa
kat bu masrafların yerinde olduğunu ispat etmek için sarfedilecek 
gayretler kuru lduktan sonra değiştirilmesi için gerekli meşakkatin 
yanında ehemmiyetsiz kalır. 

Yeni kuru lacak fakültelerin bu esaslar dahil inde sosyal il imleri 
mezcedici bir temelden hareket ederek, kadrolarını da bu uğu rda 
geniş tutarak, faaliyete geçmesi memleketimiz için şimdiden kesti
remiyeceğimiz kadar büyük faydalar temin edecektir. 
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İktisadi Kültür 





Türkiyc_'dc İktisadi D üşüncenin Gel işmesi 
( 1 9  38- l 91 8) * 

Osmanlı İmparatorluğu'nun inkıraza gittiğinin farkına varı lmasıy
la bu inkı razın iktisadi sebeplere dayandığı şuu ru aynı zamanda or
taya çıkmıştır. İ lk Osmanlı ıslahat layihalarında bile devlet düzeni
nin bozulması has, timar ve zeamet sisteminin artık çalışmadığına 
bağlanmaktadır1 . Ancak, bu şuur, beraberinde getirdiği teklifler ba
kımından biraz da düşündürücüdür, zira, bahis konusu tasarı lar es
ki sosyal ve i ktisadi sistemin "saf" şekilde yeniden yürürlüğe kon
ması isteğinden i leri gitmemektedirler. 

İlk Osmanlı ıslahatçı larının özleyiş dolu gözlerini çevi rd ikleri bu 
eski sistem neydi? 

Başlangıçta Osmanlı sistemi bi r sipahi sınıfının vergi toplayıcısı 
olarak fonksiyonunu ifa etmesine dayanıyordu.  Sipahilere verilen ti
mar, zeamet ve haslara mukabil onlar, bir taraftan topladıkları öşü
rü kendilerine malediyor, d iğer taraftan da sefer vukuunda muay
yen adette suvariyi emre amade kılacaklannı vadediyorlard ı .  Top
rağın mülkiyeti devlette kalıyordu (rakabe) . Zamanla, teşkilatlanmış 
Avrupa ordu lanna karşı süvari sınıfının ehemmiyeti azaldı . Nisbe
ten daha disiplinli ve bir merkezde teşkilat landırı lan bi r piyade or
dusuna ihtiyaç hasıl o ldu .  Bu piyade ordusu maaşla tutulduğu için 
devletin yeni bir gelir sağlaması lazımdı. Bu ihtiyaç da devletin top
raklarını artık sipahi lere vermemesi, vergi toplama fonksiyonunun 
bir  mültezimler sınıfına bırakılması şeklinde giderilme{10 çalışıldı. Mül-

• Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Enstitüsü, (Ankara 1 962), s.75. 

45 



tezimlik sistemi su istimale yol açtığından istenen neticeler elde edi
lemedi. Yeni sistem devleti kuwetlendi receğine aksine zayıflattı . 

Devletin karşılaştığı v� hakkında IAyi halar yazı lan yeni durumun 
özü buydu .  

lslahat layi halarının karakteristik vasfı ise  "geriye yönelmiş" , es
ki ideal düzeni arayan hal çareleri olmalarıydı. Bu fikri zaafın esası
nı Osmanlı Kültürü'nün bir "gaza" kültürü olmuş olmasında arama
lıyız. Böyle bir kültü rün i ktisadi konseptler üzerinde icra ettiği tesir 
ge l i r  mefhumunu fet i h  anlayış ve faaliyetine bağlamasıydı. Hakika
ten de İmparatorluğun teşekkül devrinde yeni toprakların Osmanlı
ların hakimiyetine geçmesi devletin kuwetlenmesine yardım etmiş, 
gelir kaynaklarıyla askeri gücü bi r aradş arttı rmıştı . Ancak nakit ta
lebi karşısında bu görüşün ve beraberinde getirdiği sistemin fayda
sı kalmıyordu.  İşte, Osmanlı devlet adamlarının uzun zaman yapa
madıkları " fikri at lama" , harbe dayanan bir iktisadiyat konseptin
den vazgeçip "verim l i l ik" esasına dayanan yeni bir i ktisadi anlayı
şa �eçmemiş olmalarıdır. 

İ lk ıslahat layihalarından biri olan Koçu bey Risalesi 'nde bahis 
konusu ettiğimiz bu Osmanlı düşünce tarzının i kt isat alanında ve bu 
arada mesela, " iş gücü" anlayışında ortaya çıkardığı bu karakte
rist ik görüşün örneklerini bulmak mümkündür: 

Bu devlet bir Devlet-i Aliyyedir l<i kemayenbağı nizam ve intizam bularak bi- · 
kerimihiteala gazavat ve musaflarda asakir-i İslame on kerre şikesi vaki olsa bi
fazlihiteala asla Devlet-i Aliyye halelpezir olmayıp din-i Muhammedi mütezelzil 
olmaz. Zira birisi gitse yerine onu gelür ve bu Devlet-1 Allyyede altın ve gü
müş ve bakır madeni olduğu gibi ben-1 adem madeni dahi vardır2. 

Osmanlı sisteminin bozulmasının berab.e rinde getirdiği konsept 
kısı rlığı bilhassa Avrupa' da benzer hareketlerle mukayese edildiği 
zaman tam manasıyla ortaya çıkıyor. 

Avrupa' da da 1 1 .  asırdan itibaren toprak sistemi bozulmuş, feodal
manoryal ekonomi yavaş yavaş kuvvetini kaybetmeğe başlamış, ti
caretin artışı ekonomik münasebetleri seyyalleştirmiş ve paranın da-

46 



ha büyük rol oynamasını sağlamıştır. Fakat Batının feodal !:)eyleri 
artık kendi leri için eskisi kadar istifadeli olmayan topraklarını yeni 
şekil lerle kıymetlendirme yolunu derhal bulmuşlardır . Rasyonel bir 
çift l ik idaresi tesis etmeğe çalışmışlard ı r. 3 

Osmanlı İmparatorluğu 'nda veriml i l ik mefhumuna dayanan yen i  
bi r işletme tarzının ortaya çıkmasına m ani olan unsu rlar arasında 
.�oprak mülkiyetinin devlete ait olmasının büyük bir rol oynamış ola
bi leceği akla gelen fakat daha ispat edilmeğe muhtaç bir faraziye
dir. Bu gibi hu kuki bi r unsurun yanı başında bazı maddi unsurlar 
da rol oynamış olabi l i r. Avrupa'da, örneğin ,  Orta Zamanların sonu
na doğru bel iren canl ı l ık ,  ticaretin artıŞından ve şehi rlerin önem ka
zanmasından ileri gelmişti. Ticaret, feodal sistemi kırmaya yardım 
ettiği gibi bazı yeni düşünce kalıplarının yerleşmesini sağlamıştı4• 
Gene, Avrupa'nın nüfusunda beliren bir artış, feodal sistemi altüst 
eden unsu rlar arasında yer alıyordu .  Osmanlı İmparatorluğu ' nda bu 
faktörlerden hiçbirine rast lamıyoruz5• 

Sebepleri maddi veya manevi olsun ,  bizi bu rada ilgilendi ren Os
man lı iktisadi muhayyi lesin in uzun zam an devam edegelmiş olan 
kısı rlığıdır. "Kısır" sıfatını kul lanabilmemizin sebebi, Osman lı dev
let adamlarının yeni gel ir menbaı ararken hepsi de verimsiz olan bazı 
çarelere başvu rmuş olmalarındandır. Bu çareleri dört başl ık altında 
toplayabi l iriz: 1) eski timar sistemini en eski şekliyle yeniden can
landı rmak 2) vergileri arttırmak 3) sikkenin tağyiri 4) müsadere sis
temi. Osmanlı İmparatorluğu'nda iktisadi düşüncenin modernleşmesi 
bu dört esastan uzaklaşıldığı derecede gerçekleşebilmiştir diyebi l iriz. 

En hamiyyetli ve kabiliyetli idareciler 2 ve 4'ten memlekete bir hayır 
gelemeyeceğini anlamışlar ve tatbikine mani olmağa çalışmışlardır. 
Fakat has-timar-zeamet ideali uzun zaman devam etmiş ve müsa
dere sistemine ancak 19.  asrın başlarında m ani olunmağa çalışıl
mıştır. 

1 1 1. Selim'in devrinde Reis Ül-Küttab Ebubekir Ratip Efendi'nin te
siriyle eskiye geri dönmenin bir fayda sağlamayacağı fikri i lk defa 
devlet işlerinde müessir olmağa başlamıştır. Ebubekir Ratip Efendi · 
Viyana'ya Avusturya'nın iktisadi müessese lerini tetkike gönderi lmiş 
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ve avdetinde padişaha bu mevzuda uzun bir layi ha takdim etmişt i r. 
Layihanın metni daha neşredilmemiş olmakla beraber Ebubekir Ra
tip Efendinin İngil iz sefiriyle yaptığı bir mü l akattan t imar sisteminin 
yeniden ihdası fikrinin yerine yavaş yavaş " memleketin imkan larını 
kul lanarak mi lli serveti artt ı rma" fikrinin Osmanlı iktisadi düşünce
sine gi rmeye başlad ığı anlaşı lıyor. Ratip Efendinin ifadesiyle: 

Memalik-i mahruse vasiat-ül etraf vel-ebhar ve arazisinde feyz-ü bereket ve 

finansa dair Devlet-i Aliyye itina etse ehalinin mizaç ve tabiat ve deb'ü adetine 
tatbik eyleyince emval cem'i imkanı da olabilir. Mademki muharremat ve mün
kirattan olmıya beytümale nafi ola. Leddelhace her maslahatın vech-i şer' isi bi
taharri bulunabi l i r .  Lakin bu misi l lü mevad ehem ve akdem olan maslahatları
mız hitampezir olduktan sonra mütalaa ve tanzim olunur6. 

Bahis konusu ettiğimiz görüş fakirliğinin i kinci cephesi Osmanlı 
İmparatorluğu 'nun ,  uzun zaman , ticari imkan larından faydalanama
mış olmasıdır. Bu eksik l ik  iki zaviyeden e le al ınabi l i r .  Bir kere Os
man lı dış ticareti hiçbir zaman fazla ge l işmedi. Bazı müel l ifler bu
nu , Amerika'dan gelen altının imparatorluğa girmesiyle Osman lı t i
caretinin mahvolmasına atfetmektedirler.7 Fakat altının kıymetinde
ki tahawülleri takip edememek kendi başına t icari espri basit liğinin 
bir belirtisidir. Umumiyetle Kanuni Su ltan Sü leyman devrinden iti
baren ithalatın O/o 3 gibi düşük bir güm rük resmine tabi tutu lması 
ve ihracat ın ,  aksine O/o 1 2  gibi bir resme tabi oluşu dış t icaret muva
zenesinin Osmanl ı lar lehine bi r inkişaf göstermesine mar:ıi olmuş
tur. Gene burada da ziraat maddelerinin istihsalini çoğaltacak ted
birler düşünüleceğine mevcut bir istihsal seviyesinden hareket le bu 
seviye içinde şehirlerin iaşesi için neler yapılması gerektiğine ehem
miyet veri lmiştirB. 

Ratip efendi zamanında "verim" mefhumu an laşı lmağa başlan
dığı gibi, Su ltan Mahmud devrinde de müsadere sisteminden vaz
geçilmeğe doğru i lk  adım lar atılıyor. 

Müsadere , önceleri , devlet malını zimmetine geçirenler hakkın
da uygu lanan bir ceza iken, sonra mali tedbir haline getiri lerek umu-
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miyet le memu riyetleri sı rasında servet edin miş olanların mal ların ı  
ellerinden almak için ku l lanı lmış bi r usüldü . 1 1 1 .  Selim zamanında kim
lerin mallarınin müsadere edi lmesi gerektiği noktası bazı prensip mü
nakaşalarının konusunu teşkil etmişt i r9. Yeniçeri lerin kald ı rı lması 
nın hemen arkasından , i l .  Mahmud' un bir diğer tasarrufu "menasıb-ı 
divan iyede istihdam olunmayan ların" mu halef atının bundan böyle 
zaptedi lmiyeceğini i lan etmek oldu10. Mahmu d  zamanında uzun za
man İstanbu l 'da Avusturya sefiri olarak bu lunmuş olan Baron Stu r
mer'in bir yazısından anlaşıldığı na göre bu pişmanlı k pek uzun za
man devam etmemişt i r  ve ·Mahmu d hayat ın ın son senelerinde var
lıklı teb'asını bir l imon gibi sı km aktan çeki nmemiştir. 

Keyfilik hiçbir zaman merhum Sultanın padişahlığı zamanında o kadar ileri gö

türülmemişti. H ususi mülkiyete gelince. Sultan hiçbir endişe ve kaygu duym.�

dan tasarruflarda bulunuyor ve birinden aldığını diğerine devrediyordu .  Mal em

niyeli kayboldukça memurların suistimali artıyordu . Herkes kendini hadiseler in 

ve feleğin darbelerinden muhafaza etmek için h iç .  olmazsa gizliden gizliye birik

tirdiği bir iki kuruşunu ku rtarmağa çalışıyordu 1 1 .  

Şayanı dikkat olan nokta gerek Sultan Mahmud'un tutu m u ,  ge
rek Su ltan Sel im' in  m ü sadere noktasındaki düşünceleriyle Avrupa' 
nın mülkiyet anlayışını ifade eden Avusturya sefirinin takb ihi arasın
daki mesafed ir .  Buna benzer takbi hlerin o zaman lar devlet id aresi
n i ellerine almak üzere olan , Batıya yönelmiş Osmanlı devlet adam
ları üzerinde bir hayli tesir icra etmiş olduğu mu htemeldir. Bu  ba
kımdan, az sonra i lan edilen Tanzimat H att -ı Hümayünu'nda " mal' '  
emn iyetinin bir  ki l i t  nokta işgal etmesi b ir  sürpriz teşkil etmiyor. Fa
kat hususi mülkiyetin korunması mefhumunun Osmanlı devlet adam
ların ın fikir leri arasında yer etmesi mem leket im izde iktisadi tefek
kürün ge lişmesi bakım ından muhakkak ki bir dönüm noktası teşki l 
eder. Bu görüş üzerinde şimd iye kadar duru lmamışt ı r. 

Bahis konusu gel işmeyi de mün hası ran Avru pa' nın fikir le rin in  te
si rine atfetmek doğru deği ldir . Aynı zam anda bir iç olay, yeni  bir bü
rokratlar sınıfın ın teşekkülü böy le bir gel işmeye yardım ediyordu .  
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Bab-ı Ali bürokrasisi , padişaha karşı giriştiği soğuk harpte asgari bir 
emniyet temin etmek istiyor ve bu emniyeti servet sahibi o lmakta 
ve bu servetin padişah tarafından garanti alt ına alınm.asında görü
yordu .  O zamanlar Tü rkiye' de müşavirlik etmiş olan bir bahriye l iye 
göre: 

Türk muhafazakar parlisi bir enkaz haline geldikten sonra suyun yüzüne çı
kabilen elemanlar umumiyetle zaruret içinde bulunan, soyu sopu belirsiz kim· 
selerdi. Tesirli olabilmek ve kendilerine partizan çekebilmek için servet sahibi 
olmaları gerekiyordu . Aksi takdirde dalgalı bir denizde b irer köpük mesabesln· 
de kalacaklardı. Her biri zenginleşirkAn mesai arkadaşlarının ayıbına göz kapa
mak mecburiyetinde kalıyorlardı. Partizan kazanmak da keza aynı tutumu ica
bettiriyordu. Cömert ve eli açık eski asilzade aileleri malikanelerinde yaşıyorlar
dı. Fırınları hiç soğumuyor. pilav kazanları hiçbir zaman boşalmıyordu. Yeni asil
zadelerin malikanesi devlet oldu. Bu tutumlarını da kendilerine Reşit Paşa ilham 
etti. .. Beyazıt Camiinin müderrisinin oğlu olan mu maileyh bu devre içinde bir 

şarklının en parlak refah hayallerini gerçekleştirdi 1 2. 

Bu gel işmelerle beraber, 1 836-37 senesinden itibaren ve bi lhas
sa Mustafa Reşit Paşa'nın devlet işlerinde daha faal bi r rol oyna
mağa başlamasıyla, bir taraftan mali sistem in yeni esaslara bağlan
ması ,  diğer taraftan da ziraat ve t icaretin geliştiri l mesi için faaliyet 
başladı. 

Reşit Paşa'nın birinci hariciye nazırl ığında, 1 834 'de Paris elçiliği 
sırasında öğrendiklerinin de tesiri olması muhtemel olan bazı ısla
hat faaliyetine girişi ld i . Ziraat ,  sanayi ve ticaret işlerine vu kufu bu
lunan beş kişi l ik bir heyete Hariciye Müsteşarı Nuri Efendi 'n in riya
setinde çal ışmağa başl adı .  Bu heyet " Devlet-i Al iyyenin vesail-i ta
biiyye ve arziyye ve h ı refiyye mesai l inin tetkik ve münazarasına  ve 
alelhusus ziraat in ve em r-i ticaret in ve enva-i sanayi ve hirefin tervi
ci mütalaasına ve muvazene-i esbah-ı lazimenin müzakeresine hasr-ı 
efkar dakika"ya mezun kı l ındı 1 3 . 

Gene bu sıralarda vergilerin rasyonel bir esasa bağ lanması ve adi l  
b i r  şeki lde toplanması için yeni nizam ların yap ı ld ığı n ı görüyoruz .  
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Osmanlı İmparatorluğu'nda klasik Osmanlı ıslahatçılı{Jından uzak
laşılarak yeni "konsept"ler kabul edilen üçüncü saha dış ticaret sa
hası olmuştur. İşte bu konuda yeni fikirlerin mem leketimize girişini 
takip etmek, intikai kanallannı ortaya çıkarmak, Batı tesiri ismini ver
di{Jimiz vetirenin bazen ne kadar kompleks olabileceğinin bir örne
ğini vermektedir. Zira Batı fikirlerinin bize intikalinde birbirinden ay
n en aşağı üç kanal görmek mümkündür. Esas itibarile bahis konu
su vetirenin başlangıç noktası İngiltere ile Devletli Aliyye arasında 
imzalanan 1 838 tarihli ticaret muahedesidir (Balta Limanı Muahe
desi). 

1 830 senelerinin ortalarına kadar İngiliz tüccarlarının Osmanlı 
İmparatorluğu hakkında gün ·  geçtikçe artan alakaları İngiliz hükü
met mehafilinde pek derin akisler uyandıramamıştı. Vakta ki Rus
yanın Hünkar İskelesi muahedesiyle elde ettiği avantajlar Britanya 
siyasi mehafı li tarafından bilinmeğe başlandı,  hükümet Osmanlı 
İmparatorluğu ile daha sıkı bağlar tesis etmenin lüzumuna inanma
ğa başladı. Bu bağların devam lı olabilmesi için ticari münasebetle
re dayanması iktiza ediyordu . Diğer taraftan Osmanlı İmparatorlu
ğu 'nun Batı tarafından ayakta tutulması yeni bir önem kazanıyor
du . Bu da iktisadi reformlarla elde edilebilirdi. Birinci gaye Türkiye 
ile İngiltere arasında imzalanan 1 838 Ticaret Antlaşması 'yla temin 
edildi. İkincisi Kırım H arbine kadar Türkiye'ye karşı ilgisini devam 
ettiren İngiltere'nin bu senelerdeki Türkiye politikasının esasını teş
kil etti. Birinci gaye gerçekleştirilirken ortaya çı kardığı neticelerden 
biri 1 838 muahedesinin hüküm lerinin diğer Avrupa memleketlerine 
teşmilile iç ve dış ticaretin yabancı ellere geçmesi oldu. lktisadf re
fonn politikasına gelince burada üç ana istikamet gönnek müm kün
dür. Birincisine David Urquhart'ın ütopisi ismini verebiliriz. 

David U rqu hart ,  1 830' 1ann başından 1 837'ye kadar lngiliz Elçili
ğinde başkatip olarak vazife görmüş ve Balta Limanı Muahedesi'
nin bütün hazırlı k safhalarında ehemmiyet li bir rol oynamıştı. Ken
dini Türkiye'ye bağlayan hayranlık duygularının esasını Türkiye'de 
vasıtalı vergilerin olmadığı şeklindeki kanaatiydi. Başka bir ifade ile 
Davicl Urquhart Adam Smith'in kaldırılmasını tavsiye ettiği devlet mü-
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dahalelerinden Türkiye' de hiçbirinin bulunmadığına ve binaenaleyh 
Türkiye'nin serbest ticaret için ideal bir ü lke oldui;juna inanıyordu .  

Urquhart bütün hu  tezlerini Turkey and lts Ressources isminde 
1833'de neşrettiği kitabında açı klıyordu. O zamandan itibaren de 
bütün enerjisini Türkiye'yi bir serbest ticaret merkezi yepmağa has
retmişti. 

Her ne kadar Urquhart'ın fikirleri Osmanlı tarihini bilen lere i lk  gö
rünüşte acaip geli rse de tezinin doğru bir tarafı vardı .  Bir kere Os
manlı İmparatorluğu 'nun dağı lmasıyla idaredeki "kontrol" unsuru 
azalmıştı .  U rquhart normal olmayan bir idare şekliyle karşı laşmışt ı .  
Diğer taraftan bozu lmamış şekliyle dahi Osmanl ı  idaresinin merke
ziyetçi yönü ,  aslında bizim bugün "merkeziyetçi l ik"ten an ladığımı
za uymayan bir tatbikata dayanıyordu .  Sistemin esası tatbik edi len 
müeyyidelerin ağırlığı ve idari sisteme dahi l  bütün şahıslara "kul" 
muamelesi yapılmasıydı. Kısaca, merkezin gazabından kaçmak 
mümkün deği ldi. Fakat çok zaman unutu lan bir nokta, idari perso
nele devam lı ve detayl ı emirler veri lmediği ve mahalli idarelere bazı 
bölgelerde geniş yetkiler bağışlandığıdı r. 

Urquhart ' ın bilhassa tetki k ettiği Rumeli 'de vergi lerin beledi te
şekkü l ler olan �yanlar tarafından tayini ve toplanması Urqu hart 'a 
çok tesir eden bir husus olmuştu.  

Bütün bun lardan U rquhart şu neticeyi çıkanyordu: 

Türk imparatorluğu'nun reorganizasyonu i htimalleri mevzuunda b i r  tek fakat 
çok m ühim-bir mülahaza ile düşüncelerime nihayet vereceğim. Avrupa'da ta
mamen cahi l  sayılabilecek bir insan, dürüsüt olmak şartıyla, Türkiye'de kabili
yetli ve mükemmel bir idareci olabil ir .  Zira halletmesi gereken umumi mesele

ler, takip etmesi gereken parti doktrinler i ,  araması lazım olan kanun lafzı mev
cut değildir. Bir Avrupalı bir Fransız vekilinden örnek alarak, devleti idare sana
tını bir gümrük tarifesi tespit etmekten ve " Tüccarların talep ettikleri hürriyeti 
sanayicilerin talep ettikleri yasaklarla bağdaştırma" sanatından ibaret sayarsa, 
bu gibi " ilim "lere çocukça saçmalar olara

0
k bakan Türkleri pek tabii ki kabiliyet

siz addedecekti r  1 3. 
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Urquhart' ın  düşünce�inde gördüğümüz optizmin, görünmez bir 
tabiat el inin i ktisadi düzenin dengesine nezaret ettiği fikri ve devle
tin bu dengeyi bozacak herhangi bir müdahalede bulunmaması is
teği ,  bütün bunlar tipik XVl l .  asır fikirleridir. Urquhart, yalnız görü
nüşte aynı teorilere dayanan fakat kendine mahsus bir sertl ikte be
liren 1 850'1erin finanzkapitalismus dünyasından çok ayrı bir dün
yada yaşamaktadır. Kısaca Avrupa kapitalizminin ticarf ve iyimser 
safhasındayız. Buna işaret etmemizden meksat Osmanlılann Urqu
hart'ın müesseselerine karşı beslediği hürmet neticesinde 1 838  mu
ahedesinde karlı çıktıklarını söylemek değild i r. Her ne kadar, Urqu
hart İngiliz tüccarlannın elde ettikleri avantaj lara karşı lık İngiliz güm
rük resminin de indiri lmesini istiyor idiyse de kimseye fikirlerini ka
bul ettiremiyordu . Neticede de İngiliz sefi ri Urquhart bu "saf" lığı do
layısıyla İngiltere'ye geri çağnlmasını temin etmişti. Fakat bir fikir 
sistemi olarak Urquhart'ın düşünceleri o �amanlar tesirli bi r akım 
teşkil ediyordu. Bu akım Osmanlılann· karşı laştıkları ilk iktisadi dü
şünce sistemlerinden biridir. U rquhart, şüphesiz, İstanbul' da bu lun
duğu yedi sene zarfında BAb-ı Ali 'de bir çok kimselere kendi -Adam 
Smith'den daha Adam Smith'ci - teori lerini açıklamıştı. Böyle bir en
tel lektüel intikalin ne şekilde cereyan edebilmiş olacağına işaret eden 
bazı vesikalar da mevcuttur. Mesela, o senelerde İngiliz Sefaretin
de katip olarak bu lunan Sir Henry Layard , Ahmet Vefik Efendi i le 
olan münakaşalarını şöyle anlatıyor: 

En iyi İngiliz klasiklerini beraberce okurduk, bunların arasında Gibbon'un Ro
bertson'un ve Hume'un da eserleri dahildi. Adam Smith ve Ricardo'nun eserle

rinden politik ekonomi konuları üzerine çalışırdık. Arkadaşım Longworth inan

mış bir "himaye" taraftarı idi, ben ise ateşli bir "serbest-ticaret" taraftarıydım. 

Şiddetli mü nakaşalara saatlerce dalar ve Efendi (Ahmet Yelik Efendi! bu müna-

kaşalara büyük bir gayret ve canlılıkla katılırdı 1 4 •  •· 

Osmanlı devlet adamlarının ve düşünürlerinin o zamanlar tesirle
ri kaTabilmiş oldu klan Batılı yazarlar Adam Smith ve Ricardo'dan iba
ret değildi. Bir ikinci karakteristik iktisadi görüş gene aynı ticaret mu-
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ahedesine ismi karışan Hariciye Nazırı Palmerston'un görüşü idi. 
Bu görüş de o zamanın belli başlı fikir akımlarından biriydi. 

Palmerston , uzun zaman , lngiliz tüccarlannın Türkiye i le ticareti· 
nin kolaylaştırı lması lazım geldi{li şeklindeki ricalarına kulak asma
mıştı. Esas hedefi Rusya tehlikesi karşısında Türkiye'nin ayakta kal
masını sa{llamaktı. Siyasi bir tehlike karşısı nda 1 838 Muahedesi '
nin imzalanması ile nihayet bulan müzakereleri başlatmış ve bu u{Jur
da büyük bir enerji sarfetmişti. Fakat Board of Trade'in (Ticaret Oda
larına muadil bu teşekkül) temsilcisi olan Urquhart'a ve dolayısıyla 
Board of Trade'e yöneltti{li kibirli istihza meseleyi bambaşka bir plan
da, devlet menfaatlerinin sa{llanması planında gördü{lünü gösteri
yordu15. Bunun sebebini Palmerston'un liberal-mu hafazakAr kan
şımı görüş zaviyesinde aramak gerekir16. Adam Smith'in fikirlerinin 
gittikçe ra{lbet bu ldu{Ju bir devirde Smith ekolünün görüşleri İngiliz 
idareci sınıfına tamamen nüfuz etmemişti. Bu muhitlerde, Adam 
Smit:ı'in fikirlerinin Bu rke tarafından tadil edilmiş ve devlet müda
halesine daha çok yer veren bir şekli revaçta idi 17. 

Bu liberal-muhafazakar tutum Palmerston 'un Türkiye politikasın
da da takip edilebi liyor. Palmerston'un ıslahat tekliflerinin en mü
him iki yönü , yani meşruti rejimi için daha çok erken oldu{lu fikri 18  
ve Türkiye'nin maliyesinin ıslahı planı,  devlete mühim bir  rol tanı
yan tasavvu rlarıdır. Palmerston 'un kendi ifadesiyle: 

Mail sistemlerini düzeltmeleri konusunda onları ikna etmek tamamen imkAn· 

sız bir iş midir? Şuna buna ticareti mahveden monopoller daQıtacaklanna halka 

serbestçe ticaret etmek hakkını tanısalar ve ticareti mutedil resimlere tAbi tutsa

lar gelirlerinin bir hayli çOOaldıQını görürlerdi. Paşaları, idaresine memur olduk

ları eyaletleri yutmaQa gönderme ve ondan sonra da bunları birer limon gibi sık· 

ma usulünden vazgeçip devlet me'!!urlarına maaş baQlasalar ve bunların talan 

faaliyetlerine mani olsalar böyle bir sistemin getlreceQI emniyet, sanayi ve istih

sali levkllade teşvik ederdi19• 

Başka bir ifade i le, Palmerston, temel şart addetti{Ji i ktisadi geliş
meyi devletin bazı idarl reformlara girişmesine ve asgarf bi r intizam 
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sağlamasına vabeste addediyordu .  Bu ise Urquhart' ın düşüncesi
nin tam aksi idi .  

Bu  arada şunu da  belirtmek icab eder ki "saf" İslamf teori ticaret 
serbestisi ve adem-i müdahale prensibine dayandığı için Batı l ibe
ralizminde İslami akidelerin zıddı olan bir unsur bu lmak mümkün 
değildi. Her ne kadar, İslam ülkeleri tarihinde, zamanla, serbesti fik
rinin yerine-bi lhassa gıda maddeleri mevzuunda- kontrol fikri tees
süs etmiş idiyse de, esas kaynaklarda liberalizmin müdafaasına ya
rayacak ifadeler ekseriyeti teşkil ediyordu20• 

Palmerston 'un, devletin serbest iktisadi faaliyeti sağlayacak şart· 
lan tahakkuk ettirme vazifesine dair fiki rlerinin yanı başında, Türki
ye'ye bir diğer kanaldan intikal eden bir görüş, Osmanlı İ ktisadi kal
kınmasının devletin kanadı altında geliştir i lmesi lazım geldiği inan
cıydı. Bu gibi bir görüşün zamanın Osmanl ı devlet adamlarının bir 
kısmı tarafından benimsendiğini biliyoruz. Palmerston 'un tutumu
nun hemen "sol"unda yer alan bu düşünce tarzı , aslında "kamera
lizm"den başka bir şey değildi ve Türkiye'ye Avustu rya' dan intikal 
ed işini izlememizi mümkün kı lan vesikalar da elimizde mevcuttu r. 

Fikri Türkiye'ye i lk  geti ren ,  Raşid Paşa' nın yaşıtı ve mesai arka
dışı Sad ık Rifat Paşa'dır . 1 837'de Avustu rya'ya sefi r olarak gönde
rilen Sadık Rifat Paşa'nın Viyana'dan Bab-ı Aliye gönderdiği ısla
hat layihalarında bu görüşün Osmanlı sefi rinin bazen de biraz pri
mitif kalan fikri kalıpları arasında nasıl yer ettiğini adım. adım takip 
edebi liyoruz. El imizdeki vesikalar bizzat Metternich' in Sadık Rifat 
Paşa'ya Osman lı İmparatorluğu 'nun i ktisadi kalkınması mevzuun
da etraflı tavsiye lerde bu lunduğunu gösteriyor2 1 •  

Sadık Rifat Paşa'nın Viyana' dan gönderdiği bi r layihada bu yeni 
iktisadi fikirlerin nelerden ibaret olduğuna bakalım. Layihanın birin
ci kısmında Avrupa'da cari siyasi sistemler anlatı larak, can , m al ve 
ı rz emniyetinin nasıl tesis edilmiş olduğunu , "nüfuz-u şahsiye ' '  ye
rine teb'anın "celb-i kulüb"una çalışı lması lazım geldiğ i ,  rüşvetin 
artık ortadan kal ktığı ve müsadere sisteminin n için Osmanlı  İmpa
ratorluğu için zararlı olduğu hususları üzerinde duru lmaktadır. Bun
dan sonra Ri fat Paşa iktisat mevzuuna gelerek şunları i lave ediyor: 
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Meratib-i miriye için ahali ve teb'aya memurin vesaire tariklerinden zülm-ü ta
addi vukubulmayarak her bir  eshab-ı emlakın mülk ve ar?zisine göre n izamları 
veçhi le maktuat alınır ve bunlar dahi usul-u mevzua üzere vakit ve zaman ile tahsil 
olunup bu maddelerden ve sair cihetlerden dolayı mezalim ve taaddiyat bittabi 
olamaz ve ekser arazileri ziraat ve heraset üzere ve kazançları kendilerine kal
mak hasebile ahalinin dahi say ve gayretleri mevlurdur .  Ve Avrupa'da kesret-i 

nüfus cihetıle ekser eşya bahalı iken nan-ı aziz (ekmek) sairden has ve gayet 
ehvendir .  Bu makule akvaı-ı yevmiye ve cümlenin muhtaç olduğu eşyadan zi

yade gümrük ve resim almazlar. Fakat harir ve duhan ve hamr misillü u mumi
yet üzere muhtaç olunmayan ve yekdiğerin memleketinden gelen emtia ve saır 

bu makule eşyadan külliyellü resm alurlar ve devlet ve mil letin akçesi ahir mül
ke çıkmamak için imkan mertebe ekser eşya-yı mamule-i ecnebiyenin birbirleri
nin memalikine duhulu memnu' olarak ihracat ın ziyade olması tedabir ine dikkat 

ederler ve derun-u memleketlerinde imal olunan emtiayı kemaliyle itibar edüp 
dabileri dahi anı istimal eder ve bu cihetle hiref ve sanayi in günbegün ilerleme
sine itina ve erbab-ı hatır ve marifete itibar eylediklerinden22. 

Ve kendi memleket lerindeki durumu hat ı rlayarak Sadık Rifat Pa
şa şunu i lave ediyordu :  

Ve meskükat-ı düveliyeleri vezn ve ayarda her ne ise kat'a tağyir etmeyüp bu 
cihetle tefavüt-Ü es'ar ve eşya nadir vukubulur ve bu suretle mahsuseye teza· 
yüd ve tenakus iras etmez ve buna mebni devletlerin mertebeden dolayı tefavüt-O 
masarifatları vukubulmayıp mazbutiyet üzere idare olunur23. 

Srıdık Rifat Paşa' nın bu konuda yazdığı müteaddit layihalar göz
den geçiri l irse hemen hepsinin umumi temasının Osman lı ların yeni 
ve "verim" esasından hareket eden bir  hayat tarzı seçmeleri tavsi· 
yesi olduğu görü lür. Bu yeni hayat tarzın ın sağlam temel lere otu rt· 
mak için Sadık Rifat Paşa'ya göre "gaza" art ı k  asli cemiyet harcı 
olmaktan çıkmalıdı r. 

Ecmii zamanda m usalaha muharebeye müreccah ve memuriyet·i mülk·ü dev· 
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lete enli oldu{lu eshab-ı tecrübe indinde bedihi . . .  ldir) .  Hal böyle iken Devlet-i 
Aliyyenin henüz nizamat-ı esasiyesi layikile ikmal olunmaksızın dahilen ve hari· 

cen sebepl i  ve sebepsiz muharebe kapuları açılmak . . . kuvva-i mülküne halel iras 
eyledi{li kabil-i inkar olamaz24 . 

Art ık  bir bahadırın ortadan kalkmasıyla yerine on yenisinin gele· 
ce�ine inanı lan devirden bir hayli uzaklaşmış bulunuyoruz. Bunun 
yan ında; Sad ık  Rifat Paşa'ya göre , Osmanl ı lar pek sevdikleri "sen
yör" lük gösteri lerinden vazgeçmelidirler. 

Kuvve-i Maliyenin tekessürü ve hüsn-ü iddresi vesail·i lazimenin tekemmülü 
olup bu dahi yalnız tevlir-ü irada! ile olmayarak belki taklil·i masarilata menut 
olduğundan beyhude ve lüzumsuz masarif kapuları açılmamağa dikkat ve varidaH 

devletten masarilat-ı müeyyine-yi zaruriye tediye olunduktan sonra fazla istih
salile leddilhace zaruret çekilmemek için hazine·i devlet idharına vükela-i dev· 
let tarafından dikkat olunup . . .  ( Bu masraflar( dahi . . .  lüzumlu lüzumsuz ebniye-i 

miriye inşası maddesinden neş'et etti{linden ve halbuki usul-u devletçe lazım 
olan nizam-ı mülk·ü mi llet ve memuriyet-i devlet yalnız tebdil-i adet ve hey'et-ü 
ebniye ve ziynet i le olmak ve sivll izasyon dedikleri usul-u muvaneset ve nizam
ı memleket bunlardan ibaret bulunmak lazım gelse bu maddenin icadı yalnız me· 

sela terzi ve dülger amelesinin elinde olacağından m urad olundukta derhal on
ların mariletile tebdil ve tanzirn·i usul-u sehl ü l·husul olur idi25. 

Bundan sonra, Paşa, binaların Avrupa'da prodüktif maksatlara ku l
lanı ldıklarını an latıyor: 

Vakıa Avrupa devletlerinin m emalikinde ebniye-i cesime ve büyük fabrikalar 

mevcut ise de müddet-i medide zarfında rette rette vucude gelmiş şeyler oldu· 
{!undan başka, ekserisi devlet hazinesinden yapılmış şeyler olmayıp aksiyon de
nilen esham-ı müştereke ile zi·i kudret teb'a ve tüccar hisseleriyle icad olunmuş 
ve olmakta olduğuna nazaran devlet·i aliyyenin kudret-i maliyesi mertebe-i ke

male gelinceye kadar pek icab etmedikçe teceddüdat ve ta{lyirat-ı ebniye-i miri· , .  
yeye beyh4de sarf·ı nukud olmayıp ve fakat imar-ı şehr için eshab-ı kudretten 
hane ve sahilhane ve fabrika ve saire gibi ebniye inşası dahi teb'aya çok görül· 
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meyip diledikleri vüs'at ve ziynette kargir ve ahşap ve her ne guna şey yaptır

mak isterlerse inşasına ruhsat ita ve belki teşvikat-ı lazime ila oluna26. 

Biraz i lerde Rifat Paşa "ikdamat-ı mütemadiye ile emr-i zi raatin 
ilerletilmesi ve Avrupa' dan bazı üstatlar celbile Memalik·i Mahrusede 
hasıl olmayan emtia ve eşyanın icade ve - 1  haletühaza mevcut ve 
mamul  olan şeylere itibar olunarak hi ref ve sanayiin tezayüd edil
mesi"ni elzem sayıyor27. Gene burada ih racatın ithalattan daha ge
niş olması lüzumunu bir "bedehat" sayıyor. 

Gül hane Hattının okunmasından birkaç sene sonra, Meclis-i Va
la azası olarak yazdığı bir teklifte gene aynı fikirlere rast lanmaktadır: 

Hüsn-ü idare ve emr-i ziraata ikdam olunduj)u halde az vakitte pek çok ma

muriyet husule geleceOi zahir olup her mülk ve devletin mamurlyeti dahi eşya 

ve mahsulat ve imalattan dolayı ihracatı ithalatine galip olmasına mevkuf ve ha

rabiyet dahi bunun aksi halinde olacaj)ı malum ve marul olduj)undan, Devlet-i 

Aliyyede dahi ihracat-ı eşyanın ziyade olmasına ve hiç olmazsa müsavi ve mu

vazi tutulmasına dikkat olunması ve esbab-ı ticaretin memal ik·i mahruse ahalisi 

hakkında dahi teshil ve icrası ve eshab-ı ziraat ve sanayiin tekessür ve teshil·i 

umur-u nalia taşra meclislerinde müzakere olunarak iktizasına bakılması ve es

gar bir  fiyatte kalmak için meskükatın bir ayarda tutulmasına dikkat olunması 

ve rette rette esbab-ı sarl-ı tele! del ile eşya-yı lazimede yalnız zarafete bakılma

yıp kıymet-i maliye ve dayanmasına bakılması ve derun-u memleket-i şahanede 

çıkan bazı emtia ve eşyaya raj)bet olunup istimali adet-i makbule suretine 

konulması28. 

Yukardaki ifadelerden anlaşılacağı üzere Osmanlı devlet adam
ları iktisadi düşüncelerinin karışık bir hal almasına elverişli şartlar 
altında Batı Ekonomisi ile ilgi kurmuşlardı. Bi r taraftan Osmanlı İmpa
ratorluğu 'nun maIT ve iktisadi durumunun düzelmesi ancak "gaza" -
dan artakalan cemiyet görüşünün ve pratiğinin seyyaleşt iri lmesiyle 
elde edilebil irdi . Diğer taraftan bu gibi fikri buzul ların çözül nesinin • 
nerede duracağını da tayin etmek gerekiyordu. Zira gerek ticaretin 
Osmanlı İmparatorluğı nun lehine istikamet alabilmesi gerek sana-

58 



yileşme bakımından bazı tedbirlerin alınması gerekiyordu .  Osmanlı 
devlet adam larını şaşırtan ve kötü iktisadi politi kalara sevkeden hu
sus bu ik i  tutum arasında mutavassıt bir hal çaresi bulmak mecbu
riyeti olmuştu r. 

Tanzimat' ın ilk senelerinde eski Osman lı sistemini değiştirmeğe 
doğru bir çok adım lar atı ldı. 1 839'dan itibaren ticaret mahkemeleri
nin lai kleştirilmesi ve ticari muamelelerin kolaylaştırılması için yapı
lan değişiklikler bunların başında gelir29. Buna mumasil olarak 1 274 
Arazi Kanunnamesi " müstaki l küçük çiftçi işletmesi halinde ferdi 
tasarruf"30ıara istinad ettiği derecede, rakabe'nin devlete ait oldu
ğu devreye nazaran d aha Avrupai bir mülkiyet anlayışına dayanı
yordu ve sistemde bir seyyaliyet temin etmeğe doğru atılmış bir adım
dı. Fakat buna benzer bir seyyaliyeti temine matuf olan 1838 Mua
hedesi Tü rkiye 'de sanayi tesisini son derece zorlaştırmıştır. Osmanlı 
devlet adamları bu muahedenin yürürlükte olduğu bir zamanda en
düstri kurmağa çalışmanın ne kadar zor olacağını idrak edememiş
lerd i .  Bu zorluklar Batı endüstrisinin üstün lüğü , Avrupa mal larının 
Osmanlı İmparatorluQu'na ithali esnasında % 3 gibi gülünç bir güm
rük resmine tabi olmalarından i leri geldiği kadar Türk idarecilerinin 
zirai kalkınma-endüstri kutuplarıyla ilgili olarak bir öncelik sırası dü
şünmemiş olmalarının neticesiydi. 

Reşid Paşa'nın mali müşavi rliğini yapmış olan Cor ismindeki bir 
Fransızın Türkiye'den ayrı ld ıktan sonra neşrettiği bir eserde ifade 
ettiği gibi: 

Türkiye, haklı olarak, yabancı devletlerle esas itibarile zırai bir devlet olduOu 
anlayışından hareket ederek ticari muahedeler imzaladıktan sonra, Osmanlı hü· 

kümeli toprak ürünlerine ve topraOın çalıştırılmasını desteklemeli ve hemen yol 
yapımına gitmeliydi. 

Bunun aksi yapıldı, büyük masraflara girişilerek her şeyin yabancı oldu(ju ima· 
lathaneler açıldı . [Des manufactures ou tout est etrangerj. Bu hazin macera üze· 

rinde durulmadan sırf hatırlatıl maya de{ıer bir gelişmedir. Bu gayeye sarfedilen 
1 00.000.000 kuruşun yol yapımı ve ziraata teşvik için kullanılmış olduQu takdir· 
de öşür ve gümrük hasılatının iki misline çıkmış olacaQını hatırlatmak kalidir31 • 
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Ancak aynı müşavirin diğer i fadelerinden esas meselenin ne ol
duğunu anlamadığı anlaşıl ıyor. Bunda da "batı l ı" kafa yapısının bü
yük rol oynamış olduğuna şüphe yoktur. Osmanl ı  devlet adamları 
İmparatorluğun şanını yeniden tesis etmek istiyorlar ve tabii bu u{lur
da Avrupalı ların kuvvetini teşkil eden endüstriye ve bu arada harp 
endüstrisine pek büyük ehemmiyet veriyorlard ı ,  oysaki Cor şu tav
siyelerde bu lunuyordu:  

Bu mülahazalar Osmanlı İmparatorlu!:)u'nun her türlü endüstriyel faaliyete gi
rişmekten imtina etmesi gerekti!;ji manasına mı alınmalıdır? Pek tabii ki hayır, 
hatta mevcut endüstrileri desteklemek ve geliştirmek ve onları milli kıyafet re
formunun getirdiği yeni hayat tarzına ve gittikçe gelişen, ithal malı mobilya kul
lanışının sağladığı imkanlara yöneltmek lazımdır32. 

Su ltan Mahmud' un hayatının sonuna doğru bi r çırpıda Türk ter
sanesi yaratmak arzusu ve bu uğurda heba edilen paralar ancak 
bir kültürel çerçeve içinde, "gaza" unsu ru hala galip gelen bir ce
miyet strüktürü bakımından layikile kıymet lendirilebi l i rdi33. Cor, bu 
faktörün ehemmiyetin i  görememişti. 

Türk devlet adam ları yukarda tarif ettiğim iz tesirlere maruz kalır
ken Osmanlı İmparatorluğu'nda Avrupa'nın iktisadi fikirlerini anla
maya yarayacak mehazlar da yavaş yavaş Osmanlı İparatorluğu ' 
nda yayı lıyordu.  Bu hizmeti i lk gören vasıta, devletin resmi neşi r or
ganı olan ve uzun zaman İmparatorluğun yegane Türkçe gazetesi 
olan Takvim-i Vekayi 'dir . Bu gazetenin sütunlarında Ticaret ve Es'
ar başlığı altında çoğu İngil iz gazetelerinden nakledilen iktisat ko
nusuna dair makaleler çı kıyordu34• Gene i lk  hususi Türkçe gazete 
olan ve Chu rchil l  isminde bir İngi liz tarafından neşredi len meşhur 
Ceride-i Havadis' te 1 830 ve 1 840 senelerinde memlekette tartışı
lan ikt isadi meseleleri takip etmek mümkündür. 

İngiliz ticaret aleminin mümessili olan Churchi l l  Osman lı ların her 
şeyden önce hammadde ihracına gitmeleri lazım geldiği tezini sa
vunuyordu : 
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Eski vakitlere devlet-i aliyyenin memleketlerinde çıkan zahire ve sair erzaka 

dair metaları, hüda göstermesin, fıkd korkusu ve vesvesesile ve bahaya çıkar 

mülahazasile diyar-ı ecnebiyeye salıverilmeyip yasağ ederlerdi. Halbuki yine aralık 

zahiresizlikten zahmet çekülür idi. Bu yasa(! keyfiyeti layikile düşünülürse hik

metin hilafı olduğunu ve men'e sebep olanlar kendü garezlerüyçün icra eyle

diklerine Devlet-i Aliyye etralile vakıf olup ruhsat ve müsaade gösıerdi{li vakit

tenbei şükr olsun zehair ve erzak memalik4 mahrusenin her birinde mebzuldur . . .  

Ziraat v e  haraset bir memleket kuvvetinin esası oldu{lundan ziraat ve haraset 

maddesini ilerletmek ve tevsi' etmek her devletin vacibe-i uhde-i himmeti 

olup . . . 35. 

Fakat Chu rchil l ' in Osmanlı İmparatorluğu 'nun hububat ihraç et
mesi tezini niçin bu kadar hararetle desteklediğini bir diğer makale
sinden anlıyoruz. Bu radaki ifadeden Churchil l ' in İngiliz endüstriyel 
sınıfının görüşünü temsil ettiği anlaşılmaktadır. Tekliflerinin arkasın
da, hububat satışının temin edeceği gelirin Osmanlı İmparatorluğu' 
nda İngiliz mamüllerinin sürümünü artacağı fikri yaratmaktadır. Kendi 
ifadesiyle: 

Bazı vatan gayretinde olan kimseler ile imar-ı memlekete dair muhavere ve 

mubahane esnasında memalik-i devlet-i Aliyyede dahi fabrikalar yani emtia kar

haneleri peyda olunup dışarıdan gelecek bez ve çuha ve cam ve sair elzem olan 

türlü türlü emtia ve eşyayı kendi diyarımızda hasıl eylediğimiz halde hem halkı

mız her nevi sanala alıştırılmış olarak başıboş kimse kalmaz ve hem de bu eşya 

için şimdiye kadar sarfolunan akçeler kendu memleketimizde kalırdı denilerek 

bazı mertebe sohbet·i kuzran edip vakıa bu mülahaza pek yolunda olup lakin 

elhalet-ü haza memalik-i mahrusede kıymeti çok tarlalar boşu boşuna durmak

ta ve ekser makulatımız dahi hariçten alınmakta olmasile Devlet-i Aliyye teb'ası

na göre bu labrikalardan evvel yapılacak san'at ekincilikıir ve labrika maddesi 

son iştir36. 

Churchill'in sohbette bulunduğu "bazı vatan gayretinde kimseler" 
az sonra Ticaret Nezaretine nasbolunacak olan ve ondan sonra en
düstri leşme için sarfettiği paralar dolayısıyla Cor'un muatıezesine 
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uğrayacak olan Fethi Ahmed Paşa idi. Fethi Ahmed Paşa hayatı bo
yunca bulunduğu muhtelif memuriyetlerde aynı görüş zaviyesini sa
vunacak bu uğu rda 1 854'te Şinasi 'nin Paris 'e gidip maliye tahsilin
de bulunmasını sağlayacaktı. Şinasi ve Fethi Ahmed Paşa'nın fikir
lerinin tesiriyle, 1 860 'da kurduğu Tercüman-ı Ahval 'de, i ktisat ko
nusundaki makaleleri endüstrileşme tezini savunan Mehmed Şerif 
Efendi'ye yazdıracaktı37. 

Cor'un daha yukarda fiyaskosuna işaret ettiği bu endüstrileşme 
teşebbüsünün akim kalması Türkiye'de endüstrinin ge liştiri lmesiy
le işe başlanamayacağını düşünenlerin kuvvetlerini arttırdı. Serbest 
ticaret fikri hakim oldu . 

Bundan dolayıdır ki Türkçeye tercüme edilen i lk iktisat kitabı Je
an Baptiste Say'in Catechisme d ' Economie Politique ' i oldu ve bu 
eser uzun zaman Türk iktisadi düşüncesinin temelini teşkil etti38. 

Endüstrileşme politikasının muvaffakiyetsizliğinin arkasında ko
ordinasyon ve öncel ik sırası verme eksiklerinin Osmanlı düşünürle
ri tarafından layi ki le an laşıl ıp anlaşı lmadığın ı  bi lmiyoruz,  fakat anla
dıklarını kat'i olarak bildiğimiz bir husus bu hezimetin arkasında bi r 
" insan" faktörünün yattı�ı idi . Onlara göre bu du rum karşısında ya
pı lması gereken iş bütün Türklere çal ışma sevgisin i aşı lamak, onla
ra p rodüktif faaliyet leri sevdirmek, israfı menetmek, Batının zengin
liğinin büyülere vakıf olmaktan i leri gelmediğini ve insanın kendi mu
kadderatını pekala tayin edebileceğini anlatmaktı . İşte bundan do
layıdır ki 1 859 ile 1 865 seneleri arasında Türkiye'ye Batı l ı  fiki rlerin 
gi rmesini temin etmiş olan kitaplarda ve bu f iki rleri yaymak ama
cıyla tesis edilen gazetelerde bu temalar ısrarla işlenm iştir. 

Mesela, 1276 tarihinde Münif Efendi'nin (Sonra Maarif Nazırı Münif 
Paşa) Voltaire, Fenelon ve Fontenel le'den tercüme ederek hazır la
dığı M uhaverat-ı Hikem iyye 'sinde esas tema' lardan biri Voltaire ' 
nin tercüme edilen diyaloglarından birinde gözüken şu ifade idi: "Po
ur executer les plus g randes entreprises i l  ne faul qu' une tele et 
des mains."39 

, 

Gene Mecmua-i Fünun'da Mehmed Şerif Efendi'nin "Luzum-u 
Say-ü Amel"40, ve Ethem Pertev Paşa'nın " Meth-i Say ve Zemm-i 
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betalet hakkında meşahi r-i Ulema-yı İslamiyeden Kemal Paşazade
nin Arabi risalesi tercümesi " gibi41 parçalarda aynı konu işlenmek
tedir. 

Diğer taraftan batı fikirlerinin Türkiye'ye gi rmesinde büyük hizmet
leri dokunan Abdulmecid'in ilk maarif nazırı Abdurrahman Sami Paşa 
da hususi mülkiyetin faydasından bahseden yazılar hazırhyordu42. 

Osmanlı İmparatorluğu üzerinde icra edilen iktisadi tazyikler 
1830' 1ardaki nispeten hafif şeki llerini uzun zaman muhafaza etsey
di belki de bu telkinler sayesinde Türklerin zamanla iktisadi faaliye
te karşı olan tutumları değişebilirdi. Ancak 1 850' 1erde aynı istika
mete doğru iten bi rkaç gelişme Türkiye'nin iktisadiyatı meselesini 
çok daha vahim bir şekle soktu. Bunlardan biri Osmanlı Devlet adam
larının mahiyetini an lam akta pek çok zorluk çekecekleri "finanzka
pital "in kuvvet bu lması ve tesirini göstermeye başlamasıydı. 

Bundan birkaç sene önce David Landes isminde bir Amerikan ik
tisatçısı bu vet irenin aynı seneler içinde Mısır' da nasıl çalıştığını tes
pit etmişti43. 

Türkiye'deki gel işmelerin Avrupa'daki kökleri Landes' in  verdiği 
izahattan gayet iyi anlaşı lıyor44. Landes'e göre 1 850' 1erde İngi lte
re'n in kapital ihracı bir hayli artmış, mi l lf tediye muvazenesindeki 
senelik fazla 1826 ile 1 855 arasında 6 milyon İngiliz lirası iken, 1 855 
i le 1 860 arasında 25 mi lyon İngiliz l i rasına çı kmıştı . 

Diğer taraftan ,  Yakın Doğuda bankacılığın geriliği ve faiz had leri
nin yüksekliği bankacılan , mesela Türkiye içinde yapılacak ikrazlar
dan , ayda % 3-6 arasında faiz sağlayabileceklerini ümid ettiriyor
du45. Bu kolaylıklar ve diğer taraftan Avrupa'daki yatırımların yavaş 
yavaş cazipl iklerini  kaybetmeleri birçok bankaların nazarlarını Tür
kiye'ye çevi rmesine sebebiyet verm işti. 

Türkiye, her ne kadar gelir lerinin çoğaltı lması için giriştiği bazı te
şebbüslerde muvaffak oluyor idiysede (mesela tuz vergisinden el
de edilen gelir bunlardan bi riydi) giderlerinin hızlanma temposuna 
ayak uydu ramıyordu . Bu şart lar içinde, gerek istik raz konusunda 
gösteri len kolayl ıklar, gerekse ecnebi müteşebbislerin ,  bu isti kraz
lar veriml i  geliştirme projelerine sarfedildiği takdirde devletin geli r-
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lerinin artacağı şekl indeki tezlerine kanmamak bi raz zordu .  
Du rumun Tü rkiye için ne  şekilde tezahür ettiğini anlamak için 

1850'de Türkiye'ye ticari maksatlarla gelen sabık Fransız parlamento 
azası Rolland ' ın intibalarını dinleyel im : Rol land Türkiye'ye şair La
mertine ' in  İzmir'de Bu rgaz Ovası'ndaki geniş bir çiftliğini kıymetlen
dirmek için gitmişt i .  Bu arazi parçası Abdülmecid ' in hediyesiydi .  Fa
kat çift l ik uzun zaman muattal kalmışt ı .  Toprakların birdenbire nası l 
kıymet bulduğunu Rol land şöyle an latıyor: 

Bundan üç gün önce M. de Lamartine erkenden evime geldi ve bana şunları 
söyledi: ' Başlamış bulundugumuz işi neticesine ulaştırmayı yani işlerim için Şarka 
gitmeyi ister misiniz? Üç sene önce Bab-ı Alinin bana bağışladığı arazilerin ken
dime intikalini sağlayacak şartları namıma müzakere etmiştiniz. Bu hediyeyi ve

rimli bir hale getirecek param olmadığı için bağışı şimdiye kadar kıymetlendirP
medim. Fakat bu sırada bir İngiliz-Belçika şirketi eski mesai arkadaşımız Trou\'.ı.
Chauvel vasıtasiyle Burgaz Ovası 'nı bir gelir menbaı haline getirmek için bana 

milyonlar vadediyor. Oraya gönderecekleri mümessillerine bu araziyi gösterir mi
siniz? Geliştirme projelerini mahallinde tetkik eder misiniz? Benim menfaatleri
min nelere amir olduğunu açıklar mısınız? Nihayet Türk Hükümetinin ve onu idare 
eden Reşit Paşa'nın dostluğundan vardığımız anlaşmada yeni planların tatbiki

n i  mümkün kılacak değişikl iklerin yapılmasını isteyebilir misiniz?46 

Rol land, İzmir 'e uğradı ktan son ra İstanbu l 'a  gelmiş ve devrin fi
nans kuvvet lerinin Türkiye'ye nüfuz etmek için ne gibi yollara te
vessül ettiklerinin unutu lmaz bir portresini çizmişt ir .  Bab-ı Al iye git
tiği gün , bir tesadüf eseri olarak İngil iz menfaatlerinin mahal l i  bek
çisi olan Vogorides Efendi ile Rus menfaatlerinin ajanı Logofet Aris
tarchi de orada bu lunmaktadı r. Rusya' n ın hedefi Osmanlı İmpara
. torluğu 'nun küçük birim lere ayrılmasını sağlamakt ır, bu itibarla, Rus 
ajanı İngil iz kredi müesseselerinin Osmanl ı lara i lettikleri kaynakla
rını kıymet lendirme tekliflerini ,  nisbi bir kalkınma sağlayacakları için , 
tehl ikel i  addetmektedir .  Rol land, iki görüşün nasıl çarpıştığını şöyle 
anlatıyor: 
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Günün me�elelerinden. istikrazdan , demiryollarından, maden imtiyazlarından 
bahsediliyordu ve polemi(lin harareti tararıarın şahsiyetine dokunduQundan po
litikalarını t' 1en tülleri sinsice fakat amansızca karşılıklı olarak yırtıyorlardı. .. Re· 
form harekı:ı.ne gürültülü bir şekilde katılan Vogorides, demiryollarını, kredi m ü
esseselerini, topraQın Batı kapitali tarafından işletilmesini savundu{lu zaman Aris· 
tarchi ilmin bütün otoritesine müracaat ederek onu,  memleketini lngiltere'ye ta

bi kılmakla suçlandırıyordu . Hasmını Kalküta'yı Londra'ya yaklaştırmak emeli u('>
runda daha yüksek bir medeniyetle temas etmekten dağılacak olan Türk ırkının 

istiklalini tehlikeye sokmakla itham ediyordu47. 

İşte bu atmosfer içinde, 1850 senelerinde, İstanbul sokaklannı yeni 
spekülatör tipli bir Avrupalı'nın isti la ettiği müşahede edildi. Bu sa
yede de sathi bi r Avrupalı lı k başkentte tesirli olmağa başladı . Diğer 
taraftan , 1 860 ile 1 865 seneleri arasında, Amerikan iç harbi dolayı
siyle, pamuk Avrupa'ya Mısı r' dan ithal edilmeğe başlandı. Mısır'da 
toprak sahipleri birdenbire zengin leşiverdi . Her iki gelişmenin şehi r  
üzerindeki gelişmelerinden tarihçi Cevdet Paşa şöyle bahsediyordu : 

İstanbul içinde ahz-ü ita ço(laldı . Esnaf güruhu zengin oldu. Bir aralık Meh
med Ali Paşa hanedanından pek çok paşalar, beyler ve hanımlar Mısır'dan sa

vuşup istanbul'a döküldüler ve kü lliyetli akçeler getirip bol bol hare ederek İs· 
tanbul sufehasına su'i emsal gösterdilP.r. Sefahat vadisinde yeni çı('ıırlar açtılar. 
Hele Mısırlı hanımlar alafranga melbusat ve sair tecemmülat-a rağbet edip ls
tanbul hanımları ve al'el·husus saraylılar dahi anları taklid eder oldular ve Mısır
lıların ekserisi gaali bahalar ile hane ve sahilhane ve akarat-ı saire aldılar. Bu 
cihetle Dersaadette emlakin kıymeti fevkalade terakki buldu ve istanbul'da bir 
servet-i kazibe peyda oldu . H albuki emr-i ticaretçe ithalat ve ihracatın muvaze· 

nesi bozuldu, Al 'ed-devam Avrupa'ya nukud-u kül liye gider oldu. Lakin me'mu
rln ay başında maaşlarını alıp hoş geçinir ve esnaf ve tüccar dahi kesret-Ü ahz-ü 
ita ile mebali(l-i külliye kazanı r  oldu(lundan işin sonunu düşünmezler idi48. 

İşin sonunu düşünmemek, gelir yaratan bir faaliyet olmadı!;it için 
de Osmanlı İmparatorluğu 1 854 senesinde ilk istikrazını akdetmek 
zorunda kalmıştır. Bunun "neden"ini devrin bir müşah idi , Ziya Pa-
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şa etraflı bir şekilde izah etmişti r. 

Vakta ki altmış tarihinden 1 1 844-45) sonra Avrupa'yı taklit modası geldi, Saray-t 
Humayunun ve vükelanın masrafları muhassasatlar ın ı  tecavüz etmeğe ve bina
berin maaşlar artmağa başladı. Devletin varidat-ı mukannenesi ise bu fazlayı ört

mediğinden kavaim·i nakdiye tedavülü usul-u muzırrası meydana getirildi. Ve 
iki paralık bir kağıt parçasını beş yüz ve bin kuruşa satmak vehle-i ulada hoşa 

gider ve malihülya hazineleri gibi bitmez tükenmez bir irat hükmünde görünmekle 
geniş geniş sefahat yolları açıldı. HattA bir aralık hazinenin başlı varidatından 
olan aşar ve gümrükler inayet ve ihsan yolunda bazı bendegane bahşolundu. 
Ve ka(jıtların faizler ini tediye dahi bir gün sıkıntı çekilmeyip yine kağıt basılarak 
verildi . Lakin kağıt oyununda Avrupalılar bizden daha eski ve usta oldukların
dan bu gidişe bakıp bizim bunda da nasıl kara cahil oldu(Jumuzu anladıkları ci

hetle temin-i t icaret için her devlette oldu(ju gibi kavaim-i mütedavileye karşılık 
nukut taleb eylediler. işte o zaman vükelanın b iraz aklı başına geldi ise de ilti
zam olunan usul-u sefahat lezzetli ve hanımefendilere elmas takmayınız demek 

ve Bab-ı Aliye müteaddit fayton olmaksızın gelmek 111 ve h ırsızlara çaldırmamak 
esbabını bulmak suubetli göründüğünden masrafı kısmaktan iradı büyütmek ci
hetine sarf-ı makdur edilmesi tercih olunup cümleden evvel ahalinin vergisine 
zammedildi ve bu esnada Rusya meselesi meydana geldi49, 

Ziya Paşa, Bab-ı Alinin hasm-ı canı olduğuna göre bu rada olup 
bitenlerin yalnız bir cephesi vükelaya da en büyük kusurlar yükle
nerek an lat ı ldığı muhtemeldir . Ziya Paşa bu mekanizmanın geliş
mesini anlatarak devam ediyor: 

O halde ise gerek masarif-i harbiyeye medar olmak ve gerek tedavülde bulu

nan birçok mütenevvi evrakın bir takımını kaldırmak içi n bir istikraz tedbiri mey' 
dana kondu . Vükelanın içlerinden bazıları tarafından bu tedbirin bilahare icra 
edece(ji mazarratlar dermeyan kılındı{ıı sırada mürevvic güruhu henüz manıı.sı 
iyi bilinmeyen politika lüzumu sözü ile mukabele ettiler. Yani ' işte Rusya'nın niyyat

ı hasmanesi malum olup buna karşı Avrupa devletleriyle münasabatımızı tekit 
etmeğe ihtiyacımız derkardır. Avrupa'yı tamamiyle kendimize bağlamak dahi anı 

kendimizden faidelendirmek ve bu da Avrupa sermayesini muhafazaya Avru-
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pa'yı mecbur etmek ile olur' dediler. Velhasıl nasıl oldu bu halka-! bell boj)azı

mıza geçti ve bir daha çıkarmak nasip olmadı. Bir taranan mOlke giren nukud-u 

hariciye harc-ı müsrif ana ve mObayaat-ı harbiye salkasiyle pek az zaman içinde 

Avrupa'ya avdet etti. Bir taraftan dahi liraların letaleti halkanın al)ırlıl)ını evvele
mirde duyurmayıp belki kaime bidayetinde oldu!)u gibi yeni bir deline bulmuo 

tarzında usul-u sefahat bir kat daha hızlandırıldı ve ertesi sene derhal üç milyon 

liralık bir istikraz daha yapıldı50. 

Bir nokta da anlaşılıyor ki Avrupa'nın "finanzkapitalizmus"una yö
neltilecek serzenişlerin yanı sıra Osmanlı idarecilerinin düştükleri 
zor durumda kendi gayri iktisadi ve göçebelik devrinden kalma ikti
sadi tutum ları bir hayli ehemmiyetli bir rol oynamıştır. 

Bu şartlar içinde iktisadi düşünceleri bakımından ehemmiyet ka
zanan iki cereyan vardır. Bunlardan bir tanesi bizzat Cevdet Paşa'
nın düşüncelerinden ibarettir, ikincisi ise Yeni Osmanlılann iktisadi 
fikirleridir. 

Ahmet Cevdet Paşa'nın düşüncesinde daha önce Türkiye'ye gel
diğini belirttiğimiz " kameralizm"in izleri hala mevcuttur. Bir taraf
tan faydasız sarfiyatın aleyhinde51 bu lunurken , modem zamanın 
düşünürleri arasında devletin rasyonel bi r işletme birimi telakki edil
diğini söyleyerek, devrinin Avrupa ekonomisinin ihtiva ettiği büyük 
rasyonellik payına işaret ediyordu . Gene Cevdet Paşa sikkenin ta{l
yirine tamamen aleyhtar olduğu gibi , yapılan istikrazları da tasvib 
etmiyordu52• 

Bu fikirler aslında muhafazakflr bir reformcu olan Cevdet Paşa'
nın Batı düşüncesine ne nispette uyduğunu göstermektedir. Cev
det Paşa'nın bir eksiği modern i ktisat lisanında "kalkınma" ismi ve
rilen vetirenin bi lhassa Osmanlı imparatorluğu gibi geri kalmış bir 
ülkede, cemiyetin bütün tabakalarını harekete geçirmeğe muhtaç 
olduğunu idrak etmemesiydi. Milli' iktisadi seferberlik mefhumunu 
ele alan ve iktisadi kalkınmanın sosyal değişmenin bir parçası ol
duğunu idrak eden gurup, o sıralarda ilk "muhalefet"i meydana ge
tiren Yeni Osmanlılardı53. 

Yeni Osmanlılar Osmanlı lmparatorluğu'nun iktisadiyatı noktasın-
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daki teşhis ve tekliflerini iki noktada topluyorlard ı :  Bir kere onlardan 
bi r kuşak önce eser vermiş olan aydınlann " lüzum-u sAy-ü amel" 
ça{lnsını kifayetsiz addediyorlardı .  Onlara göre imparatorlu{lun i kti
sadiyatının düzeltilmesi her yönden yürütülmesi gereken bir işti. 

İkincisi: Onlara göre Osmanlı lmparatorlu{lu sonu gelmeyen is
tikrazlarla kendini hiçbir zaman kalkındıramazdı .  YegAne hal çare
si yerli bir tüccar zümresi meydana getinnek, yerli bankalar tesis 
etmek, yerli sanayii sa{llam esaslara otu rtmaktı . Aydınların yapma
ları gereken iş ise mil leti bu yolda, yani milli enerjilerini toplama yo
lunda teşvik etmekti. Mesela Yeni Osmanlıların eğitim konusunda
ki teklifleri sı rf vatandaşın bilgisini artınnak için değil, topyekO n kal
kınmayı temin etmek yolunda ileri sürü lmüş bir teklifti. Gene Yeni 
Osmanlılar Türkiye'de temsiri bir sistem kunnanın müdafaasını mem
leketin kalkınmasını temin edecek olan yegane sistem olması nok
tai nazarından ele alıyorlardı54. 

Yeni Osmanlı ların tekliflerine memleket halkını kalkındırabilecek 
"sosyal seferberlik'i temin etme yolu nda, da{lılmış sosyal kuwetle
ri bir mecraya sokma gayesiyle yapılan bir teşebbüs olarak bakmak 
icab eder. 

Bundan dolayıdı r  kı'Veni Osmanlıların dış ticaret anlayışları mü
dahalecili{li esas kabul ediyor sanayi anlayışları da Fethi Ahmed Pa
şa'nınkini takip ediyordu.  

Namık Kemal'in kendi ifadesiyle: 

Devlet, Hürriyet-i ticareti öyle bir zamanda ııa.n etti ki mülkümüzde sınaai ve 

marifet (arta et metler&, bugünkü "sanayi" manasında) tamamile inkıraz halin

deydi. O yolda haiz-i kemal olan Avrupa halkı vatanım ıza yıOıldı. Mamulatının 

nefaseti ve bahaca ehveniyeti cihetiyle mülkümüzde yapılan şeyleri itibardan dü

şürdü. Tezgahlar kapandı. Erbab-ı san 'at harab oldu55. 

Ona göre Balta Lim anı Muahedesi'nin neticeleri halA devam edi
yordu: 

Bizim Ticaret-i hariciyeden bir para istifade edemediOimiz şöyle dursun, ticaret-i 
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dahiliyeyi dahi yi�i senedir bütün bütün ellere kaptırdık. Buna sebep olan ma

hut muahededll : Mesaiİ-i bedlhiyedendir ki bir memlekette imtiyazlı bir fırka ol· 

dukca tıriti�sız hrkalar onunla rekabet edemez ... Zikrolunan muahede ile ticaret· 

i-i ... ttnliyeye ruhsat bulan Avrupalılar ise sermaye ve malümatlarının kesretinden 

sarf-ı nazar, sefaretlerinin himayesi cihetile .. .  ticaret-i da,hiliyeyi bütün bütün 

zaptettııer56. 

Fakat Namık Kemal'in fiki rleri bu ifadelerin basitliOi ile kalmıyor 
iktisadi münasebetlerin daha ince noktalarına da temas edebiliyor
du. Bir taraftan "fenn-i servet müell iflerinin kaffe"sinin bırak geç
sin ,  bırak yapsın" prensibinin "şiar ittihaz" eylediklerinden şikAyet 
ederken57 diğer taraftan şunlan da mütalaalarına i lAve ediyordu: 

. .  
" Biz ne kadar ilerlersek Avrupa ticareti o kadar müstefid olur. Farzedelim ki 

şimdi istanbul'da senevi iki milyon liralık mamulat sari ediyor ve bu ticareti kay

bedecek. O akit de Anadolu, Rumeli iskelelerinden on misli, yirmi misli belki da· 

ha ziyade ih�acat olur. Çünkü biz sanatımızı Avrupalılar derecesine çıkaracak 

kadar intizam hasıl edebilsek topraQımızın leyz-i tabiisi cihetile her köşesi bir 

firdevs-i mamuriyet olmak mukarrerdir. 

O zat kıyas etmesin ki Avrupalılar bir memlekete bir miktar mamulat getirip 

de bedelinde bir milyon altın götürm�i. on milyon altın getirip de bedelinde mah
'
sulat götürm• tercih eder. Altın bir vasıtadır, servet ise ihtiyaç veya arzuyu 

ifa eden şeylere derler. Bedihi deı')il midir ki bir İngiliz Fabrikası istanbul'a bin 

liralık basma göndereceQine lzmir'den bin liralık pamuk alsa ondan basma yap

sa Hinde, Çin'e öteye beriye gönderse ondan iki bin lira kazanabilir. 

Vakıa ithalatın kesreti bize çok zarar etti, fakat o zarar paramızı bitirdiQinden 

deQil, para celbedecek menbalar kapatmal')a dolayısiyte vasıta oldu{lundandır58. 

Yeni Osmanlı lar ve bil hassa Namık Kemal ,  faaliyetlerinin sekte
ye uğradıCJı 1 877 senesine kadar memleketin i ktisadi kalkınmasını 
daima savunmuşlardı r. 1 872'de çıkan ibret gazetesine Namık Ke· 
mal' in yazdığı makalelerde daha sonra Cumhuriyet Türkiyesi'nde 
tatbik edi lmeCJe başlanan "Mi l liyetçi i ktisat" görüşünün i lk belirti le
rini takip etmek mümkündür. 
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Fenn-1 servet mesaiyi taksim eyledi. Bir nakabil, sanatın kendine ait olan ci

hetinde eski hezarfenlerden on on beş derece üstat oluyor. Bir çocuk uOraştıQı 

işte evvelki kar güzarların onundan onbeşinden ziyade mahsul fiile çıkarıyor. 

San'aı, iktidar-ı beşerin haricine çıkmak daiyyeslne düştü. Üstad-ı tabiatın �r-ı 

bediasından zannolunabilecek revnakta nelais meydana getiriyor. 

Ticaret bir garip itibar buldu. Bin şirketten servetli adamlar, bir devletten kuv-

vetli şirketler peydah ediyor . . .  
Biz ne zaman ibretbln olma\)a başltyacaQız? 

Bir fabrikamız yok. MülkOmüzde san'at ne ile gider? 

Bir Şirket tesisine muvaffak olamadık. Ticaret böyle mi terakki bulur? Bir Müs

lüman bankası var mı? [I) Beynimizde servet nasıl vücude gelir? . . Bir takım uka

la, biliyoruz ki "bu türlü esbab, servetle tedarik olunur, bizde ise o yok. Binae

naleyh arzu olunan şeyleri yapmamakta mazuruz" derler. Halbuki servet de bu 

türlü esbab mevcut olmadıkça istihsal edilemez. Biz şimdi ne yapalım? Devr-i 

daimin imkanına kail olalım da servetimiz olmadıQı için mari1etten, şirketten, san'

attan, ticaretimiz, marifetimiz, şirketimiz san'atımız, ticaretimiz olmadıQı için ser
vetten ilelebet mahrum mu kalalım? 

Ayetle, hikmetle, icma ile, rivayetle, tecrübe ile ibretle inüsbettir ki, insan için 

her ne hasıl olursa say ile olur, insan her neye vasıl olursa sAy ile olur59. 

Buna i lAveten, Namık Kemal, Avrupavari bir liberalizmin sosyal 
bakımdan verece!}i neticeleri de beğenmiyor, tütün rejisi imtiyazı
nın bir iki kişi eline verilmesinden doğan mahzu rlar hakkında hafif 
müstehzi , hafif acı bir eda -ile şunları söylüyordu: 

Komisyon Han piyasasında fenn-i servet tahsil edenler ise: bir memleketin te

rakkisi ancak bu yolda hasıl olur, yüz bin kişi çalışmal ı ,  gene kut-u l ayemut ile 

geçinmeli, cümlenin netice-i ikdamatı bir veya birkaç kişinin eline geçmeli. Dün

yada Roçiltler, Hirşler, filanlar bu surette vucude gelir. Vakıa, Avrupa'da olduğu 

gibi her sene yirmi bin kişi aÇlıOından ölür, fakat yirmi kişi de bir yere toplandığı 

gibi -yirmi kuruşa satmak şartile- her gün yirmi bin değil, yirmi milyon adamı bes

leyecek bir ekmek fabrikası ihdas etmeOe muktedir olabilir" yollu mu kabele 

ediyorlar80. 
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Şimdiye kadar Namık Kemal' in mi lli iktisat tarafı , müdahaleci yön
leri üzerinde du rduk. Fakat, Kemal' in diğer bir tezi mi lli iktisat an la
yışının çok hususi bir an layış olduğunu gösteriyor. 

Hiç şüphe edilmemek iktiza eder ki bir hükümet halkın ne pederidir ,  ne hoca· 

sıdır, ne vasisidir ne lalasıdır . Efradın marifetine. medeniyetin terakkisine hiz

met ederse hem kendisin in  hem ahalinin hem de bütün alemin menfaatine mü

rüvvetmendane bir muavenet ibraz etmiş olur, namı kıyamete kadar insaniyetin 

evliya-ı niamı olan eazımla beraber yadolunur. Fakat himmetini yalnız vazife-i 

asliyesi olan icra-yı adalete hasrederse hakkında ne diyebiliriz? Bize lalalık et

me(ie icbar etmekte bir hakkımız var mıdır?61 

Burada Namık Kemal daha önceki ıutumunu inkar eder gibi gö
rünüyor. Aslı nda bu i ki l ik daha önce tahlil ett iğimiz bir problemin or
taya çıkm asından ibarettir. Zaten " lala" lığa alışmış olan Türkleri pro
düktif bir hale get irmek için bu " l ala" l ığın ortadan kald ırı lması icab
ediyordu. Fakat tam bi r " laissez faire"nin mahzurları da Namık Ke
mal tarafından idrak ed i lmekted ir. Diyebil i riz ki Osmanl ı reform po
liti kasın ın bu pek eski devirlere giden iki komponenti Cu mhu riyet 
devrinde de tatbik edi lmiş olan devletçi l ik politikasına rengini ver· 
miş olan asrı ve tarihi menşeidi r . Devletçil ik ayn ı zam anda ferdiyet
çi bi r unsur i htiva etmişse bunun sebebini gene Türkleri teker teker 
prodüktif bir hale sokmak, Avrupalı laştı rmak için bir nebze de alışı l
mış bir " lala"l ıktan ku rtarmanın icabettiği şeklinde 1 920 ' 1erde dahi 
müessir olmuş olan bir düşünce farzında aramak icabeder. 

Yeni Osmanl ı ların tekliflerini i leri sürerken içine düştükleri bir te
nakuz, Tanzimat devlet adam larını uyuşuklukla itham ederken biz
zat bu devlet adam ların ın devlet gelirlerini art ırmak yolunda başvur
dukları çareleri "Hürriyet" kısıcı addetmiş olmalarıdır. Şüphesiz ya
pı lan işler arasında yan l ış olanlar çoktu . Fakat memleketin kalkın
ması pek tabii k i  fedakarlıklar icabeıti recekti . Namık Kemal ' in tek
liflerinin hemen hepsi bir "öforia" havası içinde yapılan tekli flerdi . 
Gi rişi lecek fedakarlık lardan hiçbir yerde bahis yoktu. Yen i Osman
l ı ların şikayet lerinin acı l ığı , be l iren yeni iKt isadi im kanlardan şahsen 
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faydalanmamış ormalarından, daha doğrusu küçük bir veki l ler eli
te' inin mem leketin hayrına ku l lanı lacak paraları heba etmiş olma· 
!arından i leri geliyordu. Yeni Osmanlı ların kritiklerine iştirak eden· 
lerin bile zamanla tenkitlerin in bu siyasi yönlerin i  bir tarafa attıkları 
ve mevcut siyasi kuvvetlerin dümen suyuna gitmeyi tercih ett ik leri 
de vakidir . Türkiye'de i ktisadi konu ları popülerleşti rmekte büyük bi r 
rol oynamış olan Ahmed Midhat Efendi böyle bir siyasi yumuşama· 
yı temsil eder. 

Ahmed Midhat Efendi ,  "Say"62 ismindeki küçük risalesinde iş· 
!ediği temalardan da anlaşı lacağı üzere mem leketin kalkınması ko· 
nusunda iki kuşaktan beri ortaya atı lan fikirlere iştirak ediyordu .  Yc.l 
nız Midhat Efendi Rodos'a kalebent edi ld ikten sonra bu gibi faali· 
yel lere politi kan ın karışmasının elzem olmadığı şeklinde bi r kanaat 
hasıl etti. Bu tutum 93 harbinin yenilgisinden ve Yeni Osmanlı lar .Ce· 
miyeti 'n in dağı lmasından sonra husule ge len bir nevi entel lektüel 
tükeniş neticesinde 1 908'e kadar devam edegelmiştir. Ahmed M id
hat Efendi 'nin tutumunun dikkate şayan bir noktası Yeni Osmanlı· 
ların "say" prensibini hususi hayatında tatbik etmiş olması ve hiç· 
ten başlayarak servet sahibi olabilmiş olmasıdır. Umum iyetle Ah· 
med Midhat Efendi 'n in tutumunda Yen i Osmanl ı larda görülmeyen 
bir püriten liğe rast lıyoruz. Bu püriten l ik asl ında "say" prensibinin 
mantıki sonucudur. Yeni Osman l ı ların mi l lT edebiyat telakki leri ede· 
biyatın mem leketin kal kınm asını temin edecek bi r vasıta olduğu idi .  
Bundan dolayı edebi örnekleri aynı zamanda birer ütiliter ders ma· 
hiyetini taşıyordu . Ahmed Vefik 'Efendi de bu sosyal ünütie görüş 
zaviyesi "gülelim kam alal ım dünyadan" görüşünü  temsi l eden es· 
ki şi i ri yermesi ,  ve onun müdafii damadı Mual l im Naci'yi , matbaa· 
sı ndan kovmasıyla netice lenmiştir. 

Ahmed Midhat Efendi 'n in İktisadi fikir tarih imiz bakımından ehem· 
miyet i ,  Ekonomi Politik ad ını taşıyan , geniş bir satışı olan ilk iktisat 
kitabını yazmış olmasındad ı r63. Yukarda bahis konusu ettiğim iz Je
an Baptisti Say' ı n  kitabı ndan sonra bu konuda ikinci Türkçe kitap 
olan Mehmet Midhat ' ın  Ekonomi Tercümesi çı km ıştı .  Tercümenin 
asl ı  Otto Hübner' in bir ese'tiydi. Her ne kadar bu müell if hakkında 
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daha etraflı malumat e lde etmek olmamışsa da kitabın Fransızcaya 
Loroy-Beau lieu tarafından .tercüme edi lmiş olması, müel lifinin l ibe
ralizmi hakkında bazı bi lgiler vermekted ir. Ahmed Midhat Efendi'
nin ':konomi Pol it ik' inin Mehmed Midhat' ın kitabına bir mukabele 
olarak yazı lmış olması ihtimali vardır64. Zira, Midhat Efendi , kitabın 
başında iktisat i lminin daha çok genç bir i l im olduğunu, bu itibarla 
ihti laflı bazı meseleleri çözememiş olduğunu,  bundan dolayı iktisat 
ilkelerinin memleketten memlekete değiştiğini ve Türkiye için bir eko
nomi kitabının doğrudan doğruya tercüme edilmesinin insanı yan
lış yollara sevkedeceğini anlatıyordu. Midhat Efendi, bu eserinde, 
Türkiye 'nin durumunu göz önünde tutarak muhtelif iktisatçılardan 
aldığı fikirlerle her aydının okuyabilece{Ji bir eser hazırladığını söy
lüyordu .  Rehber olarak ku llandığı çal ışma, Belçika Kralının "Taht-ı 
himayesinde" bulunan bir "Cemiyet-i telifiye" �zası M.Brusker'in 
elkitabıydı .  Ahmed Midhat Efendi bu elkitabı nın planını ku llandı{Jını 
fakat kendi eserini yazarken muhtelif müell iflerin fikirlerine müra
caat ettiğini söylüyordu .  Bu müel lifler arasında şu isim ler geçmek
tedir: Mual l im Rossiss, Sismondi66 ,  Droz67 ve Saysa. 

Ahmed Midhat Efendi i le ,  klasik iktisadiyatın temel fikirlerinin ya
nı başında, zamanın Türk iktisadi nazariyeci lerine nisbetle mi l lf i kt i
sadt problemlerimizi daha derin bir şekilde tahl i l  eden bir kritikle kar
şı laşıyoruz, Mesela, Midhat Efendi Osmanlı ların verim mefhumunu 
neden an layamadı klarını şöyle an latıyor: 

. Tarih imiz bize gösterir ki bizim ilk neş'etimiz bir mi l let-i askeriye sure!ile neş'· 
et olup, vakıa hala asarı baki olmak üzere sanayide dahi pek çok maharet gös

termiş ve ticarethanemizin dahi Akdeniz'in bazı sahillerine kadar tevsii daire-i 
intişarına muvaflak olmuş isek de bunların Türk ve Müslüman olan kısmımız
dan ziyade her zaman gayrı müslim olan kısmımızın asarından olduğunu inkar 
edemiyecek bir halde bulunmuşuz. Milletimiz içinde unusur-u askeri olan anasır-ı 
İslamiyenin miktarını göz önüne getir ip de bir de bazı mu haberat-ı meşhuremi
ze sevkeylediğimiz askerin m ikratile bir nisbet edecek olursak görülür ki biz ta 
epey yakın zamanlara kadar ve belki bugünkü günde dahi umumumuz asker 

addolunacak bir mi l letiz. Yani bir zamanlar "Yeniçeri ve sipahi ve sair sunuf-u 
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askeriyeden birisine mensup olmayan Müslüman değildi r ."  diye söylenen sö
zün hükmü pek vakidir. Halbuki San'at ve ticaretin terakkisi sulh ile ve hatta sulh-u 

daimi ile müyesser olup bizim ise sulh üzere geçirdiğimiz seneler pek az 
kalmıştır69. 

Mil li adabımızda bizi "verim"  esasından uzaklaştıran taraflann ol
duğuna dokunmuş olması Midhat Efendi 'nin Namık Kemal'den ay
nld ığı bir diğer nokta id i .  

Ahmed Midhat Efendi 'ye göre, bir mi l letin payidar olabi lmesi ser
vetini ticaret ve sanayi yoluyla elde etmiş olmasına bağl ıdır .  

Bundan dolayı ticaret Türkler tarafından yapı imalıdı r ve ecnebile
re iktisadi imtiyaz veri lmemelidir70. 

Ahmed Midhat Efendi'yi ku ruş üzerine ku ruş katmaya sevketmiş 
olan "bou rgeuas" mantalitesi üzerinde çok duru lmuştur. Fakat, eser
lerinde, bunun yanında çıktığı küçük esnaf muhitinin tesiriyle " kü
çük adam"ın dert lerini ortaya döken bi r tarafı vardır  ki bu tutum i kti
sadi fikir tarihimizde ilk defa olarak bel i ren bir konudur. 

Kendi ifadesiyle: 

Lüzumunu takdir etmiş olduğumuz cemiyet yalnız mesela bir mi lyon halkın 
İstanbul'a toplanarak kimisi hakim kimisi mahküm olduğu ve kimisi halka kun
dura yaptığı ve kimisi dahi kunduracıya ekmek sattığı halde yaşamasından iba· 
rettir. / 

Acaba insanların mecbur olduğu cemiyet yalnız bundan ibarettir itikadında mı 

kalacağız? 71 

Umumiyetle, Ahmed Midhat Efendi' nin muhiti üzerinde yaptığı te
sir ,  "say" fikrini popülerleştirmesinde ve verim l i olmadıkları mü la
hazasile memurlara yönelttiği mütemadi tarizler sonunda memu r
lu ktan başka maişet yolları olduğunu ortaya koymasında görü lür. 
Hasis, çalışkan ve kendi çift l iğini idare etmekteki di rayeti müsellem 
olan Abdülhamid , zaten "polit ika dışı " modern leşmeğe ehemmiyet 
vermek istediği için Ahmed Midhat Efend i 'n in tabii bir müttefiki ol
muştu r. 
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Abdü lhamid devrinin hususiyetlerinden biri de Ahmed Midhat 
Efendi 'nin öQütlerine ku lak verip hemen başlayarak kesif bir çalış
ma sayesinde zenginleşen bir gazeteci ler zümresinin belirmesidir. 
Lib.-ral veya muhafazakar fikirlere sahip olmaları bir tarafa, Mizan
cı Murad , Ahmed İhsan , Ahmet Cevdet gibi büyük gazetelerin müş
terek noktaları bu püriten iş yapma ve para biriktirme anlayışını mem
lekete sokmuş olmalarıdır. 

Abdü lhamid devri aynı zamanda iktisat kültürünün eğit im mües
seselerine aktan lmağa başlandığı zamandır . 

1 870'de Kız Sanayi Mekteplerine "Home Economics" muadil i bir 
ders konmuş72 Ortaokullara muadil olan Rüştiyelerin devamını teş
kll eden idadiler ekonomi kültürünün vatandaşa aşılandığı birer mer
kez olarak ku l lan ı lmaya çalışılmıştır73• Yüksek mekteplerde iktisat 
dersi önce 1874'de kurulan Hukuk Fakültesi 'nde programa ithal edil
miş, 1 877-78 seneleri arasında üç sene tedrisatta bu lunmuş olan 
"Mekteb-i Fünün-u Maliye"de de iktisat okutu lmuştu r74. 

Bu müessesede iktisat hocası Ohannes Efendi idi .  [Daha sonra 
Ohar:ıes Paşa]. Ohannes Efendi'nin ehemmiyeti , "Mekteb-i Fünün
u Maliye" kapandı ktan sonra faaliyetlerini Mülkiye'de devam ettir
miş olmasından ve kitabının uzun zaman memleketimizde bi r esas 
mehaz kabu l edilmiş olmasından ileri gelmektedir. Böylece, Ahmed 
Midhat Efendi'nin Ekonomi Politik' ini neşrettiği sene!'lin ertesi Mid
hat Efend i 'n in tezlerinin tam aksini müdafaa eden bir kitap Mülki
ye'de ders kitabı olarak kabul edil iyordu 75. 

Esas itibarile Say' in fikirlerinin tekrar edi ldiği bu eserde Ohannes 
"serbest-i ticaret" mevzuundaki tutumunu şöyle ifade ediyordu: 

Her mem leketin ikl im ve hasılat ve kabiliyet ve muhassenat-ı mevkiiyesi, 

mukteza.yı tabiat birbirinden farklı ve arazi ve havanın tesiratı her yerde birer 

surette vaki ve kıtaa-ı arzın her biri kendine mahsus maden ve ormanlara, nesa

ıat ve hububata malik ve ahalisinin istidat ve ihtiyaçları da mütenevvi olmasile 

memalik-i muhtelife beyninde amalin taksimi bir eser-i hikmettir ki her kavm bu 

kaide sayesinde diğerlerine ait kavaid-i mahsusadan istifade edebilir . . .  Ne çare 

ki m illetler meyanında öteden beri meşhur olan araz ve muhassenatın ve servet 
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ve m übadeleye dair cari olan efkar-: sahifenin eseri olarak her millet di{jerinden 

kat' ı  alaka ile anlara muhtaç oimamak ve mücerret kendi mahsulatile idare olun

mak yoluna gidip, bu maksadın husulu için beynelmilel serbesti-i ahz-ü itaya envai 

. mevani ika edilmiştir76. 

Ahmed Midhat Efendi'de gördüğümüz oto-kritik Ohannes'in ese
rinde daha esaslı tarihi bilgi lere de istinad ettirilerek devam ettiriliyor. 

Sanayiin ruhsatsız icra olunması yolunda ihdas olunan tahdidat esasen reka

bete ve serbesti-i amele muhalif olmasile ilm-ü servetçekülliyen muzir addal41" 

nur. Vaktile kaffe-i memalik·i mütemeddinede icra olunduğu gibi. esnafın nizam 

tahtına alınmasına memalik·i Osmaniyede dahi teşebbüs olunmuştur. Şöyleki 

her sınıf erbab-ı sanayiin icrasına mezun oldu{ju amal n izamat-ı mahsusa ile ta· 

yın olunurdu, ve her sanat (Mısr-ı atikde dahi cari olduğu gibi) nizamen peder

den evlada intikal ederdi. Kimse, bir müddet çıraklık ve kalfalık etmedikçe, hat

ta kuyumculuk ve emsali olan sanayide maharetini ustabaşılara tasdik ettirme

dikçe ustalık rütbesini ihraz edemezdi. Usta olmak ise ustabaşıların tatyib-i ha

tırı yolunda bazı tekellüfat ve masarifata mütevakkıf idi . . .  Di{jer taraftan gedik 

usulu iktizasınca icra-yı sanata mahsus olan mahaller muayyen ve mahdut ol· 

duğundan serbesti i  sanayi bu cihetle temdid edilmiş ve ekmekçil ik, kasaplık ve 

bakkallık gibi ihtiyacat-ı zaruriyeye müteallik sanatlar birkaç şahıs yedinde ade

ta inhisar hükmüne girmiştir77. 

Umumiyetle liberal iktisat görüşünü aksettiren sakızlı Ohannes bu 
oku lun kendi devrinde en modern sayılan Bastiat78, Beaudrillart ve 
J .  Garnier gibi mümessillerin fikirlerinden isti fade etmişti. Şayanı dik· 
kat o lan bir nokta Türkiye' de XIX. asır boyunca tesirlerini gösteren 
hemen hemen bütün Fransız müell iflerinin Journal des Economis
tes 'de editörlük yapmış olmalarıdır. Tü rkiye'deki düşünürlerin bu 
mecmuaya abone olup yazarlar hakkındaki i lk bilgilerini bu radan al
mış olmaları mu htemeldir. Bu an 'anenin Ulum-u iktisadiye ve içti
maiye Mecmuasında'da devam ettiğini göreceğiz. 

Her ne kadar Ohanes Paşa iktisat ders kitabının mükemmelliği 
dolayısıyla uzun zaman müessi r olmaya muvaffak olmuşsada Mül-
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kiyedeki hocalığı esnası nda bile tezlerini beğenmeyerek aksi fiki r
leri müdafaa eden bir cereyan ortaya çıkmıştı .  Bu cereyan Ohanes'in 
talebelerinden olan Kazanlı Akyiğitoğlu Musa tarafından ortaya çı
karılmıştır. Akyiğitoğlu'nun esas istinad ettiği yazar Fridrich List 'dir. 
Akyiğitoğlu'nun daha sonra Erkan-ı Harbiye mektebinde i ktisat ho
calığı yapmış olması 1 900' 1ere doğru askeri intell igentsianın iktisa
di fikirler bakımından nasıl teçhiz edildiklerini anlatan bazı ipuçlan 
sağlıyor, Akyiğitoğlu Musa eserinde, Rus Sosyalist l iteratürünün te
siriyle olacak, daha önce Namık Kemal ve Ahmed Midhat Efendi ' ·  
n in  edebi b i r  terminoloji i le teşri hini yaptıkları hadiseleri i ktisadi ter
minoloji ile izah ediyor: 

Tarih-i i�tisat diyor ki biri çiltçi, diQeri sanayi-i saireye malik olan iki memle

ketten birincisi ikinciye tabiiyet-1 iktisadiye ile tılbi olur. Yani istlhsal-i servet hu· 

susunda müstakil olamaz79. 

Marksizmi andı ran düşünce tarzlarının Rusya'daki Türkler tara
fından bu devirlerde kabul edilmekte olduğunu biliyoruz. Mesela, 
Türk lisanında yapılan i lk  marksist analiz Gaspıralı İsmail Beyin Ka· 
zan 'da çıkardığı Tercüman' ın sütunlarında görülmüştü. Bu tahli l in· 
de, Gaspı ral ı ,  Ermeni meselesinin esas itibarile bir i ktisadi mesele 
oldu!;junu ileri sürüyor ve Ermeni Cemaati ile etrafinda yaşayan Kürt 
aşiret leri arasında iktisadi gelişme bakımından bir dengesizl ik olma
sına bağlıyordu.eo 

Akyiğitoğlu Musa'nın yazılarında beliren iş bölümünden doğan 
dengesizlikler fikri, devrin Avrupa düşüncesinin umumi bir temayü
lüne tercüman olduğu için onu tek bir yazarın tesirine bağlamak zor
dur fakat bu fikir 1 908 inkı labından sonra çıkan bazı cereyanların 
bir ön haberini veriyordu .  

Umumiyetle, Abdülhamid devrinde politika üzerinde durmanın teh· 
likesi, birçok kimseleri, tenkitlerini iktisat kanallarına sevketmeQe 
mecbu r etmiştir. Bunun en bariz bir misalini ilk Jön Türk, Mizancı 
Murad Beyin 1 886'dan itibaren çıkardığı ve 1 880' 1erde pek "ilerici" 
sayı lan Mizan 'ında görmek mümkündür. Mizan'ın ilk sayılarından 
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birinde Mu rat Bey, Levant Herald isimli bir İstanbul gazetesinin Tür
kiye'de işadamı yetişemiyeceği ithamına şöyle mukabele ediyordu: 

Levanı Herald gazetesi işte çekirge gibi maliye dairesinin etrafını sarmış olan 
ve mahiyetleri bAllıda tadad olunan sarrafan güruhunu " işadamları" yAdedip Türk

leri bundan mahrum bulunmakla itham ediyor . . . 8 1 

Gene birçok makalelerinde Murad Bey kapitü lasyonlara karşı yö
neliyordu. 

Bunların kavlince dünyada her şey teceddüd ve inkılaba tabi ise de ecnebile
rln şarkta nail oldukları imtiyazat-ı mütenewia güya bu bapta "müstesna"dır. 
Dünyada h içbir kanun, hiçbir hal ve adet, hiçbir mukavele ve muahede baki. . .  

değil amma "kapitülasyonlar" baki imiş . . . 82 

Şirket-i Hayriye 'ye verilen işletme imtiyazından bahsettiği bi r ma
kalede bir Türk ticaret filosunun ku ru lması için sermaye toplanma
sını tavsiye ediyor,83 ziraatin makinalaşmasının lüzumu üzerinde 
du ruyor,84 ve Türkiye'nin sanayileşmesini ve makineleşmesini tav
siye eden makaleler yazıyordues. 

Murad Beyin Tü rk ikt isadi düşüncesine getirdiği bir yeni li k ziraa
t ın sanayiin ve t icaretin paralel olarak geliştirilmesi zaru retine 
inanmasıydı66• 

Yazılarında bir diğer yenil ik, memleketimizde yirminci asırda pek 
çok işlenmiş olan bir temayı ilk defa ortaya atmasıydı: 

Maksadımız payitaht-ı Saltanatta dahi eksik ol mayan bu gibi zadegan ve çift
lik sahiplerinin harekatı hakkında hükümet·i seniyyemizin enzarını celbetmek
tir. 87 

Şimdil ik, hükümetin nazarlarının üzerine çeki ldiği nokta bu kim
selerin paralarını İstanbul'da israf etmeleriydi. 

1 895 yıl ından itibaren Paris'te neşriyat yapmaya başlayan Jön 
Türklerin çıkardıkları dergilerde i lk senelerde iktisadi temalar hemen 
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hemen yoktur. Bu iktisadi fi ki r eksikliği Jön Türklerin karakteristik 
bir unsuru ve uzun zaman telafi edemedikleri bir eksiklerini teşki l 
etmiştir. Bun u ,  Jön Türk organlannda çıkan bir yazı daha o sene
lerde gayet iyi ifade ediyordu: 

Ölüyoruz. ölüme doğru yuvarlanıyoruz. Bunun esbabına araştırmadık. Yalnız 

mersiyelerle vakit geçirdik. İhvan-ı hamiyyet hürriyet-i vatan için acı müessir bent· 

ler, makaleler yazdı, fakat bunların hepsi, sekiz senel ik em�imizin hülasası, 

bir müstebidin seyf-i zulmüyle vatanın batt�ını anlatmak, padişah; devranın hain-i 

vatan olduğunu ispat etmekten ibaret oldu.88 

Bundan dolayıdır ki aynı gazeten in 5'inci sayısında okuyucu mek
tuplarının iktisadi konu lar üzerinde durması ehemmiyetle tavsiye edil· 
mektedir.89 Fakat bu tavsiyelerin pek tesi rli olduğu görülüyor. 

Gene burada da en aşağı yetmiş beş seneden beri tekrarlanmakta 
olan "say" fikri üzerinde duru luyor, fakat bu sefer çalışma mefhu
mu toplumcu bir  görüşle bi rleştirilmektedi r. 

" Bi r  mi l letin saadet-i içtim aiyesi faaliyet-i müçtemian ın mahsu lü
dür."90 

Türk siyasi İntel ligentsia'sına mensup olanlar arasında iktisat ko· 
nusundaki bu temel boşluk neticesinde Meşrutiyet' in ilanından Se>nra 
Abdülhamid zam anında bir hayli kuwet kazanan liberal davranış 
meydanı boş bu lmuştu. Diğer taraftan "serbesti" kelimesinin, tılsıml ı  
tonu dolayısıyla iktisadi meselelerde de tatbi k edi lmesini kimse ya
dırgamıyordu .  Bunun içindir ki Meşrutiyet devrinin i lk iktisadi orga
nı olan Ulum-u iktisadiye ve içtimaiye mecmuasında l iberal bir ik· 
tisadi görüş ortaya atı lmış ve devam lı bi r şekilde desteklenmiştir. 
Ancak " l iberal" gibi çok manalı bir kelimenin altında yatan ları aı:ıla· 
mak için mecmu ayı çıkaran Rıza Tevfi k, Ahmed Şuayıp ve Cavid 
Bey gibi şahsiyetlerin hangi am açlara yöneldiklerini daha kesin bir  
şekilde araştırmamız icab eder. 

Bunun için de Jön Türklerin daha Türkiye'nin dışında iken bazı 
iç mücadelelerini gözden geçirmek lazımdır. 

Prens Sabahattin ' le Jön Türklerin bir kısmı arasında merkeziyet-
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çilik -ademi merkeziyetçil ik kopan fırtınanın en mü him yönü, içtimAı
iktisadf bir mesele idi. Sabahattin Bey'in sosyolog Demolins'in A Qu
ol Tient la Superiutite des Anglo-Saxons ismindeki kitabında ile
ri sürülen tezlerde beğendiği nokta, Demolins'in Fransa'da bir ta
kım devlet memu riyet lerine atanmak amaçına yönelmiş bir eğitim 
sisteminin kısırlaştırıcı tesirinden bahsetmesiydi. Belirli kademeler 
içinde seçilen bir devlet "carriere"inde ilerlemek sevdası Demolins'e 
göre Fransızlann iktisadi faaliyetlerde geride kalmalarına sebebiyet 
vermişti. Prens Sabahaddin Demolins'in "Fransız" kelimesini kul
landığı noktalarda "Türk" kelimesini koymakla tezinden gayet ilginç 
neticeler çıkarıyordu . 91 

Umumiyetle, Prens Sabahaddin, daha önce Ahmed Midhat Efendi 
tarafından Türklerin göçebe bir mi lletin hala izlerini taşıdıkları, mo
dernleşmenin ancak bundan ayrı lmakla temin edilebileceği ve Türk
lere şehir hayatının icabettirdiği haslet lerin aşı lanması lazım geldi
ği mevzuunda söylediklerini yeni bir şekle sokmuştu .  Uhlm-u ikti
sadiye ise bu tezi bir diğer şekilde tekrar ediyordu.  Derginin i lk sa
yısında çıkan manifesto'yu bu açıdan kıymetlendirdiğimiz zaman du
rum çok daha vazı h olarak ortaya çıkıyor. 

Biz, efradın keselerini soymak, vergilerimizi yüksek bir tabakanın alem-i zevk 
ve safahatı için ,  hayat-ı israfkaranesi için mahv ve heba eylemek, sınaat, ziraat 
ve ticaretin temin-i terakkiyatı namına bir şey yapmadıktan başka bunları ezip 
bitirecek icraat-ı istibdada geniş bir saha-yı cevelan vermek ile meşgul olurken 

medeni Avrupa �em leketleri milletlerin tezayüd-ü servetleri esbabını ince ince 

tetkik ve tahlil ediyorlar, halkın semerat-ı mesai-i seneviyesinden vergi namile 
alınan paraların mavazı-ı lehine yani masarif-i meşruta-yı devlete tahsis olunması 
için mecalls-i milleyelerinde, kitaplarında, gazetelerinde darülfununlarında, 
cemiyet-i ilmiyelerinde münakaşat ile u!)raşıyorlar .92 

Mecmuanın asıl müdafaa ettiği nokt anın Osmanlı Cemiyeti 'nin 
" kapalı" ekonomisinden uzaklaşmamız zaru reti olduğunu (mecmu
anın yazılarının ekseriyetini teşkil eden) içtimaiyatla i lgili makalele-
rinden anl ıyoruz: 
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Ta Hammer 'den zamanımıza kadar hayat-ı tarihiyemizi tetkik eden müverrih· 

ler, birçok i lm-i cemiyet uleması Türk anasırının hasail·i aliye ve menakıb-ı ha
masetini tasdik ve takdir etmekle beraber kavai-i umumiyeyi tensike. asayiş·i 

mahalliyeyi temine, velhasıl idare-i mülke istidadı olmadığını söylemekle ittifak 

ediyorlar. Oemolins bunu, vaktile ecdadımızın bulunduğu şerait-i muhiteye, tarz-ı 

cereyan·ı hayatına atf eyliyor . . . 
Hakikatı niçin ketm etmel i ?  Filhak!ka bizde bir rehavet·i fıtriye, mücadele ve 

musaraaya teva�kuf eden şeylere karşı bir tevakki-i cebeli var. Her muamele

mizde tezyib-ü ihmal. Ş imdiye kadar ne medeniyet ve ne de ziraat, sınaat, tica

ret hususunda hiçbir eser-i terakki gösteremedik.93 

Diğer taraftan Yeni Osmanlı ların ecnebilere fazla imtiyaz vermekle 
suçlandırdıkları Ali ve Fuad Paşa gibi devlet adamları için Cavit Bey 
şun ları söylüyordu: 

Bugün musaddak olan bu lüzum-u kat·i (Demiryolları) Sultan Mecit ve  Sultan 

Aziz eclvar-ı saltanatında mevki-i iktidara geçmiş rical-i hükümetin kısm-ı azimince 
takdir edilmiyordu ki vesait·i tatbjkiyesinin istihsal ine çalışı lsın.  Reşid, Ali, Fuat 
paşalar gibi miktarları mahdut eazım-ı hükümet istisna edilirse diğerlerin in  na· 

zarında Avrupa medeniyeti Şark için bir musibet, Avrupa sermayeleri memleke· 

timiz için bir beliye-i azime idi.94 

Az çok aynı tezleri savunan Celal Nuri 'nin eserlerinde liberal leş
tirme fikri toprak mü lkiyet inin şeki llerini değişt irme zaru reti etrafın· 
da toplanıyordu. 95 

Diğer taraftan Ulüm-u ikt�sadiye sosyalizme tam manasıyla düş
mandı . Revue des Economistes' ın naşi ri Fransız iktisatçısı Moli
nari 'den alı ndığına dai r işaret ler bulunan bi r makalede sosyalizmin 
neden artık bir mana ifade etmediği anlat ı l ıyordu .96 

Derginin birinci sayısında ç ıkan bildirisinin i lginç b i r  tarafı , mi l let· 
lerarası münasebetlerde iktisadi faktörler tarafından şeki llendirildi· 
ğini kabul etmekle beraber bir istismar netiresine dokunmaktan sa· 
kınmasıydı . İşte mecmuanın dayandığı endividüalist felsefenin du ·  
rakladığı nokta burasıydı . Zira Türkiye gibi iktisadi penetrasyon ve· 
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ti resinin kapitülasyon lar ismiyle gayet kuwetli sembolik bir veçhe 
alabildiği bir memlekette bu meseleye dokunmadan geçmek imkan
sızdı .  

Mecmua'nın aksine ferdiyetçi l ikten deği l fakat Türk cemaatinin 
bütünlüğü açısından hareket eden ve felsefi temel olarak Fransız 
tesanütçü sosyologların fikirlerini kabul eden Türk Yurdu ise bu ko
nuda pek tabii ki sessiz kalamazdı . Bunun içindi r  ki 19 12  senesin
den itibaren çıkmaya başlamış olan bu dergide milli ekonomi mef
humundan kuvvet alan yazıların bulunması bir sürpriz teşkil etmez. 
Ancak, bu dergide çı kan iktisadi yazı ların Parvus müstear adıyla ta
nınan birinci sınıf Marksist teorisyen tarafından yazı lmış olmalan şüı:ı· 
hesiz ki bi raz şaşırt ıcıdır. 97 

Parvus, yahut hakiki ismiyle Alexander Helphand , Birinci Dünya 
Harbi 'nden önce Lenin ve Trotsky ile İsviçre'de işbirliği yapmış, 
1 905'de Rusya' da bulunduğu bir sırada yakalanıp Sibi rya'ya gön
deri lmiş ve oradan kaçarak 1 9 1 1  'e doğru Tü rkiye'ye gelmişti. Bir 
teorisyen olarak hususiyeti emperyal izmin gelişmesiyle Avrupa'nın 
bazı iktisadi problem lerini hafifletmekte bulunduğu bir sı rada bu nisbi 
refahın ve madalyanın ters tarafını teşkil eden emperyalizmin Mark
sist izahını yapmaya çalışmış olmasıd ır .  Bu itibarla Parvus Marksist 
teorisyenler arasında Rosa Luxembu rg' un yan ında yer alıyordu .  

1 9 1 1 'den itibaren , Parvus, Alman sosyalist basının Balkan Mü
messilliğini almaya muvaffak olmuş ve Balkan Harbi'ni bu  sıfatla la· 
kip etmiştir . Fakat aynı zamanda iyi bir işadamı olduğu için bi linme
yen bir kontaktlar silsilesi sonunda İttihatçılar tarafı ndan malf ve ik
tisadi eksper olarak vazifelendiri lmişti .98 

Parvus' un Türk Yurdu ile irtibat ku rduğu nokta köy meselesiydi . 
Ç ıktığı andan itibaren Tü rk Yurdu köye ve .köycülüğe ehemmiyet 
vermişti. Türk Yurdu 'nun i lk nüshalarında Abdülbaki Fevzi 'nin " Köy 
Di rliği " '  başlı k l ı  bi r şiır i i le başlayan ve biraz da "Çoban kaval çalar, 
hayatı şai ranedir" edası olan bu tema99 az sonra 

Tarhanada n .  bulguru ndan arıtırdığ ı parayı 

Bır köşeye atar. verir istendimi salyane. 1 00 
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Şekline giriyor ve nihayet Parvus'un "Köylü ve Devlet" makale
sinde çok daha müşahhas bir şekil alıyordu. 

Köylüler meselesi, m i m  bir mesele olmayıp milel-i muhtelifenin kaffealnl alA

kadar eden içtimai bir meseledir. Gerek Bulgar ve gerek Ermeni münevverleriy

le köylüler arasında az çok m ünasebet mevcuttur. Bu hal Ermeni ye Bulgar mO

nevverlerlnln Alem-1 medeniyet nazarında nOfuzların ı  artırıp mevkilerini yükselt

mektedir. Binaenaleyh, onlar tarafından wkubulan iddia ve talepler kendileri

nin mensup bulundukları millet namına yapılmış olmak üzere telAkki ediliyor. Türk 

münewerlerlne gelince onlar bilAkis köylülerden yüz çevirmişler . . .  
101 

Parvus'a göre bu durumun doğrudan doğruya i ktisadi olan yönü 
şuydu:  

Bütün devleti besleyenler köylüler olduOu halde, devlet, köylülere muavenet 

hususunda hiç düşünmemiş, onlara hiçbir muavenette bulunmamıştır. En niha

yet köylülerin kuvva-yı maliye ve maneviyelerl de harab olmuştur. 

Bu hususta bir tebdil vukua gelmedi(ii takdirde Türkiye kendine gelemez. Böyle 

bir tebdil yapılmadıkça , Türkiye'de hiçbir şeyden istifade mamul de(ıildir. EOer 

memlekette menafii millet icra-yı hükme başlasa o vakit hem rical-i devlet, hem 

de parlamento kesb-i kıymet edecektir.102 

Bundan sonra, Parvus "Türkiye Avn.ıpa'nın mali boyunduruğu al
tındadır" , şeklinde bir tez ortaya atıyor ve esas konuya giriyordu. 103 

Bu mevzu da Parvus'un Türk Yurdu için yazdığı makalelerin he
men hepsinde işlenmişt i r. Buna i laveten Parvus makalelerinde, bir 
mem leketin kuwetli olması için bütçe muvazenesinden fazla mi l li 
geliri .artıracak vasıtalar üzerinde durulması gerektiği fikrini ortaya 
atıyordu . 1 04 

TürkYurdu'nun tezlerini savunan bir dil°)er organ az çok aynı te
mayüllerin hakim olduğu iktisadiyat Mecmuası idi. Bu mecmua bu
lunamadığından dolayı içindekileri tahli l edemiyeceğiz. Ancak ge
ne aynı temayülleri Yeni Mecmua kol leksiyonundan takip etmek 
mümkündür. 
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Daha Cihan Harbi başlamadan önce Türkiye'de Türk Yu rdu 'nda 
çıkan iktisadi mill iyetçi liOe yönelmiş makalelerin yanı başında bu il
keleri gerçekleştirmek için bazı hareketlere girişilmişti. Mesela, 1 328 
senesinde " İstihlak-ı umumi-yi tensik ve Menafi-i Milliye-yi lktisadi
yeyi Müdafaa Cemiyeti" kurulmuştu. Bu teşebbüs "Alman Mekteb-i 
iktisadisi saliklerinden bir hey'et"'05 tarafından tesis ediliyordu .  
Türk Yu rdu'nun verdiOi habere göre i lk  toplantıda Azaların ekserisi 
"eski 'serbest-i ticaret' mektebine muanz genç" iktisatçılardan iba
retti. Bu iktisatçılann kimler olduQu söylenmemektedir, fakat bir kı· 
sım Türkçülerin ve bu arada Tekin Alp' ın aralarında bulunmuş ol
ması muhtemeldir. 

Bu arada muhtelif cereyan ların Türkiye'ye ne suretle girdiğine 
münferit bir örneOi olmak üzere Ahmet Cevat Emre'nin kooperatif· 
çiliği Türkiye'ye yerleştirmeye çalışmasının kendisi tarafından an
latılması bir hayli ilgi çekicidir: 

Sürgün yerim olan Garp Trablus'unda geçirdiğim uzun seneler devletçilik ve 

kooperatifçilik programlarıyla iktisatta kaybetmiş olduğumuz merhaleleri en ça

buk alabilece{limizi düşünüyordum. Londra'da kooperatifçiliği en ileri safhaya 

götürmüş olan memleketin başkentinde, bu iktisat sistemini , ta başından 1 91 3  

senesine kadar geçlrdi(ji bütün safhalarıyla inceledim. İsvlçre'ye de uğrayarak 

Basel kooperatiflerini dolaştım. 

Kırmızı-Siyah Kitap ve latıhl6k TeavQn Şirketleri (İbrahim Hilmi), 1 91 3'de 

arka arkaya yayınlandı ve hemen mahallelerde konferanslar vererek halkı koo

peratiller açmaya teşvike başladım. 

İlk mahalle kooperatifi Çırçır (Fatih) de açıldı. Bunu Unkapanı ve Karaköy ko

operatifleri takip etti. 

Bunlardan İngiltere'nin ilk Rochdale kooperatifi ruhuyla işe başlandı: Müte

vazi, küçük, kira ile tutulmuş bir dükkfı.n içine, her gün istihla.k edilen, çabuk bo
zulmayan şeyler kondu. Vitrin süsleyen Avrupa mamulatına cicili kutulara yer 

verilmedi. 

Üyeler arasında mütekait subaylar, hakimler seçildi . 

Bu başlangıcın gönlümde uyandırdıj)ını ümit içinde iken Fatih'teki ittihat ve 

Terakki Klübü'ne davet edildim. Paris'ten yeni gelmiş olan Yusuf Kemal Bey de 
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ça!)ırılmıştı . Her ikimize Merkez-i Umumi'nin kararı tebliğ olundu: biz yalnız kon

ferans verip halkı kooperatifçiliOe teşvik edecekmişiz. KooperatlHeri Kemal (Ka· 

ra Kemal) Bey'in riyasetinde bir heyet açacakmış.1 06 

Kara Kemal Bey'in bu müdahalesinin manAsını biraz ilerde göre· 
ce{Jiz. 

Bütün bu ön hareketlerin bir noktada toplanmasını mümkün kıl
mış olan Türkiye'nin Birinci Dünya Harbi 'ndeki tecrübesidir. Bi r ke
re Kapitülasyonların ilgasıyla ittihat ve Terakki Hükümeti iş imkAn
larının mil l i leştirilmesi için bir çı{Jır açmıştır. Alman Erkin·ı Harbiye
si'nin Türkiye'nin İktisadi hayatını toparlaması iste{Ji, Türkiye için bazı 
hocalar getirtmesi ve Almanya'ya staj yapacak ustabaşı ları gönder
miş olması aynı konunun bir di{Jer yönünü teşkil ediyordu. 

Aynı meselenin fikri yönü , harp içinde tesanütçülük felsefesiyle · 
"sozialpolitik" karışımı bir düşünce tarzının ortaya çıkmasıydı. Ni
hayet bütün bunlann altında halkın Kara Kemal gibi karaborsacıla
ra karşı derin kini ,  gelişmenin mil li i ktisadiyat yolunda olmasını ko
laylaştı rıyordu. Bu noktadaki paradoks İttihat ve Terakki'nin hem ik
tisadi hayatı kontrole gitmiş ve hem bir "parti içi " harp zenginleri 
çıkmasına müsaade etmiş olmasıdır. Meselenin kilit noktası da bu 
paradoksun mevcudiyetinde toplanmaktadır. 

İktisadi gelişme modeli bakımından NEP tecrübesini hatırlatan bu 
politikanın gelişmemiş ekonomilerin gelişme yolunda kaydettikleri 
istihalelerin mu kayeseli bir etüdünde yeri vardır. 

Şimdi bu gelişmeleri birer, birer gözden geçi relim: 
Kapitülasyonların i lgası İttihat ve Terakki'nin iktisadi mil liyetçilik 

planlannın yalnız başlangıcını teşkil ediyordu. 24 Mart 191 6'da Mer'· 
iyete giren yeni bir kanuna göre aynı yıl ın 1 O Temmuz' undan itiba· 
ren bütün şirketlerin yazışm asının Türkçe yapı lması mecburi kılını
yordu .  Bu kanun,  Türklerin bu şirketlerde gittikçe artan sayı larda is· 
tihdamını temin edecekt i .  Gene harp içinde iktisadi meslek eOitimi· 
ne büyük ehemmiyet verilmeye başlandı. Sanayici Türkiye'nin an· 
cak sınai atölyeleri olan "idadi " lerle meydana gelebi leceOi bu sıra· 
da düşünülmüş ve bu atölyeler de tesis edi lmişt ir. 1 07 
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Diğer taraftan sanayi mekteplerinin islahına gidilmiş ve Alman
ya'ya yüksek tahsil için gönderilenler olduğu gibi ustabaşı ve kalifi
ye işçi kurslanna iştirak edecek kimseler gönderilmiştir. 108 

Bu sıradadır k i  Türkiye'yi endüstrileştirme projeleri tatbik sahası
na konmaya başlanmıştır. Ziraat Bankası reorganizasyona tfil>i tu
tu lmuş bir milli kredi bankası (İti�Ar-i Milli Bankası) tesis edilmiş ve 
191 5'de 1 909 tarihli "Teşvik-i Sanayi" kanununun şumulü genişle
tilmiştir. Bu kanuna göre de bir taraftan fabrika personelinin Türk 
uyruklu olması temin edilirken, kuru lacak her yeni fabrikaya devlet 
arazisinden 5.000 metre kere kadar hibe edi lmesi kararlaştın lıyor
du. 1oe 

Fakat bu teşvik hareketlerinin yanı başında harbin icabettirdiği bir 
de kontrol hareketleri vardı ki bunlar da aynı neticelere vanyordu. 
lstanbu l'un iaşesini muntazaman sağlamakta çekilen zorluklar so
nunda 191 5'de Kara Kemal " iaşe diktatörü" tayin edilmişti. Kendi· 
sine bu sırada verilen yetkiler acaip bir devletçilik anlayışı meyda
na koyuyordu. Kare Kemal, harpten önce dahi partinin teşvikiyle yu
karda gördüğümüz üzere, küçük Türk endüstri lerinin, işçilerin ve 
müstehlikin hepsini birden korumak amacını güden, onları birlikler 
haline getirme faaliyetine girişmişti. Bu faaliyetin yanı başında İtti
hatçı lar, Varlık Vergisi politikasını hatırlatan fakat aynı zamanda 
memleketin uzun vadede iktisadi kalkınmasını temine matuf bi r po
litika takip ediyorlardı. 

Ahmet Emin'in ifadesiyle: 

Slatem ,uydu: Buflday tüccarları dıf pazarlarda hububat satın alıyor ve bunu 

gayn-reernt iclarl, gıda m addeleri monopolüne satıyorlardı. 

Kendllerlna hububatı taşıyacak vagonlar da tahsis ediliyordu. Hububat tica-

19tl umumiyetle Türk olmayanların ellnde -çoOunlukla Rumların alinde bulundu

Qundan, tekelclll()in 118rdi01 lmklnlar yani bir Türk tüccarları zümresinin kurul

ması için kullanılıyordu. ÇoOu zaman nüfuzlu politikacılar Türk olmayan tüccar· 

lar için bir paravana teşkll ediyorlardı .  Monopolun asıl gayesi harp içinde halkın 

iafealnl saQlamak deOilcli. Ticaretin ilerde Türkleftirilmesi imklnları ve şahsi ve 

parti menfaatleri bafta geliyordu. Paravana olarak kullanılan şahsiyetlere daQıt-
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tıkları gıda maddelerinden bol kı!r elde etmeleri sağlanıyor ve teşkilat da kendi 
hesabına harpten sonra ticari monopoller kurmak üzere para bir.iktiriyordu. 1 1 0. 

Bu rada bahsedilen "teşkilat" Kara Kemal Beyin başında bu lun
duğu Esnaf Cemiyeti id i .  1 9 1 6'da Parlamentoda tenkitlerin netice
sinde Esnaf Cemiyeti 'nin elinde teraküm eden bu fon larla bir ban
ka ve d iğer bi rkaç iş müessesesi kurulmasında kul lanı lmasına ka
rar verilmişti. 

Aynı istikamette çalışan bir gelişme 1 9 1 7  senesinde Zirai Hizmet 
Kanunu'nun geçirilmesi olmuştur. Bu kanunun birinci maddesine 
göre hükümete askerl ikten muaf tutulan bilumum vatandaşların zi
rai hizmetlerde kullanı lması yetkisi veriliyordu. 

Harp içinde olan bu gelişmelerin fikriyatını Ziya Gökalp yapıyor 
ve bu münasebetle " İ ktisadi vatanperverl ik" ismini verdiği yeni b ir  
doktrin ortaya çıkarıyordu .  

Kendi ifadesiyle: 

Şimdiye kadar iktisadiyat en ziyade kozmopolit tanınan bir şeydi . H ususiyle 
hAIA mekteplerimizde okutulmakta olan (Mançester İktisadiyatı) İktisadi vicda

nın tamamiyle kozmopolit olduQuna kani. 
" Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" mütearifesine istinad eden böyle resmi 

bir ilim varken, nasıl olur da iktisadi vicdanın vatanperverliı:Jinden bahsedi lebilir? 

Fakat, hakikat halde, böyle bir telaşa astA lüzum yok. Çünkü Mançester ikti
sadiyatının kozmopolit bir iktisat olmadığı belki büyük sanaiye malik olan, bina
enaleyh serbesti-i mübadelattan yalnız menfaat bulup hiçbir zarara düşmesi ih

timali olmayan İngiltere'nin milli iktisadından ibaret olduğu artık anlaşılmıştır. İptida 

bu hakikati, Amerikalı John Rae'le Almanyalı Frederik List anlayarak kendi mem

leketleri için bir milli iktisat felsefesi vücuda getirdiler. Bu harekete diğer millet

lerin i ktisatçıları da iştirak ettiler. Yalnız zavallı bizler İngiliz iktisadi yatının bir Frif
tesi olarak kaldık . . .  

[Ancak:] bilhassa son zamanlarda mi ın  istihlak cemiy.etleri, milli istihsal şir

ketleri teşekl<ül etmeye başladı. 

Fakat , şurada burada görünen bu iktisadi hareketler. hep ferdl teşebbüslere 
aitt i .  Devlet , Mançester an 'anesinden bir türlü kurtulamıyor, milli iktisada doQru 
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resmi bir adım atamıyordu. Fakat, kapitülasyonların lağvı ,  bu maksat için de(jil 
bir adım, kat'i bir hamle mahiyetinde oldu. Çünkü milli sanayii himaye için. gümrük 

tarifelerine hakim olmak ancak büyük bir hamle ile kabildi. 
Devlet bu kat 'i hamleyı yaptıktan sonra İ tibari Milli Bankası'nı teşkil etmekle 

Ankara şömendölerine teşebbüs eylemekle de m illi iktisadiyata doğru gilti(lin i  
ima· ediyordu. Hele bir haftadan beri başlayan milli istikraz teşebbüsü devletin 
artık kat'iyyen milli iktisadiyatı esas ittihaz ettiğine kat'i bir delildir. 1 1 1  

Bütün bu hareketler olurken İstanbu l Üniversitesi 'ne Almanya, 
Avusturya ve Macaristan' dan celbedilen altı kadar Profesör iktisat
la i lgi l i  mu htel if  dersleri üzerlerine almışlardı . 1 1 2  

İstanbul 'daki Alman profesörlerinin birine tercümanlık yapan ve 
harp öncesinden beri Tü rklerle çalışan Tekin Alp (M.Cohen) ise So
zialpolitik görüşünden mülhem makaleleri Tü rkçülerin organı Yeni 
Mecmua'da çı karıyordu :  

Harb-i umuminin i l k  zamanlarında her tarafta husule gelen umumi sersemlik· 
ten sonra mi l letlerin gözü açılm ış, selamet yolunun ne tarafta bulunduğunu gör· 
meye başlamışlardır .  Elrad-ı beşeri birbirine düşman halinde koyan içtimai mü· 

esseseleri meydana çıkarmışlar ve aynı zamanda insanıa·r arasında düşmanlık 

yerine dostluk, mücadele ve mukaseme yerine teavün ve tesanüdü ikame et· 
mek çarelerini taharri ve tetkike hasr-ı vakit etmişlerdir. Filvaki ;:ahirde Harb-ı 
Umumiye sebep olmak üzere Avusturya veliahtına sui-kast icrası. Rusya'da se
ferberlik ilanı gibi bir takım hadiseler gözüküyor. Halbuki hakikat-ı halde bu ha
diseler barut depolarını iştiale getiren kıvılcımlardan başka bir şey dajildir. Sebeb-i 
harp kıvılcımlar de(lil, belki barut depolarıdır .  Her memleketle içtimai sınıfların 
birbirini insafsızcasına istismar etmesi, imparatorluk şeklinde teessüs eden bir 

takım devletlerde milletler in yek diğerine tahakküme kalkışması, kuvveti elleri· 
ne geçiren bir takım sınıfların emperyalizm daiyyesine düşmesi, hülasa " içti mai 

Darwinizm"in faaliyet-i beşeriyetin bütün safhalarına hükümran olması, bütün 
dünyayı baştan başa bir barut deposu haline getirmiş . . .  

Erbab-ı Umumi fiilen isbat etti ki insanlar, zümreler. m uhitler, sının ar, meslek
ler birbirinin lazım-ı melzumu olduklarını, selAmet·i umumiyeiıin birbiriyle çarpış

makla de{lil, işbölümü mukteziyatı dairesinde bir uzviyet halinde çalışmakla is-
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tihsal olunabileceğini takdirden aciz iken hiçbir vakit rahat edemeyeceklerdir. 
İşte bütün muharip memleketleri sarsmakta olan "Yeni İstikamet", Ole Neue 

Orlentlerung, cereyanları bu hakikatın takdirinden ileri gelmiştir . . .  Muharip mem· 
leketler içinde " Yeni istikamet"e en ziyade a!)uş'u kabul açan, bu cereyanı ileri 
götüren memleket Almanya'dır. Orada " Yeni istikamet" büsbütün yeni d90il· 

dir. Daha m uharebeden çok zaman evvel " içtimai siyaset" gibi birçok l iberal 
cereyanlar meydana çıkmış ,  siyaset sahasında muhafazakar kuvvetlerle daimi 
surette müsadem eler vukua gelmiştir . . .  Garibi şudur ki dahili siyasette daima 
taban tabana zıt bir siyaset takip etm iş olan büyük arazi eshabı ile büyük sanai 
erbabı "Yeni istikamet"e karşı mücadele için el ele vermişler, müştereken var 
kuvvetlerini sarf ediyorlar . . .  

Devletin hayat-ı iktisadiyeye müdahalesi ü ç  nevi zaruretten ileri gelecektir. Bi· 
rincisi fevkalade bir dereceye varmış olan ihtiyac-ı malidir. 

Harp esnasında borç yapmak, emsal·ı atiyeye yeni yeni yükler tahmil etmek 
suretile sarfolunari milyarlar hayal·ı iktisadiyeye el sürmeden asla ödenemeye
cektir. Mesela Almanya'da daha şimdiden hububat ticareti, madencilik gibi en 

mühim menabi·i servetin devlet tarafından taht·ı inhisara alınması mevzubahs 
oluyor. Devlet, kısmen olsun, büyük tüccar, büyük sanatçı olursa, kapitalist ro
lünü bizzat oynamaya başlarsa hiç şüphe yok ki iş vericileri ile alıcıları arasında 
nazımlık vazifesin i  bihakkın ifa edebilecektir . . .  

İkincjsi . . .  Harp içinde iktisadiyat o derece alet·i evsat olmuştur k i  sulhtan son· 
ra kendi kendine düzelmesi .kabul  olmayacaktır. Harb·i U mumiden sonra l ibe· 
rallerin, Laisser Faire, Laisser passer prensibi hiçbir suretle cay·ı tatbik bula· 
mayacak. serbesti·i rekabet iktisat alem inin her sahasında manialar karşısında, 

devletin kanunlarıyla, devletin müdahaleleriyle çarpışmaya mecbur olacaktır . . .  
Sesane seviye·i medeniyesi yüksek olan memleketlerde kuvva-i hükümel mut· 

laka halkçılık cereyanının muhassalası olacak, hükümetin başında yalnız yük· 

sek tabakaların hukuk ve menafiini müdafaa eden adamlar bulunmayacak, dai· 
ma halkı düşünen. halkın esbab-ı isti rahatını takip eden rical bulunacaktır .  1 1 3 

Burada işlenen fikir ler artı k bize pek yakın gelmektedir. Tesanüt· 
çülüğün Türkiye için ne ifade etmesi lazım geldiğini soran birine Te· 
kin Alp şu cevabı veriyordu :  
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Bizim telakki tarzımıza göre tesanütçülüğün gayesi pek basittir: ferdin, devle
tin ve cemiyetin faaliyet mihverlerini değiştirmek. Bugün bütün beşeri faaliyetin 

mihveri ferdi iktisattır. Feri çalışır, çabalar, muhtelif faaliyet sahalarına başvu

rur. Bütün bu mesaide esas itibarile gaye ik1isadi menafii temin etmekltir) . . .  

Devletin faaliyet mihverine gelince, doQrudan do{lruya olmasa bile dolayısıy· 

la ferdi ik1isatıan başka bir şey değildir. .. . 
Tesanütçüler, gerek ferdin, gerek devletin ve gerek cemiyetin faaliyet mihver

lerini büsbütün değiştirerek ferdi iktisada içtimai faaliyeti dahi zam ve il!ve et

mek istiyorlar1 14. 

Burada da modern Türkiye' de Atatürk devrinde hakim olmuş dü· 
şüncelerin i lk şeklini artık seçmek mümkündür. 

Tekin Alp'ın İktisadiyat Mecmuası 'nda 1 9 1 7  senesinde yazdıOı bir 
seri makalede bu fikrin doğrudan doğruya iktisadi yönü üzerinde du
rularak şunlar söyleniyordu: 

Devlet iktisadiyatı edebiyat-ı iktisadiyemizde ihtimal ki yeni bir ta
bir teşkil eder. Fakat bu tabirin tazammun ettiği mesele hiç yeni de
ğildir . . .  Bizde iktisad-ı Jerdi buhranlı zamanlarda kendi kendine yü
rüyebilecek kadar kuwetli ve münkeşif deği ld ir. MilIT iktisadımız ih· 
tilal devrinde [Harp sonrasını takip edecek devrede) kendi haline bı
rakılırsa hem dahilden hal-ı perişaniye uğrar hem de tahakküm-O 
hariciye maruz kalı r . . .  Su-i tefehhümmahal bı rakmamak için şura
sını . . .  musarrat ederiz ki devlet iktisadiyatından maksat i ktisadi bir 
diktatörlük değildir . . .  Devlet iktisat-ı ferdiyi ortadan kaldırmak şöyle 
dursun ondan azami istifadeyi temin etmek çarelerine tevessül 
etmelidir1 1 5. 

Netice 

" Biz bize benzeriz" ifadesi Türkiye'nin, modernleşme yolunda 
yaptığı zikzaklara dikkatimizi çekmek bakımından derin manalar ta
şır. Fakat bu cümleyi kullandığımız zamanlar bile altında yatan sos
yolojik hakikatlere bakmak zahmetine katlanmamışızdır. Sunduğu-
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muz bu Etüdümüzde bahis konusu sosyolojik hakikatin Osmanlı Ce

miyeti 'nin strüktürü i le ilgili bir husus olduğunu belirtmeQe çalıştık. 
Bu strüktürel unsurun esası , Osmanlı Cemiyeti 'nin "gazA"ya yönel
miş bir cemiyet olmasıdır. Aynı problemin iktisatla i lgil i tarafı cemi
yetin "verim " mefhumu na, kfır gayesine ,  kapital terakümü gibi faa
liyetlere çok az yer vermesidir. Bundan dolayıdır ki , bizim için i kti
sadi sahada modernleşmek herşeyden önce kendimizi bu rijit çer
çeveden kurtarmak manasına g�liyordu .  Ancak, Osmanlı İmpara
torluğu , gerek Avrupa ekonomisinden çok geride olduğu için , ge
rek iktisadi sistemlerin 20. asırda tekrar müdahale esasını kabu l et
meğe doğru gidişleri dolayısiyle bu işi h içbir zaman tam manasıyla 
başaramadı. Neticede "müdahale" prensibi iktisadi sistemimize it
hal edildiği z.aman Avrupa'nın rasyonelliğinin deği l ,  Osmanl ı  müsa
dere sisteminin izini taşıyordu . .  

İttihatçıların,  karaborsacı Kara Kemallerin yardımlarıyla tesis et
meğe çalıştıkları mi lli iktisadi müesseseleri kurmakta ku llandıkları 
usüllerde rasyonellik payı çok küçük, Osmanlı unsuru apaçıktı. Varlık 
vergisi tecrübesi , bu faktörlerin çok batı lılaştığımızı zannettiğimiz bi r 
anda bile kendi lerini gösterebi leceklerini ispat etti .  

Bugün,  bundan kı rk sene öncesine nazaran katettigimiz mesafe
nin hakikf ölçüsü , makineleşme ve yayın vasıtalarının çoğalmasıy
la, rasyonellik unsurunun artık günlük hayatımıza iyice yerleşmiş ol
masıyla ilgilidir. Fakat ancak bir sosyoloğun yapacağı derin bir etüd 
bizi asırlarca kültürel çelme takan strüktürel unsurlann neler oldu
{lunu tam mfınasıyla ortaya çıkarabilecektir. 

1 Bak F.A. Bernhauer, "Hag'i Chalfa's Dusutural'amel: ein Beitrag zur Osma
nische Finanzgeschichte, "ZDMG, XI (1 857), 1 1 1 ·1 32; Koçl Bey Rlsaleal 
(Neşr. Ali Kemali Aksüt, İstanbul, 1 939); Robert Anhegger, " Hezarfen Hü
seyin Efendi'nin Osmanh Devlet Teşkilatına dair �ülahaıaları, "Türkiyat Mec
muuı, X (1 953), ss. 375-76, 384-385. 

2 Koçl Bey Rlaaleal, s.66. 
3 "SenyOrle köylü arasındaki münasebetlerde bu temel de{ıişiklikler husule ge

lirken (ki bu deQişiklikler mal sahibi ile işçi arasında para münasebetlerinin 
tesisi yönünde gelişiyordu) senyörler zirai teşebbüse karşı tutumlarını d90iş
lirmeOe başladılar. İstihlak edilecek malların teminine eskisi kadar ilgilen-
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meyerek para mukabili satabileceklerine karşı yeni bir ilgi gösterdikleri gibi 
topraklarının kullanılmasına karşılık para almayı tercih ettiler. Bu gayeleri ger
çekleştirme yollarından bazıları toprağı dilimlere bölmek veya çiftlikler halin
de işletmek ve bundan sonra da toprağı işletenlerden satılabilecek ürünleri 
almaktı. .. Fakat bazen de çiftlikleri kendileri idare etmeğe çalıştıkları ve ken
di işçilerini beslemeğe yarayacak istihsale munzam olarak pazara gönderil
mek bir istihsal elde etmeğe çalıştıklı;ırı vaki idi . "  Shepard B. Clough, The 
Economlc Development of Western Clvlllzation (New York, 1 959), s. 64. 

4 Burada gelişmelerin sebep ve neticesi meselesi üzerinde durmuyorum . Bu 
iktisadi "tavuk" - "yumurta" meselesi için bak : Max Weber, The Prote• 
tanı Ethic and the Splrlt of Capitalism (New York, 1 958) ve R.H .  Tawney, 
Re l lgion and the Rlse of Capltalism (New York, 1 926). 

s Avru pa'n ın iktisadi bakımdan en " donuk" devri addedilen ortaça(ılarda bile 
ziraat sahasında son derece ehemmiyetli bazı teknolojik ilerlemeler kayde
dilmişti, mesela saplı harman değneğinin icadı gibi. Bu meselenin bütünü 
için bak: Lynn White Jr . ,  Medieval Technology and Sbclal Change (Lan
don, 1 962). 

e Enver Ziya Karal. Selim l ll 'ün Hatt-ı Hümayunları: Nlzam-ı Cedit 1 789-
1 807 (Ankara, 1 946), s. 1 35. 

7 Prof. Halil İnalcık'la konuşma, Aralık. 1 957. 
B James Edgar Bailey, Brtuah Pollcy and the Turklah Reform Movement, 

(Cambridge, 1 942), s. 79. 
9 Müsadere için bak. M. Cavid Baysun, "Müsadere,"  lalim Anslklopedlal 

Cüz 87 (1 959 ), 669-673, l l l 'ncü Selim mesele hakkında şu mütalaalarda bu
lunuyordu: 
"Mal-i eytama taarruz eylemek benim hilaf-ı meşrebimdir. Müdahale oldu
(ıuna bir türlü rızam yoktur. Ve maazallah-Ü taala ticaret ve sanat ve hara
setle tahsil-i mal eylemiş adamlardan her kim vefat ederse mademki varisi 
vardır bir akçesi canib-i miriye alınmasın, lakin menafii devletimi kendüye 
me'kel eyleyüp emval-ı m iriyeden servet kesbeylemiş rical ve kibardan ve
lat eyleyenlerin malı ne benim ve ne varislerinindir; " ancak beytülmal-i müs
limin ve emval-ı miriyenindir." Kar al (1 946), s. 83. Mahmud il zamanında m ü
sAdere konusundaki gelişmeler için bak General Antoine Andreossy, Cona
tantinople et le Bosphore de Thrace (Paris, 1 84 1  ), s. 69. 

10 Baysun, "Müsadere ,"  s. 672. 
1 1 Baron Sturmer'den Metternich'e rapor, 6 Kasım 1 839. Bak Nicholas Milev, 

" Rechid Pache et la Reforma Ottomane", Zeltschrlft tür Osteuropalache 
Geschichte il ( 1 9 1 2) ,  s. 383. 

12 Adolphus Slade, Turke)I and the Crlmean War (London, 1 867), s. 3 1 ,  32. 
1 3 Takvim-i Vekayi No. 1 67'den naklen Reşat Kaynar, Mustafa Reşit Paşa ve 

Tanzimat (Ankara, 195-4), s. 99. 
1 4 Henry L.:ayard. Autoblography and Letters (London, 1 91 3), s. 48 v.d.  
1 5 Urguhart. Board ol Trade'in noktai nazarının hükümet tarafından ihmal edil· 

di{ıini ileri sürerek Yakın Şark'ta İngiliz ticareti mevzuunda Parlamento tah
kikatı açılmasını teklif etmişti. Bu teklife Palmerston şöyle cevap veriyordu: 
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Bu gibi bir tahkikattan elde edilecek pratik faydaları göremediOim gibi bana 
ve Board ol Trade Başkanına büyük bir :i:aman kaybına müncer olaca{lını 
da idrak ediyorum.  Şehirde aylak aylak dolaşan bir takım centilmen için en· 
cümen toplantılarına gelir orada daha önce tespit edilmiş suallere risale bo-

. 
yunda cevap vermek ve bunları amme hesabına bastırmak bir e<)lence teş
kil edebilir . Fakat başkaları böyle bir teklifte bulunurlarsa onlara mllnl olaca
Oım ve herhalde kendim böyle bir teklifte bulunmayacaOım. F.O. Turkey 279 

(İngiliz Hariciye Arşivleri)'den naklen Sir Charles Webster, The Froelgn Po
llcy of Palmerslon: Brilaln, the Llreral Movemenı and tile Eastern Ques
tlon (London, 1951) ,  ss: 555-551'. 

ıs " Liberal-muhafazakar" tabiri için bak H . C. Beli, " Palmerston-" Encyclopa· 
edla of Soclal Selence& XI ( 1954), 537. . 

1 1 Burke'ün iktisadi fikirleri hakkında Eric Roll şunları söylemektedir: 
"Serbest ticareti müdafaa ediyordu ve Hindistan ve Amerikan kolonilerine 
karşı liberal bir tutumu vardı . . .  Fakat Burke'de bir muhalazakfır ve aristokra
tik tutum mevcuttur. Ademi müdahaleciliOine rağmen pratik mülAtıazalar ne
ticesinde devlet finanslarının ehemmiyet ve kudretine Adam Smith 'den da· 
ha geniş bir rol tanıyordu." Eric Roll, A Hlatory of Economlc Thought (lon· 
don , 1961), s. 21 5. 

18 Bu fikir için bak H.W.V. Temperley, " British Policy toward parliamentary rule 
and Constiturionalism in Turkey," Cambrldge Hlstoral Journal iV (1 933), 

s. 1 65. 
ı9  Palmeston 'dan Ponsonby'ye (Aralık 1833). Webster, Tile Foreign Pollcy ot 

Palmerston, s. 540. 
20 Bak Sabri F.Ü lgener, " İslam H ukuk ve ahlak kaynaklarında iktisat siyaseti 

meseleleri, "Prof. Ebül 'uli Mardin'e Armağan (İstanbul, 1 944), s. 1 1 51 · 1 1 89. 
2 1 Bak Milev, "Rechid Pacha, "ss. 382-398; ıcıemens, Prince Metternich) "Sur 

les Relormes d'Abdul Medjid en Turquie," in Memoires, OOC'.Jments el Ecrita 
Dlvel'I Lalsses par le Prlnce Mettemlch Chancelller de Cour el d'Etat (Na· 
şiri Prince Richard Metternich, Paris, 1 883). V, 378-386. 

22 Sadık Rifat Paşa, Asar (İstanbul, 1279), il, s.9 İtalikler ilave edilmiştir. 
23 lbid. ,  il, 11. 
24 lbid . ,  Vll l ,  39. 
25 lbld., Vll l ,  41 ·42. 
26 idem.  
27 lbld . ,  s.46. 
28 lbid . , Vlll , s. 69. 
29 Reşid Paşa'nın 1 840'ta sadaretten düşmesi ticaret kanununun şeriatle bir 

ilgisi olamayacağı tezini savunmuş olmasının neticesiydi. Bak Bailey, Brl· 
llsh Pollcy, s. 204. . 

:ıo Bak ömer Lütfi Barkan, "Türk Toprak Hukuku Tarihinde Tanzimat ve 1 274 
(1858) tarihli Arazi Kanunnamesi, "Tanzimat 1 :  Yüzüncü Yıldönümü Mü
nasebetile (İstan bul. 1 940), s.377. 

aı ICorJ De la Retorme en Turqule au Polnt de Vue Flnancler el Admlnlst-
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ratif {Paris, 1851 ) , s. 24-25. Cor'un Reşit Paşa 'nın müşaviri olarak çalışmış 
olması için Bak Kaynar, Mualafa Retll Pqa, s. 1 87 .  Cor'un Gül hane Hattı· 
nın ilanında rol oynadı(lı da aynı eserde söylenmektedir. idem. 

32 ibid. , s. 25. 
33 Bu gelişmeler için bak Charles Mac Farlane, Turkey and ita Deallny (Lon

don, 1 850) ss. 
34 Bak [Ziyaeddin Fahri) Fındıko<)lu, TQrklye'de lkllaal Tedrl&alı Tarlhçeal ve 

iktisat Fakültesi Teşkllilı {lstanbul, 1 946), s. 21 . 
35 Devlet-i Aliyye dahi mülkünde zahireyi çoOaltıp ecnebi düvele muhtaç olma

mak lazım ve bunun çaresi pek ehsel bir şey iken olvakitlerde garezleru ve 
irtekablaru ile zahire m übayaacıları istanbul'u zahiresiz kalır veyahut baha
ya fırlar diyerek vahi hülyalar ile ziraat maddesini tatile sebep olmuşlar idi . 
Halbuki bir meta(! ne kadar revaç bulup sürülür ise ol metayı yapanlar ve 
tahsil edenler olkadar sevk ve hevahiş bulup anı ço(laldırlar. Avrupa devlet
lerinin zahire ve erzak maddesinde usulleri mülklerinden zahire ve erza{,Jın 
ecnebiye gitmesi memnu olmak şöyle dursun şayet mülklerinin çiftçi ve ame
leleri'n in şevklerine futur i ras eder vesvesesiyle duhulunu bile caiz görme
diklerinden ecnebiye zahireyi getürüp akçeyi kazanmak ve mülkdeki çiftçi
ler muattal ve nemasız ve kArsız olmamak için bazı devlette bilkülliye mem
nu ve bazı devlette dahi a(lır gümrük alınır. Cerlde-1 Havadla, Gurre-4 Re
cep 1256, s.3. 

36 Cerlde-1 Havadis, 1 3  Recep 1256, s.2. 
37 Mehmet Şerif hakkında ilAve bilgiler için bk. Fındıko(llu, Türklye'de iktisat, 

ss. 42-43. 
38 (Jean Baptiste Sayı, l lm-1 Tedbir-! Menzil (Tere. Abro Sahak Efendi, İstan

bul 1 268 [ f 852)). 
39 Muhaverat-ı Hikemiyye: Fransa Hükema-yı Benamında Voltaire ve Fı!ınelon 

ve Fontenelle Telifatından {Mütercimi Münif Efendi, Dersaadet, 1 276 ( 1 859-
1 860) Fransızca metin için Voltaire, " Les embellissements de la ville de Cac
hemire," in Dlalogues el E nlretlens Phllosophlques, Oeuvres {Renouard, 
Paris, 1 8 19- 1 825), XXX ll , 5-6. " En büyük işleri başarmak için bile bir baş 
ve iki el kafidir." 

4-0 Mecmua-! Fünün, Şaban 1 279 (Ocak ve Şubat 1 863), ss. 333-337. 
41 Mecmua-! Füni.ın, tarihsiz, 1 28 1  (1 864.e5), ss. 28 1-289. 
42 Sami Paşa, " Ehem miyet-i Hıfz-ı Mal", Mecmua-1 Ebüzzlya 1 5  Cemaziyüla

hir 1298, ss. 595-605; 1 Receb 1 299, ss. 620-624, 15 Receb 1 299, ss. 604· 
608. Bu yazılar Ebüzziya tarafından Sami Paşa'nın ölümünden sonra neşre
dilmiştir. 

43  Öavid S. Landes, Banker& and Paahaa: lnternational Finance and Econo-
mic 'İmperialism in Egypt (London, Heinemenn, 1 958). 

44 Landea. Bankere and Paahas, s. 55. 
4s Landes. s. 58. 
46 Charles Aolland, La Turqule Contemporalne: Hommes et Choses. Etude 

sur l 'Orient (Paris, 1854). s.9 
47 Rolland, La Turqule, s. 305. 
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48 Cevdet Paşa, Tezaklr 1 · 1 2  (Ankara, 1 953), s. 20. 
49 Ziya Paşa, İstikraz·ı Cedit üzerine Yeni Osmanlılar Cemiyetinin mütalaatı ," 

Hürriyet, 23 Kasım 1 868, s . 1  
so lbld . ,  s.2 
51 Ve bir de her şey kuvve·i maliyeye mevkuf olup hususiyle böyle muntazam 

orduların teşkil ve idaresi masarif·i külliyeye mevkuf olup ve kuwe-4 maliye 
husulü dahi hüsn·ü idare·yi mem lekete merbuıtur. Ve bu idare-1 mülkiye hu
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ve faydasız. yere sarftan bigayet ihtiraz olunmak maddesidir." Cevdet, Ta
rih , VI, 19.  Sabri F.Ü lgener "Ahmet Cevdet Paşa'nın Devlete ve İktisada dair 
Düşünceleri" ,  iş Mecmuası Xlll ( 1 947), s . 1 3'ten naklen. 

52 lbid . , s.1 5-1 7 ve s. 1 8- 19 .  
5 3  Modern bir sosyoloji alimi, Kari Deutsch mil liyetçili(lin özünü "topyekünlükte" 
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Kari Deutsch, Nationalism and Social Communucaliona (New York, 1 953). 

54 Namık Kemal, "Sekizinci N umaradaki Maliye bendine zeyl ,"Hürrlyet 3 1  
A(lustos 1868, s. 1 .  

55 Hürriyet, başlıksız başmakale, 1 O A(lustos 1 868, s .2 
5 s  ibld . ,  s. 2·3. 
51 ibid . , s .1 . 
sa Namık Kemal, " Usul·u Meşverete dair geçen numaralarda münderiç mek· 

tupların altıncısı, " H ürriyet, 26 Ekim 1868, s.7.  
5 9  Namık Kemal, " ibret " ,  İbret, 1 5  Haziran 1 872, Mustafa Nihat Özön, Namık 

Kemal ve ibret Gazetesi (İstanbul, 1 938), ss. 40-43. 
60 Namık Kemal , Rej i ,  "ibret",  1 4  Teşrin-i Evvel 1 872, Özön. Namık Kemal , 

s. 1 42.  
e ı  lbld . ,  s.43. . 
62 Ahmed Midhat, " Sevda-yı Say-ü Amel (İstanbul, 1 296). 
63 İstanbu l ,  1 286. Bu kitabın fasılları hakkında bilgi için Bk. Fındıko{ıiu ,  Türkl

ye'de iktisat, s.24, not 1 .  
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67 lbld . s.7 
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Bağımsız Makaleler 





Max Weber Üzerine * 

Günümüzün sosyoloji biliminin önderleri arasında zirvedeki yeri 
dolayısıyla üzerinde sık sık durulan simalardan biri Max Weber (1864-
1920)'dir. Fakat bu şöhret daha çok Max Weber'in Amerika'da 
1950' 1erde keşfedi lmesinden sonra gelişmiştir. Hatta 1 930' 1ann so
nunda Talcott Parsons The Structure of Social Action başlığıyla çaQ
daş sosyolojinin ortak paydaları konusunda yazdığı kitapla bu yeni 
gelişmenin bayraktarlığını yapmış sayılabilir. Zamanla, Max Weber'in 
eserleri Almanca'dan başka di l lere çevri ldikçe Weber " rönesansı" 
nın alanı gen işledi .  Weber'in modern örgütler, siyasal güç, dinlerin 
karşılaştırmalı incelenmesi konusundaki görüş ve kavramları sos
yolojinin temel i l keleri arasına girdi .  Bu kitapta toplanan makaleler 
Weber' in temel görüşlerine bir kuşbakışı giriş sağlamakla ü lkemiz
de uzun zamandan beri hissedilen bir boşluğu doldu rmaktadır. 

Weber, Alman siyasi ve fi kri hayatının odak noktası olan bir aile
de doğmuştur. Babası politika i le yakından i lgili bir insan, ai le dost
ları Alman fikir hayatının mümtaz şahsiyet leri , akrabalan ise insan 
bi lim lerinde şöhret sah ibi kişilerdir. Weber'in gençliği , bugün kul
landığımız sosyal bilimin temel lerinin Almanya'da şekillendiği bir dev
reydi. Weber, Heidelberg , Berlin ve Göttingen 'de hukuk ve iktisat 
tahsil etmiş, baştan itibaren çalışmalarını toplumsal kurumlar üze
rinde toplamıştır. 1889'da bitirdiği doktora tezi "Ortaçağlarda Tica-

• Max Weber, Sosyoloji Yazıları, çav: Taha Parla, (İstanbul, Hürriyet Vakfı Ya
yınları, 1 986), s.Xlll-XVI. 
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ri Kurumlann Tarihi" bunu açıkça göstennektedir. 
"Roma'nın Ziraat Tarihi ve Kamu ve Özel Hukukla İ lgisi" adın

daki doçentlik (Habi l itasyon) çalışması aynı temalar üzerinde dur
maktadır. 

Önce Freiburg Üniversitesi ' nde (1 894) daha sonra Heidelberg'
de ( 1 896) ö{Jretim üyeliği yapan Weber, 1 899-1 903 yıllarında bir si
nir krizi geçirdiğinden işinden bir müddet uzaklaşmak zorunda kal
dı. Fakat bu duraklama aynı zamanda fikri hayatının bazı önemli mer
halelerini geliştirmiştir. 

Weber hakkında ülkemizde en yaygın görüş kendisinin "idealist" 
bi r düşünür olduğudu r. Böyle bir tanımın kendi başına get ird i{Ji  an
lamsızlığı bir tarafa bı rakarak bu gibi bir ifadeden neler anlatı lmak 
istendiği üzerinde dunnak yoluyla Weber'in fikirlerine bir i lk yakla
şım geliştirebiliriz. Weber'in "idealizm"inden toplumsal, ampirik ha
diselerle i lgilenmediği anlatılmak isteniyorsa bu yargıya tamamen 
yan lış diyebiliriz. Weber'in tarihsel verileri toplayan bir kişi olması 
bi r yana 1 890' 1arda çok ince bi r biçimde hazırlanmış bir iş ve işçi 
anketinin yazandır. Ampirik gerçek Weber' in daima üzerinde çalış
tığı maddedir .  Weber'in "idealizm"inden felsefi temelini Kant'a ve 
Yeni Kantçılara dayandırması anlaşılıyorsa bunu kabul edebiliriz. Ge
ne "bi lgi" teorisi konusunda bazı 1 9. yüzyıl kaba "maddeci" gö
rüşleri kabu l etmeyişini "idealizm" olarak tanım lamak istersek We
ber bu tanıma girer: "eşya"nın beyin üzerinde bir "damga" bastı
ğının Weber tarafından şiddetle reddedilmiş olacağı doğrudur. We
ber'e göre dış dünyanın algılanması bir damga ile değil fenomenle
rin içinden bazılannın seçilmesi ile oluşur. Bu seçim bir örüntü oluş
tu rur. Toplum hakkındaki bilgi lerimiz de top lumsal olaylardan bazı
larını seçmemiz bazı larını gözardı etmemiz yoluyla ortaya çıkar. 

Diğer yönden Weber ' in kesin bir şekilde anti-idealist sayılmasını 
gerektiren yönleri mevcuttur. Hegel ve Marx gibi "tümcü" toplum
bi lim imajlarına karşı koyması ve tümcü modelleri reddetmesi bu
nun bi r göstergesidir .  

Toplum hakkındaki bilgi lerimizin yanlı olması bil im adamının da 
toplu luğu incelediği zaman bu incelemesine zorun lu olarak kendi 
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önyargı larını katmasını gerekt i rmez. Aksine , bi l im adamının rolü in
celediği konu i le arasına bir mesafe koyabilmesi , ku l landığı kavram
larda tutarlı olması  ve ele aldığı sorunu duygusal l ıktan uzak bir şe
ki lde araşt ı rabilmesidi r. 

Weber'e atfedi len " id ealist " liğin bir diğer yönü "değer" lere ver
diği önemden i leri gelme ktedir. Bunu an lamak için zamanında ge
çerli sosyal bil imsel  düşünceyi gözden geçirmek gerekir. Weber'e 
gelinceye kadar Almanya' da toplumbi limlerinin en önde giden yön
temi ,  tarihsel yöntemdir. Toplu luğun zamanla yapı değişikliğine uğ
ramasını anlamaya çalışanlar toplumsal dinamiğin belirleyicilerini ta
rihse l akışı inceleyerek anlayabileceklerine inanıyorlardı. 1 883'te Vi
yana Üniversitesinde ikt isat profesörü olan Kari Menger, toplum bi
lim lerinde metot üzerine bir kitap yayı nladı . Bu kitapta toplumsal 
araştı rma yöntemi olarak klasik i kt isat teorisi i leri sürülüyor, tarih· 
sel yöntem ise yeril iyordu . O sı rada tarihsel oku lu n başında olan 
Schmoller buna ateşli bir  cevap verdi. Weber, düşün hayatının i l k  
yı l larında Schmoller'in b i r  müridiydi .  Zamf1.nla Menger'in tezi ona da
ha anlamlı gelmeye başladı . Nihayet tariHse l  yaklaşımda da ikt isat
cıların aradıklan bazı genel  sebep-sonuç örüntüleri varsaymak ge
rekiyordu .  Weber " Mengerci" iktisadi analizin bu i l işki leri daha açık 
olarak gösterdiği sonucuna vardı. Menger toplum için kesin bazı " ka
nun" ları aramıştı. Weber, Menger'den bu noktada ayrı l ıyordu .  We
ber'e göre toplumlarda görü len düzen l i l i kler " kanun" şeklinde ifa
de edilemezdi. Ona göre toplum birim lerinde görülen düzenl i l ik leri 
meydana çıkaran husus toplum içinde kişilerin yönlerini tayin etmede 
kullandıkları değerler ve bun ların ortaya çıkaracağı toplumsal amaç 
türleri ve bundan doğan toplu luk şeki l leriydi .  

Weber' i n  " ideal tip" olarak tan ımlad ığı toplumsal analiz metodu
nu da  bu i lkelerden çıkarsayabi l i riz. Weber 'e göre gene l olarak ku
rum laşma i le i lgi l i  bazı temel örüntüler bulmak mümkündür. Örne
ğin "nebi l ik" (prophethood) b irçok din lerde görü lür ,  ancak her din
de nebiliğin şekli , yeri, a lanı değişikti r. Nebiliğin önem li olduğu din
leri bu açıdan , bu din lerde nebi l iğin özel karakterlerinden daha iyi 
anlayabi l i r ,  farkl ı taraflarını ortaya çıkarabi li riz. Hiyerokrasi güç i liş-
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ki lerinin dinsel bir h iyerarşi içinde kümelenmesidir; bu olayı da ge
ne karş ı l aş t ı rm al ı  o l arak ku l l an ab i l i ri z .  Aynı am e l iyeyi 
"bürokrat laşma" kavram ından başlayarak geliştirebiliriz. Bürokrat
laşma, güç i l işki lerin i n  ku rumlaştığı bütün durum larda genel bir e{li
lim " ideal tip" olarak ku l lanı lmaya müsait bi r yapıdır, fakat Osman
lıların "Patrimonyal" bürokrasisiyle modern devletin "rasyonel" bü
rokrasisi arasında önemli farklar vardır. "Çerçeve"yi sistemlere tatbik 
ettiğim izde farklar belirir. Dinlerin farklıl ıklarını anlamaya yarayan 
bir diğer miyar " Bu dünyaya bağlı züht"  "Ahrete yönelik züht" fark
larıd ır. 

Weber metodolojisinin önemli bir yönü toplum içinde gruplann be
lirleyici rolü ile i lgi li fi ki rleridir. Marx için "sınıf" , toplum analizinin 
esas miyarıdır .  "Sınıf" toplu luğun "şekli" ni verir. Weber'de ise 
"sınıf" top lu luk içinde belirebi lecek bi rkaç grup t ipin in ya lnız biri
dir. Weber'e göre sınıf "pazar şansları"na göre kümeleşen bir grup
tur. Fakat bunun yanında siyasi güce sahip olmanın kümeleştirdiği 
gruplar vardır. Bunları n küme esası "statü"dür. Osm anlı topluluğu 
için "stat ü "  çok önemli bir  rol oynar. Weber'e göre bu gru plardan 
yalnız biri deği l ,  tümü bi rden toplum denkleminin dinamiğinin içine 
gi rer. Gene bunların Weber açısından " şeyler" olmadığı ,  Weber' in 
bu rada bir kontrast yaratarak toplu luğun çal ışmasını an latmaya ça
lıştığını hatırlamak gerekir. Weber'in sosyoloji bil imine en önemli kat
kıları kapitalizm sosyolojisi , siyaset sosyolojisi , örgüt sosyolojisi ve 
din sosyolojisi alan larında olmuştu r. Ancak bu konularda i leri sür
düğü görüşler birbirinden ayn ince lemeler değildir. Örneğin Weber'in 
en önde gelen kavram larından biri olan " rasyone l lik" bütün bu alan
larda ku l lanı lan bir ölçüttü r . Kapitalizm dünyaya bağlı Kalvinist züht'
ün insan lara hesaplı bi r yaşam önermesi açısından her ne kadar bi r 
hazırl ık safhasından geçm işse de ancak " rasyone l l ik" yoluyla bil
diğimiz çağdaş, b ir ikimci kapitaliim şeklini almışt ı r. Rasyonell iğin 
hu kuk  ku rallarına gi rm esi hukukun bugün en belirgin yönünü teşki l 
eden formel yönünü geliştirmişt i r. Siyasette rasyonel bü rokratikleş
me örgütsel yaşamın gitt ikçe mekanik leşmesi ve dünyan ın  
"efsu nunu " kaybetmesiyle sonuçlanmıştı r. Siyasette bürokratikleş-
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me kişinin siyasi yaratıcılığını gittikçe "kör"letmektedir. Weber'in ras
yonelliğin her şeye hakim olmaya başlaması karşısındaki korkusunda 
Nietsche'nin fiki rlerinin izi açıkça görü lmektedir. 

Weber'i anlamanın zorlu klarından biri düşüncesinin zıt l ıklarından 
i leri gelmekted ir. Toplumu en ince analit ik araçlarla inceleyen bi l im 
adamını , savaşın Almanya'nın " ruhunu temizleyeceğine" inanan ki
şiyle bağdaşt ırmak kolay değildir. Max Weber' in " fi ldişi ku le"ye ka
panmaya razı olmamış olması bu zıt l ı kları yaratan esas unsu r sayı
labi l i r .  Bu zıt l ıklara rağmen, Weber' in büyük eseri Wirtschaft und 
Gesel lschaft bize toplumsal kurumların çalışm asını daha küçük bi
rim lere indirerek bunl arın fark ve benzerlerini anlatma bakımından 
eşsiz b i r  kavram bi ri kimi sunm aktadır .  
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Arnold Toynbee * 

Arnold Toynbee öldü. Geriye önem li yapıt ları arasında, insan l ık 
tarihinin anlamını arayan , uzun - 10  cilt lik- bir deneme, Ortadoğu So
runuyla ilgili öneml i  b i r  kitap ve 1 923-1 927 yı l ları arasında editörlü
ğünün damgasını taşıyan bir yıl l ı klar serisi (Survey of lnternatio
nal Affairs) kaldı. 

Bugün, Toynbee'yi tarih üstü sorun larla u ğraşan , insan lığın tüm 
tarihinin anlamını araştıran bir kişi olarak tanıyanlar çoğu nlu ktad ı r. 
Bu yaklaşım Toynbee'n in A Study of H istory (Tarih Üzerine İnce
leme) ad lı denemesinin etkisinin bir ölçeğidir. Survey of lnternati
onal Affairs dizisi , kendisinin titiz bir olgu katalokçusu da olabile
ceğini gösteren çalışmaları, arka planda kalıyor. Toynbee'nin bi l imsel 
kişi liği konusunda yapı lan değerlendirmeler  A Study of History'ye 
dayandırılıyor. Bu yargı lar arasında olu m lu olan ları kadar olumsuz 
olanları var, fakat Toynbee imgesi , daha çok popu larize edi lmiş bir  
tarih felsefesinin ürünü biçim inde, genel l i kle olumlu bir çağrışım 
uyandırıyor. Bu çağrış ımın profesyonel tarihçi ler arasında o kadar 
da o lumlu olmadığını  hatırlamak bu büyü k düşünürün çağımız fikri 
birikiminin içindeki yerini aramak için zoru nlu i l k  aşamayı oluşturur: 
Özel l ikle İngiltere'de, tarihçiler, Toynbee 'n in sentezini tari hçinin ça
l ışma ku ral ların ın d ış ına ç ıkmış bir yapıt saymışlardır. İngil iz tarih 
"zanaatının" merkezi olan The English H istorical Review, eser
lerine ilk defa l956 yı l ında yer ayırabi lmiştir ; oysa, kitabının ilk üç 

• Özgür insan , cilt 3, sayı 26, s.54-57. 
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cildi 1 934 'te çıkmıştı. O tarihten sonra da tari hçilerin Toynbee ko
nusundaki ürkeklikleri devam etmiştir. Bir kısmı tarihin anlamını ara
ma çabasını anlamsız saymış, bi r kısmı da tarihin akışı içinde ince
lediği uygarlıklar konusunda verdiği bi lgi lerin yanıltıcı olduğunu ile
ri sürmüştür. Fakat , buna rağmen , Toynbee'nin inceleme' sini oluş
turan ciltler tarihi yalnız bir teknik olarak görmeyenlerin arasında ge
niş yankılar uyandırmış ve aynı zamanda da dar anlamda "aydın 
kesit" olarak tanımlayabileceğimiz çerçeyenin bi r hayli dışına taş
mıştır. 

Toynbee , bir  bakıma, Marksizmin daha önce aydın kesitin çevre
sindeki bir okur yazar kitlesi için yaptığını 20'nci yüzyı lda gene bu
na benzer bi r okumuşlar kitlesi için sağlamıştır .  Kendi uygarlıkları
nın gidişinden endişeli olan , nereye gittiklerini bilmeye çabalayan , 
hayat larına tarih içinde bir anlam vermeye çalışan bir kümeye bi r 
"bil inçsel harita" sağlamıştır. Gerçekten , Toynbee'nin daha 1 920'
lerde planını hazı rladığı kitabı daha sonra Batı uygarlığının " kü ltür 
taşıyıcı larının" ve on ların seslendikleri okur-yazar kitlesinin gittikçe 
önem vereceği soru ları içermişti: Batı uygarlığı bir birim midir? Bir 
birim ise bu birimin öze lliğini yapan nedir? Toynbee'den önce Speng
ler aynı konu lara dokunmuş ve aynı ilgiyi uyandı rmışt ı .  

Toynbee'nin tarihinin özell iği tarihin "bölünmez" birimi olarak 
"uygarlıkları "  incelemesiydi. Ona göre , tari he bir anlam bağlaya
bilmek için,  onu ,  yükselen ve düşen bir uygarlıklar dizisi ve bunlar 
arasındaki i l işkiler olarak görmek gerekiyordu.  Bun lar ortaya çıka
nlmaya çalışıldığı zaman , kullandığımız kriterlerin esneklik veya ka
tı lığına göre 20-30 kadar birim ortaya çıkıyordu .  Uygarl ıklar insanla
nn çevre lerine uyma zorunluğunun ve bunun yarattığı çabaların ürü
nüydü. Bir uygarl ık ,  ortaya çıktı ktan sonra, kendini teh likeye soka
bilecek birçok etkilerle karşı laşıyordu. Önemli olan bu uygarlığın teh
like karşısındaki tutumuydu. Tehl ikeye verilen karşı l ık o uygarlığın 
içinde birbirinden ayrı lmış iki toplum kat ının oluşmasıyla sonuçla
nı rsa o zaman bu uygarlığın kurtulması yolu kapanmıştı .  Kendi için
de bölünm üş olan toplum dış saldırılara artı k açıktı . Toynbee'nin il
ginç bir anlatımı evrensel devletlerin bu süreçteki yeriyle ilgilidir. Ev-
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rense! devletler (Roma İmparatorluğu veya İngiliz İmparatorluğu gibi) 
uygarl ıklarda sözü geçen kat lar oıuştuktan sonra, bu bölünmenin 
yarattı{Jı sorunlara veri lmeye çalışı lmış cevaplardır. Evrensel dev
let , uygarlık parçalanmaya başladıktan sonra ortaya çıkar, bu yeni 
devlet türü parçalanmayı durdurabileceği sanı lan bi r araçtı r ,  amaç 
değildir. Sonunda devletin sınırlan dışında bu lunan, daha uygarlık 
kurmamış fakat güçlü bir "barbarlar" grubu çürümüş uygarlığa son 
verir. 

Toynbee'nin bu şema'sı 1 934-1 954 yıl ları arasında gelişti ve za
manla tarihçinin sunuşunda ''uygarlık" birimi  önemini -bir bakıma
yitirdi. Önceleri medeniyetlerin iniş ve çıkışlarından tarih içinde ge
nel bir eğilfm çıkarmaya çalışmamış olan Toynbee, yapıtının son cilt
lerinin çıktığında tarihi kümülatif bir yönü olan bir biri kim olarak gö
rüyordu .  Bu yönü anlamak için tarihin en kalıcı izi olan inanç sis
tem lerine , din lere bakmak gerekiyordu.  

İngiliz Üniversitelerinde 19 ncu yüzyıl sonu ve yirminci yüzyıl ba
şında etkin olan düşünce akımları içinde yetişmiş bir kimsenin tarih 
içinde bir an lam aradığı takdirde bu aramada d inin bir yeri olacağı 
beklenebilird i .  Toynbee' nin Osmanlı İmparatorluğu ile i lgil i görüş
lerini bu üç açıdan değerlend irmek gerekir: " Uygarlık" kavramının 
Batıdaki çağrışım ları yönünden , din sorununun 19 ncu yüzyıl fikir 
hayatındaki yerinden ve Toynbee'nin , uzun vadede, bir "Hı ristiyan 
centi lmeninin" tarih görüşüne yaklaşmaya başlamış olmasından. 

Toynbee i le 1 969 yılında karşı laşmamdan hat ı rl adığım bir husus 
Osmanl ı ların "top lumsal  mü hendislik" niteliklerine gösterdiği i lgiy
di .  Başka bir deyimle,  tarihçi , bu yıl larında uygarlıklarla i lgili olarak 
gitt ikçe inanç içeriğini vu rgu larken Osman l ı ların katkısını "devlet 
teknolojisi" adını verebileceğimiz bir çerçeve içinde de{jerlendiriyor
du . Toynbee'nin bu yaklaşımı kitabında yazdıklarıyla uygunluk ha
lindeydi.  A Study of History'da Türkler, Orta Asya'dan çıkışların
dan önce kurulmuş bir uygarlığın üzerine tüneyerek bir taraftan on
dan faydalanm ası nı bi lmiş diğer taraftan kalıcılığını sağlamışlardı . 
Toynbee'nin İslam hakkındaki görüşleri de aynı yönde çalışıyordu .  
Toynbee'ye göre her ne  kadar İslam "evrensel b i r  d in"  idiyse de 
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"sipiritüel" içeriği Hıristiyanlığınkinden zayıftı . 1 961 'de çıkan , ince
leme' si üzerinde son fikirlerini yayımladığı b ir  kitapta' İslam hak
kındaki fikirlerinin o zamanlar da aynı biçimde devam ettiğini anlı
yoruz. Osmanlı  - İslam uygarlığında "spiritüel" öğe "zayıf" oldu
ğundan "devlet tekniği" yüzeye çıkıyor. Gene Osmanlı uygarlığı İran
Müslüman "asli" uygarlığının bir "fragman"ı ,  bir kınntısı olduğu için 
kendine özgü öğeleri -bu rada devlet tekniği- Osmanlı medeniyetini 
biçimlendiriyor. Osm anl ı lar bunu Orta Asya Türklerinin "davar 
gütme" yeteneklerini geliştirerek ve bu konudaki beceri lerini insan 
toplu luklarına aktararak yapabi lmişlerdir, Toynbee'ye göre. 

Toynbee'nin bu görüşleri Türklerin devlet bakımından başarıları
na karşı derin bir hayranl ık beslemediği anlamını taşımaz, fakat, bu
nun yan ında, Toynbee'nin Türk tarihi konusunda bir kanıyı vu rgu
ladığını da görüyoruz: Türklerin uygarlığa yaptı klan katkıda tarihi da
ha ileriye götüren soyut içerik, tarih içinde insanlığın yükselmesini 
sağlayan "kanat" çok gelişmiş sayılamaz. 

Toynbee'nin tarihsel görüşünün bu taraflannı öne sürmem düşü
nür olarak değerini azaltma amacını gütmüyor. Üzerinde durmak is
tediğim Toynbee'nin bu görüşünün Batıda Türkiye için daha ami
yane ya da daha yüksek planda i leri sürülmüş olan bir görüşü -beş 
aşağı beş yukan- tekrarlamasıdır. Toynbee'nin Osmanlı İmparator
luğu hakkında söylediklerini okuduğumuz zaman bir "deja vu" (bunu 
başka bir yerde görmüştüm) duygusu do{juyor içimizde. Bundan da 
bir kü ltürde başka bir kü ltür konusunda çıkan stereotiplerin (bas
makalıp yargıların) ne kadar kalıcı olduklarını anlatmak istiyorum .  
Toynbee'nin İslam hakkındaki görüşlerinin bi r hayli benzerini gene 
Max Weber'de bu labi l iyoruz. Böylece, ortaya çı kan görüntü bir ki
şinin bir diğer uygarlık konusunda hüküm verdiği zaman kendi•uy
garhğının gözlüklerini giyerek değer biçtiğidir. Toynbee'nin popü
ler olmasındaki etkenlerden biri de herhalde kendi kültürünün gizli 
kültür paradigmalanndan , kodlanndan birini eserlerine yerleştirmiş 
olmasıdır. 

Toynbee'nin eleştirisini buraya kadar getirdikten sonra da bu nok
tada duramayız. Konuyu tamamen tersine çevirerek şunu da sor-
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mamız gerekir: Bu stereotiplerin kalıcıh{lının nedeni bunlann bir yerde 
gerçekle ilgisi de olamaz mı? Zira Türkiye konusundaki fikirlere ben
zer fikirleri Marx'da da görmek mümkün. M arx çok zaman Toynbe
e'den daha öfkeli bi r şekilde ortaya attı{lı Türk kültürü i le ilgili gö
rüşlerini serinkanlı olduğu zamanlar "Asya üretim biçimi" kuramın
da inceliyordu. Bizi Batı i le devamlı olarak karşıt taraflarda çıkaran 
yalnız Batının " hunharlı(Jı"mıdır? Yoksa gerçekten Batı kültürü ile 
bizim kültürümüz arasında daha bulamadı(Jımız derin yapı farklan 
mı var? Sanıyorum bu konuyu bil imsel biçimde.ele almanın zamanı 
gelmiştir. Toynbee'nin ölümü bunları bir daha de(Jerlendirmemiz ge
rektiğini hatırlatan bir işarettir. 
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"Kontrol Felsefesi" ve Geleceğimiz* · 

Ülkemizde okumuşlar arasında en yaygın inançlardan biri - gere
ken müdahaleler yapılı rsa - toplumun istenen yöne çevrilebileceği 
ve böyle bir tutumun da gerekli olduğudur. Bu inanç bazı aydınları
mız arasında daha da kesinleşir. Ülkenin mutlu luğu için kendi lerini 
sorumlu görenlerin bir türü arasında tartışılmaz bir dogma haline ge
lir. 

Etrafımızdaki şartları olduğu gibi kabu l etmeme eğilimi , toplumu 
daima daha iyiye götürmek isteği kendi başına hiç kuşkusuz yadır
ganamaz: İnsanın insanlığı yaratıcı gücünün ürünüdür. Toplumun 
insan iradesiyle değiştirilebi leceği inancı günümüzün belki en yay
gİn siy.asafiikeıerinCıen biridir. Çağdaş sosyai bemokrat hareketle� 
"j-frı "tiir'"oiiak'nökt'asi"varsa"'o-da insanın böyle bir değişikliği ortaya 
çıkarmakla iradesini kullanması gerektiğidir. Siyasal hayatımıza yer
leşmiş olan planlama süreci de kişinin kaderine egemen olabilece
ği temel i lkesine dayanır. Ancak, çağımızda bu kadar etkin olan bir 
fikrin ülkemizdeki çalkantılı tarihi , bu gibi görüşlerin akılcı bir hüma
nizmadan çok zorbacı bir tahakküm isteğine dayandığı izlenimini ya
ratmıştır. Burada topluma yön verme isteğinin dayandığı i lke insan
oğlunun kendi kaderini çizmesi değildir. İstenen sonuç toplumun 
stratejik noktalarının ele geçirilmesi ve toplum üzerinde kontrol ku
rulmasıdır. Bu kuşkusuz, en iyi n iyetlerle yapılmaktadır, fakat iyi ni
yet felsefenin temelini değiştirmez. Bu kontrol felsefesi bazı sağcı-

• Özgür insan, sayı 13, (Haziran 1973), s. 1 7-20. 
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larımızla bazı solcularımız tarafı ndan paylaşı ld ığına göre bi r siyasal 
doktrin meselesiyle i l intili değildir. Bu partilerüstü değerin köklerini 
parti ve tarafların paylaştı kları bir tabanda, tarihimizin bazı özellik· 
lerinde aramak gerekir. 

Gerçekten de "sosyal kontrol" felsefesinin derin köklerini gele· 
neksel bürokratik sınıflanmızın toplum felsefeleriyle açıklamak müm
kündür. Toplum yönetilmelidir, bunu yapacak olan devlettir, devleti 
temsil eden de bürokratt ır. Osmanlı bürokrasisinin bu davranışı · ken
di çerçevesi içine yerleştirildiği zaman • bizim için ne "iyi" ne de 
"kötü "dür: Bu tutum Osm anlıların karşılaştıkları bazı sorun lan çöz
mek için ku l landıkları başarı lı bir çözümdür. Fakat "dün"ün çerçe
vesi içinde kendi amaçlan bakımından başarılı olmuş olan bu çö
züm, "bugün"ü etkilerse , yollanmızı kaparsa ve bugün, topluma ge
tirmek istediğimiz yeni değerlere set çekerse o zaman bu değerle· 
re bugün yapmak istediklerimiz açısından bakmamız ve yargı lama
mazı gerekir. 

"Kontrol" felsefesinin en geriye giden köklerini Osmanlıların "sos· 
yal mühendis" likteki başarılarında aramak gereki r. Osmanlı lm pa
ratorluğu 'nun en kendine özgü başarısı kuru luşundan önceki bi r iki 
yüzyıl içindeki İmparatorluk denemelerinde sağlanamamış olan bir 
toplumsal kontrolu sağlayabilmiş olmasıydı. Merkezi bi r kuvvet, 
"askeri" lakabını taşıyan bir yönetici züm re ,  esnek vergi toplama 
usu lleri, " fitneci" ler üzerinde her zaman inmeye hazır bir Demok
les Kılıcı , bütün bunlar, gerçekten kontrol edilmesi son derece zor, 
dağınık bir yapıya sahip İmparatorlukta yöneticilere devlet in ve top
lumun gemlerini ellerinde tuttu kları hissini vermişti. Bunun bir ta
kım yönetimle i lgili boyutları da mevcuttu :  Adana' da mızıkçı l ık ede
ni tutar Karadeniz'e sü rersin, Eskişehi r'de ku rallara aykırı hareket 
edenleri Rumeli 'ye atarsın. Gıda maddelerine narh koyar, fiyat ların 
çıkmasını önlersin. Devletin kesesinden zengin olmak isteyenlerin 
mallarına el  koyar, zenginliğin bir güç kaynağı oluşturmasına engel 
olursun. 

Bu kontrol ve toplumu şekillendirme geleneği , bir bakıma, Osmanlı 
İmparatorluğu 'nun emperyalizm karşısındaki dayanıklı lığını da ay-
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dınlatı r. Osmanlı devlet adam ları kendi devlet ve toplum mekaniz
malarını Bat ının i ler lemesi karşısında değiştirmeyi o kadar zor bir  
iş olarak görmüyorlard ı .  Zaten eskiden beri buna benzer durumlar
la karşılaşmışlard ı .  Fakat geleneksel değerlerimizin değişmeye yat
kın olan bu tarafı ondokuzuncu ve yirminci yüzyıl pozitivizmi i le kar
şılaşınca korkunç bir kalıplaşma i le sonuçlandı .  Pozitivizm ve bi lim 
de bir bakıma toplum üzerinde kontrol kuru labi leceğini vaad eden 
görüşlerdi .  Bu fikirler bazı Jön Türkler tarafından bu şekilde değer
lend irildi. Bütün sorun " bil imsel" bir çerçeveden hareket edip top
lumu yeniden ku rmakt ı .  Türkiye' de bu "bil imsel" çerçeve, gelenek· o 
sel inançları erimekte olan bir toplumda bun ların yerini alan yeni  
"nas"lar olarak intikal edecek ve mevcut bi r eğil imi kuwet lendi re· 
cekt i .  Bundan dolayı bi l imin, gerçeği ancak kısmen kavrayabildiği 
ve saçtığı ışığın zamanla sınırlanmış oiduğu görüşü kendi "i lerici" 
bilimcilerimiz arasında çok rağbet görmedi . " İ lerici" aydın lar tara
fından ise hiç tutu lmadı. Türkiye'de müspet bil imin ve sosyal bili· 
min "nas"cı unsuru , sosyal görüşler içinde ise Marksizmin daha ka· 
ba basit ve yalınkat şeki l leri tutundu. Böylece "toplumun kontrol edi
lebileceği ve kontrol edi lmesi gerektiği" görüşü geleneksel giysi le
rinden sıyrılarak karşımıza "i lerici aydın " ların "bi l im ' i  olarak çı kt ı .  
Bu  basamaktan hareketle Türkiye'nin gelişmesi bazen "matematik" 
kesin liklere bağlanabiliyordu : Şu vergi sistemini kimsenin gözya
şına bakmadan çıkardın mı, gerisi kolay. 

Bazı " i lerici" gruplarda "bi lim"  olarak beli ren kontrol siyasetin in  
bu  çağdaş şekli sağ gruplarda başka bir biçim aldı . Burada hüküm 
süren düşünce "fesatç ı" ların kontrol edi lmesiyle toplumun artık is· 
tanen yöne yönelti lebi leceği idi. Bir iki  solcu profesörü " ipe " çe
kersin, sorun çözümlenir. Komünistlerin hepsi ortaya çıkarılır
sa artık Türkiye'nin gerçek problemleriyle uğraşmaya başlaya
biliriz . 

Sanırım şimdiye kadar söylenenlerden bir  nokta açı klıkla ortaya 
çıkmaktadır: "Toplumu kontrol felsefesinin en tehl ikeli özelliği be
raberinde yan lış bi r inanç get i rmesidir. Bu inanç toplum sorun ları· 
nın kolaycı çözüm lenebileceği inancıdır. Şu ç i rkin pol itikacıları b ir  
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susturduk mu gerisini sorma işimizi bozanların aağzını kapatbk 
mı, sonrası kolay. Enerjimizi demokrasi rejimi içie:ıde heba ede
ceğimize bunları eğitim g ibi en önemli bir yöne çeviririz, Türki
ye'yi fabrika bacalarının tüttüğü politikasız refaha kavuştururuz. 
Halbuki bu ndan daha yanlış bir düşünce olamaz. Fabrika bacaları
nı ü lkelerine yaymış olan bazı komşu larımızdaki kadar "çirkin" çe-· 
kişmenin ve hesaplaşmanın yaygın olduğu az ü lke vardır. E{jitime 
gelince , eğitim insan ları uysallaştırmaz, onları daha kabarık istek
lerle yü klü kimseler olarak karŞimi:Za"Çl"k"arı r .  lsyani«�dttihatçılar.

-Çö-= 
ken bir eğitim sisteminin.deği l ,  Su ltan Abdülhamid'in temelden de
ğiştirdiği bir eğitim sisteminin ürünleriydi. Hiç kuşkusuz, bundan e{ıi
timin gelişti ri lmesinin sakıncalı olduğu gibi bir sonuç çıkarı lamaz. 
Sorun ,  eğitimi  gelişt i rmiş olmanın bize hiçbir zam an rahata erme 
olanağı bağışlamayacağıd ı r. 

Bu sonuç, eğitim soru nlarımızı çözüm leyememiş olmamızdan do
layı ortaya çı km az. (Her ne kadar bu da öneml i  bi r i htimal ise de). 
Asıl konu eğitimde bel i rli bir adım att ığımız zaman yarın karşımıza 
çıkacak soru nun ne olacağını -çok zaman- önceden kestirememe
mizden i leri gel ir .  Tıpkı Sul tan Abdü lhaniid' in  Rüşt iye ve İdadf' lerin 
kuru lmasında fayda görerek desteklediği zaman i leride karşısına çı
kacak olan güçleri önceden göremediği g ib i .  Bunu genel leştirerek 
diyebi l iriz ki top lumu değiştirmeye çalışı rken yarattığımız toplu msal 
dalgalanmaları ancak kısmen kontrol alt ına alabi l iriz. Önümüzdeki 
yıllarda da bütün " bi lg i" lerimize rağmen beklenmedik sonuçlarla kar
şı laşm aya hazır  o lmalıyız. "Toplum kontrolu " gibi son derece basit 
ve yalın kat felsefelere sahip olan grupların top lumumuz bakımın
dan tehl ikel i olm aların ın nedeni ,  el lerindeki olanaklarla kesin sonuç
lar alabi leceklerine inanm alarından ileri gelmektedir. Bu kimsele� 
iyi niyetle al ınmış tedbirlerin beklenmedik sonuçları sonuçlarıyla kar� 
şı laşınca bu bekle_nme�i� -s�uçları kend i  yeteneksizl iklerine veya_ 
top lumun çapraşı kı19 1��--

��ğlamaz lar. Bu soru n��lE!atan m u hak� 
kak "düşm an"dır ,  " fesatçı "d ı r ,  "

.
ko

.
��.�!.��.'.�!-�Y.��!tör"dü r:. 

Böylece bir "soru m lu " nun aranmasın a başlanı r. Bütün bunlardan 
gene ,  toplum içinde sağ ve sol grupların sabotajının etkin olam aya-
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ca(Jını çıkarmak istemiyorum. Hiç kuşkusuz bu gibi olaylar da var
dır, fakat "kontrol felsefesini" önerenlerin egemen veye etkin olduk-; 
lan bir toplumda "kim vurdu"ya gideni gerçeksabatajCİdanaymnek 
iTiüiiikon···c;e§·11di·r�- - ----·· · ---- .. ...... ..... . . .. . .. · 

ülkemizin önümüzdeki yı llarda gelişme yolunda parlak başarılar 
kazanmasını hepimiz istiyoruz. Fakat 1970' 1erde milli gelirimizi çok 
arttırdığımızı, en önemli eğitim sorunlanmızı çözdüğümüzü , işsizli
ği önemli oranda azalttığımızı varsaysak bile bununla Türkiye'nin 
bir gül bahçesine çevrilmiş olaca{Jını sanmayalım . Burada de bizi 
"beklenmedik gelişmeler" çarpacaktır. Geçiş dönemini yaşayan ül
kelerin deneylerine bakarsak bu "beklenmedik" gelişmelerin ne yön
dEı olabilece{Jini kestirmek bile bir ölçüde mümkündür. Ülkemizin 
bugünkü ortamı geleneksel 9ruplann etkilerini kaybettikleri, gelenek
sel değerlerin eridi{Ji bir ortamdır. Bunların hepsi birden erirse belki 
o kadar önemli bir sorunla karşı leşmeyace{Jız. Asıl sorun birçok kim
senin içinde yaşadıklan yapısal ve de{Jersel karışımdan ileri gelmek
tedir. Geçiş devirlerinde kaçınılmaz olen bu karışımın beraberinde 
getirdi{Ji önemli bir psikolojik özellik bazı kimselerin topluma yaban
cı laşmasıdır. Yabancılaşma da "anarşist hareket"lerin en önemli 
sosyal tabanlarından birisidir. Bu nedenle Türkiye' de başarı olarak 
nitelendirilen ve bilhassa başanlı olmaları dolayısıyla iş bölümünü 
değiştiren gelişmeler bize daha "rahat" değil daha "rahatsız" bir 
Türkiye sunacaktır. Politikacılar ve Türk toplumunun iyili{Jine çalış
tıklanna inananlar ba,arılı bir Türkiye'nin rahatsız bir Türkiye ol
masını beklemelidirler. 

Bunu söylemek başarısız bir politikayı salık vermek değildir. Bu , 
Türkiye'nin işlerinin düzeltilmesinin kolay olduğuna inananlara bir 
ön uyandır. Yapılması gereken şey basit varsayımlardan kendini sı
yırıp gelişmeleri cesaretle beklemek, so{lukkanlıhğını kaybetmemek, 
yabancılaşmayı en azına indirebilmek için ciddi tedtıirler düşünme
ye başlamaktır. Diğer taraftan Türkiye'nin yarını en başarılı koşul
lar altında bile sosyal çalkantılar yaratabilecekse "Demö'k:ratiksoı·;;: 
un bu konuda da oldukça ayr.ın_iılı. �i.r. .. 9�r..ü..ş�_._C!!!D.ası gerekec��!r..: 

Bu bakımdan TÜrkSosyal Demokrasisi, sosyal adalet ilkeleriyle 
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büJünleşecek bir "toplumsal bütünleşme çerçevesi"ni öngörmeli
dir. Bütünleşme Çerçevesi de fertlere toplum içinde yeniden kök sa
labilecekleri bir örgütleşme olana{ıı sa{Jlayan bir kurumlaşma aOı ola
rak ele al ınmalıdır. Bu ku rum laşma ağının ana ilkesi toplumun mer
kezkaç şekilde yeniden örgütlenmesi olarak tanım lanabilirse Türk 
Sosyal Demokra5isi için çok yeni ufuklar açı lmış olacaktır. 
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Yeni Osmanlılar, jön Türkler ve Silahlı Kuvvetler• 

Çoğumuz Jön Türk hareketinde askerT mektep mezunlarının bü
yük bir rol oynaclıklennı biliriz. "Türkiye uzmanı" bazı Amerikan mes
lektaşlarımızın yazılarından anlaşıldı{Jına göre bunun bugün için dahi 
"neden"ini bulmak mümkünmüş'. Ben bu fikirde olanlardan de{»i
lim. Ne XIX uncu ası r Türkiyesi , ne de XX nci asır Türkiyesi hakkın
da bilinenler bu şekilde bir yargıyı mümkün kılacak sarahat ve ge
nişlikte değildir. Şimdilik, yüz otuz sene sürmüş çok taraflı bir geliş
me konusunda söyleyebileceklerimiz elimizdeki noksan bilgileri Max 
Weber gibi sosyologlann verdikleri klişelere uydurmaktan ibaret ola
bilir. Yukarda zikrettiğim yazı da pek tabii böyle bir çerçeve içinde 
kalmıştır. Fakat ordunun gerek ondokuzuncu, gerek yirminci asır
da inkılap tarihimizde oynadığı rolü değerlendirme çabası zor bir iş 
ise de i lerde mevcut araştırmaların bir sentezini yapacak olan kim
seler tarafından ku l lanı lmak üzere bu önderliğin münferit cephele
rini ortaya çıkaracak küçük etüdler imkan dahilinde ve faydalıdır. Aşa
ğıda bundan ne kastettiğimi anlatmak üzere küçük bi r örnek ver
meye çalışacağım.  

Batıda geliştirilen bilgilerin birço{Junun ilk defa askeri oku llanmızda 
okutulduğu ve onların kanalıyla memleketimize girdiği az ·çok bili
nen bir husustur. Herkes mühendishanenin ve Askerf Tıbbiyenin bu 
yolda gördüğü hizmetleri bilir. Daha az bilinen bir nokta siyasi fikir
lerin de askeri okullarımızda geliştiğidir. Bu bakımdan çoQu memur  

• Forum; cilt 1(, sayı 1 76,  ( 1  AQustos 1 981 ), s.6-7. 
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olan bir zümreye hitap eden gazetelerin yanı başında, asker'f okul
larda okutulan metinler de mühim bir rol oynamıştır. Süleyman Pa
şa'nın Batı fikirlerinden örnekler ihtiva eden Mebani ül-lnşa'sı, Türk
çülüğün i lk metinlerinden olan Tarih-1 Alem'i 1 870' 1erde bile aske
ri oku l larda modernleşme şuurunun yerleşmesini sağlamıştı. Fakat 
ordumuzun XIX uncu asırda liberal hareketlerin önderliğini yapma
sında fikri' unsurun yanı başında bir di{Jer itici kuwet bu lunmuştur. 
Ordunun liberal hareketin ön safında yer almasını sağlayan bu iki 
unsurun bi rleşmesi olmuştur. 

Vak'a-yi Hayriye' den sonra teşkil edilen yeni ordunun (Subay kad
rosunun) mühim özel liklerinden biri menşe itibariyle varlıksız, mev
cut siyasi müesseselerde desteği olmayan kimselerden teşekkül et
miş olmasıydı. İngi l iz seyyahı Mac Farlane bunu, Yeniçeri ocağının 
bozulmasına sebebiyet vermiş olan aile ve dostluk bağlannın yeni
den teşekkül etmemesi için düşünülmüş bir çare olarak bahseder2• 
Bu şrıkilde ordunun devlet mekanizmasıyla bir irtibat kurması önle
niyordu .  1 854 i le 1 859 seneleri arasında Osmanlı Ordusunda uz
man olarak hizmet görmüş bir Fransız3 aynı hususiyete işaret et
mekte ve bunun yanında bi r i kincisini de zikretmektedir,  o da su
bay yetiştiren müesseselerde bir ikiliğin mevcut oluşudur. Bi r yan
dan varlıksız ailelerin çocu klarını subay olarak yetiştirme politikası
na devam edilirken diğer taraftan Tanzimat ricalinin çocukları da ayiıı 
okullara girmekte , fakat ayrı bi r statüye tabi tutu lmaktadır. Normal 
kanaldan mektebe int ikal eden talebeler askeri disipline tabid ir  ve 
normal eğitim programı görmektedir. Devlet adam lannın oQu llan ise 
yalnız şekli bir imtihana tabidi r ve disipline tabi değildir. 

Tanzimat cemiyetinin bir tek unsuru hakkında anlatı lan bu özel
lik aslında Tanzimat' ın müessesevf yapısının her tarafında mevcut 
bir karakteristiktir. Mesela eğitim müesseselerini ele alırsak Reşit 
Paşa'nın ku rduğu i ki memur yetişti rme "enstitü "sünde (Mekteb-i 
Maarif-i Adliye ve Mekteb-i Ulum-u Edebiye) aynı ikiliği görmek müm
kündür. Bu mekteplerden biri "zadegan" içindir, diğeri kabiliyetli 
fakir çocuklara mahsustur. Paşazidelerin hiç çalışmadıklan şikaye
tine burada da rastlanmaktadır. Devlet dairelerinin işlemesinde de 
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kendini gösteren aynı iki l ik Yeni Osmcınlı lar ism ini alan ve Bab-ı Al i  
kliğine mensup olmayan bazı gençlerin Tanzim at sistemini i lk defa 
olarak sistematik bir şekilde yermelerinin en mühim sebeplerinden 
biri olmuştur. Yeni Osmanlılar en a{ıır tenkitlerini bu " ikili standart"a 
karşı yöneltmişlerdir. 

U lema sınıfı da aynı durumla karşı laşmış ve aynı derecede şika
yetçidir. Bir taraftan yüksek mevkilere erişen din adamları muayyen 
ailelerden seçilirken diğer taraftan lalettayin "vatandaş"a bu mes
lekte ilerlemeyi sağlayacak olan ruus imtihanı da gittikçe uzayan fa
sılalarla yapılmaktadır. 

İşte bu ışık altındad ı r  ki liberal duşüncenin ilk mahsul lerinden biri 
olan Su ltan Abdülaziz'in tahttan indirilmesini an layabiliriz. Bu ha
reket Osmanlı İmparatorluğu 'nda devlet binasını ayakta tutan üç un
su run ,  din adamların ın,  devlet adamların ın ve ordunun aynı sebep
lere dayanan memnuniyetsizliklerinden doğmuştur. Asıl mühim olan 
nokta da hal keyfiyetinin askerler tarafından kararlaştı rılmış olması
dır. Sivil paşalar ve u lema dedikodu mahiyetini aşmayan küçük 
komplolara gi rmekten çekinmekle beraber karar verme an ında as
kerlerin Midhat Paşa Qibi şahsiyetleri arkalarından sürüklemek için 
dil dökmeye mecbu r kaldıkları anlaşılıyor. Bunun neden böyle ol
duğu , halledi lmesi zor ve cevabı mu kayesel i  sosyolojide aranması 
lazımgelen bir husustur .  Kısaca burada cevapsız bırakmak zoru n
da bu lunduğumuz bir yönle karşılaşıyoruz. 

Diğer taraftan 1876 hal' hadisesinde daha önce dinamik unsur 
olarak zikrettiğimiz 1) Batı fikirlerinin tesiri, 2) mevcut imtiyaz siste
mi gibi ,  iki unsurun tesirini takip etmek kolaydır. Padişahı tahttan 
indi ren askerler arasında en mühim rolü oynamış olan Hüseyin Av
ni ve Süleyman Paşaların ikisi de " halk çocukları "dırlar. Fakat Hü
seyin Avni Paşa'da kültür eksiktir ,  onun isyanı basit bir kazan kal
dırmadan ileriye gidemiyecektir. Süleyman Paşa ise aynı zamanda 
bir entellektüeldir. Vazife gördüğü sıralarda mevcut rejimle ordunun 
bir intizama raptedi lemiyeceğini anlamış, eğitimin kıymetini idrak et
miş ve "usul-ü meşveret"in faydalarını takip etmiştir. Gayesi impa
ratorluğu inkırazdan kurtaracağına inandığı meşruti sistemin sağ-
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lam esaslara oturtulmasıdır. 
1 876'da Sultan Abdülaziz'in tahttan indiri lmesiyle kabaran l ibe

ral ümitler az sonra Abdülhamid' in Meclis-i Meb'usanı lağvetmesiyle 
sönüyor. Yeni padişah Sü leyman Paşa'nın askeri okullarda batı fi
kirlerin i  tanıtmak için gi riştiği çalışmaları men '  ediyor. Diğer taraf
tan mevcut ikil ik ortadan kalkmamıştı r. Aksine Harbiyede 1 889 se
nesinde bir "zadegan" sınıfının ihdas edilmesiyle eskiden gayriresmi 
bir şekilde yapılan bir tercih müesseseleştirilmiştir. 

Abdülhamid devrinde mevcut iki liğin yanında bir yenisi beli riyor, 
o da "taşralı-şehi rli " ayrılığıdır. İ� ihat ve Terakki Cemiyeti'nin i lk ku
rucu larından olan İbrahim Temo'nun hatı ratı ndan anlaşıldığına gö
re şehir talebeleriyle taşralı talebeler arasında bir hayli sert kavga
lar olmaktadır" .  Bu bakımdan , İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kuru
cu larının hepsinin "taşralı" grubundan olmaları. bir hayli i lgi çekici 
bi r olaydır. Böylece 1 876 hareketinde rast lanan esas tema karşımı
za yeni bir şekilde çıkmış bulunuyor. 1 876'dan bu yana bir büyük 
fark göze çarpmaktadır ,  o da Harbiye talebelerinin seviyesinin bir  
hayli düşmüş-olduğudur. Sü leyman Paşa'nın elaltından yetiştirdiği 
bilgil i neslin yerine bi lgiden ziyade ümitle hareket eden bir nesil or
taya çıkmıştır. Padişahın kültürel yasaklarının bu neticesi ilk Jön Türk 
neşriyatında be li riyor: Şehir konusunda dergilerdeki yazılar fikri ba
kımdan basit ve kifayetsizdir. Bunun içindir ki Jön Türklerin muay
yen bir fikir mihrakı etrafında toplanmaları bir hayli uzun sürecekti r. 

Kısaca diyebiliriz ki ordunun siyasi modern leşmede o sıralarda 
oynadığı rol en aşağıya iki faktörün içine girdiği bir olaydır. Bu fak
törlerin müsait lik ve kuvvetinE! göre de önderliğinin şekli değişmiş
tir. Fakat gene de ısrarla üzerinde duracağımız bi r nokta bu iki fak
törü bile ayırmanın ciddi bir araştırmanın ancak başlangıcını teşkil 
edebi leceğidir. Tarihimiz hakkında bilgilerimiz arttıkça şimdil ik an
cak silik bir tablo halinde ortaya çıkarılabilen bir vetirenin anahatla
n daha sarih olarak ortaya çı kacaktır. 
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ı Robinson ve Lerner' in Wortd Polltles dergisinde 1960 sonbaharında çıkan ya
zılarının tam rereransın ı  İstanbul Kütüphanelerinde bulamadıOımdan eksik bir 
şekilde atıf yapmaya mecbur kalıyorum. 

2 Charles MacFarlane, Turkey and ita Deatlny (Londra. 1 950), i l ,  279. 
3 Rapport sur le Role et I' Actlon de la Mlsalon Milltalre en Turqule depula 

1 854 ( 1859). Ministere de la G uerre, Depot de la G uerre, Documents Statisti
ques Blere JON-Y-No. 300-83/1622. 

4 İbrahim Tema, ittihat ve Terakki Cemiyetinin Teşekkülü ve Hldemaı-ı V• 
lanlye ve lnkılab-ı Mlll lye Dair Hatıratım (Mecidiye, Rumania, 1 939). 1 41. 
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Sınıf, Grup ve Kişilik* 

1 9. yüzyıl toplum bil im inin özel l i!;ji, toplu luğu bir bütün olarak in
celemesiydi . Bu açıdan bakıldı!;jında toplum makro düzeyde yapıla
rın şekillendiriciliği açısından ele alınıyordu .  "Sınıf" , "statü grubu " ,  
"bürokrasi" ,  "elit" bu yaklaşımın ku l landığı kavramlardır. Marx'ın 
toplumbilimi bu türden bir toplum bilimdir. Gerçi Marx, insanın top
lum içindeki yerinin sürekli olarak gözetimini önermişti , fakat, kisa 
vadede kendisini en çok ilgilendiren nokta, insanın içinde "gömülü" 
olduğu sınıfların etkisiydi ,  Yapılacak i lk iş bu sınıfların etkisinin na
sı l kırılabi lece!;jini düşünmekti .  Çünkü bu yı;1pı ların etkisi sürdükçe 
insanın gerçek niteliğinden söz etmek olası deği ldi . Marksist düşün
cenin bu özell iklerin i Du rkheim'da da görmek olasıdır. Du rkheim , 
"pazar i lişkileri " ,  "iş bölümü " ,  " anomie" , " representations 
collectives" gibi Marx' ın kavram larından daha da soyut kavramlar 
kul lanmıştı. Bu kavramlar toplu luğunun dinamiğini "makro" düzeyde 
inceliyordu. Du rkheim' in sosyolojisinde, toplumun çalışma yöntemi 
bir makineninkine, ya da bir biyoloj ik organizmanınkine benzetile
rek yola çı kılıyordu .  Bu bütünlerin parçaları vardı ,  fakat kişi ve top
lumla bütün leşmesi bu "parça" lardan biri sayı lmıyordu .  Durkheim 
için kişilerin toplulu kla  nası l bir bağ kurduklarını incelemek 
"psikoloj i" yapmaktı ,  bu da toplurnbi limci lerin bilhassa kaçınmala
rı gereken bir yaklaşımdı. 

Max Weber bi le bu geleneğin içinde görülebi li r. Max Weber, her 

·roplumcu Düşün, sayı 1 ,  Haziran 1978. 
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ne kadar toplumbilim lerde kişiyi birim olarak alıyor idiyse de, bu yak
laşım bir varsayımdan i leri gitmiyordu : Bu kişilerin toplum değerle
rine nasıl bağlandıklarını anlatan bir varsayımdı .  Bu rada üzerinde 
özel likle duru lması gereken nokta, "de{Jer" kavram ının kişiye indir
genmiş bir kavram olmakla birlikte, gene de soyutluğunu muhafa
za eden bi r kavram olm asıdır. Gerçi, Weber çeşitli toplulu kları ince
leyerek bu "değer" lerin ayrı ayrı uygarlıklarda ne gibi somut şekil
ler aldığını incelemişti. Çin değer kümesinin, İslami değer kümesin
den ayrı bir birikim oluşturduğu nu bu lmuştu . Weber, bu değerleri 
ayrı nitel ik taşıyan kurumlara bağlamak yoluyla daha da somutlaş
tırmıştı. Fakat, gene de "değer " kişisel davranışları incelemekte , 
kişiler üzerinde duran bir değerler kümesinden yola çıkmıştı , kişi ler 
için bu değerlerin nasıl bir işlevi olduğunu incelememişti. Bu açı
dan , "değer" kavramı ,  bugün gittikçe kullanılan "kimlik-identity" 
kavramına oranla çok daha az psikolojikti, insanın üzerine bir giysi 
gibi oturan ve insanın topluma nasıl bağlandığını inceleı:neyen bir 
kavramdı. 

Günümüz toplumbi liminde "elit", "sınıf" gibi kavramların toplum 
yapılarını incelemekte sağladığı yararlar devam ediyor, ancak, bir 
yerde bu kavram ve yaklaşımların kendi başlarına yeterli olmadı!;:)ı 
da görülmeye başlad ı .  Bu biçimde, "yukardan" bakılan bi r yakla
şımda, günümüz için çok önemli olan bazı toplum olaylah ancak kıs
men anlaşılabiliyor. Seçim araştırmaları bunun klasik bir örneğini 
verir. Seçimde seçmenin davranışının "sınıf"la i lişkili olduğunu ile
ri sürmek bu davranışı anlamak için başlangıç teşkil eder. Fakat bun
dan sonra karanlık b ı rakı lan noktalar, açıklanan alanlara oranla belki 
daha da geniş oluyor. Asıl izah gerektiren nokta kişilerin içine gö
mülü oldukları sınıflarıyla i l işkili olmayan seçim davranışlarıd ır. Kal
dı ki Türkiye gibi ülkelerde "sınıf" ların nerede olduğu ve kim lerd-;;r; 
oluştuğu , sınıf savının ku l lananların bile kolatca çözecekleri bir bil� 

-m0c-0-d�iidlr�·················· -------··--------------···-····-----·--·-· .... -................. . 
-Mark51st.toplumbiliminde "sınıf"ın şekil lendirici niteliğinden sıy-
nlan bu karanlık alanı aydınlatmaya yönelik bir kavram vardır:"Yanlış 
bilinç" kavrami. Ancak, "yanlış bilinç"in oluşum mekanizmasının 
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isnat olarak nasıl çalıştığı konusunda, Marksizmin temelinden ge
len bir küçümsemeden dolayı , çok az çalışma yapı lmıştır. "Yanlış 
bilinç" , hAIA, Marksizmin izahını yapamadığı olaylar için genel bir 
kat9ğori olarak ku ı

ıanırm·akt·acıii:-··········-·····----·····---·-·········-············ ················-· ····· · · .... 

--Dİ.ırkheim ve Weber tÖplumbi limi buna benzer sonuçlar vermek
tedir. Durkheim sosyolojisinden " ideoloji" olayının genel dinamiği
ni çıkarabilirsiniz. Fakat belirli bir ideolojinin beli rli bi r zamanda ni
çin etkin l ik kazandı{lını -salt Durkheim sosyolojisin in araçlanyla- çı
karmanız mümkün deQi ldir. Weber sosyolojisi tarihsel gelişimi özel 
olarak anlatımına soktu{lundan bu gibi olayları incelemekte daha el
verişli olüyor. Fakat , gene, çağdaş bunalımları incelediğimiz zaman 
anlaşılmalarını sa{llayacak Weberci kavram , "toplum ilişkilerinin si
hirden arınması " ,  çok genel bir kategori olmakla kalıyor. 

Benim bu rada asıl üzerinde durmak istediğim nokta bu toplumbi
lim yaklaşımlannın yetersizJiği değil, yetersizliklerinin niçiri

·
;bırden 

ça�ımi"ZC:fa-Oriava
·
ç.ıcti!)idıi�zira�tiüQüiilOpiü-mblilmıerının·fiır-i<islr. 

Cıöngü içine gir-miş olduQu görüşünün çok geniş bir tartışma konu
Sü halini almış oldü�fü-iilÇik. Sordu�um soruya verebilece"§"lm-genel 
yanıt bu geflŞmenin 

·
ça�ı:laŞ fojlfuiuklarda··0skiderı· ndönmi.iŞ .. 'Olfin 

toplum unsurfa"rl"nlri-artikTıharakeit" halffie g9Çmlş olmesındaifl(ay�· 
iia.kfandı�·ıciir� TopıüTüQüiıüiı türü" ne olursa"C:>isüri i;:ağdaŞ fopıüm i•fa: 
·iiima�;ya .. daY'anan"Eılrtoplufükfür:''Katılma''da Qeleıi'eksel.topıuıuk� 
larda siyasi, iktisadf ve sosyal sürece seyirci kalan ınsanfarln-aifrk 
•r.?i.ıiirini

··cra-�1ştrrmışöTnıı:1r0·ii
·
,şu·veY8bli.şeklidei<atililiava��.��8-i!: 

ridir. 
Bu katılma eskiden "gizli" olarak yapıda bulunan fakat siyasi ve

ya diğer sebeplerden dolayı kendi dar çevreleri içinde kalan ve bı· 
rakı lan grupları su yüzüne çıkarmıştır. "Su yüzüne" sözcükleri ye
rine daha UYQUn kavramlar "gelişen milli pazar aQının içine" ya da 
"oluşan mi l li haberleşme ağının içine" olabilir. Böylece ancak sı· 
nırl ı  bir alanda işlev gören grupların "milli arena" içinde çalışmaları 
için kanallar açılmıştır. "Sınıf" olarak katılmanın yanında "etnik 
grup" ya da "dinsel grup" olarak katılma, kişilere verilen bu yeni 
olanakların oluşturduğu bir gelişmedir. Eskiden ABD' de güçleri be-
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lirli coğrafi alanlarda sını rlanan birçok "tarikat" ,  böylece mi l li plan
da önem kazanmıştır. Yeryüzünün her tarafında buna benzer geliş
meler görü lmektedir. 

Bu yeni grupların toplumsal beli rleyici olarak "sınıf" kadar etkin 
olabilmelerine şaşmamak gerek. Bunu çağdaş demokratik -çok partili 
rejim lerde bu rej imlerin siyasi özel l i klerine bağlamak da mümkün.  
Bu rejim lerde Marx'ın da 1 848 için işaret ettiği gibi "sınıf" siyasal 
"areria"da işlevsel olarak, çok daha küçük ve bütünüyle yarışma 
halinde olan alt gruplara bölünmektedir . Bu gruplann yanında bir 
"dinse l  grup" 'azımsanmayacak çıkar ve siyasi baskı olanakları el
de eder. Bu açıdan , siyasi arena'da part i ,  etnik grup, d insel grup 
çıkar sağlama bakımından eşdeğerde yapılar olarak görü lebil ir. 

Fakat yeni grupların ası l önemini belki daha derinlerde " kişil ik" 
yapısını şekillendirdikleri katlarda aramak gerekir. Grubun çıkar sağ
layıcı işlevi , gördüğü işlevlerden yalnız biridir ,  bir diğer işlevi " kim
lik · identity" oluştu rucu bir araç olarak rolüdür. _ İ_ll�t;ı.llların topluma . 
bağlanmaları sürecinde ise "kimlik" birincil bir süreçtir. Kişinin top-

lum.yapİsİn ın neresi nde·y·ar:· afrii·�·i:· bu na 96.re.hangi'"iiavrailiŞi'ari .. 68�� 
nimseyece�ini belirten töpiümsaı l<IŞiil�liı. yukarCiatailimini .. verdiQfrn. 
�raket; ; iiaiindeki topıı.imcfa ne kadar öiıerıi kazanCii�ı da açıkiir: 
._ .. . . . ' . .. , ... ,. .. . .... . .. . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ..... ...... . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·-··-·······-········"· ·····-· ·· · · · ····· " .. . .. \.. Her şeyin devam lı olarak değiştiği ,  statü lerin de altüst olduğu bir 
toplu lukta kişiler kendi toplumsal yerlerini gittikçe grupların simge
lerinde ararlar. Böylece grubu pekiştiren çerçeve - grup simgesi -
yeni bir hayatiyet kazanmış olu r. 

Sanırım ki , 19 yüzyıl toplumbiliminde · bu rada üzerinde durduğum 
şeki l leriyle · az önemli olan etnik grup ,  dinsel grup bi rim leri ve bu
na bağlı olarak grubun ,nitelik oluşturucu yönü , önümüzdeki yı l ların 
sosyolojisinde artan bir önem kazanacakt ır . 
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Türkiye'de "Kitle Kültürü" Sorunu* 

Halk kat larında bir kü ltü r eksiği görüp bunu gidermeye çalışm ak 
ça� ımızın bi r özel l iği olarak beliriyor. Bu özell iğin altını çizmek, tek 
başına, pek orij inal bir yaklaşım sayı lmazsa da, halk kültürü soru
nunu tarihsel çerçevesi içine yerleşt i rmek,  konuyu analitik olarak 
incelemenin birinci basamağını teşkil ediyor. 

Elit kü ltü rü - halk kültürü farkının bi l inci , tarih içinde son şekliyle, 
sanayi toplumunun ku ru lmasıyla beliriyor. Fakat, bu bi l inç o zam an
lar bugünkünden fark l ı .  Bunu izlemek için 1 B' inci yüzyı l sonu İngi l iz 
ressamı Hogarth' ın "Gin Lane" (Ayyaşların Geçidi) adındaki g ra
vü rünü hat ırlamak yeter. Resimde, aldıkl arı iki paral ık ücreti ai lele
rine sarfedeceklerine "cin"e yatı ran işçilerin "dehşetengiz akıbeti" 
anlatı lıyor. Üstü başı perişan bir güru h,  alkolün etkisiyle çamur lara 
uzanmış veya sendeleyerek içkisini yudum luyor. Hogarth' ın bu t ip 
sosyal tezli resim lerinin özel l iklerinden b i ri ,  çizdiği sarhoşların yüz
lerine bu insanların ru hsal bunalımlarını değil, adeta ruhsal kötü lük
lerini yansıtmağa çalışmış olmasıdır. Bunun nedeni Hogarth'tn ya
şadığı devirde faki rli k Yıe ah laksızlık arasında bir bağlantı ku ru lma
sıdı r :  Bu bağlantıya göre; fakir ler ahlaksız oldukları için fakr-ü zaru
rete düşmüşlerdir. 

Diğer taraftan, Malthus'ün fikirlerinin devrin i ktisadi düşüncesine 
geçmiş olan şekl inde; fakirin faki r kalması mu kadderdi r ,  zira, faki
rin ücret artı rı ldığı zaman , daha çok çocu k yapacak ve çocu kların ın 

• Özgür insan , sayı 16 ,  (Nisan 1974), s .58-61 . 
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hayat seviyesi düşecektir. Herbirinin zıddı olmakla bi rlikte fakirli{lin 
önüne geçilmez bir top lumsal nitelik oldu(lu noktasında bir leşen bu 
görüşler, zamanın bazı " i lerici" düşünürleri tarafından da, hiç de 
kötü veya yanl ış bir şey yapıldığı akla gelmeden rahatça ku l lanı lmış· 
tır. 

1 9'uncu ve 20'nci yüzyı lda kaydedilen gerçek bir gelişme varsa 
o da faki rliğin bir ahlaksızlık sonucu olduğu şeklinde değerlendir· 
meye bir son verilmiş olmasıdır .  Zamanımız da, bunun tam aksine, 
fakir olanların kendilerinden bazı olanaklar esirgendi{Ji için fakir kal· 
dıklarına inanıyoruz. Gene aynı düşünce çizgisinden hareketle bil· 
gisiz olan ların bilgisizliklerinin kaynağını " tembell ik" lerinde değil , 
sosyo-ekonomik düzeylerinde arıyoruz. Bilgi için yürüttüğümüz bu 
mu hakemeyi de aynen kültür  için yürütüyoruz. El it kültürü i le halk 
kültürü arasında bir uçurum mevcutsa bunun sebebini toplumsal ya
pıda aramak gerek. 

iki Kültürü Birleştirme Çabaları 

Burada kul landığım " biz" tabiri bir bakıma yanı lt ıcı olabi l ir , " Biz". 
den kastedilen Bat ı 'n ın  ve Türkiye'nin aydınlarıdır .  Oysa konuyu bu 
şekilde ele alırsak birbirinden ayrı iki tarihsel süreci birleşt i rmiş olu
yoruz. Kendi geleneksel toplumumuzda da, kuşkusuz, kişinin bu· 
lunduğu toplum katının "mukadder" olduğuna inanılmıştır. Fakat biz
de "fakirlerin ahlaksızlığı " tezi hiçbir zam an Batı 'daki kadar sert ve 
açık bir şekil almamıştı r .  Bu nun yanında bizi gene Batı 'dan ayıran 
bi r özellik, Türkiye'de, 1 9'uncu yüzyı l Batı Avrupa proletaryasına ben
zer bi r proletaryanın bulunmayışıdı r. Bu olay, Bat ı 'da yaygın bi r hal 
alan , insanların "atomlaşması" sürecini uzu n zaman bizde engel
lemiştir. Bu gibi topluma yabancı laşmış kimseler belirdiği zaman bi le 
bunlar 1 9' uncu yüzyı l p roletaryasından farkl ı n iteli�lerle ortaya çık-
mışlardı r. . 

Geleneksel toplum umuzda alt tabaka h alkın  b i r  üçüncü özelliği 
eğitim sürecinin Osm anlı İmparatorlu ğu" nda Batı 'ya nispetle daha 
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az farklılaşmış olmasıdır. Sonuç olarak ü lkemizde eskiden beri Ba
tı 'dakine göre daha geniş bir halk kitlesi "eğitilebilirlik" potansi
yeline sahip görülmüştür. Yakın zaman lara kadar mevki sahibi 
"alaylı" paşalar bunun somut bir örneğid ir. Geleneksel toplulu{Ju
muz\ın bu gibi i l kel bir fonksiyonel farklı lık üzerine ku ru lmuş olması 
Osmanlı toplumunda "popü lizm"e ve beraberinde getirdiği kü ltü r  
anlayışına müsait b i r  zemin hazırlamıştır. Fakat, bunun yanında Os
manlıların kuwetli devlet geleneği Cumhu riyet devrinde bile "halkçı" 
eğitime "Osmanl ı" bir renk vermişt ir. Cumhu riyetin i lk yirmi beş yı
lının gizi l (latent) eğitim yapısını araşt ı rdığımız zaman bulduğumuz 
ana i lke şöyle: Halkın içinden kabi l iyetli olanları statüsüne bakma
dan seçmek, bun ları eğiterek idare·cı··eiff;in  .. iÇ.ine-sökmak. Bunu yap
mak.''.fialk:Çı"bir. e{litim olarak nitelendirilebil ir . Fakat bır elffl<uTm: 
rüyle halk kültürü arasındaki uçurumu kapatr:!1.�E.J�.ı;ıliyeti olarak ya� 
�.llr:ıı!�-"--�-�1:· Bu iki görüş açısının birbiriyle karıştırı lması Türkiye'
de devamlı olarak yapı lan bi r hatadır. Buradaki değerlendirmemde 
bu sorunlardan birincisini deği l ,  ikincisini çözümlemeye çalışacağım .  
Mesele, "halk ç�uk"lannı el it_.��!>���r,ı-�n iç.�ı:ı.�n�����.E-�9l�.'. .. ��i3-.� 
dcı�i ��ı;;i�I�-��- ortadan kaldırmaya çalışmaktır . 

Aslında, Türkiye'de, 1 9'uncu yüzyıldan beri , bir grup " halk 
kü ltürü" i le "saray kültürü" arasındaki mesafeyi kapatmaya çalış
mışt ı r. Bu çaba, bir dereceye kadar, bugün Batı aleminde "halk" 
ile "elit" arasındaki kültür uçurumlarını kapatmaya çalışanların 
amaçlarına benzemektedir. Böyle bir amacı , halkı "manevi bakım
dan yükseltmeye çalışmak" olarak açı klamaya çalışmak bir yerde 
yüzeysel kalıyor. Osmanlı İmparatorluğu ' nda ve Türkiye'de halk kül
türüyle saray kültürü arasındaki farkları kald ırmaya çalışmış olan lar 
bunu -bilerek veya bi lmeyerek- mütecanis bi r m i l li birlik yaratmak 
için istemişlerdir. 

Batı'da da buna benzer bir tutum izlemek mümkündür. Batı aydı
nı , halk kültürü - elit kültürü farkını kapatmaya yönelmiş çabaların
da - bilerek veya bi lmeyerek - gittikçe farkl ı laşan bir  toplumda mey
dana gelen toplum "parça" larını birbirine kenet leyecek bir "par�a
lar üstü" norm aramıştır. Durkheim' in çok açı k olarak gördüğü gibi , 
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çağdaş toplumun merkezi sorunlarından biri bu parçalarüstü "bi r· 
leştirici"yi bulmaktır. Halk-elit kültür kopu kluğu böyle bir açıdan daha 
derin sosy •lojik bir anlam kazanıyor. Üstelik, modem toplumda doQ· 
ru dürüst bi; halk kültürü bile kalmamakta, bu kattaki kültür yozlaş
makta ve kaybolmaya yüz tutmaktadır. Böylece, sorun eski kurum· 
ların yozlaşmasıyla, toplumda yeni birim lerin bel irmesiyle değerle
rin nası l yeniden şeki l leneceğidir. Sorunun bir çözümü, yükü yeni 
bir toplumsal ideolojiye aktarmak olmuştur. ·
--ı=·a-rıCilıaŞmani·n

··.y-a·raiti§lsosyaİk�maYI kapatma konusu Batı için 
önemli olduğu kadar, bugün kendi toplumumuzda da önem kazan· 
maya başlamıştır. Mesele, bizde de sosyal kurumsal çerçeveleri, ku
rum ları gittikçe büyüyen ve gayrı şahsf hale gelen insanlara eski
den geleneksel ai le düzeninin , mahallenin ve ustanın sağladı!)ı ola
nakların yerine bir yenisini koymaktır. Bu boşluk içinde insanların 
son çare olarak dine sarı lmalarına da şaşmamak gerekir. Kitlelerin 
"mutlu yarınlara" yönelmeleri ise bu sosyolojik ihtiyacın daha duy
gusal bir şekilde anlatı lmasından başka bir şey olmadığı şeklinde 
yorumlanabil ir. Kısacası, kültür farklarını kapatma isteğinin çağdaş 
toplumun fonksiyon lara göre parçalara ayrı lmış olmasıyla ve bunun 
yarattığı değer boşlu!)uyla i lgili bir yönü vardır. 

"Birleştiricilik" i lkesi 

Halk kültürü - elit kültürü arasındaki uçurumun kapatılması iste· 
Qinden ve bu iki alanı da kapsayan yeni bir fikri yapıtın kuru lması 
sorunundan bundan sonra "birleştiricilik" i lkesi olarak sözedece
Qim. "Bi rleştiricilik" le i lgi li sorunlar ele aldığımız konunun ana ek
senlerinden birini teşkil ediyor. Fakat konumuzun tek ekseni par
çalanmış olan bir toplumun çiaha da ufalmasına engel olmak de{Jil
dir. Konumuzla i lgili b i r  diğer husus eğitim olanaklarından ancak sı
nı rlı bir şekilde faydalanabi lmiş olan ların , kendi geleneksel kültür 
araçlarının su landırı lmış olması nedeniyle kültür faki rliği'ne düşme
leridir. Bu özelli{Jin karşısında yeni bir kültür politikasından istene-
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bilecek olan bir özel l ik ,  halkın hayatını "zengin leşt irmek" olacaktı r. 
Halk kültürü i le elit kültürü arasındaki farkları kapayacak olan fa

aliyetlerin esas itibariyle " bi rleşt irici" bi r n itel ik taşımasın ı  istemek, 
halka yeni bir  toplu m haritası sağlamasını arzulamak meşru bir  
amaçtır. Bu meşru amacın yerine getiri lmesi ise, kişisel görüşüme 
göre son derece zordu r. 1 9'uncu yüzyılda ve sanayi toplumdan ön
ce , toplu lu kların fonksiyonel i l işki lere göre değil de , yerel boyutlara 
göre (kabi le, din) farklı laştıkları bir ortamda, bi rleştirici gücü , dinler, 
İmparatorluk ideoloj i leri gibi yapıtlar oluştu ruyordu. Sanayi toplum
larında bu güç ideolojiden çıkarı lmak istenmiştir. Bu ideoloj i lerin ço
ğunda da "birleştirici" bir kültürel politika içeriği olmuştur. Fakat ide
oloji lerin "tuttuğu" yerlerde bile kültür politikasıyla ilgili kısım lar geniş 
ölçüde başarısız o lmuştu r. 

Rusya ve Çin 'deki Deneyler 

Teknokrat ik el it ve parti eliti ile basit halk arasındaki kültür m esa
fesinin gitt ikçe açı ldığı Sovyet Rusya'da bu açığı kapatmak için her 
tür lü denemeye başvuru lmuştur.  Fakat parti elitinin çocuklarının yaz 
kamplarına gönderi lip köylü lere ısındı rı lmalanna çalışılması tam bi r  
başarısızl ıkla sonuçlanmışt ı r. Toplumun uzmanlaşarak verim l il iğini 
art ı rmaya çalışırken ve bu uzman lı k dal larından bazılarına prim ve
ri l i rken , aynı zamanda, bu uzmanlaşmanın yarat tığı farkları ideoloji 
i le ve kültür politi kasıyla  reddetmeye çalışmak kolay yürütü len bi r 
sistem olmuyor. Toplumunun fonksiyonel farkl ı laşmasıyla "bi rleş
tirici" kü ltür politikasın ın  birli kte başarıyla yürütüldüğü tek ü lke -
şimdilik- Çin Halk Cu mhuriyeti 'dir. Fakat Çin'deki sistemin berabe
rinde getirdiği �işi l ik fedakarlığı bizim ödemek istemeyeceğimiz bir 
bedeldir. Türkiye'de bir  bakıma "birleşt i rici" bir rol oynaması iste
nen köy enstitüsü mezunlarının bir zamanlar şehirlere akışı modern 
toplumda fonksiyonel  farkların bükülmezliğini bir daha doğru luyor. 

Her ne kadar kültü r farklıl ı klarını "bi rleştirici" bir kü ltür  politika
sıyla kapatmaya çal ışmanın başarısızlık şansı çok büyük ise de far-
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kı kapatmanın bir diğer yolu olduğuna inanıyorum . O da "kültür zen
ginleşmesi" adını verebilece{Jimiz birlik etrafında toplanıyor. Modern 
toplumun uzman lık eksenleri çevresinde kümeleşmesi bir tarafa, bu 
kümeler arasındaki eğitim ve gelir farkları kapat ı lmaya çalışılmak
tadır. Bu gibi olanakların geliştirildi{li bir ortamda - köy gibi- belirli 
bir kültür ekolojisi kümesinde bulunan kimsenin, kendi öz kültürü
nün değiştirilmesi için gerek yoktur. Başka bir i.fade i le köye aydı
nın kültürünü götürme iste{ıinin savunulur bi r tarafı yoktur. Köy küf: 

, - · · · · · · -····--····-··--·-··-···-··-----------------·-·---·-···-······---·-'-------·--··-------······-

türü i le aydınların kü ltürü eş düzeyde mutlak değerde eş iki yapıt 
-sayii"a"bi"ffr.vi.sayifrnalıdır. Bat ı 'da aydınların kü ltürünü alt tahakai"a�
ra_g.ÖtÜrmeye.ÇafiŞmari"İn�" aslında, çok kesin bir aydın üstünlüğü fikri 
sakladığı artık anlaşılmış ve bu tür girişimlerin yerine aydınların mev
cut kültür kümelerinden neier kazanabi"İecek leri düşÜnüfmeğe baş: • " " " '  ""•--"'"""""-'""• ··•··-·-·-•-••••••• " - " ''-•••••••••••••-••••oooo••••••••••••••·••••·-------

lanmı.��ı r., 

Asıl Sorun Halka Olanak Sağlamaktır 

Ası l sorun halk katının yitirilmek üzere olan kültürünü yeniden can
landırabilmek için yeni olanaklar sağlamaktır .  Önerim , -bi raz 
abartacağım- köye t iyatro klasikleri getirmeğe çalışmak şeklinde Os
manlı aydınlarının kendilerini beğenmelerinden arta kalan davranış
lara son vermektir. "Sentetik" folklor gösterileri de bunun bir par
çası sayı labi lir. Bu gibi faaliyetlerin özentili havası yanında önemli 
bi r sakıncası halk kültürü içinde olan kişiyi pasif bir tüketicisi haline 
getirmesidir. Sorun;  köyJünün , kasabalının, mahallenin kültür yara
tılıcılığına yardım etmek, onu bu yolda teşvik etmektir. Bunun baş
langıç kademesi de halk katlarındaki yaratıcılığın bugünkü elveriş
siz koşu l lar altında bile nası l şeki l lendiğini  araştırmaktır. 

Bu yaratıcılığın son şekli bugün çivit mavisi boyanan bir gecekondu 
duvarıdır. Yarın ,  aynı güç, gecekondu kendi sanat ve kültür yapıtla
rını yaratma olanağına kavuşunca çok başka şeki l ler alabi lir. Fakat 
bunu yapmak için önce bu yaratıcı gücün nası l  şekillıtndiğini anla
mak gerek. Halk yaşantısını bu açıdan izlemek, anlamaya çalışmak 
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ve ancak ondan sonra olanak sunmak TOrkiye'ye halk kültürünü yak· 
taşımda yeni bir yöntem teşkil edebilir. Bu yaklaşım ın halk · e lit kül· 
türleri farkını bir çırpıda ortadan sildiğini iddia eden bir tarafı yok. 
Ancak, �ültürüll farklı kat���!.�arklı şeki l ler almasının teşvik edil· 
m�si zengin bir etkileşim ve kültür a{ıı ortax� .. ç��ar�caktı� 

Bugün Batı'daki aydın da homojenleşmiş kitle kültürünün darlı· 
ğından yakınmaktadır. Bundan bir buçuk asır önce Batı'nın büyük 
müzik üstatlan tema'larını halk danslannda anyordu. Bugün Batı ay
dını için böyle bir olanak yoktur. Toplumda kültür yaratılan noktala· 
nn artmasıyla kaybettiğimiz bu zenginliğe tekrar kavuşacağız. Böy
lece, elit kültürü - halk kültürü arasındaki mesafe homojen bir "kitle 

küitÜrÜ"lıe <foidurui"düöi.ıuiÇlrı-·aeöiT.hEır-ı<eslnÇeşıtlli<afi&nnci"Sn-ya: 
-�!!:�.ı:ır:ırrıa� isteyeceği zengin bir "haberleşme ve etkileşim aj;jı" ku·. 
rulduğu için kapatılmış olacaktır._ 
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Siyasal Sözlüğümüzün Özellikleri 1- "Faşizm"* 

"Faşist" kelimesi siyasal sözlüOQmOze iyice yerleşti. Yerinde kul
lanılıp kullanılmedıQı veya memleketimizdeki gelişmeleri gereken � 

kilde aydınlatıp aydınlatmadıQı pek tartışma kon usu olmuyor. Buna 
şaşmamak gerekir. Birçok işlerimizde oldu!)u gibi siyaset olayını in
celemekte de kalıplarım ızı Batı' dan alıyor ve kendi modernleşme di
namiğimizle uygunluk derecesini aramıyouz. 

Neticede, Batı'nın gelişme safhalanyla ilgili olan mefhumları kendi 
gelişmemize tatbik ettiğimiz zaman yanıltıcı neticeler elde ediyoruz. 
Bu yazımızda " Faşizm" kavramının memleketimizdeki ku l lanılışı ile 

tatbik edilmek istendiği ortamın gerçekleri üzerinde dwmağa çalı· 
şacağız. Şunu peşinen belirtelim ki Faşizm'i tehlikeli bi r siyasi has
talık addediyoruz. Mesele, zam an zaman geçirdi{limiz siyasi-sosyal 

nöbetlerde Faşizm kavramını kullanmanın ne dereceye kadar fay

dalı bir tahlil imkAnı temin edeceğini araştırmaktır. 
Faşizm kavramını incelerken akla gelen ilk ayı rım, bu akımın bir 

tek de{lil fakat iki başlık altında incelenmesi gerektiğidir. Bir tarafta 

totaliter bir düzeni ortaya çıkarmakta büyük başan lar sa{llayan "Na

zi"lik, dit:)er taraftan totaliterlik denemelerinde tam mAnasıyla m u 
vaffak olamayan Mu ssolini'nin Faşizmi .  Her iki akım için totaliterlik 

kavramını kullanmaya mecbur oluşumuzdan aralarındaki müşterek 

unsurun bu kavram olduğu anlaşılıyor. 
Totaliterlik nedir? 

• F::ın..!m, ı;i!t 1 '1 ,  sayı 19, (1 Nisan 1 962), s.20·21 . 
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Kelimenin içindeki "total-topyekOn' kökü, erişilmesi istenen ga
yeye çok iyi işaret ediyor. Bu kökten anlaşı laca(;'ıı üzere, totaliterli
ğin özü fert,  cemiyet, an' ane, devlet, hükümet, ideoloji , vicdan ,  eği
tim ,  çalışma gibi, totaliterlik öncesi toplum larda birbirinden ayn ça
lışan, kısmi veya tam bir otonomiye sahip olan insan, müessese ve 
kıymetleri, hiçbirine bağımsızlık tanımayan yeni siyasf-sosyal bir bi· 
rim içinde eritme çabasıdır. Kişi kişiliğini muhafaza ettikçe meyda
na getirilmek istenen bu yeni siyasi "pota" gerçekleşemez, devlet 
belirli bazı normlara sadık kaldıkça "yeni nizam" içinde kaybolamaz, 
şahıslar, istenen ideolojiyi benimsemedikçe ku rulmak istenen yeni 
birim içinde dağıtı lamaz, vicdan , "kafa yıkama" usul leriyle mağlOp 
olmadıkça totaliter görüş birliği sağlanamaz. Bundan dolayı , totali
ter sistemin,  az veya çok bağımsız olan bu fikirleri, müesseseleri 
ve hayat tarzlarını ortadan kaldırması icabeder. Bu parçalanmayı elde 
etmek için çoğu zaman totaliter kuvvetlerin fazla direnmesine ihti
yaç yoktur. Totaliterlik cereyanları zaten yukarda saydığımız sosyal 
çerçeveleri parçalanmaya yüz tutan toplum larda ortaya çıkar. Mo
dern endüstrinin itici kuvveti eski çalışma ·şekillerini ve çerçeveleri
ni ortadan kaldırmış, pazar mekanizması, an' anevi entellektüel ye
tiştirme ve onlan mevcut düzene bağlama şekillerini mahvetmiş, yeni 
sınıfların teşekkü lü parlamenter mekanizmayı halledilmesi son de· 
rece zor problemlerle karşı karşıya bırakmıştır. Çoğu zaman endüst
riel cemiyetlerde, fertlerin her türlü toplumsal kıymetten kendi lerini 
sıyırma şeklinde beliren bu sosyo-kültürel dağı lmaya Durkheim 
"Anomie" ismini vermiştir. Anomik cemiyetlerin esas problemi eri
yen eski sosyal çerçevelerin yerine yenisinin yeterli bir hızla yerle
şememesidir. 

Almanya'da, Nazi hareketi , zirai sınıfların ,  geniş endüstriyel küt
lelerin, aydınların ve önderler grubumm bu çerçevelerden mahrum 
oldukları, daha mühimmi, hiçbi r istikameti ciddiye almamaya baş
ladıklan bi r ortamda gelişmiştir. Bilhassa aydınlar arasında gelip geç
miş bütün sosyal hal şekillerine karşı duyu lan küskün lük yalın kuv-· 
vete ve mücadeleye tapm alarıyla neticelenmişti. Bu, Naziliğin ide
olojisidir. Alman sosyoloğu Freyer'in Nazismin felsefesini yaptı!:jı za-
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manlardaki ifadesiyle :  
"Siyasetin genel kuralları . . .  B ir  tutam haşill kategori bu sahada 

hakimdir: Kuwetli-Zayıf ,  Dost-Düşman , Ben-Sen , o kadar. * "  
Bu gibi biyolojik ve akıl dışı kuvvetlere tapma ve ırk nazariyesinin 

hakim kı l ınması hıuayyen bir totaliter sistemin Nazi-Faşist gru buna 
dahil olup olmadıQını tayin eder. 

Yu kardaki esaslardan umumi bir hüküm çıkararak Türkiye'nin sos
yal yapısındaki " anomie" unsu ru arttıkça total iterl ik potansiyelinin 
artacaQını söyleyebil iriz. Daha başka bir ifade i le, Türkiye' de an 'a· 
neci veya gerici gru p lar tarafından hatırı sayı l ır bir "otoriter" reji
min kuru lması beklenebi l ir , fakat totaliter bir rejimin kurulma ihti
malleri gericilikle değil gelişme vetiresiyle doğrudan orantı lıdır. 

Şimdi de Nazilerin ortaya çıkmasına yardım ettiğini söylediğimiz 
muhtelif sosyal tabakalar bakımından Almanya' da 1930'1ardaki du
rumla mem leketimizin bugünkü durumunu mukayese edel im . 

Nasyonal Sosyalizm ' in özelliklerinden biri kuvvetini kütlelerden 
almasıydı .  "Anomie"nin Almanya'da aldığı şekil lerden bi ri halk'ın 
kütle halini almış olm asıydı ,  Bu da Almanya'nın endüstriyel geliş
mesin in neticesiyd i .  Kütle şekline gi renler yalnız çalışanlar tabaka
sı deği l ,  aynı zamanda orta sınıfın alt kademeleriydi. Bundan dola
yıdır ki Nazizm geniş manada halkın tümüne hitap edebi lmiştir. Ba
his konusu gelişmenin siyasi veçhesi H it ler' in bir zımni p lebisit ha
vasını siyasi hayata devamlı olarak hakim kı lmış olmasıdır. Artık idare 
Führer ve halktan ibaretti , Führer de halkın ve maşeri vicdanın yo
rumlayıcısıydı. Büyük harplerin veya pek geniş sosyal felaket lerin 
neticeleri bir tarafa atı lı rsa, bu kadar "kırı lmış" , basite i rca edilmiş 
bir sosyal ortama ancak bir hayli gelişmiş endüstri memleketlerin
de rastlanı r. Nispeten az gelişmiş bir mem leket olan A�antin'de bi· 
le Peron'un , yüzbinlerce "descamisados" (işçi)ye hitap edebilmesi 
rejimine özelliğini sağlamıştır. 

Nazizmin önder kadrosunu temin eden orta tabakanın alt kısmı
dır. Bu sınıf, en.flasyon ve büyük işletmelerin ortaya çıkm ası netice-

• Aurel Kolnai. The War the West, (New York, 1 938), s. 1 4 1 .  
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sinde benliğı ,i kaybetmeye doğru gidiyordu. Benli{lini kaybetme kor
kusu da bu sınıftan gelen Nazilerin özel tutumlarını anlatır. Liberal· 
lerin kitaplarını yakanlar, Yahudiler için "fır ın" politikasını icadeden· 
ler, insan derisinden abaju r yapanlar, Eichmann gibi dosya memur
ları, Himmler gibi ilkokul hocalandır. Bu sınıfın tesiriyle Nasyonal Sos· 
yalizm bir taraftan sendikalara di{ler taraftan büyük işletmelere karşı 
yönelmiştir. Kültür alanında i lkel kıymetlere geri gelme (kan, kuv
vet) ve Batı 'nın müktesebatını inkAr etme Hitler' in de dahil oldu{lu 
bu gru ptan çı kmıştır. Nazi, tip itibariyle, alttan ve üstten gelen dar
beler altında ezildiği kanısında olan insandır.  Nazilerin desteğini ka· 
zandıkları çiftçi leri , bu bakımdan kıymetlendi rmek IAzımdır. Bu nla:· 
umumiyet itibariyle zirai işletmecilik bakım ından ortadan kalkmaga 
mahkum olduklarını an layan orta halli çiftçilerdi. 

Saydığımız unsurların önemini memleketimiz bakımından incele· 
diğimiz zaman şöyle bir durumla karşılaşıyoruz: Bir kerre şimdiye 
kadar Türkiye'de bir kütl.e hareketine rastlanmadığı söylenemez. 6· 
7 Eylü l  hadiseleri bunu yalan lıyor. Plebisiter  "demokrasi"yi hatırla· 
tan davranışlara da yakın tarihimizde rastlamak mümkün. Fakat ken· 
di lerine hitap edilerek harekete geçi ri lmiş veya geçirilmek istenmiş 
olan elemanların kökleri daha çok zi raattedir. Bu kimseler, içinde 
yaşadıkları cemiyetin kıymetlerini reddeden kimseler değil anlan kuv
vet lendi rmeye çalışan kimselerdir. 6-7 Eylü l  hadiselerinin sosyolo
jik izahın ı ,  tarih imiz boyunca İstanbul'u kasıp kavurmuş Yeniçeri ha· 
raketlerinde aramak gerekir. Gecekondu muhiti şimdilik an'anevi kıy
metlerin hüküm sü rdüğü bir mu hittir. Yarın bi r " köksüzler" muhiti 
olacağı mu hakkak, fakat totaliterliğe elverişli ortam gelişmekte ise 
de daha tam bil lQ rlaşmamıştır. Protestolar bir ortaçağ çerçevesi için· 
de ifade edi lmektedir . . 

Bunun dışında köylü an 'anevi kıymetlere bağlı olan bir unsu rdur. 
Onları istismar etmek isteyecek olan kimse yavaş yavaş muayyen 
bir istikamete it i ldiğini hisseder. Bu istikamet an 'an,evi kuwetlerin 
kaldır ı lması deği l ,  onların kuwetlenmesidir. Bundan dolayıdı r  ki ırk· 
çı lar ,  1 950' 1erden sonra dinci lerle işbi rliği yapmak mecbu riyetinde 
kalmışlardır. 
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Türkiye'nin ziraT bünyesinin bir diQer özel li{li , siyasf bakımdan se
ferber edi lmesi gereken köylülerin yalnız arızi olarak emre amade 
olmalarıdır. Her buh randa köyden figüran getirmek pratik bir çare 
de{Jildir. Bunun acısını çekenler bu görüşün doğrulu{ıunu teyit ede
bilirler. Diğer taraftan kendini ifade şekli olarak oy verme köylüler 
arasında iyice yerleşmiştir. Köylü bu bakımdan bi r dereceye kadar 
modem bir çerçeveyi kabul etmiştir. Türk köylerinde bir siyasi "ano
mie"nin hüküm sürdüğünü kimse iddia edemez. 

Almanya'daki orta halli çiftçiler bizde son zamanlarda teşekkül 
etmeye başlayan " i lçe aristokrasisi"ne benzeti l i rse bu noktada da 
bir müşterek unsur bulmak zordur. " ilçe aristokrasisi" inkıraz ha
linde değil yükselme vetiresi içindedir. 

"Anomie"nin memleketimizde hangi noktalarda toplandı{Jın ı  araş
tı rırsak (ilerde böyle bir  gelişme göstermesi muhtemel olan gece
kondu mu hitleri hariç) bunu küçük ve büyük devlet kadroları ara
sında görürüz. Küçük memu rlarımız arasında Alman alt-orta taba
kadaki bedbinliğe benzer bir küskünlüğün yerleşmiş oldu{lu bir ha
kikattir. "Kalkınma"dan istifade eden küçük bir grubun gösterişte
ki pervasızlığı enflasyonun küçük memu rlar arasında yarattığı ge
çim darlığına i lave edi ldiği takdirde zaman zaman şikayet konusu 
olan "servet düşm anlığı"nın ne şekilde ortaya çıktığı kolayca an la
şı l ır. Gene üst kadrolarda bahis konusu iki unsur  huzu rsuzlu k ya
ratmıştır. Buna bir de sağcı veya ırkçı davranış i lave edildiği zaman 
beliren tutuma "Faşist" demek kolay bir etiketleme ameliyesidir. As
lında üst kadroların durumunu anlamak için bir üçüncü unsuru da 
kaale almak icabeder. Türkiye Cum huriyeti 1 950 'ye kadar Osmanlı 
Devlefi 'nin bir karakteristi{jini devam ettirmişti, o da Cumhuriyet ida
resinin de bir "bürokrasi devleti" olmasıydı. Cumhuriyet devrinde 
bürokrat belki pek tatminkar bir hayat yaşamıyordu fakat yüksek 
"statü"sü kendisine son derece mühim bir destek sağlıyordu . . 
1950'den sonra, Türkiye'nin i lk defa olarak bir pazar ekonomisine 
kavuşm asıyla bürokratik devlet anlayışı nın yerini "verim " esası al
dı. Memura nispetle pazar ekonomisinin şartlarına uyan, verimli olan 
şahıs önem kazandı. Bir kadroyu doldu rmanın tek başına artık bir 
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marifet sayı lmaması memurun statüsünü bir hayli indirdi. Bir kısım 
kimseler ise bu yeni duruma intibak edemediler. Zaman zaman ken
dilerine " Faşist" denen kimselerin devlet kadrolarından gelmesi bu 
olaya bağlanm alıdır. Kaldı ki Cumhuriyet Tü rkiyesi kültürel bakım
dan da Osmanlı İmparatorluğu'nun bir özelliğini devam ettirmiş, Os
manlı kültürünün "gaza" esası etrafında bina edilişi (başka bir şe
kilde) Cumhuriyetin kıymetleri arasında yer almıştı . Cemiyetin temel 
strüktürü "gaza" dan ayrılıp "pazar"a doğru gittikçe daha önce bah
sedilen şartlar muvacehesinde büyük kültürel huzursuzlukların do
ğabi leceği beklenmeliydi .  Fakat bütün bu uzun vadeli intikal prob
lem lerinin Almanya'nın durumunu hatırlatıcı tarafları olsa bile geniş 
ve seyyal kütlelerin daha teşekkül etmemiş olması karşısında 
"totaliterlik" potansiyelinden bahsetmek mümkün değildir. 

Kısaca, dengesini kaybetmiş unsurlardan küçük memurların 
"anomie" bakımından en i leri gittikleri söylenebi lir ve esas teh l ike 
bu noktada toplanmaktadır, fakat burada da bi l lu rlaşmış bir " Fa
şizm"in izlerine daha rastlanmıyor. Aydın larımıza gelince, on lar ara
sında kuwete tapma temayülü yavaş yavaş belirmektedir, fakat onlar 
arasında ı rkçı nazariyelerin pek revaç bu lmayacağı anlaşılıyor. 

Yukardaki tahli l lerden iki netice çıkarı labi l ir . Birincisi bir statü dü
şü klüğünü telafi etmek ve derinden hissedilen bir kültürel krizi hal
letmek için otoriter yol lara başvu rmağa kalkışanlara " Faşist" ismi 
verilemeyeceğidir. Bu ayınm yalnız kelimenin doğru ku llanılmasıy
la değil aynı zamanda " otoriter-an'anevf" bi r akımın kuwetlenme
sine mani olacak çareleri bulmakla da ilgilidir. Bu gibi bir gelişmeye 
mani olmanın tek çaresi devlet kadrolannın rolünü daha ciddiye al
maktır. Kalkınan bir ü lkenin kadro ihtiyacı herkes tarafından takdi r  
ed ilmektedir. Bugün Türkiye için devlet mekanizması içinde böyle 
bir kadro potansiyel olarak yatmaktadı r. Mesele, kalkınma vetiresi 
içinde o kadroyu oluruna bı rakmayıp kalkınmaya dinam ik bir şekil
de iştirak ettirmektir. Gerek gelir, gerekse statü problem leri ancak 
bu şekilde halledi lebi l i r. Faşizm'in bil lu rlaşması bu şekilde ön lene
bilir. Bu birinci neticenin arkasında yatan ve hiçbir zaman unutm a
mamız gereken daha genel bir prensip de " bürokratikleşmiş" bir 
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cemiyetin hiçbir zaman doğrudan doğruya bir pazar ekonom isinin 
işleyişinin cereyanına kaptırılmaması IAzım geldiğidir. intikal ancak 
tedrici bir şekilde sağlanabi lir. Alman Nazizminin altında yatan de
rin tarihi unsur belki de bu işin Almanya'da 1 9. asırda faz la çabu k 
yapı lmağa teşebbüs edilmiş olmasıdır. 
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Siyasal Sözlüğümüzün Özellikleri 2- "Solcu" "' 

"Solcu" kelimesinin, Batı siyasi sözlü{Jünde kesin bir şekilde sı
nırlanmış bir tutum için ku llanıldı{Jı söylenemez. Muhtelif kim.sele
rin siyasi inançlarına göre "solcu"lu{Jun başladığı ve bitti{Ji nokta 
değişir. Bazan, MacCarthy'nin Amerikan siyasetine hAkim bulun
duğu devirlerde olduğu gibi, "solcu " kelimesi çok haksız yere kul
lanı l ır ve mahvedilmek istenen kimseleri damgalamaya yarar. Fa
kat hiçbir ülkede "solcu" damgası Türkiye'deki kadar bir "aforoz" 
mahiyetini taşımaz. İ lk  nazarda bu kuvvetli hislerin Türkiye'nin an'
anevi düşmanı olan bir ü lkenin himayesi altında çalışan komünist 
partisinin "solcu" lu{Jun timsali olmasından ve bunun yarattı{Jı titiz
l ikten i leri geldiği sanı l ır. Halbuki ayni duygu ve tutum beynelmi lel 
komünizmin ortaya çıkmasından çok daha önce belirmiştir. Esasını 
mil liyetçil ik duygusu deği l ,  toplu mumuzun kültürel bir özelli{Ji teşkil 
etmektedir. Bu yazımızda "solcu" teriminin ülkemizde niçin bu ka
dar geniş bir aforoz havasını yaratabildi{Jini ve tatbik edildiği saha
nın ne sebeplerden dolayı bu kadar geniş oldu{Junu araştırmaya ça
lışaca{Jız. 

"Sınıfsız" ,  " imtiyazsız" , " kaynaşmış" bir kütle olduğumuz şek
lindeki hüküm bir hakikat payı taşır, zira Osmanlı İmparatorluğu '
nun sosyal strüktürü esas itibariyle ikili bir sınıflaşmaya dayanır: Res
mi bi r sıfatı olanlar birinci grubu teşkil eder, bu grubun dışında ka
lan ların tümü de ikinci grubu. Birinci grup padişahla olan münase-

• Forum, cilt 1 5 ,  sayı 1 96, (1 Haziran 1 962), s. 1 2- 13. 
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bellerinde "kul"dur, fakat devlet kadrolannın dışında kalanlarla olan 
münasebetlerinde fiilen " Mkim-i mutlak"tır. Resmi bir sıfat taşıma
yanlar ise lslAm huku ku na göre bi rçok haklara sahipseler de haki
katte "ikinci sınıf" vatandaştı rlar. Bunun içindir ki Osmanlı İmpara
torlu'1u'ndaki sosyal m ücadelele.rin anahtarını devlet menfaat larııiı 
�"�ı:ı_cıı:ı ıar�cı __ �en<ii rrı-��faat!�rı-nr�:evieie_�"§�-�av��-�����=��§.f 
meleri teşkil eder. 

Bu sistem bu rada anlatı ldıQı kadar kesin bi r şekil almamışsa da 
Osmanlı lmparatorluQu'nun sosyal strüktürünün derin unsurunu teş
kil eder. Tanzimat devrinde bazı devlet adam larının hızlı batı lı laş
ma amacı bu mücadeleyi yeni bir şekle soktu. Artık Su ltan H amit 
devrine kadar iç politikanın birinci unsuru Bab-ı Ali 'nin ve bürokra
sinin padişahla olan mücadelesidir. Bu mücadelenin hususiyetle
rinden biri, "devlet"e karşı mücadelede yılmayan halkın , padişahın 
şahsına karşı olan hürmeti dolayısiyle, Tanzimat devlet adamlan
nın bu yönelmesini hoş görmemiş olmasıdır. Reform teşebbüsleri 
halkın menfaatlerinin korunmasıyla ancak uzun vadede i l intil i oldu
Qu ve kısa vadede kendisine birçok yeni mükel lefiyet ler yüklediQi 
için bu duygu daha da kuwetlendi. Bu rada modernleşme tari himiz
le ilgili olan küçümsenmeyecek bir unsurla karşı laşıyoruz: Tüfkiye'de 
"radikal" sıfatını ku l lanabileceQimiz ilk siyasi hareket bir halk hare
keti olmamış, aksine bir önderler hareketi olm uştur, ayni zamanda 
bu "radikalizm" halk  tarafından benimsenmemiştir. Bu itibarla, Na
mık Kemallerin ve·Ziya Paşaların Bab-ı Ali bürokrasisine, modern 
merkeziyetçi devleti kurma çabasına karşı i leri sürdükleri "Meclis-i 
Meşveret" teklifi, devletin baskısına karşı bir hareket olduQu için da
ha çok sempati uyandırmış ve fikirleri halk tarafından kolayca be
nimsenmiştir. Namık Kemal gibi yeni Osman lı ların mücadelesi, Os
manlı sosyal dinamiğinde eskiden beri mevcut bir mücadelenin ana
hatlannı tekrarlıyordu,  bu bakımdan onlann fikirleri bir "radikalizm"in 
ifadesi sayılmadı, kabu le şayan görüldü. Bir nesil sonra beliren Jön
Türkler zamanında m ücadele gene padişaha karşı yapılan bir mü
cadele şeklini aldı ve bu sebepten dolayı Jön-Türkler uzun zaman 
halkın desteQini kendi lerine çekemediler. Fakat bundan önce " radi-
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kal" sayılan hareketlere nispetle Jön-Türklerin tutumunda bir yeni· 
l ik mevcuttu , o da Jön-Türklerin fikirlerinde "din" in eskisine n aza
ran çok daha küçük bir rol oynamasıydı. Jön-Türkler dini halkı gala· 
yana getirecek bir alet olarak ku l lanmışlard ı r  ve Avrupa' da bulun
duklan devirlerde neşrettikleri organlarda bu gayelerini tamamen giz· 
leyememişlerdir. 

Meseleye bu yönden bakı lırsa, hakiki bir "radikalizm"in, Osmanlı 
İmparatorluğu'nda ancak ondokuzuncu asrın sonuna doğru belir· 
meye başladığı söylenebilir. Fakat asıl dikkate şayan olan nokta it
tihat ve Terakki zamanında, şekli bakımdan "sol"a daha yakın olan 
muhtelif sosyalist teşekkül lerin dinf reforma ve laikliğe dayanan ra· 
dikalizme nispet le yıldınmlan üstürie daha az çekmiş olmasıdır; baş· 
ka bir ifade ile Türkiye' de eskiden beri en ciddiye alınan radikalizm 
şekli din aleyhtarlığı olmuştur. Bu itibarla sosyal reforn:ıun en geniş 
şeklini isteyen bir kimse bunu bir din esasına oturtabi lirse "sol"cu 
deği ldir, fakat hususi mülkiyetin ve teşebbüsün en ateşli savunu
cusu din aleyhinde ise " solcu"dur. İttihat ve Terakki zamanında ol
duğu gibi daha sonra da, Türkiye'de hüküm süren inançlara göre 
radikalizmin en aşırı şeki l lerinden biri Farmasonluktur, bu da farma
son luğun dine karşı takındığı tavırdan i leri gelmektedir. Bundan da 
anlaşılıyor ki "solcu" ,  esas itibariyle mem leketimizi İslam an'ane· 
sinden uzaklaştı rmak isteyen bir batı l ı  tipler silsi lesinin içindeki u n· 
su rlardan biri olarak ele alınmıştır. Bu silsilede yer .alan muhtelif dü· 
şüncedeki kimseler, asl ında tek bir ithamın başka başka şekillerde 
tekrar edilmesine hedef olmuşlardır. Rusya gibi bir düşm anımızın 
191 7'den sonra gerek din düşmanlığının,  gerek "sol" hareketleri· 
nin merkezi haline gelmesi dinciler için sonsuz propaganda im kan· 
ları yaratan ve işlerini bi r hayli kolaylaştı ran bir gelişme oldu . Artık 
" laiklik" le "solcu "luk arası nda bi r bağ ku rmaya yarayacak u nsu r
lar hazırlanmıştı . 

Dini esasların yerine yen i lerini koyma çabasında bu lunan aydın· 
ları beğenmemenin yanı başında ikinci bir tip radikalizm Türkiye' de 
eskiden beri menfi bir tepki i le karşı laşmıştır. Bu radikalizm , insa
nın temel sorumluluğunun,  içinde yaşadığı sosyal-siyAsi birimden 
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çok, ideal bir " insan lığa" karşı olduğunu savunur. Osmanlı İmpa
ratorluğu 'nda reformcular arasında dini inançlarının bozu lmamış ol
duğu müsellem olanlar bile "kendi toplumuna çevrik" görüşün ye
rine "d ışa çevrik" bir görüş getirdikleri zaman takibata uğramışlar
dır. Bektaşilere karşı düşmanlığın menşei budur. Askeri reform za
ruretinin anlaşı lmamasındaki gecikme bu sebeptendir. Bu "Yeniçeri 
mantalite"sinden bahsetmek mümkünse esasını bu unsu r teşkil 
eder. Bu " kozmopolit " radikalizmin u nsu rlarına en çok Şinasi 'nin 
ve Tevfik Fikret ' in eserlerinde rastlanmaktadır . U mumiyet le , Tü rki 
ye 'de tamamen Batı 'ya yönelmiş ve "kozmopolit" lik  ithamın ı  davet 
etmiş olan aydınlar bu fikri destekled ikleri için hücuma maruz kal 
mışlardır. Gene bu noktadan da beynelmi lel komünizm Rusya'nın 
teşkilatlandırdığı bi r hareket haline geld ikten sonra, komünizmin bir  
bütün olarak " insan l ığa" yönelmesi eskiden beri " insan l ık" mefh.u 
muna karşı duyu lan husu metin yeni b i r  şekil almasını mümkün kı l
dı . Bu andan itibaren " insanlık"tan bahseden lere "solcu" ve "va
tan haini" demek im kanı bel irdi . 

Tü rkiye' de bir  aydın ın kabu l edilebilmesi için yukarda saydığımız 
iki ana fikirden , lai kl ikten veya "insanlığa yönelmişl ik"den hiç ol
mazsa bir tanesini kesin bir şekilde reddetmesi gerekir. İtt ihatçı lar, 
başlangıçta geniş insaniyet fikirleri beslerken , daha sonra Batı dev
letlerinin sui-niyetleri karşısında kendi içle rine çeki lmeye ve bi r ne
vi şovenl iği ideal edinmeye mecbu r edi lmişlerd ir . Bunun içindir ki 
İttihatçıların hatırası tamamen kara değildir. İttihatçılardan sonra Ata
türk büyük bir vatanperver olduğu için laikliği savu nabilmiştir. Hat
ta bu kuvvet l i  duru mda,  " üniversalist ' ' ,  dış çevreye doğru yönelmiş 
dünya görüşünü de bir  dereceye kadar kabul  ettirmeğe m uvaffak 
olm uştu r. Kendi kuvvetlendirici mazisine sahip olmayanlardan aynı 
teşebbüslere girişecekler için "solcu " i thamının ku l lan ı lacağı bek
lenmeliydi. Bunun içindir ki Hasan Ali Yücel sırf "hümanist
üniversalist" tutumu dolayısiyle "solcu " olmakla itham edi lebi lmiş
t ir .  Dikkate şayan bir nokta Hasan Ali Yücel' in Batı Klasikleri tercü
·meleri programını desteklemesinin "so lcu " luğunun unsurlarınd an 
bi ri sayı lmış olm asıdır . Köy Enstitüleri neşriy�tına ve köy enstitüle-
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rinde okutulan metinlere karşı yapılan hücum lar bu bakımdan bil
hassa i lgi çekicidir. Burada en önde gPlen tenkitlerden biri talebe
lere kendi mu hitlerine bağlannialannı sağlayacak fikirler yerine 
" insanlığa" yönelmiş parçaların bulunmasıydı .  Daha iptidai bir se
viyede yapılan fakat ayni temelden gelen bir itham "açık-saçık" ede
biyat parçalarının okutulmuş ve Freud'den i lham alan bir görüşün 
talebelere tanıtılmış olmasıdır. Freud muayyen bir toplumun "ahlak" 
telakkisini parçalarına ayırdı{lı için , toplumlarüstü bir metotla belir
diği için birçok kimseler için "solcu" idi. 

Mahmut Makal' ın "solcu"luğu gene ayni faktörlerden ileri gelmek
tedir. Bir tarafta laiklik, diğer tarafta çevrenin kendi içine dönük kıy
met yargılarının insanları ne kadar acaip hallere soktuğunun anla
tı lması . . .  LA.ikliğin zayıfladığına dair bütün söylenti lere rağmen bu
gün esas tehlikenin artı k bu yönden gelmediği söylenebilir. Ehem
miyetini mu hafaza eden gerici tutum "hümanizm" fikrine karşı yö
nelen akımdır. Halk tabakalarının siyasi' akıma iştirak ettirilmesi an' -
aneVı kıymet yargı ların ı  bu akıma karıştıracağından dolayı kütlenin 
siyasi iştirak seviyesinin yükselmesiyle bu gibi ön yargıların kuwe
tini kaybedeceğini düşünmek yanlış olur. Bu itibarla, köy enstitüle
rinde bir zamanlar hakim kılınmak isteyen görüşün "hürrıanist" yö
nünü artık kaybetmiş olmamız, bu görüşü köylere götürebi lecek bir 
vasıtadan mahrum oluşumuz köy enstitülerinin ortadan kaldırı lma
sıyla neler kaybettiğimizi düşünmeğe bizi bir daha sevketmektedir. 
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Kitap Tanıtımı 





Fikirler Tarihi Nedir? * 

Yakın zamanlara kadar insanlı{Ja tesir etmiş olan büyük fikir ce
reyanlarının tetkiki ,  pek çok kimselerin kendilerine reva gördükleri 
ve bir ihtisas işi olmayan bir araştırma kolu idi. Daha do{Jrusu, her
hangi bir ihtisas sahibi bu fikir cereyanlarını kendi ihtisas dalı bakı
mından tetkik etmeyi, bu cereyanlann fikir muhtevasını  ortaya çı
karmak için kifayetli görüyordu. Felsefeci meseleyi, felsefe noktai 
nazarından, iktisatçı problemi iktisat yönünden, siyasi il imler veya 
huku k  mütehassısı konuyu bu bilim dal ları zaviyesinden tetkik et
menin o mevzuyu aydınlatmaya kAfi geleceğine inanıyorlardı. Me
sela Aristo'nun iktisat bilgisi hakkında, Aristo'nun siyasi fikirleri, Aris
to'nun felsefesi ve Aristo'nun tabiat bilgisi hakkında birer monoğra
finin Aristo'nun veya hattA devrinin fikirlerini incelemek için kAfi ge
leceğini ve hele bu m ahdut görüş açılarını tevhid eden bir eser ya
pıldı{Jı takdirde Aristo'nun şahsiyetinin az çok aydınlanmış olaca!)ı 
noktasından hareket ediliyordu. Oysaki seneler geçtikçe bu meto
dolojinin fikir tarihi problemlerinin aydınlaması için kifayetsiz oldu
ğu belirmiştir. Fiki r tarihi ismi verilen bi l im dal ı  işte evvelce nisbe
ten dar bir sahayı kaplayan araştı rmalarla çözülmeye çalışılan prob
lemleri daha ince eleyerek cevaplandırmaya çalışmanın mahsülü
dür. Fikir tarihi sahasının ilk mübeşşirlerinden olan Arthur. O. Lo
vejoy'un seçme makalelerini ihtiva eden1 ve gayet dar bir muhite 
hitap eden, bi r kitabın ,  i lk  bası lışından sekiz sene sonra, tekrar ba-

• Forum, cilt 6, sayı 7 1 ,  (1 Mart 1 957), s.20-2 1 .  
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sılmesı ihtiyacının duyulması, bu araştırma tipinin , umumi araştır
ma kıstaslanmız inceldikçe, ne kadar faydalı olmaya başladığını gös
teren bir emaredir. 

Lovejoy'un en mühim fikirlerinden biri doğrudan do{ıruya fikirler 
tarihinin sahasının genişletilmesiyle .ilgilidir. Ona göre bugüne ka
dar edebiyat tarihinin ve felsefe tarihinin bir karışımından ibaret olan 
fikirler tarihine can katı lması IAzımdır. Bu da muayyen mevzularda 
yapılan etüdlerin yeni zaviyelerden tetkikile ve bunun yanında bü
tün bu zaviyelerden yapılan araştırmalann tevl<id edilmesiyle müm
kündür. Geçenlerde bu dergide (Forum, Sayı 67) tek bir konunun, 
edebiyatın değişik zaviyelerden tetkik edilmesinin , kazandırdı{JI avan
tajlar üzerinde durmuştuk. Lovejoy'un metodu ise, bir tarih akımı 
içinde tezahür eden fikirlerin tetkikine has bir metot olması ve ev
velce üstünde durduğumuz metoddan farklı bulunmasıyla beraber 
bu gibi derinlemesine araştırmaların başka bir şeklidir. Yazara gö
re şimdiye kadar fikirler tarihi konusuyla ilgili olarak şu dallarda araş
tırmalar yapılmıştır: felsefe tarihi, ilim tarihi ,  folklor araştırmalan, diller 
tarihinin bazı kısımlan ve bilhassa semantik, dinf inançlann ve bil
hassa teolojik doktrinlerin tarihi ,  edebiyat tarihi, mukayeseli edebi
yat tarihi ,  edebiyat dışındaki sanatların tarihi ve bunlarda zevk bi
rimlerinin değişişi tarihi , iktisat tarihi ve iktisadi doktrinler tarihi , eğitim 
tarihi ,  siyasi ve sosyal tarih ,  sosyolojinin tarihi kısmı: yani "müessir 
fıki rler" in veya ideoloji lerin tetkiki. Lovejoy' a göre son zamanlara 
kadar bu tetkikler birbirinden tam amiyle ayn cereyan etmiştir, bu
nun pek tabii ki faydalı tarafları vardır, her kısımda ihtisaslaşmanın 
semeresi görülmüştür. Anca� hayatın ve tarihin akımı içinde fikri ha
yat daima bi r bütün olarak tezahür etmiştir. 

(Lovejoy, Essays in the History of ldeas, New York, George Bra
zi ller, 1 955). 

Muayyen filozofların teorileri eğitim metodlarına tesir etmiş, şu ve
ya bu asırda ilim hakkında revaç bulan teoriler edebiyatçılar üzerin
de iz bırakmıştır. Gene teolojik inançlar i lmin aldığı şekil üzerinde 
müessir olmuş veya tam aksi cereyan etmiştir. Hülasa, hakikatte, 
fikir cereyanları akademik çalışmaların yarattığı bu sunT bölmelere 
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ayrı lmış deQildir. Bundan dolayıdır ki tarihte muhtelif fikrf cereyan
larını icra etmiş oldu kları tesirleri tam mAnbıyla anlamak istiyorsak 
hakikati olmu ş  olduQu gibi , bir kül olarak, ortaya çıkarmaya çalış
mamış lazımdır. Lovejoy'un kullandıC)ı ikinci metodololik Alet de mu
ayyen devirlerin entellektüel hayatında müessir olmuş olan fikir bi
rimlerinin tespiti ve bu nların teşrihi'dir. Mesela "tabiat " ,  birimi he
men hemen her devirde entellektüel hayatta ku llanı lagelmiş bu gibi 
birimlerden biridir. Bu birimlerin muhtelif devirlerde taşıdıklan mA.
nAnın tespiti bu devirlerin karakteristiklerini tespit bakımından pek 
tabii ki birçok faydalar sağlamaktadı r. Lovejoy'un bu idealleri , daha 
hayatta iken çıkmasına amil oldu{lu bir derginin ku rulması (The Jo
urnal of the Hlstory of ldeas), onyedinci asrın fikir cereyanlannı 
tam manAsıyla aydınlatan bir kitap ve mu htelif mevzular üzerinde 
zekAsının ışığını saçan birçok makalelerin neşredilmesiyle netice
lenmiştir. Yukarda bahis konusu olan kitap, bu m akalelerin en çok 
mühimlerini i htiva etmektedir. Lovejoy'un metodolojisinin tatbiki or
taya birçok zamanlar beklenmedik ve özgün sonuçlar çıkarıyor. Me
sela 'Rousseau' ismi geçti{li zaman aklımıza derhal bu yazar'tn t.· 
biat hall'ni övmesi ve medeniyetin insan larda yarattıQı kötü tesir· 
lerle edebiyatı gelir. Lovejoy, kitabında Rousseau'nun Discoura sur 
l ' lnegallte'sindeki bazı ifadelerinden çıkarılan bu fikrin ne kadar yan
lış oldu{lunu gösteriyor, Rousseau'nun ifadeleri kendinden önce gel
miş fikir cereyanlan bakımından tetkik edildiği zaman zannettiğimi
zin tam aksine bir fikri istikamet temsi l ettikleri anlaşı lıyor. Bu neti
ce ise bi rçok araştırıcılarda alışık oldu{lumuz üzere yalnız paradoks 
kıymeti, şaşırtıcı değeri bakımından parlak görünen, kendini göster
me arzusunun yarattığı, bir netice değildir. Lovejoy'un bütün yaptı
{lı iki şeyden ibarettir, birincisi, Rousseeu 'nun eserini dikkatli bir şe
kilde okumak ve yalnız u mumr havasına kapılm ayıp kelimeler ve 
cümleler üzerinde d u rmak, i kincisi de Dlscours'u ,  yazıldığı anda 
mevcut olan bazı inanç ve fikirler canibinden bilhassa zamanın ede
biyatında kendini gösteren "tabiat" mefhumunun kullanılışı bakımın
dan tetkik etmek. 

Gene 18. asır üzerindeki kısa araştırmasında, umumiyetle zan-
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nedildi{ıi gibi 18 .  asnn "akı lcılık" asn olmadığı , bunun çok mubala
ğa edilmiş oldu{ıu ve onsekizinci asrın akılcılığından bahsedildi{ıi za
man daima ihtiyatla hareket edilmesi IAzım geldiği bir matematikçi
yi kıskandıracak bir zerafet ve sadelikle ispat ediyor. Bu bu luşlarını 
romantizm hakkındaki üç makalesinde de kul lanma fırsatını bulan 
yazar böylece 1 7. asrın ortasından 1 9. asrın başına kadar devam 
eden Batı fikir  hayatı hakkında bize gerek bu mevzularda araştır
malar yapan ve gerek o devrin fikir hayatıyla' ilgi lenenlerin ihmal ede
miyecekleri bir kaynak vermiş oluyor. Fakat yazann alAkası yalnız 
bu· devirlere mühasır de{ıildir. "Tertullien" de bir Norm olarak 
"Tabiat" isimli makalesi ve eserin sonunda bulunan eserlerinin bib
liyografyasındaki inceleme konulan bunu bize açık bir şekilde gös
termektedir. 

Her daldaki klasiklerimizin daha hatti güvenilebilir baskıları mev
cut değilken kendi memleketimizde fiki r  hayatımızın geçirdi{li geliş
meleri aynı vuzuhla ortaya çıkarmamız daha bir hayli uzun sürecektir. 
Bu bakımdan Lovejoy'un metodunun memleketimiz fikir hayatı ba
kımından tatbiki mümkün değildir, fakat ilerde cereyan edecek araş
tırmalara rehber ve bu sahadaki ilmi araştırmaların haiz olmalan IA
zımgelen sarahat, vuzuh ve derinliQin örneği olarak eseri bizim içinde 
büyük bir kıymeti haizdir. 
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Atatürk H akkında Bir Kitap "' 

irfan ve Margarete Orga, Atatürk (London, Michael Joseph, 1 962) 

Zayıf bir eserin tahlilini yapmak, daha esaslı bir kitaba nispetle 
üzücü ve yorucu bir iştir. Eleştirmeci eserin hangi zaaflannın ön plana 
al ınacağını tayin etmekte zorlu k çeker. İ rfan ve Margarete Orga'nın 
Atatürk'ü bu bakımdan insana geniş, geniş oldukları derecede de 
isabeti tatsız hedefler sağlıyor. Atatürk'ün hayatı hakkında bu de
nemeye "biyografi" demek edebi nevilerin şanını mu hafaza etme 
bakımından mümkün değildir. Mehaz olarak ku i lanı lan eserler "i lmi' ' 
olmaktan uzak, denemenin içinde, mehaz verilmeden kerre içine 
konan uzun muhaverelerin hakikatle ilgisi zayıf, çoğu zaman üze
rinde duru lan problemler sathidir. Metin boyunca transkripsiyon sis
temi bir iki kere değişmektedir, baskı hataları ise insanın tüylerini 
ürpertecek kadar çoktu r. Atatürk' ün şahsiyeti hakkında verilen yar
gılar birbirini tutmamakta ve karakterinin tahli line katılan hafif Freu
dien hava, acemiliğiyle okuyucuda ürperti ler doğurmaktadır. 

Yazarların bu rada yapmak istedikleri, Atatürk' ün bi r insan olarak 
profi lini çizerek, Türkiye tarihinin elli yılını o açıdan incelemeğe ça
lışmaktır. Bundan önce Armstrong tarafından Grey Wolt'da kulla
nılan bu tekniğe Orga'ların kitabının bir i lavede bulunduğu söyle
nemez. Bu eserde de Atatürk'ün hususi hayatı üzerinde duru lmuş, 
insani zaaflarından reform p_olitikası çıkarı lm ak istenmiştir. Bu tutu-

• Forum, cilt 14,  sayı 189, (15 Şubat 1 962), s.1 7. 
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mu bir tepki neticesi diye isim lendi rebi l iriz .  Atatü rk' ün reformların ı  
insani üstün lüklerine bağlayan tez " resmi" mahiyeti dolayısiyle b ir
çok kimseleri aksi isti kamette araştırmalar yapmağa sevketm işti r .  
Fakat objektif olarak ve bitarafl ık la bakıldığı zaman -bizi infiale sev
keden tarafları bir yana- bu eserler de devri m lerimizi anlam ağa ya
rar i lave hiçbir ipucu temin etmemektedir .  Bu gibi kitapların kıymet
sizliğinin asıl sebebi de budur.  Bir araştırm a metodu olarak dediko
du , Atatürk devrimlerinin dinam iğini tamamen örtmekte ve yazarı , 
esasla hiçbir  i lgisi olm ayan , devrimlerin "t iyat ro dekoru" şeklini ak
settirmeğe zorlamaktadır .  

Eserde bazı hakikat unsurları ihtiva eden fakat olayları tan ınam az 
hale geti ri len bir modern Türkiye tarihi an layışı mevcuttur. 

Mesela İttihat ve Terakki için : " (Atatürk) Selanik'e vardığında i l k  
i ş  olarak Vatan Cemiyet i 'n in bir  yeni kolunu teşki l etmeğe çalışt ı .  
Daha önce başka bir part inin teşekkül etmiş olduğunu esefle keş
fetti .  Bu partinin adı İtti hat ve Terakki Part isiyd i ve bir Mason loca
sının himayesinde gelişmişt i . "  İttihat ve Terakki Cemiyet i 'n i  ond an 
hemen hemen yi rm i sene önce ku rmuş olan lar, Avrupa' da çıkardık
ları gazeteler, Taşkışla Divan-ı Örfisi ve Atatürk'ün bunlar hakkın
daki i lgi ve bi lgisi b i r  kalemde si l iniveriyor. Gene Selan ik İtt ihat ve 
Terakki şubesinin ku rucu larından Talat Paşa herhalde İtt ihat ve Te
rakki 'n in "bir  Mason locası" sayesinde gel iştiğini an latan sat ı rlar 
yazıldığı zaman mezarında birkaç kere dönmüştür. 

Kitabın hakikatlere en çok yaklaştığı kısım lar Atatürk'ün Çanak
kale' deki rolünü ve İstiklal Savaşı'ndaki taktik ve stratejik hareket
lerinin anlatı ldığı bölüm lerdir .  Türkiye'nin modernleşme konusunda 
Latife Hanım a ehemmiyetl i  bir pay ayrı lm ası en azından orijinal b i r  
görüş zaviyesidir. Fakat bu modern leşmenin mu htelif bölümleri üze
rinde derinine inerek du rulmamışt ı r. 

Eserin,  Atatürk'ün şahsi hayatı hakkındaki b·azı yargı ları dolayı
siyle satıştan çeki lmesi ihtimal dahi lindedir .  Bizce muayyen eserle
rin satışının menedi lmesinin bi r prensip ola rak yan l ışl ığının yanı ba
şında bu kitabı menetmek ona, hiçbir şekilde haiz olamayacağı 
ehemmiyeti bağışlamak olacaktı r .  
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Prof. Lewis'in Yeni Eseri "' 

Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, (London , Ox
ford University Press , 1 96 1 ). 

Londra Üniversitesi "School of Oriental and African Studies" öğ
retim üyelerinden Profesör Bernard Lewis' in bu kitabı modern Tür
kiye'nin 1 9. asırdaki kökleri üzerinde duran ilk eser deği ldir. Bugünkü 
problem lerimiz hakkında yazılan incelemelerde 1 1 1 .  Selim 'e ,  i l .  Mah
mud'a ve Mithat Paşa'ya beylik fikri reveranslar yapmak artık usul
den sayı lmaktadır. Fakat şimdiye kadar devrimizin geçmişteki kök
lerine karşı gösteri len i lgi satıhta kalmıştır. Profesör Lewis' in ,  daha 
önce makale şeklinde bir kısmı neşredi l ip şimdi kitap halinde ç ıkan 
araştı rmalarının getirdiği başlıca yenilik, yazarın,  bahis konusu ba{I� 
lan,  ciddi bir tarihçinin ku l lanabileceği bütün tekniklere müracaat 
ederek tespit etmeğe çalışmış olmasından i leri gelmektedir. Böyle
ce, konusu modern Türkiye'nin gelişmesi olan 480 sayfalık bir eserde 
200 sayfa 20. ası r öncesi hadiselerine ayrı lmıştır. Yeniyi eskiye bağ
layan zincirin halkaları Profesör Lewis tarafından ustalıkla birbirine 
kenetlendiği gibi, yaptığı bağlantılara karşı , birkaç mesele hariç, her
hangi bir itirazın yükseleceği şüphelidir. Burada, hemen eserin bir 
diğer hususiyeti beli riyor. O da incelemenin ·güzel bir sentez olma
sına rağmen karşımıza yeni bir tezle çı kmadığıdır. Eser tarihimize 
yeni bir ışık saçıyorsa bu bir disiplin neticesi ve bir derleme sonu-

Forum , cilt 1 4, sayı 1 74,  ( 1 Temmuz 1 96 1 ), s. 1 7-18.  
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cudur. Fakat böylece meydana getiri len etüdün kıymeti inkar edile
mez. Bundan önce (Toynbee'nin 1 920'1erde çıkmış Turkey isiml i  
eseri hariç) yakın tarihteki gelişme safhalarımızı bu kadar toplu şe
kilde nakleden bir tek esere sahip deği ldik. Lewis, Toynbee'nin ese
rinin yayın lanmasından bu yana biriken bilgileri toparlamış olduğu 
gibi ifadesi itibariyle bir denge ku rmağa muvaffak olmuştur. Kıymet 
yargı ları , asgari bir hadde indirilmiş, yazar bütün dikkatini oluşum 
mekanizmasının bir tablosunu çizmeğe hasretmiştir. Kısaca, eseri , 
dış mem leketler üniversitelerinde "modern Tü rkiye'ye giriş" dersi
ni okutmakta büyük hizmetleri dokunacak bir ders kitabı ,  güvenilir 
bir referans kaynağı ve memleketimizi bilmeyenlere modern Türki
ye'yi anlatmak yolunda mevcut araştı rmaların başında yer alacak 
bir inceleme olarak vasıflandırabiliriz. Fakat Profesör Lewis'in kale
minden yukarıda sayı lan nitelikleri taşıyan bir kitabın çıkması ne ka
dar tabii karşı lanacaksa da, daha derine gitmemiş olması meslek
taşlarını o derece hayal kırıklığına uğratacaktır. 

Profesör Lewis'e göre Osmanlı İmparatorluğu 'nun inkırazının baş
lıca sebeplerinden biri harp gücü - zirai sistem - vergilendirme 
üçgeni üzerinde kurulmuş bir devlet idaresinde zamanla beliren ak
saklıklardır. Bu teze iştirak etmeyecek tarihçi yoktur. Fakat Türki
ye'nin modernleşmesi bakımından asıl mühim olan nokta Osmanlı 
Devlet idaresinin bozu lmasının inceden inceye tetkiki ve modern
leşme safhasında tesirlerini hAla mu hafaza eden, modernleşmeyi 
kösteklemiş unsurların ortaya çıkan imasıdır. Bilhassa Japonya gibi 
bir ülkenin yaptığı hamleleri Türkiye'deki modernleşme ile mukayese 
etmek imkAnını verecek bilgilerin toplanacağı, analitik metoda da
yanan eserlere ihtiyacımız vardır. Profesör Lewis'in anlattıklanndan 
ise bu bakımdan bir tek netice çıkartabiliriz, o da Türkiye'nin rastla
dığı engellerin bi r "el it-önderler" probleminden ileri gelmediğidir. 
Lewis' in tezine göre Osmanlı "elit"i yeni şartlara uymayı bilmiştir. 
Bunun yanında modernleşmeyi teşvik edici veya bastırıcı unsur ola
rak ne Osmanlı İmparatorluğu'nde orta sınıfların ortaya çıkış hızı ve 
menşei meselesi üzerinde duru lmuş, ne 1 9. asrın başında girişilen 
sanayileşme tecrübelerinin durması sebepleri araştınlmış, ne de Ab-

1 54 



dülhamid devrindeki nisbt iktisadi i lerlemenin bir tah lili yapı lmaya 
çalışılmıştır. Gene, Türkçülük ideal ve ideolojisinin modernleşme ve
tiresi içindeki rolünün sosyolojik tahlili gibi konulara dokunulmamıştır. 
Profesör Lewis'in bahsettiğimiz dinamik unsurlara ait hiç bilgi ver
mediğini iddia etmek haksızlık olu r. Bilhassa eserin sonuna ekle
nen dört fasılda buna benzer sorulara cevap verilmeğe çalışı lmış, 
fakat çözüm tekniği gene bir tarihi resim çizmekten i leriye gideme
miştir. Oysa ki bugünün Türkiyesi'nin "ortaya çıkış"ını anlatmakta 
en çok kolaylık sağlayacak metodlar bu gibi problemleri parçaları
na ayırmaya yarayacak olan tahlillerdir. 

Profesör Lewis'in çizdiği tarihi tablonun " haki kat"e uygunluk de
recesine gelince, esasa ait birkaç ve teferru atla ilgili birçok nokta
larda kendisinden ayrı düşünenler çıkacağı muhakkaktı r. 

Mesela, sahife 2'de Türklerin 19. asra kadar kendilerini tamamen 
lslamcılığa gömüp Türklüklerini unuttu klan şeklindeki tez bir yan ha
kikatten ibarettir. Kapı kul larına birer yabancı nazariyle bakanlar ol
duğunu da unutmamak lazımdır. "Etrak-ı bi-idrak" yalnız belirli bir 
mu hitte benimsenen bir ifadedir. Fuat Köprülü'nün eserlerine atıf
lar yapan Profesör Lewis, Köprülü'nün ortaya çıkardığı hakikatler
den birinin Türklük şuu runun halk arasında yaşamaya devam ettiği 
hususu olduğunu unutmamaktadır. Bu ikilik hatırdan çıkarılı rsa mo
dern Türkiye'nin birçok taraflarını anlamak imkan haricine çıkar. 

S. 96'da Sultan ikinci Mahmud'un merkez devlet teşkilatında de
ğişiklikler yaptı!)ı anlatılarak padişahın Bab-ı Ali'nin nüfuzunu kırdı
!)ı iddia edilmektedir. Mesele bundan çok daha muğlak oldu{lu gibi 
Lewis' in formüllü islahatın hakikf mAnasını tamamen karartmakta
dır. Aslında, ıslahat planları merkez teşkilatı tarafından hazırlanmış 
(Ebubekir Ratip Efendiler, Galip Paşalar v.s.) ve padişah tarafından 
desteklenmiş ve tatbiki sa!)lanmıştır. Vaka-i Hayriye'den sonra da 
padişahla yüksek memurlar arasındaki işbirliği sona ermiş, yerine, 
maksadı sarayın nüfuzunu azaltmak olan bir so{luk harp k.aim ol
muştur. izzet Molla'nın nefyi , Pertev Paşa'nın akıbeti, Akif Paşa'
nın BabıAWyi kontrol altında tutmasına dair padişaha nasihatler hep 
bu mücadelenin belirtileridir. Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyenin te-
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sisi ve Gülhane Hattını ilanı bu harbin Babıali tarafından kazanı1dı
ğını gösteren emarelerdir. 

S.  1 23'de Profesör Lewis Scalieri-Aziz B�y Komitesinden bahse
diyor. Lewis'e göre bu komitenin bir hususiyeti giriştikleri hareketin 
"siyasi bi r anlayış"la tertip edilmiş olmasıdır. Su ltan Aziz'in hal' i ,  
vak' asında Profesör Lewis'in niçin bir "siyasi anlayış" görmediğini 
merak edenler cevabı S. 1 08'de bulabilirler. Burada verilen bilgiler
den anlaşıldığına göre Profesör Lewis Mithat Paşa, Süleyman Pa
şa ve Hüseyin Avni Paşa'nın konuşmalarından ve bilhassa Süley
man Paşa'nın sistematik ve uzun vadeli hazırlıklarından haberdar 
değildir. 

Yalnız şekli bakımından tenkit edebilecel< bazı noktalar şunlardır: 
S. 27 not 1 0: Tarih al-Hind al-Garbi. Bu eserin ismi Arapça te

lakki edilmiş ve im lası bu lisana uydu ru lmuştur. Diğer taraftan 
Şeyhül-lslAm, Tarlh-i Ebül Fetih Türkçe kurallara uygulanarak ya
zılmıştır. Müellif hangi hal lerde ne gibi bir tercih yaptığına dair iza
hat vermemiştir. 

S. 30: Katip Çelebi için Hacı Halita isminin kullanılmış olması Pro
fesör Lewis'in Arap tarihiyle uğraştığı günlerden kalma bi r yadigflr 
olsa gerek. 

S. 33, not 22: Hezarfen, Hezarfenn şeklinde gözüküyor. 
S. 47: Usul ül-Hikem' in mevcut iki Fransızca tercümesinden bah

sedilmemiş. Bu eserler Bibliotheque Nationale'da mevcuttur. 
S. 57'de 1 1 1 .  Selim'e verilen layihalardan Fransız lhtilali'nin bir 

"aksisedası" diye bahseden Profesör Lewis'in Fransız ihtilali tari
hinden önce yazılmış layihalara, rastlayamadığına inanmak zordur. 

S .  1 28: Müellif, Tanzimat devrinde açılan birçok e{ıitim müesse
sesini saydığı halde devrin en mühim irfan ocaklarından olan Mekteb-· 
i Maarif-i Adliye ve Mekteb-i U lüm-u Edebiye'den bahsetmeyi ihmal 
etmiştir. 

· 

S. 1 82: Telgrafın Türkiye'deki kuruculanndan bahis açıldığı hal
de Türkiye'de modern bir posta sistemi ku rulması yolunda büyük 
hizmetleri dokunan ve posta pulunu Türkiye'ye getiren ilk Posta Na
zırı Agah Efendi'nin ismi geçmemektedir. 
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S. 190: " 1 890-9 1 de dışarda Jön Türk faal iyeti iç basının duru
munu zorlaştırdığı sırada" ifadesi tamamen yanlıştı r. 1 891 'de "dı
şarda"ki Jön Türk faaliyeti si l ikti. 

S. 1 94: Pozitivistlerin başkanının ismi her ne kadar Türk mehaz
larında La Fayette olarak veril iyorsa da (Lameli f-Fe-yete) nın Latit
te olarak okunabi leceğini ve bu zatın hakiki isminin de bu olduğu
nu Profesör Lewis kolayca bulabilirdi. 

S. 1 95: Napoli 'de Jön Türk grupları yoktu . Hidiv İsm ail' in Napo
li'de bulunduğu sırada hususi katip Ali Şevketi Beyin lstikbal ' i  kısa 
bir müddet için bu şehirde çıkarmış olmasından böyle bir hüküm çı
karı lamaz. 

S. 1 96: Osmanlı gazetesinin ku ru luşu hakkında verilen bi lgiler ta
mamen yanlıştır. Bu konuda Şerafettin Mağmuml'nin Hakikat-ı Hal 
(İkinci baskı 1 331 )  ına bakmak kAfidir. 

Türkiye hakkında monografik eserlerin pek eksik olduğu bu sı ra
larda Profesör Lewis'in yanlışsız bir eser yazması pek tabii ki b:-ık
lenemezdi .  Kitabın uzun zaman kıymetini kaybetmiyeceğine şüphe 
yoktu r. 
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Bir Kitap Hakkında* 

ihtisas bilgisinin gittikçe ehemmiyet kazandığı bir devirde ve dün
yada yaşıyoruz. Buna rağmen son senelerde birkaç i l im ve araştır
ma dalında birden beliren bir temayül ,  bize bu ihtisaslaşmanın sı
nırlannı kesin bir şekilde gösterdiQi kadar, devrimizde, kendi dar sa
hasından başka bilim dal larıyla alakadar olmayan insanın,  kısır ol
maya mahküm olduğuna işaret etmektedir. Bir rivayete göre Avru
pa medeniyet tarihinde, en son allame-i kü l tipi , mevcut bilgilerin 
hepsine vakıf sonuncu insan , 1 825 tarihinde ölen James White is
minde bir göz doktorudur. Bu rivayetin, hakikatle i lgisi olmasa bile, 
fıkra, en eski çağlardan beri ideal telAkki edilen bir insan tipinin mo
dern teknik medeniyetle beraber ortadan kalktığına işaret etmekte
dir. Ancak, yirminci asırda eski "geniş kültür" idealinin yeni bir şe
kilde ortaya çıktığını müşahede ediyoruz. Bu da, muayyen bir bilim 
dalında kul lanılan metotların diğer bir bilim dalında tatbik edildiğin
de müspet neticeler istihsal edileceği fikrinde kendini göstermekte
dir. Böylece muayyen bir bilim dalının araştırdığı mevzu , yalnız o 
bi lim dalına has olan metotların kul lanı lmasıyla değil, ancak bunun 
yanında başka başka bilim dallarında ku l lanı lan metotların katı lma
sı neticesinde tam manasıyla aydın lanabi liyor. Müşahhas bir m isal 
olarak Siyasi - i l im leri ele alı rsak, son el l i  sene içinde bu mevzudaki 
ehemmiyetl i  teori lerin büyük bir kısmının siyasi i lim lere ya psikoloj i  
veya antropoloji ve hatta matematik zaviyesinden bakılmakla elde 

• Forum, cilt 6, sayı 67, (1  Ocak 1 957). s.2�21 . 
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edilen teoriler olduğunu görürüz. Bu teorileri siyasi i l imler dışından 
kimseler kurmuşlard ı r. Laswell'in siyasi i l im lere yaptıOı i laveler bu 
kabildendir. Sir Henry Maine'in hukuk sahasındaki keşifleri buna 
benzer bir tutumun neticesidir. Neumann'ın ortaya çıkardığı "oyunlar 
teorisi" ismindeki matematik teorisinin de son zamanlarda beynel
milel siyasi davranışı izah için kullanılmış olması gene aynı çalışma 
tarzının başka bir şeklidir. Bundan dolayıdır ki , edebi tenkit mevzuu 
da, edebiyatın dışında kalmış bazı disiplinlerden faydalanmaya baş
ladığı için , ed,ebiyatçı ların kendilerine sakladı klan , anlaşılması git
tikçe zorlaşan bir faaliyet sahası olmaktan uzaklaşmaya başlamış 
ve son zamanlarda değişik konu lar üzerinde çalışan birçok insan� 
ların zevk duyabilecekleri veya daha doğrusu kendilerini tamamiy
le yabancı hissetmedikleri bir araştırma konusu haline gelmiştir. Son 
otuz sene içinde Avrupa ve Amerikan edebiyatında, edebiyatın mu
tad usu l lerinden başkalarına baş vurarak, görüş zaviyelerini geniş
letmek suretiyle, "edebiyatçı lık"tan uzaklaşan, edebiyatı umumi "in
san davranıŞı" noktasından ele alanlann sayısı gittikçe çoğalmıştır. 
Bu şekilde hareket eden ler de edebi tenkide muhakkak ki son de
rece mühim bir yeni l ik meydana geti rmişlerdir. Entellektüel lerimi
zin bilhassa tembelliğinden dolayı, bazı istisnalar hariç, memleketi
mizde revaç bu lmamış olan bu çalışma tarzı bi lhassa İngi ltere ve 
Amerika'da gayet müspet neticeler vermiş, edebiyatın ufkunu bir 
hayli genişletmiştir. Bundan dolayı bu tutumun Anglo-Saxon mem
leketlerde verdi{Ji neticeleri inceleyen bir etütün bir hayli alflka çe
kici olması beklenebilirdi. İ lk olarak 1 947 senesinde intişar eden 
Stanley Edgar Hyman'ın The Armed Vision1 ismindeki eseri bu ko
nuyu tahlile hasredilmiştir, memleketimize ucuz kitaplar serisinin gel
mesi sayesinde kütüphanemize kolayca i lave edebileceğimiz eser
lerden biridir. 

Hyman , modern Anglo-Saxon edebiyatında yu karda beli rttiğimiz 
cereyan ların ne şekilde geliştiklerini anlatmak için başlıca 1 0  müel
l if  üzerinde du ruyor: Yvor Winters, T.S. Eliott, Van Wyck Brooks, 
Constance Rourke, Maud Bodkin , Caroline Spu rgeon , R .P. Black
mur, Willian Empsom , l .A. Richards ve Kenneth Bu rke. Bunl .irdan 
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sekizi klasik "edebiyatçı" tenkit metotlarından ayrı lmaktadır. İ kisi · 
bu klasik metot ların temsilci lerindendir. Ve Hyman klasik ve iptidai 
ten kit metot larından pek kısır neticeler elde edi leceği şeklinde tezi
ni desteklemek için bel ki de bun ların arasında en kabi liyetsizlerin
den bi rine kolayca açık  veren bir eleşti rmeciye , kitabın başlangıç 
kısmını hasretmiştir. Böylece Hyman Wynter'i kolayl ıkla gülünç mev
kie sokabiliyor ve kendisinden farklı metot lara mü racaat eden leri 
Wynters' le mukayese ederek onları bu kontrast neticesinde çok üs
tün metota sahip olarak gösterebi l iyor. T .S .  E liott eski tip tenkitçi l i
ğin en mükemmel ikinci bir mümessi l id i r ,  fakat onu Wynters'den ayı
ran husus geniş edebiyat ve humanist kültürüdür; bu kültür , Eliott'a, 
muayyen bir metodu , mutad tenkit metotunu en derin bir şekilde kul
lanmaya müsaade etmektedir ,  fakat buna rağmen Eliott 'un  tenkit
leri derin tenkitler deği ldir ve Hymans'a göre bu netice klasi k edebi 
ten kit metotlarının ne kadar kısı r olduklarını gösterir. Diğer B eleş
tirmecinin kul landıklan ve kendilerine bu kadar üstün avantajlar sağ
layan metotlar nelerdir? 

Eleşt i rme metot larını tekamül  ettirmek yolunda en iptidai adım
lardan bi ri biyografik metodun ku l lanı lmasıdır. Bundan en fazla fay
dalanmış olan Van Wyck Brooks'dur. Bu şeki lde, yazarın hayatı üze
rinde du rmakla ve yazarın geçirdiği hayat tecrübelerini eserlerine 
bağlamakla elde edi len ten kit tarzı gen iş kütle tarafından kolaylıkla 
benimsenen bir ten kit metodudur. Bi r yazarın hususi hayatı üzerin
de du rmak, çoğumuz tarafından bil inmeyen hususiyetlerin in ortaya 
çıkarı lması pek tabii ki sürümü kolayca temin edilebi lecek bir  eser 
meydana geti rir. Ancak sürüm temin etmesinde bi r mahzu ru , eleş
t i rmecinin gittikçe bayağılaşmasıdır. Gene edebi tenkit bakımından 
metodun getirdiği faydalar da sınırsız deği ldir. Bir yazarın eserleri , 
geçirdiği hayat tecrübesiyle ancak bir dereceye kadar izah edilebi
l ir .  Bu bakımdan da Van Wyck Brooks bir hayli sathi bir eleşt i rmeci
dir. Bundan sonra incelenen metot Constance Rourke'un sosyal ant
ropoloji ve folklor araştı rmaları üzerinde müesses, halk edebiyatı
nın özünü arayan ve bu bakımdan edebi eser vermenin temel prob
lem lerinden bir ini araştı rmaya giden metotdur. Maud Bodkin ' in tu-
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tu mu , 20. ·asrın başından beri Freud 'un açtığı b i r  çığırdan faydalan
mak ve psikoanalitik mefhumları edebi tenkitte kul lanmaktır. Carolyn 
Spurgeor;ı ise, ilk defa Almanya'da ku llanılan kesif ilmi araşt ırm a  me
totlarını ve prensiplerini ku l lanarak, edebi eserlerin teşri hini yapmağa 
muvaffak olmuştur .  R . P. Blackmur. her edebi tenkit problemıni ken
dine has aletlerin kul lanılmasını icab ettiren bir problem telakki ede
rek. her türlü imkanı araştı ran ve tenkide, ancak problemin mahiye
tini ve problemi çözecek metodu tespit ettikten sonra, gi rişen,  bir 
yazar olması hasebile , Hymans'ın en fazla hürmet gösterdiği yazar
dır. Wi l l iam Empsom , Seven Types of Ambiguity, ismindeki ese
rinde büyük bir maharetle ku llandığı bi r metot icad etmiş, edebi ifa
dede mündemiç bazı değişmezleri tespit etmeye çalışmıştır. l .A. Ric
hards, sembolik mantık bakımından edebi tenkit yapmaya çalışmış 
ve muvaffak olmuştur. N ihayet , Kenneth Roberts, edebi ifadede ol
duğu gibi insan düşüncesinde de bulunan sembolizm unsu ru nok
tai nazarından edebi ifadeyi tahli l  etmeye çalışmıştır. 

Bu metotlardan hangisi tercih edilmelidir ve hangisi bizi en doğ
ru neticeye vardıracaktır? Hyman'ın işaret ettiği gibi , bu metotlar
dan hiçbiri tek başına edebi ifadeyi, eseri izah etmekte kifayet et
memektedir. Her birinden faydalanmak mümkündür  ve her bi rinin ,  
bi lmediğimiz bi r unsuru ortaya çıkaran hassaları vardır .  Bütün me
totlar bir arada ku l lanı ldığı zaman edebi eserin anatomisinin ve ist i
mal fizyolojisinin mu htelif yönleri aydınlanmaktadır. Gene edebiyat 
sahasın�a bu eserde varı lan neticeler bize şu nu göstermektedir ki , 
insani davranış bi r  zam anlar zannedi ldiği gibi tek bi r yönden izah 
edilebilecek bir davranış değildir .  Ancak b i rçok planda aynı zaman
da görü lmesidir  ki bir izah denemesine im kan hası l olmaktadır .  Bu
gün bütün " insan i l imleri" için bu müşahade varittir. 

1 Stanley Edgar Hyman, The armed Vision, New York. Vintage Books. 1 955. 
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Koestler Diyor ki . . . *  

Asrımızın tarihi olaylar.!._�_r,���rı-�� şüphesiz ki en alaka çekicilerin
den biri, uzun zaman Şarkl ı l ık timsali bi r ü lke olduQu için manevi 
�:��:ı�����Avrü-ıla·-ca·nı-rasi·n·a-kahui··0anmey0n._tiir CiEıVıetin:-0ari_ci_ü�-
şüncesinin tipik mahsu l lerinden komünizme sahip çıkmış olmasıdır. 
soyıece . -i:il ;:·9eiış-nıiş · mem ıe ı<ei rer teonsl"-olarikOrTiCiiilziTdlı<"CiEifa-C>ıa:: · 
rak ;-;geHŞmemiş" liQin şlcicietie -hüı<üni süri:ıüQü bir m�ı:!:'�El-�-�tte

-
-�at�

bik sahas_ına k?nnı_��t':l�· - '2EIYl��-����nizmasını����!i bir __ ş�_!L�� 
dı{Jı memleketlerde tahayyül edi lmiş olan bu usu l ,  bu mekanizma-
nı-n -eri iptidaf�

-
i� ��kıin i _  ��r�rT1�x�n--firr Tiiı<ea0

-
y-efieŞiTifŞü�-�-fo98T, 

Saint Siman ve Feuerbach gibi Avrupal ı l ık  vasıfları en i leri bazı dü
şünürlerin izini taşıyan Marksizm , AsyaJ. davranışlarıyla Avrupal ı lar 
arasında daima şüphe uyandırmış olan Rusların arasında revaç bul
muştur. Bu bakımdan , 1.930 şer:ıelerinin genç Avrupa komünist erı_-
��!l��µ�_l_�r.�nin t�dis! iki taraflı bir trajedidir: __ _ ���-��rı _Faşizme karşı_ 
!�k.ı��_müsamahakar tavır �o!_�yısıyla, komünizmin esa_s._ı_����!)_ 
erişmek istedi kleri ütopyaya kendilerini hakikaten götürebilecek bir 
�ök:frin -oi·ü·p ·ö-iiTI.aci@'fılta-ilıü8 ; ·ça·kit . .  bu iamani;ş oırrıaı_<i� -· bu _ti�j�-di: 
nin �irinci unsurudur. Trajedinin ikirıci unsuru , enternasyonal korrıü
nist ha�e.ketin _Moskova'ya t��i __ olması yüzünde!! �i�--��--��-��ip -�t
medikleri hareketleri , birer kom_ünist olarak_ kabul etmek mecburi
:yetin�e kalmış olll!al�r,��ır. Ço{Junun Moskova'nın tesirinden kurtul
masına bu ikinci unsu r sebep olmuştu r. Komünist Enternasyona-

• Forum, cilt 6, sayı 66, ( 1 5  Aralık 1 956), s.22-23. 
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lin ,  Moskova'dan gelen emirlerle ,  keyfi, primitif ve umumiyetle bir  
entrika, kıskançlı k ve lidere tapma havası içinde, b ir  kelime i le As
yai diye tasvir edilebi lecek şekilde idare edi lmiş olması onların ko
münizmden ayrı lmalarında en büyük rolü oynamıştır. Bunun içindir  
ki komünizmden böylece kurtulan lar, kırık hayallerinin yerini daha 
yapıcı siyasi fikirlerle doldumıamışlardır. Tatbikat meseleleri dola
yısıyla partiden ayn ldıkları için siyasi inançlarının arka planındaki 
prensipleri tahl i l  edecek kadar derine inememişlerdir. Bu entel lek
tüellerin bazı larında ise , kendini kutarma, yalnız bu sathi pllanda ce
reyan etmemiştir. Hayal kırıklığı daha derin bir plana intikal etmiş 
ve komünizmin bizzat rehber itt ihaz ettiği kıymetlerin tahli l ine inmiş
tir. Bu kategorinin mümessilleri arasında komünizmin en açık tah
l i l lerini medyun olduğumuz Arthur Koest ler başta gelmektedir. 

İki sene önce hat ı ratının ikinci ci ldini tamamlayan Koest ler'in bu 
eseri, memleketimize ucuz-ciddi kitapların bir müddetten beri bulu
nabilmesi sayesinde bize kadar gelmiş bulunuyor' .  Koestler'in bu 
eseri 1931 senesinden zamanımıza kadar geçirdiği tecrübelerle i l
gilidir. Kitapın başlıca tema'sı , Koestler'in komünist partisine gi riŞi 
ve nihayet partiden ayrı lmasını intac ettiren hayal kınklıQıdır. Koest
ler'in bu seneler içinde geçi rdiği tecrübeler ve komünist partisine 
intisab ettikten sonra yeni hayatının kendisine dikte ettiği coğrafi ve 
manevi güzergah, neslinin komünist partisine intisab eden hüsnü
niyet sahibi entellektüellerin tipik bir hayat haritasıdır. Evvela faşist
lerin kuvvet kazanması hadisesi karşısında Almanya'ya yerleşmiş 
aslı Macar olan idealist bi r gencin bunlarla teşkilfltlı bir şekilde mü
cadele ihtiyacını hissetmesi, bu teşkilatlı mücadelenin komünistler
den mada kimse· tarafında yapı lmadığı keşfi , komünist partiye g i riş, 
Rusya'ya ilk seyahat, bununla beliren ilk şüphelerden silkinme, Fran
sa' da "Front popu laire" tecrübesi , faşist tehlikesi hala ciddiye alın
madığı için komünist parti �alığının ve enternaşyonalle işbirliğinin 
hala bir kıymet ifade etmesi , İspanya harbi, komünist partinin , bu 
iç harp esnasında taraftarlarına yardım etmeyi düşüneceği yerde, 
İspanya harbini Trotski taraftarlarını ve Moskova'nın tasvip etmedi
ği diğer solcu grupların tasfiyesi için kullanmış olması ,  her türlü va-

1 63 



sıtayı mübah sayma politikasının yarattığı ucubelerin doğurduğu ti�
sinti. Nihayet bütün bun lara dayanamayan parti Azasının partiden 
ayrı lışı . 

Koestler, kitabının büyük bir kısmını Rus komünizminin acaiplik
lerinin komünizme bel bağlamış Avrupa entellektüelleri arasında ne 
gibi tepkiler yarattığını tahlile hasretmektedir. Bunlardan birincisi Al
man komünistlerinin bazılarında uyanan "Biz bunun daha iyisini yap
maya gayret etmeliyiz" tepkisidir. Fakat bunu kendilerine dahi iti
raf edenlerin sayısı çok az olmuştur. En çok rastlanan tepki "entel
lektüel jimn:-stik' ' tepkisidir. Bu ikinci hal tarzında Rusya'daki pra
tiğin teoriye uy .  ıaması keyfiyeti karşısında inkisarı hayale uğrayan 
şahsın derununa- ayrılığı izah edecek bi r sürü sahte, gayn samimi 
izahlar zu hur eder. Bu düşünce tarzının neticesi de Koestler'in Ru
başev Mantaliteri dediği ruh halidir. Rubaşev, Koestler'in "Öğle 
Karanlığı" ismindeki eserinde bir tenkil hareketinde "temizliğe" nam
zet eski bi r komünisttir. Bu kitabın temasıda Rubaşev'un partinin 
iyiliği için kendini itham etme mecbu riyetinde olduğuna nasıl inan
dınldığıdır. Koestler'e göre partinin daima haklı olduğunu esas pren
sip olarak kabu l eden bir parti azası ve partiye bilhassa büyük bir 
fedakarlıkla hizmet etmiş olan hakiki bir komünist , parti tarafından 
bi r suçla itham edildiği takdirde, suçsuz olsa dahi , partinin menfaa
ti suçunun itiraf etmesini gerektiriyorsa, bunu yerine getirecektir. Ko
estler'in bu teorisi 1 936 ve 38 tenkil hareketleri esnasında en eski 
komünistlerin en adi düzme itham lan nasıl kabullendiklerini bir hayli 
aydınlatmıştır. 

Koestler, kendi arkadaşları arasında bu gibi kör itaat prensiple
rinden hareket edenlerin ölümlerine nasıl bile bile gittiklerini mu h
telif misallerle canlandırmaktadır. Bu misal lerin en tüyler ürpertici 
tarafı Avrupa'nın bu güzide idealistlerinin Stalin ' in AsyaJ tehcir ma· 
kinesine kurban edilmiş olmalarıdır. Sanki orta zamanlardan kalma 
bir Şark otokratı Avrupa rasyonalizm ve hümanizmasının en seçkin 
temsilcilerini, kan akıtı lması üzerine müesses kendi sisteminin ağ
ları içine çekmeye yarayan bir büyü icad etmiş . . .  

Koestler'in geçirdiği tecrübenin belki en  enteresan tarafı Mark· 
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sizmin dayandığı dar materyalizmin dünyayı izah bakımından kifa
yetsiz olduğunu kendi kendine keşfetmesi veti residir. İspanya'da • 
idam saatinin yaklaştığını tahmin ettiği bir anda geçirdiği mistik tec-
rübe kitabın en heyecan lı kısımlanndan biridir. 

Koestler'i Marksizm' den uzaklaştırmış olan diğer bir unsur felse
fe anlayışında olduğu gibi tarih anlaşında d.a bazı eksiklerin mevcu
diyetidir. Marksist görüş zaviyesine göre, tarih ,  geçmişte cereyan 
etmiş hadiseleri ve istikbalin yöneldiği istikameti keşfetmeye yara
yan dakik bir alettir. Koestler'e göre ise dünyada bu determinizme 
gi rmeyen o kadar unsu r vardır ki, bu görüş Marksizmin en kifayet
siz taraflarından biri sayı lmalıdı r. 

Koestler, kendi tecrübesine dayanarak tarihi daha çok bir nevi "gö
rünmez yazı"ya benzetmektedir. Öyle bir kaptan tasawur edin ki 
hareket emirleri kendisine geminin sahibi tarafından kapalı bir zarf 
içinde teslim edilmiş olsun ve bu zarfı ancak denize açı ldıktan son
ra açıp okuması tenbih edilmiş olsun ,  ayrıca da bu emirlerin gözle 
okunamayacak kadar açık bir mürekkeple yazılmış olduğunu düşü
nün. Kaptan zarfı açtığı zaman mektubu okumak için ne kadar uğ
raşırsa uğraşsın bir iki kelimeden fazlasını çözemeyecektir. Ancak 
kaptan bu kelimelerin yardımıyla da bazı tahminler yapacak ve ge
misini ona göre idare edecekti r. İşte çözülen kelimelerin rotosunu 
tayinine yardım ettiği derecede de, tarih bize i lerisini görmeye yar
dım etmektedir. Marksistler bunu kabul etmedikleri, tarihin sırrını çöz
düklerini iddia ellikleri içindir ki birçok tenakuzlara duçar olmakta
dırlar. Aslında tarihi anladığını iddia eden bir insan, insanlığını daima 
bu an layışa feda edeceği için ,  insanlığını kaybetmeye mah kümdur. 

Koestler'in bu son yirmi senelik hayatı mut lak kıymetlere bağlı l ık
tan kendini kurtararak ben liğini yeniden keşfeden bir insan ın hikA· 
yesidir. Her hikayeden bir hisse çıkarmak gerekiyorsa bu hikAyele
rin neticesi de Aydınl ık devrinden miras kalan Avrupa kültürü hak
kında bir buluştan ibarettir: bu kültü rün , mutlak kıymetlere bile nis
bi bir ehemmiyet verilmesi prensibinden hareket ettiği buluşa. 

1 Arthur Koestler, The lnvislble Writlng, Boston, Beacon Press, 1 955, s.43 1 .  
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